
Class – 3 

Subject – 2nd Language Bengali 

Chapter – অনুচ্ছেদ (Paragraph) 

 

 

Answer Sheet 

 

1. গহৃপালিত পশু লিষয়ক একটি অনুচ্ছেদ লিচ্ছ াোঃ- 

লেমন – লগারু 

 

গ োরু 

 

গ োরু আমোদের অতি পতরতিি উপকোরী  হৃপোতিি প্রোণী। এরো খুবই শোন্ত প্রকৃতির 

হয়। গ োরুর সোরো শরীর গ োদ ো গ োদ ো উজ্জ্বি গিোদম ঢোকো থোদক। গ োরুর িোরট  পো, 

েুট  গিোখ, েুট  িম্বো কোন, একট  নোক এবং মোথোয় েুট  তশং আদ । একট  িম্বো গিজ 

এবং গিদজর আ োয় একদ ো ো িুি আদ । এই গিজ তেদয় গ োরু মশো-মোত  িোড়োয়। 

গ োরুর পোদয়র িিোয় খুর আদ  এবং খুর গুতি েুই ভোদ  গিরো। গ োরুর মুদখর তনদির 

পোট দি েো াঁি আদ  ওপদরর পোট দি গকোদনো েো াঁি গনই। গ োরু খড়,  োিু, খখি, ভূতি, 

ঘোস ইিযোতে খোয়। এরো সব খোবোর প্রথদম নো তিতবদয় ত দি গেদি এবং পদর গিবোয় 

এদক জোবর কো ো বদি। গ োরু আমোদের অদনক উপকোর কদর, গেমন – গ োরুর েুধ 

খুবই উপকোরী। েুধ গথদক তঘ, মোখন,  োনো, েই, ক্ষীর প্রভৃতি খিতর হয়। বিে গ োরু 

িোঙি ও  োতড়  োদন। গ োরুর গ োবর গথদক সোর ও ঘুাঁদ  খিতর হয়। গ োরুর িোমড়ো তেদয় 

জদুিো ও বযো  খিতর হয়। গ োরুদক তহন্দরুো গেবিো জ্ঞোদন পূজো কদর। 
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2. জাতীয় লিষয়ক একটি অনুচ্ছেদ লিচ্ছ াোঃ- 

লেমন – ভারচ্ছতর জাতীয় পাল  ময়ূর 

 

 

ভোরচ্ছের জোেীয় পোখি ময়ূর 

 

পোতখদের মদধয ময়ূদরর গসৌন্দে য অিুিনীয়। অপরূপ গসৌন্দদে যর জনয ময়ূর আমোদের 

জোিীয় পোতখ। ভোরদির অতধকোংশ বদন জঙ্গদি এদের গেখদি পোওয়ো েোয়। ময়ূর গবশ 

বদড়ো ধরদণর পোতখ। এদের  োদয়র রঙ নীি ও গসোনোিী আভো েুক্ত। ময়ূদরর ডোনোদক 

গপখম বদি। গপখদম িক্র তিহ্ন আদ । এদের পোিক গুদিো গেখদি গবশ বদড়ো হয়। 

এদের মোথোয় ঝুাঁ ট  থোদক। ময়ূদরর  ড়ন এক ু িম্বোদ  ধরদণর হয়। ময়ূদরর শরীদরর 

সবদিদয় আকি যণীয় জজতনস হি এদের েীঘ য পুচ্ছ। ময়ূর বি যোকোদির পূব যোভোি বুঝদি 

পোদর িোই বি যো বো গমঘ গেখদি গপখম গমদি নোিদি শুরু কদর। ময়ূরদক বি যোর েিূ 

বিো হয়। এদের কণ্ঠস্বর বদড়োই ককযশ। ময়ূদরর ডোকদক গককো বদি। ময়ূরদক 

গসৌন্দদে যর পূজোরী বিো হয় কোরণ এরো সুন্দর জজতনস গেখদিই তনদজর কথো ভুদি িোর 

তেদক িোতকদয় থোদক। ময়ূর বোসো বোনোদি পোদরনো। সোমোনয গঝোপঝোড় পূণ য জঙ্গদি 

ময়ূর বসবোস করদি ভোদিোবোদস। মোট দি  িয কদর ময়ূর তডম পোদড়। 
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