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1) শব্দার্ থ :- 

    সার্ী - সঙ্গী। 

    কুবুদ্ধি - দুষু্ট বুদ্ধি, বদ বুদ্ধি। 

    আহত - আঘাতপ্রাপ্ত। 

    আনমনন - অনযমনস্ক ভানব। 

    ছিছি - চেহািা। 

    হাতকছি - অপিাধীি হাত বাাঁধাি জনয চ াহাি ততছি বা া ছবনশষ। 

    মজবুত - শক্ত, কঠিন। 

    অছনষ্ট - ক্ষছত, অমঙ্গ । 

    নাকা  - জব্দ, হয়িান। 

    উপক্রম - আিম্ভ, সূত্রপাত। 

    সংগ্রহ -  চজাগাি। 

2) চ ছিকাি জযািামশাই চকমন প্রকৃছতি মানুষ ছিন ন?  

 উঃ)   চ ছিকাি জযািামশাইনক বাছিি চিাটিা িুব ভয় চপত। তাাঁি চেহািা ও গ াি আওয়াজ   

ছি  িুব গম্ভীি। চ ছিকািা শুনন ছিন ন ছতছন িুব বনিা চিন ায়াি ছিন ন,তাাঁি গানয় 



 

ছি  িুব চজাি আি ছতছন িুব িাছগ মানুষ ছিন ন, যছদও তাাঁি িানগি পছিেয় চ ছিকা 

পানছন। বিং চদিনত চপন  চহনস কর্া ব নতন। বাছিনত একমনন ছতছন চ িাপিা 

কিনতন ও মননি ছদক চর্নক ছতছন িুব ভান া মানুষ ছিন ন। 

3)i). চদাত া পুতু ঘি চক কীভানব সাদ্ধজনয় ছদনয়ছিন ন? 

   ii).পুতু ঘনি কীভানব আগুন চ নগছি ? 

  উঃ) i).  চ ছিকা পুণ্য তা েক্রবতীি মা চদাত া পুতু ঘি িুব সুন্দি কনি সাদ্ধজনয় 

ছদনয়ছিন ন। চসিানন নানা ধিনণ্ি পুতুন ি সানর্ পুতুন ি উপনযাগী িাট-ছবিানা, 

চেয়াি-নটছব , পুতু নদি নানািকম বাসন, জামাকাপি,পুাঁছতি গয়না ইতযাছদ ছি । 

মানুনষি অনুকিনণ্ পুতুন ি সংসাি সাজাননা হনয়ছি । 

     ii). চ ছিকানদি পুতু ঘনি পুতুন ি ছবনয় চদওয়া হত। একবাি পুতুন ি ছবনয় উপ নক্ষ 

চ ছিকািা ফু  পাতা, ছনশান ছদনয় পুতুন ি বাছি সাদ্ধজনয় সাছি সাছি চিানটা চিানটা 

িঠিন চমামবাছত জ্বাছ নয়ছিন ন। চমামবাছত জ্বন  চশষ হনয় যাওয়ায় চমামবাছতি 

আগুন চর্নকই পুতু ঘনি আগুন চ নগছি , ছনশান পুনি ছগনয় কানিি িাত পয থন্ত 

আগুন িছিনয় পনিছি । চকানমনত পুতু গুন া িক্ষা চপনয়ছি । 

4) "আমাি গল্পটা মাঠট হনয় চগ " - কীভানব চ ছিকাি গল্পটা মাঠট হনয় চগ ?  

      উঃ)দাদা সুকুমাি িানয়ি চদিানদছি চ ছিকা পুণ্য তা েক্রবতী ও কছবতা চ িাি জনয িাতা 

বাছননয়ছিন ন, চযিানন উছন একটা গল্পও ছ িছিন ন।একছদন দুপুনি উছন যিন 

ছ িছিন ন তিনকাি সাছহছতযক ননগন্দ্র নার্ গুপ্ত চ ছিকাি বাবাি সনঙ্গ চদিা কিনত 

োন। চ ছিকা িাতাঠট চিনি বাবানক ডাকনত চগন  উছন চসই অবসনি বাছক গল্পঠট 

চ ছিকাি িাতায় চশষ কনি চদন। নামকিা সাছহছতযক ছহসানব গল্পঠট চ িায় চসঠট 

সাছহতযগুনণ্ ভান া হন ও চ ছিকাি মনন হনয়ছি  চয তাাঁি গল্পঠট মাঠট হনয় 

চগ ,নযনহতু চ ছিকাি ভাবনা-ছেন্তাি ফস  চসঠট ছি  না, তাই ওাঁি মনন হনয়ছি  চয 

গল্পঠট ওাঁি চ িা হ  না। তাই উছন একর্া বন নিন। 


