
  

 
শ্রেণ িঃ দ্বিতীয় 

২য় পর্ব – ২০২০  

ণিষয়িঃ িাাংলা (দাদ্বদর হাততর মজার দ্বপঠা)  

লেকচার শীট -১  

তাদ্বরখঃ ২৭ – ০৬ – ২০২০  

• দ্বশক্ষার্বীরা ‘দাদ্বদর হাততর মজার দ্বপঠা’ গল্পদ্বটর ১ম অংশ পড়লর্ ও িুঝলর্।  

মূেশব্দ ও মূলশব্দের অর্থিঃ  

শীতকাে – শীত ঋতু  

দ্বপঠাপুদ্বে – দ্বর্দ্বিন্ন রকম দ্বপঠা  

ধুম – জাাঁকজমক  

ওতঠ নতুন ধান – ধান লকতট আনা হয়  

ল াঁদ্বক – ধান এর লখাসা ছাড়াতনার যন্ত্র  

ধান িানা – ধান লর্তক লখাসা ছাড়াতনা  

নানা ধরতনর – অতনক রকম  

অনুষ্ঠান – আতয়াজন, উৎসর্  

মজাই আোদা – অনযরকম মজা  

িাপা দ্বপঠা – এক ধরতনর দ্বপঠা  

লখজুতরর গাঁড় – লখজুতরর রস দ্বদতয় র্ানাতনা গড়  

লকারা নারতকে – নারতকে এর গাঁড়া  

 

• মূলশে ণিব্দয় শ্র াট শ্র াট প্রশ্ন করা হব্দি ও ণশক্ষার্থীরা প্রশ্ন িুব্দঝ উত্তর ণিব্দি। 

মূলশে ণিব্দয় প্রশ্নিঃ 

১। র্াংোতদতশ শীতকাতে কীতসর ধুম পতড়? উত্তরঃ দ্বপঠাপুদ্বে খাওয়ার।  

২। শীতকাতে ঘতর ঘতর দ্বক ওতঠ? উত্তরঃ নতুন ধান।  



  

৩। কীতস ধান িানা হয়? উত্তরঃ ল াঁদ্বকতত ।  

৪। ধান িানার পর কী পাওয়া যায়? উত্তরঃ চাে।  

৫। কী দ্বদতয় নানা রকতমর দ্বপঠা ততদ্বর করা হয়? উত্তরঃ চাতের গাঁতড়া দ্বদতয়।  

৬। নানা ধরতনর অনুষ্ঠাতন কী খাওয়া হয়? উত্তরঃ দ্বপঠা।  

৭। শীতকাতে গরম গরম কীতসর মজাই আোদা? উত্তরঃ গরম গরম দ্বপঠার।  

৮। শীততর ছুদ্বটতত তুদ্বে আর তপু লকার্ায় যায়? উত্তরঃ দ্বনতজতদর গ্রাতমর র্াদ্বড়।  

৯। ঘুম লর্তক উতঠ তুদ্বে আর তপু কী লদতখ? উত্তরঃ দাদ্বদ দ্বপঠা ততদ্বর করতছন।  

১০। দাদ্বদমা কী দ্বপঠা ততদ্বর করদ্বছতেন? উত্তরঃ িাপা দ্বপঠা ।  

১১। িাপা দ্বপঠা ততদ্বর করার উপকরণ কী কী? উত্তরঃ চাতের গাঁড়া, লখজুতরর গাঁড় ও লকারা 

নারতকে।  

১২। দশদ্বট দ্বপঠার নাম র্ে? উত্তরঃ লখজুর দ্বপঠা, চুদ্বি দ্বপঠা, দ্বর্দ্বর্খানা দ্বপঠা, দ্বচতই দ্বপঠা, 

দ্বছট দ্বপঠা, লসমাই দ্বপঠা, িাপা দ্বপঠা, পাদ্বটসাপটা, পুদ্বে দ্বপঠা, নারতকে দ্বপঠা।  

 

• ণশক্ষার্থীরা গল্প শ্রর্ব্দক যুক্তি থ খুুঁব্দে শ্রির করব্দি ও িুইণট কব্দর শে তৈণর করার শ্রেষ্টা 

করব্দি।  

যুক্তি থিঃ 

ষ্ঠ = ি + ঠ – অনুষ্ঠান, পৃষ্ঠা  

ন্দ = ন + দ – সুন্দর, আনন্দ 

 

• দ্বশক্ষার্বী দ্বনতজর িািায় গল্পদ্বটর প্রর্ম অংশ র্েতর্।  

 

 

দ্বশক্ষক - 

শাহদ্বরন সুেতানা লমৌেী 


