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১) শব্দার্থ: 

ক) ছই-  ন ৌকার ছাউন । 

খ)  বড় মানি- প্রধা  মানি। 

গ) গুণ টা া - দনড় নদয়ে ন ৌকা নক নবেঁযধ সাময র নদযক নটয  এনগয়ে ন য়ে চলা। 

ঘ) লনগ- শক্ত কাযের নমাটা লাঠি, যা নদয়ে সাময র নদযক ন ৌযকা নক নেযল ন য়ে যাও়ো হ়ে। 

ঙ) নপালাপা - নছযলপুযল। 

 

 ২) ধপেশ্বরী োস্ট়ি শ্রদ্ওয়া এক স্টবষম আতপের বযাোর শ্রকন? 

উ:- ধযলশ্বরী একটি খরযরাতা  দী। নবশাল তার নেউ। দীঘঘ প্রসানরত এই  দীর নকায া কুলই 

নদখযত পাও়ো যা়ে  া।  দীর গনতনবনধ বুিযত অয ক সম়ে মানিযদর অসুনবধা হ়ে ফযল তারা 

ন ৌযকার নদক ন ণঘ়ে করযত পাযর  া। এই  দীর প্রবল নেউ এর ধাক্কা়ে মানিরা এবং যাত্রীরা সবঘদাই 

এক অজা া নবপযদর ভয়ে ত্রস্ত হয়ে থাযক। এই কারযণই ধযলশ্বরী পানড় নদও়ো এক অতযন্ত 

আতযের বযাপার। 

 

৩) "মুপি মুপি বাতথ া চেপত র্াপক।" 

ক) কার শ্রেিা শ্রকান গপের অংশ? 

উ:- আযলাচয অংশটি রা ী চযের নলখা 'আমার মার বাযপর বানড়' গযদযর অংশ। 

 



 

 

ি) শ্রকান বাতথ া মুপি মুপি চেপত র্াপক? কীভাপব? 

উ:-  এইগযে নলনখকা রা ী চযের মা পূণঘশশী নদবী নছযল নময়েযদর ন য়ে পুযজার ছুটিযত বাযপর 

বানড় আসযছ  এই বাতঘ া মুযখ মুযখ ছনড়য়ে পযড়। 

প্রতযন্ত গ্রাযমর অনধবাসীরা এযক অপযরর সাযথ আত্মী়ের মত নমযলনমযশ বসবাস কযর। নকায া 

একজয র বানড়যত অনতনথ এযল সবাই এর মযধয নসই আ ে নদখযত পাও়ো যা়ে। তাই নলনখকারা 

যখ  গ্রাযমর মযধয প্রযবশ কযর  তখ  তাযদর আগম  বাতঘ া মুযখ মুযখ চলযত থাযক। 

 

৪)  "শ্রগাটা গ্রাম শ্রভপে েপ়ি আমাপদ্র স্টিপর।" -- এ কর্ার অর্থ স্টক? 

উ:- নলনখকা রা ী চযের নলখা আমার মার বাযপর বানড় গযে নলনখকাযদর ন ৌযকা গ্রাযমর খাল পযথ 

প্রযবশ করা মাত্রই নচ া অযচ া বহু মা ুযের সাযথ এযকর পর এক নদখা হযত থাযক। নসই সমস্ত 

মা ুেযদর মুযখ মুযখই তাযদর আগম  বাতঘ া নপৌেঁযছ যা়ে নলনখকার নদনদমার কায ।যলনখকার 

আত্মী়েস্বজ  এবং নচ া-অযচ া প্রযতযযক ঘাযট অযপক্ষা কযর  নলনখকাযদর অভযথঘ া করার জ য। 

এই জ যই বলা হয়েযছ নগাটা গ্রাম নয  তাযদর নঘযর নভযঙ পযড়যছ। 

 

 
 


