
 

                                                   Welland Gouldsmith school 

                                                              Class – 1 

                                                       Subject – Bengali 

                                        Topic – O   matra and Name of Trees 

 

• Read and learn 

  

  1. গ+ও+ল =  গগোল                    round 

  2. ক+ও+ল = গকোল                     lap 

  3. ব+ও+ন = গবোন                       sister 

  4.  র+ও+গ = গরোগ                      disease 

  5 .ম +ও+ট+আ= গমোটো                fat 

  6.ধ+ও+প+আ = গধোপো               washerman 

  7. ম+ও+র+গ = গমোরগ                cock 

  8. ভ+ও+জ+ন = গভোজন              eating 

  9 .ক+ঠ+ও+র = কঠঠোর                hard 

 10. প+ও+শ+আ+ক = গপোশোক       dress 

 11. র+ও+দ+ন = গরোদন                weeping 

 12. ক+ও+ক+ই+ল = গকোককল         koel 

 



 

• Name of Trees 

1.শোল                         5. গেগুন 

2. তোল                       6.  বট 

3. গেজরু                     7. পোইন 

4. নোরঠকল                 8. গদবদোরু 

 

• Read and Learn 

1.শোল ও গেগুন গোঠের কোঠ েুব মজবুত । 

2 .গেজরু গোে মরুভূকমঠত হয় । 

3. তোল গোঠের ডোল ও পোতো কদঠয় হোতপোেো ততকর হয় । 

4.নোরঠকল গোে েবু উঁচু হয় । 

5. বট গোঠের েোয়ো েবু শীতল । 

 

 Worksheet 

A. Write in Bengali 

1. dress  

2. lap  

3. fat 



4. weeping 

5. disease 

6. hard 

7. koel 

8. washerman 

 

B. Find out the missing letter 

1. পো__ ন           4. __ রগ 

2. __ জন            5. ক__ র 

3. গদবদো__           6. __ককল 

 

C. Give answer 

1. গকোন গোে মরুভূকমঠত হয়? 

2. গকোন গোঠের ডোল ও পোতো কদঠয় হোতপোেো হয়? 

3. গকোন গোে েবু উঁচু হয়? 

4. গকোন গোঠের কোঠ েুব মজবুত? 

5. গকোন গোঠের েোয়ো েুব শীতল? 
                         



                                                           Answer key  

  A  Write in Bengali 

  1. গপোশোক.                  5. গরোগ 

  2 . গকোল                       6.কঠঠোর 

  3. গমোটো                      7. গকোককল 

  4.  গরোদন                    8. গধোপো 

 

 B.  Missing letter 

   1.    ই                           4.   গমো 

   2.    গভো                       5.  গঠো 

   3.    রু                         6.  গকো 

 

C.   Give answer 

 1. গেজরু গোে মরুভূকমঠত হয় । 
 2. তোল গোঠের ডোল ও পোতো কদঠয় হোত পোেো  

      ততকর হয় । 

 3.  নোরঠকল গোে েুব উঁচু হয় । 

 4. শোল ও গেগুন গোঠের কোঠ েুব মজবতু । 

5. টট গোঠের েোয়ো েুব শীতল । 

 


