
  

 
শ্রেণ িঃ দ্বিতীয় 

বাদ্বষিক 

ণিষয়িঃ িাাংলা (প্রার্থনা) 

লেকচার শীট -১ 

তাদ্বরখঃ ১৬/০৯/২০২০  

• দ্বশক্ষার্িীরা প্রার্িনা কদ্ববতাদ্বটর দ্বিদ্বিও লেখবব ও বুঝবব।  

• দ্বশক্ষার্িীরা প্রার্িনা কদ্ববতাদ্বটর ১ম ১২ োইন বার বার পড়লব ও মুখস্ত করবব। 

• দ্বশক্ষার্িীরা প্রার্িনা কদ্ববতাদ্বটর ১ম ১২ োইন দ্বেখবব।  

• দ্বশক্ষার্িীরা মূেশব্দ দ্বেখশ্রি।  

• মূলশব্দের অর্থ িুঝব্দি।  

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

 

• মূেশব্দ ও মূলশব্দের অর্থিঃ  

প্রার্থনা – শ্রকাব্দনা ণক ু চাওয়া  

মুনাজাত – শ্রকাব্দনা ণক ু চাওয়া, প্রার্থনা  

রণহম – যাাঁর অব্দনক িয়া (আল্লাহ)  

রহমান – করু াময় আল্লাহ  

ধর ী – পৃণর্িী  

শ্রমাব্দির – আমাব্দির  

িান – শ্রকাব্দনা ণক ু শ্রিওয়া 

জল – পাণন 

কণ্ঠ – গলা 

স্বজন – আপন শ্রলাক, িনু্ধ-িান্ধি 

আপন – খুি কাব্দ র মানুষ 



  

• মূলশে ণিব্দয় প্রশ্নিঃ 

১। আমরা কয় হাত তুব্দল মুনাজাত কণর? উত্তরিঃ আমরা িুই হাত তুব্দল মুনাজাত কণর।  

২। আমরা িুই হাত তুব্দল কী কণর? উত্তরিঃ আমরা িুই হাত তুব্দল মুনাজাত কণর।  

৩। রণহম অর্থ কী? উত্তরিঃ রণহম অর্থ যাাঁর অব্দনক িয়া (আল্লাহ)।  

৪। রহমান অর্থ কী? উত্তরিঃ রহমান অর্থ করু াময় আল্লাহ।  

৫। শ্রক আমাব্দিরব্দক সুন্দর ধর ী িান কব্দরব্দ ন? উত্তরিঃ আল্লাহ আমাব্দিরব্দক সুন্দর ধর ী 

িান কব্দরব্দ ন।  

৬। রণহম রহমান আমাব্দিরব্দক কী িান কব্দরব্দ ন? উত্তরিঃ রণহম রহমান আমাব্দিরব্দক সুন্দর 

ধর ী িান কব্দরব্দ ন।   

৭। শ্রকার্ায় ফুল ফল র্াব্দক? উত্তরিঃ গাব্দ  ফুল ফল র্াব্দক।  

৮। নিী ভরা কী? উত্তরিঃ নিী ভরা জল।  

৯। কারা আমাব্দির আপন? উত্তরিঃ মাতা, ণপতা, ভাই, শ্রিান ও স্বজনরা আমাব্দির আপন।  

 

• ণশক্ষার্থীরা ণশক্ষব্দকর সহায়তায় কণিতা শ্রর্ব্দক যুক্তি থ খুাঁব্দজ শ্রির করব্দি ও িুইণট কব্দর শে 

ততণর করার শ্রচষ্টা করব্দি।  

যুক্তি থিঃ 

প্র – প + র ফলা - প্রার্থনা, প্রা   

ন্দ – ন + ি - সুন্দর, মন্দ  

ণ্ঠ –   + ঠ – কণ্ঠ, কুণণ্ঠত   

স্ব – স + ি – স্বজন, স্বাধীন   

 

 

দ্বশক্ষক -  

শাহদ্বরন সুেতানা 


