
  

     
শ্রেণ িঃ দ্বিতীয় 

বাদ্বষিক  

ণিষয়িঃ িাাংলা (খামার বাদ্বির পশুপাদ্বখ)  

লেকচার শীট -১  

তাদ্বরখঃ ০৩/১০/২০২০  

• দ্বশক্ষার্িীরা ‘খামার বাদ্বির পশুপাদ্বখ’ গল্পদ্বটর ১ম অংশ (গ্রামমর নাম-উিাউদ্বি কমর) পড়লব 

ও িুঝলব। 

মূেশব্দ ও মূলশব্দের অর্থিঃ  

ল ানাইমুদ্বি – গ্রামমর নাম  

লপশা – জীদ্ববকা  

বা  – আবা   

দ্বততা  – নদীর নাম  

পামি – নদী বা পকুমরর দ্বকনারা 

খামার – পশু পােন বা ফ ে ফোমনার জায়গা  

বাছুর – গরুর বাচ্চা  

চমর – মামে গরু-ছাগমের ঘা  খাওয়া ও লবিামনা  

খইে – পশুর খাবার  

ভুদ্ব  – লছাো বা গমমর কুুঁমিা বা লখা া  

লপামষন –  লকামনা প্রাদ্বিমক লপাষ মানামনা  

 

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

মূলশে ণিব্দয় প্রশ্নিঃ 

১। গ্রামমর নাম কী? উত্তরঃ গ্রামমর নাম ল ানাইমুদ্বি।  

২। গ্রামমর পামশই কী নদী? উত্তরঃ গ্রামমর পামশই দ্বততা  নদী।  



  

৩। নদীর পামি কার খামার? উত্তরঃ নদীর পামি গদ্বন দ্বময়ার খামার।  

৪। গদ্বন দ্বময়ার খামামর কী আমছ? উত্তরঃ গদ্বন দ্বময়ার খামামর আমছ গরু ও বাছুর।  

৫। দ্বদমনর লবো খামামরর গরুগুমো কী কমর? উত্তরঃ দ্বদমনর লবো খামামরর গরুগুমো 

মামে চমর।  

৬। বাছুরগুমো কী কমর? উত্তরঃ বাছুরগুমো এদ্বদক ওদ্বদক লছাটাছুদ্বট কমর।  

৭। গাভী লকমন কমর ডামক? উত্তরঃ গাভী হাম্বা হাম্বা কমর ডামক।  

৮। কার ডাক শুমন বামছর ছুমট যায়? উত্তরঃ মাময়র ডাক শুমন বামছর ছুমট যায়।  

৯। খামামরর গরুগুমো কী খায়? উত্তরঃ খামামরর গরুগুমো ঘা , খইে আর ভুদ্ব  খায়।  

১০। গদ্বন দ্বময়া শখ কমর কী লপামষন? উত্তরঃ গদ্বন দ্বময়া শখ কমর কবুতর লপামষন। 

১১। কবুতরগুমো লকমন কমর ডামক? উত্তরঃ কবুতরগুমো বাক বাকুম বাক বাকুম কমর 

ডামক। 

১২। গদ্বন দ্বময়ার লমময়র নাম কী? উত্তরঃ গদ্বন দ্বময়ার লমময়র নাম দ্বরতা।  

১৩। দ্বরতা লকান লেদ্বিমত পমি? উত্তরঃ দ্বরতা দ্বিতীয় লেদ্বিমত পমি।  

১৪। লক কবুতরগুমোমক অমনক ভামোবাম ? উত্তরঃ দ্বরতা কবুতরগুমোমক অমনক 

ভামোবাম ।   

১৫। কবুতরগুমো কী খায়? উত্তরঃ কবুতরগুমো গম ও মটর খায়। 

 

• ণশক্ষার্থীরা গল্প শ্রর্ব্দক যুক্তি থ খুুঁব্দে শ্রির করব্দি ও িুইণট কব্দর শে তৈণর করার শ্রেষ্টা 

করব্দি।  

যুক্তি থিঃ 

গ্র – গ + র ফো = গ্রাম, গ্রহ  

ম্ব – ম + ব = েম্বা, কম্বে  

ি – দ + ব = দ্বিতীয়, িার  

চ্ছ – চ + ছ = ইচ্ছা, স্বচ্ছ  

• দ্বশক্ষার্িী দ্বনমজর ভাষায় গল্পদ্বটর প্রর্ম অংশ বেমব।  

দ্বশক্ষক - শাহদ্বরন  ুেতানা লমৌেী 


