
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট  

শ্রশ্রস্টি- দ্বিতীয়  

স্টিষয়- িাাংলা ( গদ্য ) 

                            িাঘ ও পাস্টলত কুকুর  

১। পিূণিাক্কয উত্তর দ্াও :-  

ক) কুকুর ও িাক্ঘর শ্রেহারা শ্রকমন স্টিল ?(স্টনক্ে শ্রলক্ া) 

 )কুকুক্রর সাক্ে কার ক ন শ্রদ্ া হক্য়স্টিল?(স্টনক্ে শ্রলক্ া) 

 গ) কুকুর মস্টনক্ির িাস্টিক্ত কী কাে করত ?(স্টনক্ে 

শ্রলক্ া) 

ঘ) কুকুক্রর সাক্ে শ্রেক্ত শ্রেক্ত িাঘ কুকুক্রর গলায় কী                      
শ্রদ্ ক্ত শ্রপল ?(স্টনক্ে শ্রলক্ া) 

ঙ)িাক্ঘর শ্ররাগা ও দ্িুণল হওয়ার কারি কী স্টিল?(স্টনক্ে 

শ্রলক্ া) 

ে)কুকুক্রর শ্রকান কো শুক্ন িাঘ েমক্ক উঠল ? 

উ:- কুকুর িাঘক্ক িক্লস্টিল শ্রস মস্টনক্ির িাস্টিক্ত স্টদ্ক্নর 

শ্রিলায় গলিক্ের স্টিকল স্টদ্ক্য় িাাঁধা োক্ক। এই কো শুক্ন 

িাঘ েমক্ক উঠল।   



 

 

ি)িাঘ ও পাস্টলত কুকুর গল্পটা পক্ি তুস্টম কী স্টি ক্ল? 

(স্টনক্ে শ্রলক্ া) 

২। েোেে উত্তর দ্াও :- 

 

ক) ‘ ভাই শ্রতামার ঘাক্ি ওটা কীক্সর দ্াগ ’ ? 

i) কোটি শ্রক কাক্ক িক্লস্টিল ? 

ii ‘ ওটা ʼ কীক্সর দ্াগ স্টিল ? 

iii)কার ঘাক্ি দ্াগ হক্য়স্টিল  ? শ্রকন  ? 

iv) ‘ ওটা ʼ শ্রকান পদ্ ? 

i)উ:-‘ িাঘ ও পাস্টলত কুকুর ‘ গক্ল্প কোটি িাঘ কুকুরক্ক 

িক্লস্টিল । 

ii)উ :- ওটা গলিক্ের দ্াগ স্টিল। 

iii)উ:- কুকুক্রর ঘাক্ি এই দ্াগ হক্য়স্টিল । 

মস্টনি কুকুরক্ক স্টদ্ক্নর শ্রিলায় গলিক্ের স্টিকল স্টদ্ক্য় 

শ্রিাঁক্ধ রা ত।তাই তার ঘাক্ি এই দ্াগ হক্য়স্টিল।  

iv)উ:- ওটা- সিণনাম পদ্। 

 



 

 

 । গলিক্ের স্টিকক্ল িাাঁধা কুকুরক্ক তুস্টম স্বাধীন না 
পরাধীন মক্ন কর? শ্রকন ?  

উ:- গলিক্ের স্টিকল স্টদ্ক্য় িাাঁধা কুকুরক্ক আস্টম পরাধীন 

মক্ন কস্টর । 

মস্টনক্ির িাস্টিক্ত ভাক্লা  ািার , োকার োয়গা , 
আদ্র-েত্ন শ্রপক্লও স্টিকক্ল িাাঁধা কুকুর স্টনক্ের ইচ্ছা 
মত শ্রে াক্ন  ুস্টি শ্রেক্ত পারত না । মস্টনক্ির ইচ্ছা 
অনুোয়ী তাক্ক েলাক্েরা করক্ত হত।তাই আমার 
কুকুরক্ক পরাধীন মক্ন হয়।  

গ) ‘শ্রদ্ক্ া শ্রতা, কত সুক্  োস্টক’ – 

i)উস্টিটি কার? 

ii)শ্রস শ্রকন মক্ন করত শ্রে শ্রস সুক্  োক্ক? 

iii)শ্রস স্টক সস্টতযই সুক্  োক্ক িক্ল শ্রতামার মক্ন হয়? 

i)উ:- উস্টিটি “িাঘ ও পাস্টলত কুকুর“ গক্ল্প কুকুক্রর।  

ii)উ:- কুকুর মস্টনক্ির িাস্টিক্ত স্টদ্ক্নর শ্রিলায় িাাঁধা 
োকক্লও রাক্ত স্টনক্ের ইচ্ছামত ঘুক্র শ্রিিাক্ত 



 

 

পারত।মস্টনক্ির ভৃতযরা  তাক্ক েত্ন কক্র স্নান কস্টরক্য় 
স্টদ্ত,গাক্য় হাত িুস্টলক্য় আদ্র করত,ভাক্লা ভাক্লা 
 ািার স্টদ্ত।এত শ্রিস্টি আরাক্ম োকার েনয কুকুর 
মক্ন করত শ্রে শ্রস সুক্  োক্ক। 

iii)উ:- কুকুর আরাক্ম োকক্লও সারাস্টদ্ন শ্রস 
গলিক্ের স্টিকল স্টদ্ক্য় িাাঁধা োক্ক। স্টনক্ের ইচ্ছামত 
েলাক্েরা করক্ত পাক্র না। তাক্ক মস্টনক্ির ইচ্ছা 
অনুোয়ী েলক্ত হয়। তাই আমার মক্ন হয় কুকুর 
সস্টতযই সুক্  োক্ক না।  

ঘ) িাঘ কুকুক্রর সাক্ে না স্টগক্য় িক্ন েক্ল শ্রগল 
শ্রকন? 

উ:- িাঘ কুকুক্রর মক্তা আদ্র-েত্ন , ভাক্লা  ািার 
শ্রপক্য় কারও অধীক্ন োকক্ত োয় না , অেণাৎ িাঘ 
পরাধীন হক্য় োকক্ত োয় না । শ্রস স্বাধীনভাক্ি িক্ন 
ঘুক্র শ্রিিাক্ত োয় । তাই শ্রস কুকুক্রর সাক্ে না স্টগক্য় 
িক্ন েক্ল শ্রগল।   

 



 

 

৩। িাকয রেনা :- (স্টনক্ে কক্রা) 

স্থলূকায়, িীিণকায়, স্বাধীন, কু্ষধাতণ , পরাধীন, ভৃতয 

 

 

 

 

  


