
Question 1

 
�শর আফগােনর �ী হেলন 

Question 2

 
____ কথাই হে� অ�েমর সা�না;' --- শনূ��ান পূরণ ক�ন । 

Question 3

 
একজন জটাজটুধারী �কা�কায় পু�ষ' কপালকু�লার �ে� �দখা �দন 'কপালকু�লা' উপন�ােসর �কান পিরে�েদ?  

Question 4

 
ই��য়দমেন িকছ� মা� �মতাও নাই, ই�াও নাই' । ব�া �ক? 

Question 5

 
'�সই মতৃ� �র মেধ� �স মহান্  ... �সখােন �স অন�' । --- '�স' �ক ? 

Question 6

 
�কলাশ ডা�ােরর �সৗ�য �তে�র মূেল মানুেষর কী আেছ? 

Question 7

 
�সইখােন আমার মু��; �সখােন আিম আিম।' --- ব�ার 'আিম�' �কােশর মু���ল িছল 

Question 8

 
িদিদ, �তামােক একটা হােলর খবর বিল ---' । 'হােলর খবর'�ট �কান্  সমেয়র ?  

Question 9

 
এখােন তাহঁােক খু�ঁজয়া পাওয়া যাইেব না ।' --- 'তাহঁােক' শে� ঔপন�ািসক কােক বু�ঝেয়েছন? 

Question 10
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ন�দুলাল িমে�র কী অসুখ হেয়িছল ?  

Question 11

 
গেনশ জননী' গে� গেনশ জননীর নােমাে�খহীনতার কারণ�ট কী ?  

Question 12

 
সুন� �কান্  সািহিত�েকর ছ�নাম ? 

Question 13

 
কখনও ফুল হইয়া ফু�ট নাই । িক� যিদ �তামার মেতা কিল হইতাম তেব ফু�টয়া সুখ হইত ।' --- ব�া �ক? 

Question 14

 
পরেম�র চাট� েয� কার পূব �পু�ষ ?  

Question 15

 
তািরণী মা�ঝ' গে�র ���াপট �কাথায়? 

Question 16

 
ত�লসীেক মাড�ােরর জন� �ক দায়ী ?  

Question 17

 
জে�র অভ�থ �না' �কাথায় 'গ�ীর, িন�ৎসুক, িবষ� ?  

Question 18

 
পুইঁমাচা' গে�র ঘটনাকাল িব�ার কতকাল? 

Question 19

 
'গেনশ জননী'র গ�কথক �ক? 

Question 20

 
�টাপ' গে� �য িহং� অরেণ�র বণ �না পাই, �স�টর অব�ান �কাথায়? 



Question 21

 
ওয়ান �মার আনফচ� �েনট ।' উ��� ব��� এখােন �ক? 

Question 22

 
ব�ুবগ � খুব খাইেলন ।' --- উপল���ট কী িছল ? 

Question 23

 
সুকুমােরর ��চয � �কমন িছল?  

Question 24

 
সুখীেক অত�� ভােলাবাসেলও তােক �াসেরাধ কের হত�ার আড়ােল িক িছল?  

Question 25

 
পু�ষান�ুেম এই �থা চিলয়া আিসেতেছ ।' --- �কান্  '�থা'র কথা বলা হেয়েছ ? 

Question 26

 
সহায়হির ���ের হা হা কিরয়া খািনকটা �� হাস� কিরেলন ।' --- '�� হাস�'র কারণ�ট কী িছল ?  

Question 27

 
�টাপ' গে�র ঘটনাকাল ও িলখনকােলর মেধ� ব�বধান কত? 

Question 28

 
'িচিকৎসা স�ট' গে�র �শেষ ন�বাবরু বািড়র সা�� আ�া�ট �ভেঙ যায় । কারণ�ট কী িছল ? 

Question 29

 
�মাটা টাকা' 'িফ' পােবন �ভেব উ�িসত হেলও ডা�ার �শষপয �� তারঁ 'িফ' িনেলন না �কন ? 

Question 30

 
আিম মােঝ মােঝ মাছ ধির ওখান �থেক ।' --- গ�কােরর অিভ�ায়-অনুযায়ী 'মাছ' শ��ট এখােন িক অেথ � ব�ব�ত? 

Question 31



কােদর 'ভাব �দিখয়া মেন হইেতিছল ইহারা কাহােরা িঘের িসধঁ িদবার উে�স� চিলয়ােছ' ?

Question 32

�বাধ কির, সমু�তীের �সই বেন বেন �বড়াইেত পািরেল আমার সুখ জে�।' -- ব�া �ক ?

Question 33

তার এই অ�াকৃত পথৃুলতা �লাক হাসাবার মতই।' -- তার বলেত কার কথা বলা হেয়েছ ?

Question 34

এ শে�র অথ � �তা �স জােন আস� িবপদ।' -- '�স' বলেত গ�কার কােক ব�ুঝেয়েছন ?

Question 35

এই কথাটা িক মহােব�ােম �লখা আেছ, শা�ত কািল িদেয় ?' -- �কান্ কথাটা ?

Question 36

�বধেব�র আশ�া। �শর আফগান আ�র�ায় অ�ম নেহ।' -- ব�া �ক ?

Question 37

ও কাজ �দয় িব�র, অথচ খরেচর িহসােব �বজায় স�া।' -- 'ও' বলেত কােক �বাঝােনা হেয়েছ ?

Question 38

�সই �াভািবক ব�াপাের �তামরা অ�াভািবক রকেম িব�ত হেয় উেঠিছেল।' -- '�াভািবক ব�াপার'�ট কী িছল ?

Question 39

�রােগর �কােনা িচ� �দিখেত পাইলাম না।' -- ব�া �ক ?

Question 40

ন�দুলালবাবরু �থম �ববািহক জীবেনর আয়ু�াল কত িছল ?

Question 41

�সটা �মশ �কাশ�।' -- '�মশ �কাশ�' িবষয়�ট কী িছল ?

Question 42

I am settled, and bend up / Each corporal agent to this terrible feat' -- �কান্ নাটেকর উপিরউ� পঙ���ট 'কপালকু�লা' উপন�ােস ব�ব�ত হেয়েছ ?

Question 43

�টাপ' গে�র ঘটনাকােলর িব�ার কত ?



Question 44

'িচিকৎসা স�ট' গে�র ���াপট �কান্ অ�ল ?

Question 45

সকেলই তাহারা সমভােব এক বড় অধম � পালন কের।' -- 'অধম �'�ট কী িছল ?

Question 46

�মেয়মানেুষর পে� এ এক বালাই।' -- �কান্ 'বালাই'-এর কথা বলা হেয়েছ ?

Question 47

ইউ আর অ�াবেসািলউটিল �হাপেলস।' -- ব�া �ক ?

Question 48

সমস�া�ট �েমই �তেত উেঠেছ।' -- 'সমস�া'�ট কী িছল ?

Question 49

সভ�তা কাের বেল �ভেবিছন ুজািন তা ... / আজ �দিখ কী অ�িচ কী �য অপমািনতা' -- �কান্ �সে� এই উ�� ?

Question 50

কাতঁার' শে�র অথ � কী ?

Question 51

একটা বােজ টাব ুছাড়ার শ�� �নই, সভ�তার গব � কের !' -- 'টাবু'�ট কী িছল ?

Question 52

কপালকু�লা' উপন�ােসর �িত�ট পিরে�েদর শীষ �-উদ্ধিৃত িবন�াস কতখািন যু��সংগত ?

Question 53

�জেলপাড়ার �ঢ় বা�বতা তাই তােক অেনকটা �রহাই িদেয়েছ।' -- কােক উে�শ� কের এই উ�� ?

Question 54

'�সটা তােদর �কৗিলক �থা।' -- '�কৗিলক �থা'�ট কী িছল ?

Question 55

�স িক তাহার উ�� ভীষণ আে�াশ।' -- '�স' বলেত কার কথা বলা হেয়েছ ?

Question 56

সাতাশ ন�র মাখন বড়ােলর গিলেত মণৃাল আর িফরেলন না �কন ?



Question 57

তািরণী মা�ঝ' গে�র ঘটনাকাল কত ?

Question 58

আজ ��ৗঢ়ে�র �শষ ধােপ এেস �সই পীিড়ত মেম �র �কান অিভমান আর �নই।' -- �কান্ 'মম �পীিড়ত অিভমান'-এর কথা বলা হেয়েছ ?

Question 59

�সটা �কাট�-ম�ানােরর িবেরাধী'। -- �কানটা ?

Question 60

আমােক িনেয় িবষম ল�াঠা' -- কার কথা বলা হেয়েছ ?


