
Class – 3 

Subject – 2nd Language Bengali 

Chapter – গল্প – ফেলুদার লখ ্নৌ যাত্রা 

 

গ্ল্পর নাম - ফেলুদার লখ ্নৌ যাত্রা 

ফলখ্ের নাম – সত্যজিৎ রায় 

 

গ্ল্পর বিষয়িস্তুঃ- 

লেখক সত্যজিৎ রায়ের লেখা লেেুদার েখ য়নৌ যাত্রা গল্পটি লেখয়করই লেখা িাদশাহ আংটি 

গয়ল্পর একটি অংশ। 

লেেুদার েখ য়নৌ যাত্রা গল্পটিয়ত্ লেেুদা একটি চররত্র। রত্রন স্বভায়ে একিন শয়খর লগায়েন্দা। 

গল্পটিয়ত্ েক্তার োো পুয়িার ছুটিয়ত্ েখ য়নৌ লেড়ায়ত্ লযয়ত্ চান। েখ য়নৌয়ত্ েক্তার ধীরু কাকা 

অর্ থাৎ েক্তার োোর লছায়িা লেোর েনু্ধ র্ায়কন। { িক্তা অর্ থাৎ েথে (Speaker) } 

গল্পটিয়ত্ েক্তার ধারণা রছে লয েখ য়নৌ ভায়ো িােগা নে। ত্াই লস ত্ার োোয়ক েয়েরছে লস 

ত্ার মাসতুততা দাদা লেেুদায়ক ত্ায়দর সয়ে রনয়ে লযয়ত্ চাে। ত্ায়ত্ েক্তার োো আপরি 

কয়রনরন রকন্তু লসই সমে লেেুদা নতু্ন চাকরর লপয়েয়ছ ত্াই ছুটি পায়ে রকনা লসই রেষয়ে 

েক্তার োো েক্তায়ক প্রশ্ন কয়ররছয়েন। 

েক্তা লেেুদায়ক েখ য়নৌ যাওোর কর্া েেয়ত্ই লেেুদা েক্তায়ক েখ য়নৌ শহয়র লদখোর 

িােগাগুয়োর কর্া এেং ইরত্হায়স েখ য়নৌ শহয়রর গুরুত্ব কত্খারন লসই গল্প করয়ত্ র্ায়কন। 

অেয়শয়ষ লেেুদা চাকরর লর্য়ক ১৫ রদয়নর ছুটি রনয়ে েক্তা এেং েক্তার োোর সায়র্ েখ য়নৌ 

যাত্রা কয়রন ধীরু কাকার োরড়র উয়েয়শয। 

লযয়হতু্ লেেুদা স্বভায়ে একিন লগায়েন্দা ত্াই রত্রন েখ য়নৌ লেশয়ন লনয়ম ধীরু কাকায়ক 

রনয়ে খারনকিা লগায়েন্দারগরর কয়র লেয়েন এেং েক্তা ত্ায়ত্ খুে অোক হন কারণ লেেুদা 

ধীরু কাকায়ক আয়গ কখনও লদয়খনরন আর েক্তার কায়ছও ধীরু কাকার লকায়না কর্া আয়গ 

লকায়না রদন শ াতেেনে। 

 

 

********** 

 

 



Work Sheet 

 

1. সংবিপ্ত উত্তর দাওুঃ- 

 

I) লেেুদার েখ য়নৌ যাত্রা গল্পটির লেখয়কর নাম কী? 

Ans: -        

 

II) লেেুদার েখ য়নৌ যাত্রা গল্পটি লেখয়কর লেখা লকান গয়ল্পর অংশ? 

Ans: -        

 

III) লেেুদা স্বভায়ে কী? 

Ans: -        

 

IV) লেেুদা েক্তার লক হন? 

Ans: -        

 

V) েখ য়নৌ লযয়ত্ লক লচয়েরছয়েন? 

Ans: -        

 

2. সটিে উত্ত্রর পা্শ টিে   বিহ্ন দাওুঃ-  

 

I) েছমনঝুোয়ত্ (পাহাড়  / সমুদ্র  / নদী ) আয়ছ। 

 

II) লেেুদা কেকাত্া লছয়ড় লযখায়ন যাকনা লকন ওয়ক রিয়র (দুুঃখিনক  / 

রহসযিনক  / দুভথাগযিনক ) িিনা িয়ি। 

 

III) লেেুদা চাকরর লপয়েয়ছ (দুেছর  / একেছর  / রত্নেছর ) আয়গ। 

 

IV) লেেুদার (দশ  / সাত্  / পয়নয়রা ) রদয়নর ছুটি রনয়ত্ অসুরেধা হে না। 

 

V) ধীরু কাকার (োগায়নর  / গায়নর  / লগায়েন্দারগররর ) শখ। 



3. গল্প ফথ্ে সটিে শব্দ ফি্ে বন্য় োাঁো িায়গা পূরণ েরুঃ- 

 

 

I) আমার রেশ্বাস রছে                       লেশ োয়ি িােগা। 

 

 

II)                     েয়ে, ও কেকাত্া লছয়ড় লযখায়ন যাকনা লকন ওয়ক রিয়র নারক   

 

                        িিনা সে গজিয়ে ওয়ে। 

 

 

 

III) েড় ইমামোড়ার ভুেভুোইো যাে, লভত্য়র যরদ ঢুরকস ত্ লত্ার                  আর  

 

                   এক সয়ে                    যায়ে। 

 

 

     IV)       লসপাই রেয়দ্রায়হর সমে                 সসরনকয়দর                 রছে ওিা।  

 

      V)        ওয়ক লকউ লকউ েয়ে আধ পাগো, লকউ লকউ                               আর লকউ  

  েয়ে                    ।     

 

            

4. নী্ির শব্দগুবলর অথ থ ফল্খাুঃ- 

 

শব্দ অথ থ 

I) অেরশয  

II) রহসয  

III) গজিয়ে ওয়ে  

IV) ধা াঁরধয়ে যায়ে  

V) লগারা  

VI) লসপাই রেয়দ্রাহ  

VII) িা াঁটি  

VIII) রকসুয  

IX) লগাো  

X) রিয়িকটিভ  

 



5. নী্ির শব্দগুবলর বিপরীত্ শব্দ ফল্খাুঃ- 

 

শব্দ বিপরীত্ শব্দ 

I) গুরু  

II) িন্ম  

III) লদাষ  

IV) িণৃা  

V) নযাে  

VI) স্বাধীন  

VII) প্রয়েশ  

VIII) লকামে  

IX) রমরহ  

X) লযাগ  

 

 

 

 

********** 


