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গল্প 

অভাগা সঙ্গী    শরৎচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়     

• কথাশিল্পী িরৎচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়  রশচত তার শিখ্যাত উপন্যাস ‘শ্রীকান্ত' থথট্ক গৃহীত পাঠযাাংট্ির গল্পাাংিটি। 

• ভিঘুট্র শ্রীকান্ত ন্ান্া থেি শিট্েি ঘুট্র িহুশেন্ পর শন্ট্ের থচন্া গাাঁ ট্য় শিট্রট্ে।থসখ্াট্ন্ই থকট্েট্ে তার থেট্েট্িো।অশেগশে, পুট্রাট্ন্া 

প্রশতট্িশির িাশির মট্ধ্য েুশকট্য় আট্ে তার িােযকাে। 

• গ্রাট্মর পট্থ পট্থ ঘুট্র যখ্ন্ শ্রীকান্ত শন্ট্ের থেট্েট্িোর সৃ্মশত খু্াঁেট্ত িযস্ত,  হঠাৎ তার ন্াট্ক আট্স  একটি িুট্ের সুশমষ্ট  

সুগন্ধ।ঘুট্র োাঁ িাট্তই শভি কট্র আট্স অট্ন্ক সৃ্মশত।যট্িাো বিষ্ণিীর োগাট্ন্া এই আউিিুট্ের গাে, তার থোেট্িোর সাক্ষী। 
• থিাষ্টম ঠাকুট্রর মৃতুয পর যট্িাো বিষ্ণিী তার স্বামীর সমাশধ্ ওই আউিিুট্ের গাট্ে শন্ট্চই থরট্খ্শেট্েন্।থোেট্িোয় কথক ও 

তার িনু্ধরা অট্ন্ক সাধ্যসাধ্ন্া করট্েও যট্িাো তাট্ের ওই আউিিুে শোঁ িট্ত শেট্তন্ ন্া। একাকী েীিন্ধ্ারণ করশেট্েন্ স্বামীর 
থরট্খ্ যাওয়া মট্ন্াহাশর থোকান্টিট্ক সম্বে কট্র। 

• শ্রীকান্ত যখ্ন্ শিট্র আট্স তার আট্গই যট্িাো বিষ্ণিী মারা থগট্েন্।তার থোট কুটিরটি তখ্ট্ন্া পুট্রাপুশর ধূ্শেসাৎ 
হয়শন্।িতেীণণ, িতশেদ্র শন্ট্য় থকাট্ন্ামট্ত রট্য় থগট্ে। 

• হঠাৎ ওই ধূ্শেসাৎ প্রায় কুটির থথট্ক থিশরট্য় আট্স একটি কঙ্কােসার কুকুর।গোর িুেকাো িগেস থেট্খ্ কথক িুঝট্ত পাট্র 
এটি শন্িঃসন্তান্ যট্িাো বিষ্ণিীর একমাত্র থেট্হর ধ্ন্। 

• আর পাাঁ চো কুকুট্রএ মত থস থকট্ি থখ্ট্ত থিট্খ্শন্।তাই িাইট্রর পশরট্িট্ি থস মাশন্ট্য় শন্ট্য় েিাই করট্ত যায়শন্।এই ভাঙা 
কুটিট্র থস অট্পক্ষা কট্র আট্ে।থয অট্পক্ষার থকাট্ন্া থিষ থন্ই। 

• কুকুরটিট্ক থেট্খ্ কথক শন্ট্ের সাট্থ শমে পান্।েগট্তর থকউ এই দুেট্ন্র েন্য অট্পক্ষা কট্র থন্ই।থকাথাও শন্ট্ের সাট্থ 
এই সাযুেয থেট্খ্ কথট্কর মট্ন্ কুকুরটির দুিঃখ্ অনু্ভূত হে, তার থচাখ্ েট্ে ভট্র থগে। 

• এই ভাট্ি কথক যট্িাো বিষ্ণিীর আেট্রর ধ্ন্ কুকুরটির তখ্ন্কার শন্িঃসঙ্গতার সট্ঙ্গ শন্ট্ের তুেন্া খু্াঁট্ে থপট্য়শেে।কুকুরটি এখ্াট্ন্ অভাগা 

কারণ তাট্ক যত্ন করার মানু্ষটি হাশরট্য় থগট্ে, আর শিট্র আসট্ি ন্া।কুকুরটি শন্ট্ে থসই ক্ষমতার অশধ্কারী হট্য় ওট্ঠশন্ থয থস থকট্িকুট্ি 

খ্াট্ি।  

 

 

★★ প্রশতটি প্রট্ের সি পাট্েণ র উত্তর োও।প্রশতটি প্রট্ের পাট্ি পােণ  ন্াং শেখ্ট্ত হট্ি।শুধু্ প্রথম পাট্েণ র আট্গই আট্োচয উদৃ্ধশতটি কার থেখ্া 

থকান্ গল্প/কশিতা উট্েখ্ করা েরুশর। সি প্রট্ের ন্ম্বর 2+2+3+3 



 
১. ‘পথ ছাড়িয়া সসই শশশট্ের পড়রড়চত েুট্িা গাছটির কাট্ছ ড়গয়া দাাঁ িাইলাম।‘ 
ক) শক গাে? 
খ্) থক, থকাথায় োশগট্য়শেে? 
গ) গােটির িুে থকন্ থস শোঁ িট্ত শেত ন্া? তার শেন্ শকভাট্ি চেত? 
ঘ) কথট্কর কাট্ে গােটি থকন্ এত মূেযিান্ হট্য় ওট্ঠ? 
 
২. ‘ যট্শাদার সছাট ঘরটি এখনও ভূড়মসাৎ হয় নাই' 
ক) যট্িাো থক?  
খ্) তার ঘরটি আট্গ থকমন্ শেে? 
গ) িহুশেন্ পর ঘরটির শক রকম েিা হট্য়শেে ও থকন্? 
ঘ) থসখ্ান্ থথট্ক কাট্ক শক অিস্থায় থিশরট্য় আসট্ত থেখ্া থগে? 
 
৩. ‘ সসই কুকুরটা একটুখাড়ন সট্ঙ্গ সট্ঙ্গ আড়সয়া থাড়মল।‘ 
ক) থকান্ কুকুর? 
খ্) থস থকাথায় থাকশেে? 
গ) তার থচহারার িণণন্া োও, থকন্ এই থচহারা হট্য়শেে তার? 
ঘ) কথট্কর সট্ঙ্গ থস এশগট্য় এে থকন্? থস সময় কথট্কর শক উপেশি হট্য়শেে? 
 
★★ পাঠ্য েই সথট্ক েযাকরণ-ড়েষয়ক প্রশ্ন সলখ 
২) িব্দাথণ থেখ্। 
৩) পোন্তর কর। 
৫) িাকযগঠন্ কর। 
 
 
★★েযাকরণ 
১. ড়েপরীত শব্দ সলখ 
েয়, সাি, আয়, েীিন্, গৃহী, েীশিত, হ্রাস, পশিত, অন্যায়, আট্ো 
২. পদান্তর কর 
জ্ঞান্, পাপ, আট্ো, থমঘ, োশরদ্রয্ 
৩. োগধ্ারা গুড়লর অথথ ড়লট্খ োকযরচনা কর। 
পেে থতাো, অগস্তয যাত্রা, শভট্ে থিিাে, হাতোন্, কপাে থিরা। ********************************** 


