
Class – 3 

Subject – 2nd Language Bengali 

Chapter – গল্প – নরহরর দাস 

 

গল্পল্পর নাম – নরহরর দাস 

লেখল্পের নাম – উল্পেন্দ্ররেল্প ার রায়ল্প ৌধুরী 

 

গল্পল্পর রিষয়িস্তুঃ- 

যেখানে মানের পানে বে আনে আর বনের ধানর মস্ত পাহাড়  আনে যেইখানে একটা গনতের 

ভিতনর একটা োগলোো থাকত। যে তখে যোনটা ভেল তাই গনতের বাইরে যেনত পারত ো। 

যোনটা োগলোোটট গনতের বাইরে যেনত চাইনল তার মা তানক িালুনক ধরনব, বানে ভেনে োনব, 

ভেিংহ যখনে যেলনব বনল িে যেখাত। এই কথা শুনে যোনটা োগলোোটট গনতের ভিতনর বনে 

থাকত। তারপর যে েখে একটু বনড়া হল তার িে কনম যগল। তখে যোনটা োগলোোটটর মা 

গনতের বাইরে চনল যগনলই যে গনতের ভিতর যথনক উঁভক যমনর যেখত। যেনে একভেে যোনটা 

োগলোোটট গনতের বাইরে চনল এল। যেইখানে এক মস্ত োড়ঁ োে খাচ্ছিল। যোনটা 

োগলোোটট এত বনড়া জন্তু কখনো যেনখভে ভকন্তু োড়ঁটটর ভেিং যেনখই যে মনে কেল ওটাও 

োগল আর যে িাবল ভেশ্চেই খুব িানলা চ্ছজভেে যখনে এত বনড়া হনেনে। তখে যোনটা 

োগলোোটট োড়ঁটটর কানে ভগনে জােনত চাইনলা যে কী খাে? োড়ঁটট উত্তনর বলল যে িানলা 

োে অনেক ববশি কনর খাে। তারপর োগলোোটট োড়ঁটটর কানে জােনত চাইনলা, যে োে 

যকাথাে? উত্তনর োড়ঁটট বলল, ওই বনের ভিতনর। তখে যোনটা োগলোোটট োড়ঁটটনক বলল, 

আমানক যেখানে ভেনে যেনত হনব। এই কথা শুনে োড়ঁটট তানক বনের ভিতনর ভেনে যগল। 

যেইখানে খুব িানলা োে ভেল। যোনটা োগলোোটট যপনট েত োে ধরল যে তত োে যখল। 

োে যখনে যোনটা োগলোোটট আর চলনত পারল ো। োড়ঁটট েখে তানক বলল চনলা বাভড় 

োই তখে যে োড়ঁটটনক উত্তনর বলল তুভম োও, আভম কাল োব। এই কথা শুনে োড়ঁটট চনল 

যগল। তারপর যোনটা োগলোোটট একটট গতে যেখনত যপনে তার ভিতনর ঢুনক রইল। যেই 

গতেটা ভেল এক যেোনলর। যেোলটট তার মামা বানের বাভড় ভেমন্ত্রণ যখনত ভগনেভেল। 

যেোলটট অনেক রানত ভেনর এনে যেনখ তার গনতের ভিতর কী রকম একটা জন্তু ঢুনক 

রনেনে। যোনটা োগলোোটট ভেল কানলা রনের । তাই যেোলটট অন্ধকানরর ভিতর কানলা 

োগলোোটটনক যেখনত ো যপনে িাবল যকানো রাক্ষে-টাক্ষে হনব। এই যিনব যেোলটট 

জােনত চাইনলা, গনতের ভিতর যক ও? যোনটা োগলোোটট খুব বুচ্ছিমাে ভেল।                     

যে উত্তনর বলল – েম্বা েম্বা দারি, ঘন ঘন নারি। রসিংল্পহর মামা আরম নরহরর দাস, 

েঞ্চা  িাল্পঘ লমার এে এে গ্রাস। যোনটা োগলোোটটর মুনখ এই কথা শুনে যেোলটট 

যেখাে যথনক এক েুট ভেল এবিং এনকবানর তার মামা বানের কানে ভগনে ভেিঃশ্বাে যেলল। 

********** 



Work Sheet 

 

1. সিংরিপ্ত উত্তর দাওুঃ- 

 

I) োগলোোটট যকাথাে থাকত? 

Ans: -        

 

II) োড়ঁটটনক যেনখ োগলোোটট কী যিনবভেল? 

Ans: -        

 

III) যেোলটট যকাথাে ভেমন্ত্রণ যখনত ভগনেভেল? 

Ans: -        

 

IV) োড়ঁটট কী খাবার যখত? 

Ans: -        

 

V) যেোলটট অন্ধকানর োগলোোনক বুঝনত ো যপনর কী যিনবভেল? 

Ans: -        

 

2. ফাাঁো জায়গাগুরেল্পে গল্প লেল্পে সঠিে  ব্দ িসাওুঃ- 

 

I) যেখানে মানের পানে বে আনে, আর বনের ধানর মস্ত                     আনে, 

যেইখানে একটা                     ভিতনর একটট                       থাকত। 

 

II) তখে তার মা বাভহনর চনল যগনলই যে                      ভিতর যথনক                  যমনর 

যেখত। 

 

III) যেনে একভেে এনকবানর                   বাভহনর চনল এল। 

 

IV) ভেিংনহর                 আভম                     োে। 

 



3. নীল্প র িােযগুরে ঠিে হল্পে ঠিে্  র হ্ন দাও, ভুে হল্পে ক্র    র হ্ন দাওুঃ- 

 

I) একটা গনতের ভিতনর একটট োগলোো থাকত।  

 

II) যেইখানে এক মস্ত যগারু োে খাচ্ছিল।  

 

 

III) যেই গতেটা ভেল এক োনপর।  

 

IV) োগলোোটট োো ভেল।  

 

 

V) োগলোোটট িাভর বুচ্ছিমাে ভেল।  

 

 

********** 

 


