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Class-2 
অন�ুর(◌ং)�যােগ শ�। 

 
গে�র সারসংে�প: গ��েত আমরা অন�ুর �যােগ িক িক শ� 
হয় তাই িদেয় এক� �ছা� গ� পেড়িছ গ��েত �দখা যাে� ঢং 
ঢং কের নটা �বেজ �ছ এখােন ঢং ঢং এক� নতুন শ� যার মেধ� 
অন�ুর আেছ আবার �দিখ সংসার বাবরু বাসায় �সখােন কংস 
বেধর অিভনয় হেব। আজ মহারাজ হংসরাজ কংস বধ অিভনয় 
তােক �দখােব বাংলােদশ তার বািড় নয়। িতিন পেরর রাজা 
সংসার বাবর তারই সংসােরর কাজ কেরন। বাংলা তুই বিুঝ 
সংসার বাবরু বাসায় চেলিছস   ?তুই বিুঝ সংসার বাবরু বাসায় 
চেলিছস �সখােন কংস সং সাজেত হেব বাংলা �তার ঝুিড়েত িক 
ঝুিড়েত আেছ ? পালংশাক িপিড়ং শাক টা়ংরা মাছ িচংিড় মাছ 
সংসার বাবরু মা �চেয়েছন । সংসার বাবরু মা বাদলা িদেন 
সংগীত �নেত ভালবােসন। এই গ��র মেধ� নতুন নতুন 
অন�ুর �যাগ কের শ� আমরা �পেয়িছ �যমন সংসার ,কংস 
পালং শাক, ইত�ািদ। 
 



ক) (◌ং) অন�ুর �যােগ অেনক শ� �জেনছ এবার িনেচ অন�ুর 
�যােগ �যসব কথা বা শ� �জেনছ �স�িল �লখ। 
�যমন- ঢং ঢং। 
 
খ) িনেচর ���িলর উ�র দাও। 
১)বংশ ছাতা মাথায় িদেয় �কাথায় যােব? 
Key word-সংসার বাবরু বাসায়। 
২)ঢং ঢং কের কটা বাজল? 
Keyword-নটা। 
৩)বংশ �যখােন যােব �সখােন িক হেব? 
Keyword-কংস বেধর অিভনয়। 
৪)আজ এখােন �ক আসেবন? 
Keyword-মহারাজ হংসরাজ িসংহ। 
৫)িতিন �কাথায় থােকন তার পিরচয় িক? 
Keyword-পাং�পুের। মহারাজ। 
 ৬)�ক সংসার বাবরু বাসায় কাজ কেরন? 
Keyword-কাংলা। 
৭)কা়ংলা ঝুিড়েত িক িক আেছ? 
Keyword-পালং শাক িপিড়ং শাক টাংরা মাছ িচংিড় মাছ। 
৮)িক বাদলা িদেন গান )�নেত ভােলাবােসন? 
Keyword-সংসার বাবরু মা। 
 



গ) স�ক উ�র� �লখ। 
১)ঢং ঢং কের (নটা /দশটা) বাজল। 
২)(বংশ /অং�) ছাতা মাথায় িদেয় �কাথায় যােব। 
৩)মহারাজ হংসরাজ (িসংহ/ কংস) রাজ িসংহ আসেবন। 
৪)(বাংলােদশ/ পাং�পুেরর) রাজা। 
৫)ঝুিড়েত (টাংরা মাছ, িচংিড় মাছ /কাতলা মাছ, �ই মাছ) 
আেছ। 
৬সংসার বাবরু মা (বাদলা িদেন /গরম িদেনর গান) �নেত 
ভােলাবােসন। 
 
ঘ) শনূ��ান পূণ� কেরা। 
১)_কের ন'টা বাজেলা। 
২)_ছাতা মাথায় �কাথায় যােব। 
৩)_তার বািড় নয়। 
৪)_তার সংসােরর কাজ কেরন। 
৫)_সং সাজেত হেব 
ঝুিড়েত আেছ। 
৬)সংসার বাবরু_ �চেয়েছন । 
 
বািড়র কাজ: গ��র মেধ� অন�ুর �যােগ শ� ছাড়াও �সই 
তািলকার বাইের তুিম অন�ুর �যােগ পাঁচ� নতুন শ� �লখ । 

************* 


