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দীনতাডরণী ডনরাডিষ ঘচর রান্না েরডিচেন, সতযিতী দাওয়ার নীচে ‘িা াঁেতো’য় এচস দা াঁ়োে। উাঁেু কপাতার 

ঘর। দাওয়ার ডেনারািা সতযিতীর নাচের োিাোডি, পাচয়র িুচ়ো আঙুচের ওপর সিস্ত কদহভারিা ডদচয় 

ডিটঙ কিচর গো িাড়েচয় সতযিতী তার স্বভািডসদ্ধ িাজাগোয় িাে ডদে, “অ িােুিা, িােুিা!” 

 

 

 

ডনডরডিষ কহাঁচসচের দাওয়ায় ওিিার অডিোর সতযিতীর কেন, িাড়ের োচরারই কনই, কেিেিাত্র যা াঁরা 

ডনরাডিচষ অডিোরী তাাঁচদরই আচি। কিচি দাওয়ার এেচপচে কোণিা কেচে খা াঁজ কেচি কেচি ডসাঁড়ে 

িানাচনা হচয়চি, আর কস ডসাঁড়ে কেচে পাচয় পাচয় এডগচয় যাওয়া পে হচয়চি এচেিাচর ‘ঘাি’ িরাির। 

দীনতাডরণী, দীনতাডরণীর কসজ জা ডেিজায়া, দীনতাডরণীর দুই ননদ োেীশ্বরী আর কিাক্ষদা, িাত্র এাঁরাই এই 

পচে পদচক্ষচপর অডিোডরণী। ঘ়ো ডনচয় ঘাচি যান এিং স্নান কসচর ঘ়ো ভচর ডভচজ োপচ়ে পাচয় পাচয় 

এচস এচেিাচর ওই ডসাঁড়ে েটি ডদচয় স্বচগ ে উচি পচ়েন। ওই রান্নাঘচরর কদওয়াচেই তাাঁচদর োোোপ়ে 

শুচোয়, োরণ রাচত্র কতা আর এ ঘচর রান্নার পাি কনই। ঘর ডনচোচনার োচজও ডেিু আর অভুযত্রা কেউ 

এচস ঢুেচি না। কস োজ কিাক্ষদার। এাঁচিা সেড়ের িযাপাচর কিাক্ষদা কিাি েডর স্বয়ং ভগিানচেও সম্পূণ ে 

ডিশ্বাস েরচত পাচরন না। োচজই কস-োজ ডনচজর হাচত রাচখন। তা িা়ো কিাক্ষদাই িয়চস সিচেচয় কিাি, 

অনযানযরা সেচেই তাাঁর গুরুজন, অতএি সেচের খাওয়ার কেচষ তাাঁরই ‘ডিউটি’। 

 

 

 

রান্নার দাডয়ত্ব দীনতাডরণীর, কিাক্ষদার উপর কস রান্নার ডিশুদ্ধতা রক্ষার দাডয়ত্ব। িাডে দু’জন ‘কযাগাচ়ে’। তা 

অডিডেয কযাগাচ়ের োজিাও েি না। প্রচয়াজনিা োরজচনর হচেও আচয়াজনিা অন্তত দেজচনর িত 

হয়। 

 

 

 



১) এখাচন স্বগ ে িেচত িো হচয়চি ে)করায়াে খ) কোিার ঘর গ) রান্নাঘর ঘ) এর কোনিাই নয়। 

 

২)দীনতাডরণী আর সতযিতী পরস্পর সম্পেে ে) োশুড়ে কিৌিা 

 

খ) িােুিা নাতডন গ) ননদ ভাজ ঘ) দুই সখী। 

 

৩)ে)ডেিজায়া খ)সতযিতী গ) কিাক্ষদা ঘ)এরা সিাই ডনরাডিষ রান্না ঘচর রান্না েরডিচেন। 

 

৪) রান্নার 'কযাগাচ়ে' োচেন ে)দীনতাডরণী সতযিতী খ) ডেিজায়া োেীশ্বরী গ) কিাক্ষদা দীনতাডরণী ঘ) এরা 

কেউ নয়। 

 

৫)ডিউটি িেচত িো হচয়চি ে) রান্না েরা খ)োপ়ে োো গ) িাসন িাজা ঘ) এর কোনিাই নয়। 

 

৬)দীনতাডরণীর কসজ জা ে)কিাক্ষদা খ)োেীশ্বরী গ) ডেিজায়া ঘ) এচদর কেউ নয়। 

 

৭) রান্নার আচয়াজন হয় ে) দেজচনর খ) োরজচনর গ) দুই জচনর ঘ) িয়জচনর। 


