
Class – 3 

Subject – 2nd Language Bengali 

Chapter – অনুচ্ছেদ (Paragraph) 

 

আজ আমরা শিখব অনুচ্ছেদ বা Paragraph শিভাচ্ছব শিখচ্ছে হয় । 

আশম জাশন তোমরা আচ্ছের Class-এ অনুচ্ছেদ বা Paragraph তিখা শিচ্ছখছ । 

আজ আমরা আবার অনুচ্ছেদ বা Paragraph তিখা শিখব । 

আমরা আজ দুটি শবষচ্ছয়র ওপর অনুচ্ছেদ বা Paragraph শিখব । 

1. উৎসব শবষয়ি (Festival) 

2. ঋেু শবষয়ি (Season) 

 

1. উৎসব ববষয়ক অনুচ্ছেদ বা Paragraph:- 

 

দরু্ গাপূজা 

 

দুে গাপূজা বাঙাশির তেষ্ঠ উৎসব । িরৎিাচ্ছি এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । িািফুি, শিউশি 

ফুচ্ছির েন্ধ, নীি আিাচ্ছি তভচ্ছস চিা িরচ্ছের সাদা তমঘ, এ সবই আমাচ্ছদর মচ্ছন িশরচ্ছয় তদয় 

তে এবার দুর্ গাপুজ ার সময় হচ্ছয়চ্ছছ । মহািয়া তেচ্ছি শুরু হচ্ছয় োয় পূজা পব গ । প্রশেমা তেশর,  

মণ্ডপ সজ্জা, আচ্ছিাি সজ্জা অচ্ছনি আচ্ছে তেচ্ছিই শুরু হচ্ছয় োয় । দুে গাপুজ ার সময় নেুন 

জামা-িাপড় তিনা হয়, ঘরচ্ছদার পশরষ্কার পশরেন্ন িচ্ছর সাজাচ্ছনা হয়। এই সময় দরূ তদি 

তেচ্ছি সিচ্ছি বাশড়চ্ছে শফচ্ছর আচ্ছসন । তদবী দুে গার দিটি হাে । প্রচ্ছেেি হাচ্ছে োচ্ছি 

নানারিচ্ছমর অস্ত্র । শসিংচ্ছহর উপর দা াঁশড়চ্ছয় ত্রিশুি শদচ্ছয় তদবী মশহষাসুরচ্ছি শবদ্ধ িচ্ছর আচ্ছছন ; 

এই হি তদবী মূশে গ । তদবী দুে গার ডান শদচ্ছি েচ্ছেি ও িক্ষ্মী এবিং বাম শদচ্ছি সরস্বেী ও িাশতগি 

োচ্ছিন । েচ্ছেচ্ছির পাচ্ছি োচ্ছি িিা-তবৌ । ষষ্ঠী শেশেচ্ছে হয় মাচ্ছয়র তবাধন । সপ্তমী, অষ্টমী ও 

নবমী শেশেচ্ছে খুব ধুমধাম িচ্ছর দুে গা মাচ্ছয়র পুতজা হয় । নেুন জামা-িাপড় পচ্ছড় পূজা মণ্ডচ্ছপ 

চারশদন ধচ্ছর ঠািুর তদখা হয় । দিমীচ্ছে হয় শবসজগন । শবসজগচ্ছনর পর হয় শবজয়া উৎসব । 

দুে গাপূজা আমাচ্ছদর শমিচ্ছনর উৎসব । 

 

***** 

 

 



2. ঋতু ববষয়ক অনুচ্ছেদ বা Paragraph:- 

 

গ্রীষ্মকাল 

আমাচ্ছদর তদচ্ছি ছয়টি ঋেু । এই ঋেুগুশির মচ্ছধে প্রেমটি হি গ্রীষ্মিাি । তবিাখ ও জ্ ৈি – এই 

দুইমাস গ্রীষ্মিাি । এই সময় সূচ্ছে গর োপ হয় অশে প্রখর । শদন হয় বড় এবিং রাে হয় তছাচ্ছিা । 

েে তবিা বাচ্ছড় শদচ্ছনর োপমািাও েে বাচ্ছড় । তসই োচ্ছপ চারশদি তেন পুচ্ছড় োয় । সব প্রােী 

েরচ্ছম হা াঁসফা াঁস িচ্ছর । মানুচ্ছষরও িচ্ছষ্টর তিষ োচ্ছি না । এই সময় পুিুর, খাি-শবি, নদী প্রায় 

শুশিচ্ছয় োয় । এই সময় শবচ্ছিচ্ছি মাচ্ছে মাচ্ছে প্রবি েড়-বটৃষ্ট হয়, এচ্ছি বচ্ছি িািববিাখী । এর 

ফচ্ছি োছপািা উপচ্ছড়, ডািপািা তভচ্ছঙ, িুাঁ চ্ছড় ঘচ্ছরর চাি উচ্ছড় জনজীবন শবপে গস্ত হচ্ছয় পচ্ছড় । 

গ্রীষ্মিাচ্ছি আম, জাম, িাাঁঠাি, শিচু, প্রভৃশে নানারিচ্ছমর ফি পাওয়া োয় । এই সময় পাি ও 

আউি ধাচ্ছনর চাষ হয় । তবি, চা াঁপা, েন্ধরাজ প্রভৃশে ফুি এই সময় তফাচ্ছি। গ্রীষ্মিাি হি িচ্ছষ্টর 

িাি েচ্ছব গ্রীষ্মিাি বষ গার আেমন তেি রচনা িচ্ছর । 

 

***** 

 

Work Sheet 

 

1. উৎসব ববষয়ক একটি অনুচ্ছেদ বা Paragraph ললচ্ছ া বনচ্ছজর ভাষায় । 
 লেমনঃ – সরস্বতী পূজা  

 

 

2. ঋতু ববষয়ক একটি অনুচ্ছেদ বা Paragraph ললচ্ছ া বনচ্ছজর ভাষায় । 
 লেমনঃ – বষ গাকাল 

 

 

 

********** 


