
Class – 3 

Subject – 2nd Language Bengali 

Chapter – কবিতা – চাষীর ছেলে and িাাংো সাংখ্যা ও কথায় 

        (Numbers in word and figure) 

 

 

কবিতার নাম – চাষীর ছেলে 

কবির নাম – জসীমউদ্দীন 

 

 

কবিতার সাংবিপ্তসারঃ- 

কবি জসীমউদ্দীনের লেখা চাষীর লেনে কবিতাটিনত কবি গ্রানমর এক চাষীর লেনের সহজ 

সরে মুনখর এিং লেনহর গঠনের ির্ ণো কনরনেে। 

কবি িনেনেে চাষীর লেনেটির লেনহর রঙ কানো, মাথায় েম্বা চুে এিং কানো ভ্রমনরর মত 

েুনিা লচাখ। 

চাষীর লেনেটির মুনখ রনয়নে কাাঁচা ধানের পাতার মনতা কবচ ভাি।  

কবচ োউডগার মনতা েুটি হাত, শরীরিা লেে শ্রাির্ মানসর তমাে গানের মনতা সনতজ 

শযামে। 

চাষীর লেনেটির মুনখর হাবস টঠক লেে কবচ ধানের চারা তুেনত োওয়া লকানো চাষীর মুনখর 

হাবসর মনতা। 

কানো লচানখর মবর্ বেনয় লেমে সি বকেু লেখা োয়, কানো লোয়ানতর কাবে বেনয় লেমে 

লকতাি লকারাে লেখা োয় টঠক লতমবে চাষীর লেনেটি তার এই কানো রূপ বেনয় সি বকেু জয় 

কনরনে। 

 

 

********** 

 

 

 



Work Sheet 

 

1. সাংবিপ্ত উত্তর দাওঃ- 

 

I) চাষীর লেনে কবিতাটির কবির োম কী? 

Ans: -          

 

II) চাষীর লেনের মুখখাবে কার সনে তুেো করা হনয়নে? 

Ans: -         

 

III) চাষীর লেনে কবিতাটিনত লক সি জয় কনরনে? 

Ans: -         

 

IV) চাষীর লেনেটির মাথার চুে লকমে? 

Ans: -         

 

V) চাষীর লেনেটির লচাখ েুটি লেখনত লকমে? 

Ans: -         

 

VI) চাষীর লেনেটির হাত েুটি বকনসর মনতা সরু? 

Ans: -         

    

VII) চাষীর লেনেটির লেনহর রঙ কী? 

Ans: -         

 

VIII) চাষীর লেনেটির শরীরটি বকনসর মনতা সনতজ? 

Ans: -       



IX) ভ্রমর শনের অথ ণ কী? 

Ans: -         

         

X) লকতাি লকারাে কী বেনয় লেখা হয়? 

Ans: -         

 

 

2. সঠিক উত্তলর ঠিক্  বচহ্ন দাওঃ- 

 

I) গ্রানমর চাষীর লেনেটির মাথার চুে লোনিা  েম্বা  । 

 

II) চাষীর লেনেটির মুনখর িা লেনহর রঙ সাো  কানো  । 

 

III) চাষীর লেনেটির লচাখ কানো ভ্রমনরর মনতা  বপাঁপনের মনতা  । 

 

IV) চাষীর লেনেটির হাত েুটি কবচ ধানের চারার মনতা  কবচ োউডগার মনতা  । 

 

V) চাষীর লেনেটি তার কানো রূপ বেনয় সি জয় কনরনে  ভয় লপনয়নে  । 

 

 

 

 

3. ফাাঁকা জায়গায় কবিতা ছথলক সঠিক শব্দ বনলয় শূনযস্থান পূরণ কলরাঃ- 

 

I) কানো                   তারা বেনয়ই সকে                লেবখ, 

 

কানো                  কাবে বেনয়ই                                         লেবখ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. নীলচর শব্দগুবের অথ থ ছেলখ্াঃ- 

 

শব্দ অথ থ 

গা াঁনয়র  

েিীে  

তৃর্  

িাহু  

জাবে োউ  

শাঙে মাস  

তরু  

িােে  

বিজেী  

োনজ  

লচানখর তারা  

জেম  

মরর্  

লকতাি  

ভুিেময়  

 

 

5. নীলচর শব্দগুবের বিপরীত শব্দ ছেলখ্াঃ- 

 

শব্দ অথ থ 

গ্রানমর  

েম্বা  

লেনে  

কানো  

েিীে  

সরু  

হাবস  

জেম  

কাাঁচা  

কবচ  

 

 

 

********** 

 

  

 



িাাংো সাংখ্যা ও কথায়ঃ- 

আজ আমরা বশখি িাংো সংখযা ও কথায় ২০১ লথনক ২৫০ পে ণন্ত। 

 

সাংখ্যা (Numbers in figure) কথায় (Numbers in word) 

২০১ েু’লশা এক 

২০২ েু’লশা েুই 

২০৩ েু’লশা বতে 

২০৪ েু’লশা চার 

২০৫ েু’লশা পাাঁচ 

২০৬ েু’লশা েয় 

২০৭ েু’লশা সাত  

২০৮ েু’লশা আি 

২০৯ েু’লশা েয়  

২১০ েু’লশা েশ  

২১১ েু’লশা এগানরা  

২১২ েু’লশা িানরা 

২১৩ েু’লশা লতনরা 

২১৪ েু’লশা লচৌনদ্দা 

২১৫ েু’লশা পনেনরা 

২১৬ েু’লশা লষানো 

২১৭ েু’লশা সনতনরা 

২১৮ েু’লশা আঠানরা 

২১৯ েু’লশা ঊবেশ 

২২০ েু’লশা কুবে 

২২১ েু’লশা একুশ 

২২২ েু’লশা িাইশ  

২২৩ েু’লশা লতইশ 

২২৪ েু’লশা চব্বিশ 

২২৫ েু’লশা পাঁবচশ 

২২৬ েু’লশা োব্বিশ 

২২৭ েু’লশা সাতাশ 

২২৮ েু’লশা আিাশ 

২২৯ েু’লশা ঊেব্বিশ 

২৩০ েু’লশা ব্বিশ 

২৩১ েু’লশা একব্বিশ 



২৩২ েু’লশা িব্বিশ 

২৩৩ েু’লশা লতব্বিশ 

২৩৪ েু’লশা লচৌব্বিশ 

২৩৫ েু’লশা পাঁয়ব্বিশ 

২৩৬ েু’লশা েব্বিশ 

২৩৭ েু’লশা সা াঁইব্বিশ 

২৩৮ েু’লশা আিব্বিশ 

২৩৯ েু’লশা ঊেচবিশ 

২৪০ েু’লশা চবিশ 

২৪১ েু’লশা একচবিশ 

২৪২ েু’লশা বিয়াবিশ 

২৪৩ েু’লশা লততাবিশ 

২৪৪ েু’লশা চুয়াবিশ 

২৪৫ েু’লশা পাঁয়তাবিশ 

২৪৬ েু’লশা লেচবিশ 

২৪৭ েু’লশা সাতচবিশ 

২৪৮ েু’লশা আিচবিশ 

২৪৯ েু’লশা ঊেপঞ্চাশ 

২৫০ েু’লশা পঞ্চাশ 

 

 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Work Sheet 

 

1. নীলচর সাংখ্যা গুবে কথায় ছেলখ্াঃ- 

 

সাংখ্যা কথায় 

২০৫  

২১৪  

২১৯  

২২০  

২৩০  

২৩৩  

২৩৭  

২৩৯  

২৪৫  

২৫০  

 

 

2. নীলচর কথায় ছেখ্াগুবে সাংখ্যায় ছেলখ্াঃ- 

 

কথায় সাংখ্যা 

েু’লশা েশ  

েু’লশা সনতনরা  

েু’লশা িাইশ  

েু’লশা োব্বিশ  

েু’লশা ঊেব্বিশ  

েু’লশা পাঁয়ব্বিশ  

েু’লশা আিব্বিশ  

েু’লশা চবিশ  

েু’লশা চুয়াবিশ  

েু’লশা সাতচবিশ  

 

 

********** 


