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ণিষয়িঃ িাাংলা (আমাদের ছ াট নেী) 

ছেকচার শীট – ৩  

 

• দ্বশক্ষার্বীরা মূেশব্দ দ্বেখশ্রি।  

• মূলশব্দের অর্থ িুঝব্দি।  

• মূলশে ণিব্দয় শ্র াট শ্র াট প্রশ্ন করা হব্দি ও ণশক্ষার্থীরা প্রশ্ন িুব্দঝ উত্তর ণিব্দি। 

 

মূেশব্দ ও মূলশব্দের অর্থিঃ  

ছ াট নেী – শ্র াট আকাব্দরর নিী  

িাাঁব্দক িাাঁব্দক – নিী শ্রেখাব্দন িাাঁকা হব্দয় োয় 

বিশাখ – িাাংলা ি ব্দরর প্রর্ম মাস 

হাাঁটুজল – হাাঁটু পেথন্ত পাণন 

পার হয় – এক পাড় শ্রর্ব্দক অনয পাব্দড় োওয়া 

ধার – নিীর ধার  

ঢালু – ণনচু 

পাণড় – পাড়  

ণচকণচক কব্দর – চকচক কব্দর জ্বব্দল ওব্দে  

কাশিন – কাশফুল এর িন  

ণকণচণমণচ কব্দর – পাণখর আওয়াজ  

শাণলব্দকর ঝাাঁক – একসাব্দর্ অব্দনক পাণখ  

ণশয়াব্দলর হাাঁক – ণশয়াব্দলর আওয়াজ  

তীব্দর তীব্দর – নিীর পাড়  

নাণহিার কাব্দল – শ্র াসব্দলর সময়  



  

নাওয়া হব্দল – শ্র াসল শ্রশষ হব্দল  

আাঁচব্দল  াাঁণকয়া - শাণড়র আাঁচব্দল শ্র াঁব্দক 

আষাঢ় – িাাংলা ি ব্দরর তৃতীয় মাস  

িািল নাব্দম – িৃণি হয়  

ভব্দরা ভব্দরা – ভণতথ হব্দয় োওয়া  

 ুণটয়া চব্দল –  ুব্দট চব্দল  

খরতর – প্রিল, অব্দনক শ্রিণশ  

িুই কূল – িুই পাড়  

সাড়া – শ্রশারব্দ াল িা আব্দলাড়ন  

িরষার উৎসি – িষথা ঋতুর অনুষ্ঠান  

পাড়া – শ্রেখাব্দন একসাব্দর্ অব্দনক মানুষ িসিাস কব্দর   

 

মূলশে ণিব্দয় প্রশ্নিঃ 

১। ছ াট নেী কীভাব্দি চব্দল? উত্তরিঃ িাাঁব্দক িাাঁব্দক চব্দল।  

২। শ্রকান মাব্দস নিীব্দত হাাঁটুজল র্াব্দক? উত্তরিঃ বিশাখ মাব্দস।  

৩। শ্র াট নিী ণিব্দয় কী পাড় হব্দয় োয়? উত্তরিঃ  রু ও  াড়ী।  

৪। শ্র াট নিীর িুই ধার শ্রকমন? উত্তরিঃ উাঁচু। 

৫। শ্র াট নিীর পাড় শ্রকমন? উত্তরিঃ ঢালু।  

৬। শ্র াট নিীর পাব্দড় কী ণচকণচক কব্দর? উত্তরিঃ িাণল।  

৭। শ্র াট নিীর এক ধাব্দর কীব্দসর িন? উত্তরিঃ কাশিন।  

৮। শ্র াট নিীর ধাব্দর কাশিন শ্রিখব্দত শ্রকমন? উত্তরিঃ সািা।  

৯। শাণলব্দকর ঝাাঁক শ্রকমন কব্দর? উত্তরিঃ ণকণচণমণচ কব্দর।  

১০। কখন ণশয়াব্দলর হাাঁক শ্রশানা োয়? উত্তরিঃ রাব্দত।  

১১। তীব্দর তীব্দর শ্র ব্দলব্দমব্দয়রা নাণহিার কাব্দল কী কব্দর? 

    উত্তরিঃ  াম ায় জল ভব্দর  াব্দয় ঢাব্দল।  

১২। শ্র ব্দলব্দমব্দয়রা কীভাব্দি শ্র াট মা  ধব্দর? উত্তরিঃ আাঁচব্দল  াাঁণকয়া  



  

১৩। আষাব্দঢ় কী নাব্দম? উত্তরিঃ িািল নাব্দম।  

১৪। আষাব্দঢ় নিী শ্রকমন হব্দয় োয়? উত্তরিঃ ভব্দরা ভব্দরা।  

১৫। খরতর নিীর ধারা কীভাব্দি চব্দল? উত্তরিঃ মাণতয়া  ুণটয়া চব্দল।  

১৬। শ্রকার্ায় সাড়া পব্দড় োয়? উত্তরিঃ িুই কূব্দল িব্দন িব্দন।  

১৭। পাড়া শ্রকন শ্রজব্দ  ওব্দে? উত্তরিঃ িরষার উৎসব্দি। 

• ণশক্ষার্থীরা কণিতা শ্রর্ব্দক েুক্তি থ খুাঁব্দজ শ্রির করব্দি ও িুইণট কব্দর শে বতণর করার শ্রচিা 

করব্দি।  

েুক্তি থিঃ 

ন্দ্র = ন+ি+র ফলা – শ্রকন্দ্র, ইন্দ্র 

 

 

 

 

 

 

 

 

দ্বশক্ষক -  

শাহদ্বরন সুেতানা   


