
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

শ্রেণি- স্টিতীয় 

ণিষয়- বাাংলা (শব্দ গঠন) 

 

স্টনব বাস্টিত অক্ষর- ম (িার অক্ষররর) 

 

১। নমুনা প্রশ্নাবস্টল:- 
 
ক) যে স্থানের চারররিনক বারি ধূ ধূ করনে, রিনে খুব গরম ও রানে 
ঠান্ডা হয় এমে জায়গানক কী বনি জানো? 
খ)মাথার উপনর আমানির যে েীি আকাশ যিখা োয় োর ও উপনর 
যে শূেযো অথথাৎ ফাাঁকা জায়গা থানক োর কী োম জানো?  
গ) কেকগুরি যিশ রেনয় কী গঠিে হয়? 
ঘ) মানঠর যথনক আকৃরেনে অনেক বন া এমে সবুজ ঘাস েুক্ত 
জায়গানক কী বনি জানো? 
 
রেবথারচে শব্দ-  
ম-মরুভূরম, মহাকাশ, মহানিশ, ময়িাে 
**(রশশুনির সরাসরর শব্দ গঠে বনি ো রিনয় এইভানব যোন া যোন া 
প্রনের মাধযনম রশশুনির রিনয়ই শব্দ বরিনয়  রেনে হনব) 
বাকয রচো:-(েমুো) 
ক) মরুভূরম- রাজস্থানের থর মরুভূরম রবখযাে। 
খ) মহাকাশ- ভারে যথনক প্রথম রানকশ শমথা মহাকানশ পার  যিে। 
গ) মহানিশ- পৃরথবীনে সােটি মহানিশ আনে। 
ঘ) ময়িাে – ময়িানে একসানথ অনেক মােুষ বনস যখিা যিখনে পানর। 
 
রেবথারচে অক্ষর- প্র 
েমুো প্রোবরি :- 



 

 

ক) এমে একটি পেঙ্গ োর সুন্দর রং যবরনের ডাো আনে ফুনির 
ওপর উন  উন  যব ায় োর কী োম জানো? 
খ) যে যকানো উৎসব বার নে, পাবথনের রিনে, যে যকানো অেুষ্ঠানে 
আমরা রেনজনির যকাে ধরনের দ্রবয রিনয় সাজাই? 
গ) যকাথায় রবরভন্ন ধরনের বস্তু, েরব ইেযারি যিখানো হয়? 
 
ঘ)োরা আমানির আনশপানশ বসবাস কনর োনির কী বিা হয় জানো? 
 
রেবথারচে শব্দ- প্রজাপরে, প্রসাধেী, প্রিশথেী, প্ররেনবশী 
*(রশশুনির সরাসরর শব্দগঠে বনি ো রিনয় এইভানব যোন া যোন া 
প্রনের মাধযনম রশশুনির রিনয়ই শব্দ বরিনয় রেনে হনব) 
 
 বাকয রচো (েমুো) 
ক) প্রজাপরে- প্রজাপরে ফুনির ওপর উন  উন  ফুনির মধু খায়। 
খ) প্রসাধেী- উপেুক্ত প্রসাধেীনে সকিনক খুব সুন্দর যিখনে িানগ। 
গ) প্রিশথেী- েন্দনে চিরিত্র প্রিশথেী হয়। 
ঘ) প্ররেনবশী- আমানির প্ররেনবশী রাজয হনিা উর ষযা। 
 
রেবথারচে অক্ষর-স 
েমুো প্রোবরি – 
ক) যকাে ধরনের প্রােীরা বুনক ভর রিনয় চিানফরা কনর? 
খ) খুব বন া জিাশয় বা রিরঘনক কী বনি? 
গ)জি,েুে, যিবু,রচরে রিনয় কী তেরর করা হয়? 
ঘ) ঘনর বনস আমরা খবনরর কাগজ, যবোর, য রিরভশনের মাধযনম 
যিশ-রবনিনশর সম্বনে ো জােনে পারর োনক ভানিা কথায় কী বনি 
জানো? 
 



 

 

রেবথারচে শব্দ – সরীসৃপ,সনরাবর,সরবে, সংবাদ 
 
*(রশশুনির সরাসরর শব্দগঠে বনি ো রিনয় এইভানব যোন া যোন া 
প্রনের মাধযনম রশশুনির রিনয়ই শব্দ বরিনয় রেনে হনব) 
বাকয রচো (েমুো) 
ক) সরীসৃপ – সরীসৃপ প্রােীনির যিনহর চাম া খসখনস ও আাঁশেুক্ত হয়। 
খ)সনরাবর- মােস সনরাবর একটি রবখযাে সনরাবর। 
গ)সরবে- গরমকানি আম যপা ার সরবে যখনে খুব ভানিা িানগ। 
ঘ) সংবাি- খবনরর কাগজ, য রিরভশে, যবোর েনের মাধযনম 
যিশ রবনিনশর সংবাি মােুষ জােনে পানর। 
**বার নে বা,রব,মা এো া আনগ ো হনয়নে অক্ষর রিনয় শব্দ গঠে 
অভযাস করনব। 
 
ব িঃদ্রিঃ 

➢ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যবে  ুঝদে সমসযা হয়, 
েদ  বিদের  ক্ত য  
Comment Box- এ পাঠাও। 

➢ বিদের িাম, শ্রেবি, ব ভাগ, ক্রবমক সংখ্যা ও 
শ্রযাগাদযাগ িম্বর উদেখ্ করদ । 

➢ আমরা সরাসবর শ্রোমাদের সাদে শ্রযাগাদযাগ 
কদর শ্রিদ া। 

 


