
বিষয় : িাাংলা                                                                                                     শ্রেবি : শ্রেজি 

 

 

 

                                                                                               সু্কল ফর েবিউবিটি শ্রেভেলপভিন্ট                                                      

 

• বিভের ছবিগুভলা শ্রেভে শূিযস্থাি পূরি েভর সটিে শব্দ গিি েবর।                                                                                                                                                                 

          

 

হা  

 

 

    

 

• বিভের শব্দগুভলার িভ া উচ্চারভি এেইরেি আরও েভুিা শব্দ বলবে।                                                                                          

 

ফুল     ________________,     _________________ 

লাল    ________________,     __________________ 

খালা   ________________,    __________________ 

পাতা    ________________,     _________________ 

 

ঝু   কা 

 শমা    ক   ছ 



বিষয় : িাাংলা                                                                                                     শ্রেবি : শ্রেজি 

 

 

 

                                                                                               সু্কল ফর েবিউবিটি শ্রেভেলপভিন্ট                                                      

• পাাঁেটি িাভেয আিার পবরেয় বলবে। (নিজের পুজরা িাম নলখজেি এেং োো মাজের 

সংনিপ্ত/ডাক িাম নলখজত পারজেি।                                                                           

আমার িাম __________________________________________________________________। 

 

আমার মাজের িাম ___________________________________________________________। 

 

আমার োোর িাম_____________________________________________________________। 

 

আমার েেস ______________________ েছর। 

 

আনম _____________________ পনি।    

 

• বিভে পাাঁেটি (৫টি) রভের িাি বলবে, শ্রসই অিুযায়ী িলগুভলা রে েবর।      

 

ে) _____________________      ে) _______________________  

গ) ______________________     ঘ) _______________________  

ে) ________________________  
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• ি, ল, ঢ, ঘ, হ, ে এিাং ষ  বেভয় শব্দগুভলা শ্রপজিল বেভয় শ্রগাল েভর শ্রেবেভয় বেই।                                                                                                                  

                                                                                                                                                      

             ঝরিা         েতুা           ভেিা           হনরণ    

         

             ছাগল         ঢাকিা         পাহাি         কৃষক  

 

             ডানলম        ভ ািা          আকাশ       লাটিম 

 

• িাাংলা সা  বেি/িাভরর িাি  বলবে।                                                                                     [৬]  

                                        _____________________________   

                                 ______________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
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• এভলাভিভলা িি ণগুভলা সাজিভয় সটিে শব্দটি োবল ঘভর  বলবে।                                          

    েিি                                                নতহা 

 

 

   ছমা                                                       টিমলা 

 

 

   শইনল                                                      নিো 

   

 

   লগঈ                                                     পলাশা    

 

 

 
• িযঞ্জিিি ণ (ে- াঁঁ ) পয ণন্ত ব িটি েভর শব্দ িািািসহ অিুশীলি েরভিি। (িই-এর  ৪০ 

শ্রেভে ৪৩ পৃষ্ঠার সাহাযয বিভয় পড়ভিি।) 

 

• সটিে উত্তভর টিে (√) বেহ্ন বেই।  (এোভি িাসায় আরও অিুশীলি েরভিি) 

 

 

• বিভের শ্রোি িি ণটি স্বরিি ণ?       

                                                               

 

ে 

 

এ 

 

ি 

 

• বিভের শ্রোি িি ণটি িযঞ্জিিি ণ?     

                                                          

 

ই 

 

ঋ 

 

ল 
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• বিভের িভে যুক্তিি ণগুভলা শ্রেভে বলভে , েইুটি েভর শব্দ বলবে।                                                                                                                       

ন্ন (           +           )   

ব্ব (           +           )   

স্প (           +           )    

ে (           +            )   

ক্র (           +            )   

 

• বিভের শব্দগুভলা বেভয় িােয গিি েবর। 

(মজি রাখে, একটি োজকে একটি শব্দ ভেজক আজরকটি শজব্দর মাজঝ নকছুিা দরূত্ব রাখজত হে। একটি 

োকে ভশষ হজল দা াঁনি নদে। ভে শব্দ নদজে োকে গঠি করে ভসই শজব্দর নিজে দাগ ভিজি নদে, োজত 

ভোঝা োে ভকাি শব্দ নদজে োকে গঠি কজরনছ।) 

 

রি =  _______________________________________________________________________________ 

 

েুরআি =___________________________________________________________________________ 

 

িুসবলি =____________________________________________________________________________ 

 

পাবে=________________________________________________________________________________ 

 

িা=___________________________________________________________________________________ 
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• বিভের ছবিগুভলার সাভে োগ শ্রিভি শভব্দর বিল েবর।            

                                                           

                                                                                  

                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                   

 

                                                                                                                                                                         
 

 

❖ শ্রিৌবেে  

 
• সাত নদি/োজরর িাম, ছে ঋতুর িাম এেং োজরা মাজসর িাম মুজখ মুজখ নশখজেি। 

• পাাঁেিা ফুল, ফল ও রজের িাম নশখজেি।  

• োতীে ফুল, ফল, পানখ, মাছ, পশু ও গাজছর িাম নশখজেি ইি শা আল্লাহ।  

[ োতীে ফুল -শাপলা ,  োতীে ফল- োাঁিাল, োতীে পানখ- শ্রোভয়ল, োতীে মাছ-  ইবলশ,    

োতীে পশু- রভয়ল শ্রিেল িাইগার ,  োতীে গাছ – আিগাছ। ] 

❖ শ্রছাি শ্রছাি িােয সটিে উচ্চারভি পড়ভ   বশেভিি। ( িই-এর পৃষ্ঠা-৫৯,৬০,৬১) 

লাল 

ভখনল 

িক     

পাকা 

কাজলা 


