
 

 

                                                   Welland Gouldsmith School 

                                                                     Class – 1 

                                                             Subject-  Bengali 

                                                         Topic -AW -Matra and  

                                                                      Name of Flowers 

 

• Read and Learn 

 

1.ল+ঔ+হ = ললৌহ                               iron 

2 .ফ+ঔ+জ = লফৌজ                           army 

3 .ব+ঔ+ দ +ই = লবৌদদ                     sister -in- law 

4. ন+ঔ+ক+আ = লনৌকা                   boat 

5. ক+ঔ+ট+আ = লকৌটা                    container 

ন. দ+ঔ+ল+ত = লদৌলত                    wealth 

7. ক+ঔ+শ+ল = লকৌশল                    trick 

8.গ+ঔ+র+ব = লগৌরব                      pride 

9. স+ঔ+র+ভ = লসৌরভ.                   Aroma           

10. ম+ঔ+চ+আ+ক = লমৌচাক           bee hive 

11.ক+ঔ+ত+উ+ক = লকৌতুক            fun 

12. ম+ঔ+ম+আ+ছ+ই = লমৌমাদছ      bee 

 

 

 



 

 

 

• Name of Flowers 

 

1 .জবা                            6.  য ূঁই 

2 .নয়নতারা                  7. মালদত 

3. লগালাপ                       8 .অপরাদজতা 

4. দশউদল                        9. টগর 

5. ডাদলয়া                    10.  গাূঁদা 

 

 

• Read  and Learn 

 

1. লগালাপকক ফুকলর রাদন বলা হয় । 

2 .অপরাদজতা ফুকলর রঙ নীল। 

3. দশউদল হল শরৎকাকলর ফুল। এর অপর নাম লশফাদল। 

4.টগর ফুল  আকাকর লছাট ও ধবধকব সাদা রকঙর হয় । 

5.জবা ফুল লাল, লগালাপী, হলুদ ,সাদা ও আরও অকনক  রকঙর হয় । 

6.ডাদলয়া ফুল শীতকাকল হয় ।এই ফুল আকাকর লবশ বড় ও নানা রকঙর হয় । 

 

 

 

 



 

 

WORKSHEET 

1.Write in Bengali 

a. boat  -  ______            e. sister-on-law - ________ 

b . pride    -    _______                             f. bees   -   _________ 

c .wealth   -    _______                             g. army   - _________ 

d. container -  ______                             h. trick   -  ________ 

 

2.   Name  6   flowers 

 

3.  Give answer 

a.  লকান ফুল শরৎকাকল হয় ? 

b. লকান ফুকলর রঙ নীল ? 

c. জবা ফুল কতরকম রকঙর হয় ? 

d. ডাদলয়া ফুল কখন হয় ? 

e. লকান ফুলকক ফুকলর রাদন বলা হয় ? 

f.  দশউদল ফুকলর অপর নাম দক ? 

g. টগর ফুল লকমন লদখকত ?     

 

3.     Missing letter 

a.   ___চাক                              d.   ন__নতা __ 

b.  ___তুক                               e .  মাল ___ 

c.  ___রভ                                f.   __ই 

  



 

 

                                        Answer key 

1. write in Bengali 

a.  লনৌকা                                         e.  লবৌদদ 

b.  লগৌরব                                        f.  লমৌমাদছ 

C.  লদৌলত                                        g.  লফৌজ 

d.  লকৌটা                                         h.  লকৌশল 

2.  write  the name of any 5 flowers - 

3. Give answer 

a. দশউদল ফুল শরৎকাকল হয় । 

b.  অপরাদজতা ফুকলর রঙ  নীল । 

c. জবা ফুল লাল, হলুদ, কমলা ,লগালাপী ও আর ও অকনক রকঙর হয় । 

d.ডাদলয়া ফুল শীতকাকল হয় । 

e. লগালাপ লক ফুকলর রাদন বলা হয় । 

f. দশউদল ফুকলর অপর নাম লশফালী । 

g.  টগর ফুল আকাকর লছাট ও ধবধকব সাদা হয় । 

4.  Missing letter 

a.  লমৌ                              d. য় , রা 

b. লকৌ                             e. দত 

c.  লসৌ                              f.য  ূঁ 

 


