
  

 
শ্রেণ িঃ দ্বিতীয় 

২য় পর্ব পরীক্ষা ২০২০  

ণিষয়িঃ িাাংলা (নানা রঙের ফুল ফল)  

ললকচার শীট -১   

তাদ্বরখঃ ১৯ – ০৫ – ২০২০  

• দ্বশক্ষার্বীরা ‘নানা রঙের ফুলফল’ গল্পদ্বটর ১ম অংশ পড়লর্ ও িুঝলর্।  

• সংঙক্ষঙপ গঙের ১ম অংশ রু্দ্বিঙয় দ্বিঙর্ন।  

# রণেন ফুল – শ্রগালাপ, জিা, কলািতী, শাপলা।  

# লাল ফুল – কৃষ্ণচূড়া, ণশমুল, পলাশ।  

# সাদা ফুল – শ্রিণল, রজনীগন্ধা, কাণমনী, গন্ধরাজ, হাসনাঙহনা, শ্রদালনচাাঁপা, ণশউণল, টগর,    

কাশফুল। 

# হলুদ ফুল – সূর্যমুখী, গাাঁদা, কদম।  

# সুিাসরু্ক্ত ফুল – শ্রগালাপ, শ্রিণল, রজনীগন্ধা, কাণমনী, গন্ধরাজ, হাসনাঙহনা, শ্রদালনচাাঁপা, 

ণশউণল, গাাঁদা, টগর।  

# সুিাসহীন ফুল - কৃষ্ণচূড়া, ণশমুল, পলাশ, কাশফুল, সূর্যমুখী, কদম, শাপলা, কলািতী।  

 

• দ্বশক্ষার্বী মূলশঙের অর্য িুঝলর্ ও মূলশব্দগুঙলা দ্বলখঙর্।  

মূলশব্দ ও মূলশঙের অর্যিঃ  

নানা রঙের – অঙনক রঙের  

নানা রকঙমর – অঙনক রকঙমর  

সারা িছর জুঙড় – সমূ্প য িছর ধঙর  

সুগন্ধ – সুিাস, ভাঙলা গন্ধ আঙছ র্ার  

সুন্দর – ভাঙলা, উত্তম  



  

সুিাস - ভাঙলা গন্ধ আঙছ র্ার  

ণমণি গন্ধ - ভাঙলা গন্ধ  

নরম িঙলর – িঙলর মত শ্রদখঙত  

শ্রর্ন একণট প্রজাপণত – প্রজাপণতর মত শ্রদখঙত  

ণিঙল ণঝঙল – জলাশয় 

 

• ণশক্ষার্যীরা মূলশে ণদঙয় করা শ্রছাট শ্রছাট প্রলের উত্তর ণদলর্ঃ  

১। আমাঙির লিঙশ কখন নানা রঙের ও নানা রকঙমর ফুলফল লিখা যায়? 

উত্তরঃ সারা র্ছর।  

২। লকান ফুল সারা র্ছর লফাঙট? উত্তরঃ লগালাপ  

৩। লগালাপ ফুল কী রঙের হয়? উত্তরঃ দ্বর্দ্বিন্ন রঙের।  

৪। লাল রং দ্বনঙয় লফাঙট লকান লকান ফুল? উত্তরঃ কৃষ্ণচূড়া, ণশমুল, পলাশ।  

৫। সুগদ্বি ফুল কী কী? উত্তরঃ শ্রগালাপ, শ্রিণল, রজনীগন্ধা, কাণমনী, গন্ধরাজ, হাসনাঙহনা, 

শ্রদালনচাাঁপা, ণশউণল, গাাঁদা, টগর।  

৬। টগর ও কাশফুঙলর রং কী? উত্তরঃ সািা।  

৭। সূযবমুখী ও গাাঁিা ফুঙলর রং কী? উত্তরঃ হলুি।  

৮। কিম ফুল লিখঙত লকমন? উত্তরঃ সরু্জ পাতার মঙযে লছাট লছাট নরম র্ঙলর মত।  

৯। লিালনচাাঁপার কয়দ্বট পাাঁপদ্বি? উত্তরঃ চারদ্বট পাাঁপদ্বি। 

১০। লকান ফুল লিখঙত প্রজাপদ্বতর মত? উত্তরঃ লিালনচাাঁপা ফুল।  

১১। শাপলা ফুল লকার্ায় লফাঙট? উত্তরঃ দ্বর্ঙল দ্বিঙল লফাঙট। 

১২। র্াংলাঙিশ দ্বকঙসর লিশ? উত্তরঃ ফুঙলর লিশ, ফঙলর লিশ। 

 

• ণশক্ষার্যীরা গে শ্রর্ঙক রু্ক্তি য খুাঁঙজ শ্রির করঙি ও দুইণট কঙর শে ততণর করার শ্রচিা 

করঙি। 

রু্ক্তি যিঃ 

ি = ন + য – সুগি, র্ি  



  

ষ্ণ = ষ + ণ - কৃষ্ণচূড়া, তৃষ্ণা 

ন্ত = ন + ত – দ্বকন্তু, শান্ত  

ষ্ট = ষ + ট – দ্বমদ্বষ্ট, রৃ্দ্বষ্ট  

যব = য + লরফ – সূযব, সূযবমুখী  

ন্দ = ন + ি – সুন্দর, আনন্দ  

প্র = প + র ফলা – প্রজাপদ্বত, প্রদ্বতদ্বিন  

নে = ন + য ফলা – অনে, জনে  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দ্বশক্ষক -  

শাহদ্বরন সুলতানা লমৌলী 

 


