
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট   
শ্রেণি- স্টিপ্যারেটস্টে  

ণিষয়- বাাংলা (শব্দ গঠন) 

 

স্টনববাস্টিত অক্ষে – ‘প্া’ (স্টতন অক্ষরেে) 

 
 

 

নমুনা প্রশ্নাবল িঃ-  

ক) দালজি ল িং-এ ববড়াতে বেত  উঁচু উঁচু কী বদখতে পাওয়া যায় ? 

খ) মা জন্মলদতন দুধ, চা , লচলন লদতয় কী রান্না কতরন  ? 

ে) পালখর সারা বদহ রিং-ববরিং এর কী লদতয় ঢাকা থাতক  ? 

ঘ) একটি পালখর নাম বত া যা বালড়তে বপাষা হয় এবিং বকম্-বকম্ কতর ডাতক  ? 

ঙ) মাছ কীতসর সাহাতযে জত  সাাঁ োর কাতে  ? 

চ) পাহাতড় অতনক বছাতো বতড়া কী বদখতে পাওয়া যায়  ? 

 

পা – পাহাড়, পাতয়স, পা ক, পায়রা, পাখনা, পাথর । 

 

*(লিশুতদর সরাসলর িব্দ েঠন বত  না লদতয় এইভাতব বছাতো বছাতো প্রতশ্নর মাধেতম লিশুতদর লদতয়ই িব্দ বল তয় 

লনতে হতব। )* 

 

বাকে রচনািঃ- (নমুনা) 

 ক) পাহাড় = দালজি ল িং-এ বেত  উঁচু উঁচু পাহাড় বদখা যায় । 

      পাহাড় = পাহাতড় বেত  বরফ বদখতে পাওয়া যায় । 

খ) পাতয়স = মা জন্মলদতন পাতয়স রান্না কতরন।  



 

 

    পাতয়স = দুধ, চা , লচলন বা গুড় লদতয় পাতয়স তেলর হয় ।  

ে) পা ক = পালখতদর বদহ নরম পা তক ঢাকা থাতক।  

     পা ক = টিয়া পালখর পা তকর রঙ সবুজ।  

ঘ) পায়রা = পায়রা বালড়তে বপাষা হয়।  

     পায়রা = পায়রা িসেদানা খায়।  

ঙ) পাখনা = মাতছতদর সাধারণে সােটি পাখনা থাতক।  

     পাখনা = মাছ পাখনার সাহাতযে জত  সাাঁ োর কাতে।  

চ) পাথর = আতেকার লদতনর মানুষ পাথতর পাথতর পাথতর ঠুতক আগুন জ্বা াে। 

     পাথর = পাহালড় এ াকায় অতনক রকতমর পাথর বদখতে পাওয়া যায়।  

স্টনববাস্টিত অক্ষে –‘কু ‘ (স্টতন অক্ষরেে ) 

 

কু = কুকুর, কুমতড়া, কুঠার, কুতমার, কুটির, কুসুম।  

বাকে রচনা (নমুনা) 

ক) কুকুর = কুকুর বালড় পাহারা বদয়।  

      কুকুর = কুকুর ভাে, রুটি, মাছ, মািংস ইেোলদ খায়।  

খ) কুমতড়া = কুমতড়া একটি সলি যা েরমকাত  ববলি জন্মায়।  

      কুমতড়া = কুমতড়ার বখাসা সবুজ এবিং লভেতরর অিংি োঢ় হ ুদ হয়।  

ে) কুঠার = কুঠাতরর হাে টি কাতঠর এবিং সামতন ব াহার ফ া  াোতনা থাতক। 

      কুঠার =কুঠার লদতয় সহতজই কাঠ কাো যায়।  

 ঘ) কুতমার = যাাঁ রা মাটির লজলনস তেলর কতরন োাঁ রাই কুতমার।  

      কুতমার = কুতমাররা মাটি লদতয় হাাঁ লড়, ক লস ও লবলভন্ন রকতমর পাত্র তেলর কতরন।  



 

 

ঙ) কুটির = োতছর পাো, বাাঁ ি,ঘাস লদতয় কুটির তেলর হয়।  

    আতেকার লদতন মানুষ বতন-জঙ্গত  কুটির বালনতয় বসবাস করে। 

চ) কুসুম = োতছ োতছ কুসুম ফুতে থাকত  বদখতে খুব ভাত া  াতে।  

     কুসুম =  িীেকাত  োাঁ দা, চন্দ্রমলিকা, ডাল য়া প্রভৃলে কুসুম বফাতে। 

 

বালড়র কাজিঃ- 

আ, বা, লব, মা, ো, চা – লদতয় লেন অক্ষতরর পাাঁ চটি কতর িব্দ ল খতব এবিং প্রলেটি িব্দ লদতয় একালধক বাকে 

অভোস করতব। 

 

 

 

 

 

 

 


