
Class – 1 

Subject – 2nd Language Bengali 

Chapter – গল্প – হাতি ও শেয়াল 

 

গল্পল্পর নাম – হাতি ও শেয়াল 

 

গল্পল্পর তিষয়িস্তুঃ- 

হাতি ও শেয়াল গল্পটি একটি মজার গল্প।  

বনে থাকা কনয়কজে শেয়াল অনেক তিে খাবার ো পাওয়ায় িানির েরীর শুতকনয় কাঠ হনয় 

গিয়েগিল। িাই িারা ভাবতিল শে কী করা োয়। এমে সময় িারা শিখনি পায় শে একটি হাতি 

িুল্নি িুল্নি আসনি। িখে িারা ভাবনি থানক েতি হাতিিানক মারা শেি িাহনল িানির 

তিে-চার মাস হাতির মাাংস শখনয় ভানলা ভানব গিন চনল শেি। 

শেয়ালনির মনযে সবনচনয় শিানিা শেয়ালটি তিল সবার শথনক শবেী চালাক। শস বনলতিল বাতক 

শেয়ালনির শিামরা শভনবা ো, আতম ওই হাতিিানক মারবই। এই কথা বনল শিানিা শেয়ালটি 

হাতিিার কানি হািনজাড় কনর বনল মহারাজ বনের সব পশুরা আপোনক বনের রাজা করনব 

বনল টঠক কনরনি। িাই আমরা আপোনক তেনি এনসতি।  

শিানিা শেয়ালটির মুনখ এই কথা শুনে হাতিটি খুব খুেী হনয় োয় এবাং শস শিানিা শেয়ালটির 

সানথ শেনি রাজজও হনয় োয়। িখে শিানিা শেয়ালটি হাতিটিনক পথ শিতখনয় বনল শে হুজরু 

আপতে এই পথ তিনয় আসুে, আতম িাড়ািাতড় বাতক সবাইনক তগনয় বতল হুজরু আসনিে আর 

আপোর অতভনেনকর আনয়াজে কতর। 

এই বনল শিানিা শেয়ালটি এক জায়গায় লুতকনয় োয় তকন্তু হাতিটি িার শিখানো পথ যনর 

চলনি থানক। হাতিটির চলার পনথর মাঝখানে একটি কূপ বা কুনয়া তিল। কূপটি শিানিা 

শিানিা গানির ডানল শবাঝাই করা তিল। িাই সহনজ পনথর মানঝ কূপ আনি বনল শবাঝা 

োজিল ো। শসই কারনে হাতিটির পা কূনপ পনড় োয়, পানকর তভিনর। 

হাতিটি িখে শচেঁ তচনয় বনল শক শকাথা আি বা েঁচাও, বা েঁচাও। িখে শিানিা শেয়ালটি িরূ শথনক 

হাতিটিনক বনল, মহারাজ আমার শলজটি যনর উনঠ আসুে তকন্তু হাতিটি আর উঠনি পানর ো, 

কূনপর তভির পােঁনকর মনযেই পনড় থানক। 

 

********** 

 

 



Work Sheet 

1. এককথায় উত্তর দাওুঃ- 

 

I) শেয়ালনির েরীর ো শখনয় থাকার জেে শকমে হনয় তগনয়তিল? 

Ans: -         

 

II) শেয়ালরা কানক িুল্নি িুল্নি আসনি শিখনি শপনয়তিল? 

Ans: -       

 

III) শেয়ালনির মনযে শকাে শেয়ালটি সবার শথনক শবেী চালাক তিল? 

Ans: -         

 

IV) হাতিটি শকাথায় পনড় তগনয়তিল? 

Ans: -        

 

V) কূপটি তকনস ভরা তিল? 

Ans: -         

 

2. সঠিক উত্তল্পর ঠিক্  তিহ্ন দাওুঃ-  

 

I) শক শবেী চালাক তিল হাতি  শেয়াল  । 

 

II) রাজা হনব শুনে শক খুেী হনয় তিল শেয়াল  হাতি  । 

 

 

III) হাতিটি শকাথায় পনড় তগনয়তিল কূনপ  েিীনি  । 

 

IV) হাতিটি শচেঁ তচনয় বনলতিল এবার ডুনব োব  শক শকাথা আি বা েঁচাও, বা েঁচাও  । 

 

 

V) শেয়ালনির েরীর শমািা  শুতকনয় কাঠ  হনয় তগনয়তিল। 

 

********** 



 

 


