
  

 
• শ্রেণ িঃ দ্বিতীয় 

বাদ্বষিক  

ণিষয়িঃ িাাংলা (খামার বাদ্বির পশুপাদ্বখ)  

লেকচার শীট – ২   

তাদ্বরখঃ ০৫/১০/২০২০  

• দ্বশক্ষার্িীরা ‘খামার বাদ্বির পশুপাদ্বখ’ গল্পদ্বটর ২য় অংশ (পাশশই পরান – আয় কশরন) পড়লব 

ও িুঝলব। 

• দ্বশক্ষার্িীরা মূেশব্দ দ্বেখশ্রি। 

মূেশব্দ ও মূলশব্দের অর্থিঃ  

ছাগেছানা – ছাগশের বাচ্চা  

োেশচ – োে রং ল েঁষা  

োেঝ েঁদ্বট- লমারশগর মার্ার োে রশের ঝ েঁদ্বটর মত অংশ।  

দানা- দ্ববদ্বচ, বীজ, লছাো, মটর বা গম।  

লবশচ- দ্ববদ্বি কশর  

আয়- উপাজিন  

 

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

মূলশে ণিব্দয় প্রশ্নিঃ 

১। কার ছাগশের খামার আশছ? উত্তরঃ পরান বাব র ছাগশের খামার আশছ।  

২। পরান বাব র খামাশর কী আশছ? উত্তরঃ পরান বাব র খামাশর অশনক ছাগে ও ছাগেছানা 

আশছ।  

৩। পরান বাব র খামাশরর ছাগেগুশোর রে কী? উত্তরঃ পরান বাব র খামাশরর ছাগেগুশো 

লকানটা সাদা, লকানটা কাশো, লকানটা োেশচ।  

৪। ছাগেগুশো মাশে কী কশর? উত্তরঃ ছাগেগুশো মাশে চশর।  

৫। ছাগেগুশো কী খায়? উত্তরঃ ছাগেগুশো  াস ও েতাপাতা খায়।  



  

৬। মাশে ছাগেছানাগুশো কী কশর? উত্তরঃ মাশে ছাগেছানাগুশো োফাোদ্বফ কশর।  

৭। কার ম রদ্বগর খামার আশছ? উত্তরঃ মদ্বতদ্ববদ্ববর ম রদ্বগর খামার আশছ।  

৮। মদ্বতদ্ববদ্ববর খামাশর কী আশছ? উত্তরঃ মদ্বতদ্ববদ্ববর খামাশর অশনক লমারগ ও ম রদ্বগ 

আশছ। 

৯। সকাে লবো দ্বকশসর ডাশক সবার   ম ভাশে? উত্তরঃ সকাে লবো লমারশগর ডাশক 

সবার   ম ভাশে।  

১০। োেঝ েঁদ্বট লমারগ লদখশত লকমন? উত্তরঃ োেঝ েঁদ্বট লমারগ লদখশত খ ব স ন্দর।  

১১। লমারগ ও ম রদ্বগগুশো কী খায়? উত্তরঃ লমারগ ও ম রদ্বগগুশো দানা খায়।  

১২। মদ্বতদ্ববদ্বব দ্বকভাশব টাকা আয় কশরন? উত্তরঃ মদ্বতদ্ববদ্বব ম রদ্বগর দ্বডম লবশচ টাকা আয় 

কশরন।  

 

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

করব্দি।  

যুক্তি থিঃ 

ক্ক – ক + ক = আশক্কে, লটক্কা।  

ন্দ – ন + দ = স ন্দর, মন্দ।  

 

• দ্বশক্ষার্িী দ্বনশজর ভাষায় গল্পদ্বট সমূ্পর্ি বেশব।  

 

দ্বশক্ষক -  

শাহদ্বরন স েতানা লমৌেী 


