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শিক্ষক পশিশিশি

আব্দুল্লাহ আি িাশিক

সহকাশি শিক্ষক (বাাংলা) 

শুকিচ্ছা শিপাকিটশি স্কুল, মাগুিা

মমাবা: 01711-265231

Email – tariqmagura@gmail.com

Skype – abdullah.at.tariq

3/25/2020t@riq present's 3

mailto:tariqmagura@gmail.com


পাঠ পশিশিশি

মেশি : নবম-দিম

শবষয় : বাাংলা ১ম পত্র

সময় : 45 শমশনট

িাশিখ : 25/০3/২০20
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ছশবগুকলা মকনাক াগ শদকয় মদখ:
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আমাি পশিিয় 
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শিখনফল

১ । কশব সসয়দ িামসুল হক এি জীবন সম্পককে বি েনা কিকি 

পািকব ।

২ । কঠিন িকেি অর্থ ে বলকি পািকব । 

3 । কশবিাটি িশমি উচ্চািকি পড়কি পািকব ।

৪ । সসয়দ িামসুল হক গিীি মমকেি সকে ম  ইশিহাস ,

ঐশিহয ও সাংস্কৃশিি কর্থা বকলকছন িা ব্যাখ্যা কিকি পািকব ।
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জন্ম – ২৭ 

শিকসম্বি, 

১৯৩৫

জন্মস্থান – কুশড়গ্রাম 

শপিা–িা সসয়দ শসশিক হুসাইন 

মািা–সসয়দা হাশলমা খাতুন ।

পড়াকলখা - ঢাকা ককলশজকয়ট

স্কুল মর্থকক ম্যাশিক,জগন্নার্থ

ককলজ মর্থকক ইন্টািশমশড়কয়ট

ও ঢাকা শবশ্ব শবদ্যালকয় িশিে

হকয় শকছুশদন পড়াকিানা

ককিন ।

মপিা –সাাংবাশদক শছকলন এি পিবিীকি সাব েক্ষশিক সাশহিয ককম ে শনমগ্ন 

শছকলন ।

গ্রন্থ –একদা এক িাকজয,       

অশগ্ন ও জকলি কশবিা ,

িাজননশিক কশবিা ।

গল্প – িীি শবককল, 

িক্তকগালাপ, আনকন্দি মৃতুয। 

উপন্যাস –বৃশি ও শবকরাহীগন।

নাটক –পাকয়ি আওয়াজ পাওয়া

য়ায় , নূরুলদীকনি সািাজীবন ।  
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একক কাজ 

১ । সসয়দ িামসুল হক মকার্থায় জন্মগ্রহি ককিন ?

২ । সসয়দ িামসুল হক মপিায় কী শছকলন ?

৩ ।  ‘পাকয়ি আওয়াজ পাওয়া  ায়’ – কী জািীয় িিনা ?

৪ । ‘আনকন্দি মৃতুয’ – কী জািীয় িিনা ?
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সমাধান

১ । কুশড়গ্রাম ।

২ । সাাংবাশদক ।

৩ । নাটক ।

৪ । গল্পগ্রন্থ ।
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িোর্থ ে

আলপর্থ

জশমি সীমানাি পর্থ 
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সকবিে

ধীবি/মজকল

একাদি িিক মর্থকক আনুমাশনক (১০৭০-১০৭৭ শিস্টাে)

মহীপাকলি শবরুকে অনন্ত-সামন্ত-িক্র শমশলি হকয় ম শবকরাহ

ককিন িাই সকবিে শবকরাহ নাকম খ্যাি । এই শবকরাকহি মনিা

শছকলন শদব্য বা শদকবাক । 3/25/2020t@riq present's 12



অবন ঠাকুি 

অবীন্দ্রনার্থ ঠাকুি কলকািাি

শবখ্যাি মজাড়াসাঁককাি ঠাকুি

পশিবাকি জন্মগ্রহি ককিন ।

শবখ্যাি শিত্রশিল্পী ও শিশু

সাশহযশিক ।

3/25/2020t@riq present's 13



মদউল

মদবালয়
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সদাগকিি শিো

বাশিজয িিী

মেলকাকব্য িাঁদ সওদাগকিি বাশিকজযি কর্থা উকল্লখ আকছ । কশব

আমাকদি ব্যবসা-বাশিকজযি ঐশিহয মবাঝাকি এই মলাক-কাশহনীি

আেয় গ্রহি ককিন । সওদাগকিি শিো বলকি বাশিকজযি জন্য

সাগকি মিশিি জাহাজকক মবাঝায় । 3/25/2020
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মজাড়ায় কাজ 

◊ সওদাগকিি শিোি কর্থা কশব মকন বকলকছন িা 

ব্যাখ্যা কি ।
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মমনাক াগ সহকাকি কশবিাটি মিাকনা:
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িশমি উচ্চািকি কশবিাটি আবৃশি ককিা ।
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পালযুগ

৭৫০ শিস্টাকে মগাপাকলি

িাজযিাসকনি মধ্য শদকয় বকে

পালযুকগি সূিনা হয় । িািপি

িািিি বছি পাল বাংকিি িাজে

টিকক শছল । শিত্রকলায় এই সমকয়ি

সমৃশে লক্ষযক াগ্য । কশব আমাকদি

শিকল্পি সমৃে ঐশিহয মবাঝাকি

পালযুকগি শিত্রকলাি উকল্লখ

ককিকছন ।
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ি োপদ

বাাংলা িাষা ও সাশহিয-

ঐশিকহযি ির্থম শনদি েন ।

হিিসাদ িাস্ত্রী মনপাল মর্থকক

ি োপকদি পাণ্ডুশলশপ উোি

ককিন । িয়িি িিােী মর্থকক

এগািি িিককি মকধ্য পদগুকলা

িশিি হকয়কছ । এই পদগুকলাি

মকধ্য িািীন বাাংলাি অশি

সাধািি মানুকষি িািময়

জীবকনি শিত্র ফুকট উকঠকছ ।3/25/2020t@riq present's 20



পাহাড়পুকিি মবৌেশবহাি

বিেমান নওগাঁ মজলাি বদলগাশছ র্থানাি

পাহাড়পুি গ্রাকম এই িািীন শবহাি অবশস্থি।

১৮৭৯ সাকল স্যাি কাশনাংহাম এই শবিাল

কীশিে আশবষ্কাি ককিন । শিিীয় পাল িাজা

শ্রী ধম েপালকদব (িাজেকাল ৭৭৭-৮১০ শি.)

এই শবিাল শবহাি সিশি ককিশছকলন । একক

মসামপুি শবহািও বলা হয় । পৃশর্থবীি

সবকিকয় বড় শবহািগুকলাি একটি । কশব

আমাকদি িত্নিাশিক ঐশিকহযি পশিিয়

শদকি পাহাড়পুকিি মবৌেশবহাকিি উকল্লখ

ককিকছন । 3/25/2020t@riq present's 21



শিতুমীি

িশবি পিগনা মজলাি হায়দিপুি

গ্রাকম ১৭৮২ সাকল মীি শনসাি

আলী ওিকফ শিতুমীি জন্মগ্রহি

ককিন । শিশন অিযািািী ইাংকিজ

ও শহন্দু জশমদািকদি শবরুকে

দীর্ েশদন সাংগ্রাম ককিন । ১৮৩১

সাকলি ১৯ নকিম্বি ইাংকিজ

বাশহনীি সাকর্থ যুকে শিশন িশহদ

হন ।
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ক্ষুশদিাম

ক্ষুশদিাম বসু ( ১৮৮৯ -১৯০৮ শি.)

মমশদনীপুি মজলাি মমৌবশন গ্রাকম

জন্মগ্রহি ককিন । সিিব মর্থককই

শিটিিশবকিাধী আকন্দালকনি সাকর্থ

জশড়ি শছকলন । অিযািািী

ম্যাশজকেট শকাংসকফাি েকক হিযা

কিকি শগকয় ভুলবিি দুইজন ইাংকিজ

মশহলাকক হিযা ককিন । ১৯০৮

সাকলি ১১ আগস্ট মহান শবপ্লবীি

ফাঁশসি আকদি কা েকি কিা হয় ।
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মাস্টািদা সূ েকসন

মাস্টািদা সূ েকসন িিগ্রাম মজলাি

িাউজান র্থানাি মনায়াপাড়া গ্রাকম

জন্মগ্রহি ককিন । আজীবন শিশন

শিটিিকদি শবরুকে সিস্ত্র যুকে

শনকয়াশজি হন । ১৯৩০ সাকল শিশন

িিগ্রামকক ইাংকিজমুক্ত ককি

স্বাধীনিা মর্াষিা ককিন । শকন্তু

মবশিশদন িা িক্ষা কিকি পাকিনশন ।

১৯৩৪ সাকলি ১২ জানুয়াশি িাঁি

ফাঁশস হয় ।
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দলীয় কাজ

 সসয়দ িামসুল হক গিীি মমকেি সকে ম  ইশিহাস 

,ঐশিহয ও সাংস্কৃশিি কর্থা বকলকছন িা ব্যাখ্যা ককিা।
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মূল্যায়ন

১ । মদউল অর্থ ে কী     ?

২ ।  আলপর্থ কী ?

৩ । পাহাড়পুি মবৌেশবহাি বিেমাকন মকান মজলায় অবশস্থি ?

৪ । ক্ষুশদিাম বসুকক কি সাকল ফাঁশস মদওয়া হকয়শছল ?
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বাড়ীি কাজ

“সবাি উপকি মানুষ সিয িাহাি উপকি নাই” ,

কর্থাটি ব্যাখ্যা কি । 
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