Question Bank
ঐচ্ছিক পাঠক্রম ( Elective Course )

বাাংলা ( Bengali )
চতুর্থ পত্র ( 4th Paper )
Upanyas Ebong Chhotogolpo : EBG-04

1.

শের আফগানের স্ত্রী হনেে……..

2.

____ কথাই হনে অক্ষনের সান্ত্বো;' --- েূেযস্থাে পূরণ করুে ।

3.

একজে জটাজুটধারী প্রকাণ্ডকায় পুরুষ' কপােকুণ্ডোর স্বনে শেখা শেে 'কপােকুণ্ডো'
উপেযানসর শকাে পররনেনে?

4.

ইরিয়েেনে রকছু োত্র ক্ষেতাও োই, ইোও োই' । বক্তা শক?

5.

'শসই েৃতুযর েনধয শস েহান ... শসখানে শস অেন্ত' । --- 'শস' শক ?

6.

ককোে ডাক্তানরর শসৌন্দর্যতনের েূনে োেুনষর কী আনছ?

7.

শসইখানে আোর েুরক্ত; শসখানে আরে আরে।' --- বক্তার 'আরেত্ব' প্রকানের েুরক্তস্থে রছে

8.

রেরে, শতাোনক একটা হানের খবর বরে ---' । 'হানের খবর'টি শকান সেনয়র ?

9.

এখানে তাাঁহানক খুরাঁ জয়া পাওয়া র্াইনব ো ।' --- 'তাাঁহানক' েনে ঔপেযারসক কানক
বুরিনয়নছে?

10.

েন্দেুোে রেনত্রর কী অসুখ হনয়রছে ?

11.

গনেে জেেী' গনে গনেে জেেীর োনোনেখহীেতার কারণটি কী ?

12.

সুেন্দ শকান সারহরতযনকর ছদ্মোে ?

13.

কখেও ফু ে হইয়া ফু টি োই । রকন্তু র্রে শতাোর েনতা করে হইতাে তনব ফু টিয়া সুখ
হইত ।' --- বক্তা শক?

14.

পরনেশ্বর চাটু নর্য কার পূবপ
য ুরুষ ?

15.

তাররণী োরি' গনের শপ্রক্ষাপট শকাথায়?

16.

তু েসীনক োডযানরর জেয শক োয়ী ?

Page 1 of 2

17.

জনের অভ্যথযো' শকাথায় 'গম্ভীর, রেরুৎসুক, রবষণ্ণ ?

18.

পুাঁইোচা' গনের ঘটোকাে রবস্তার কতকাে?

19.

'গনেে জেেী'র গেকথক শক?

20.

শটাপ' গনে শর্ রহিংস্র অরনণযর বণযো পাই, শসটির অবস্থাে শকাথায়?

21.

ওয়াে শোর আেফচুয নেট ।' উরিষ্ট বযরক্ত এখানে শক?

22.

বন্ধুবগয খুব খাইনেে ।' --- উপেক্ষযটি কী রছে ?

23.

সুকুোনরর ব্রহ্মচর্য শকেে রছে?

24.

সুখীনক অতযন্ত ভ্ানোবাসনেও তানক শ্বাসনরাধ কনর হতযার আড়ানে রক রছে?

25.

পুরুষােুক্রনে এই প্রথা চরেয়া আরসনতনছ ।' --- শকান 'প্রথা'র কথা বো হনয়নছ ?

26.

সহায়হরর শুষ্কস্বনর হা হা কররয়া খারেকটা শুষ্ক হাসয কররনেে ।' --- 'শুষ্ক হাসয'র কারণটি
কী রছে ?

27.

শটাপ' গনের ঘটোকাে ও রেখেকানের েনধয বযবধাে কত?

28.

'রচরকৎসা সঙ্কট' গনের শেনষ েন্দবাবুর বারড়র সান্ধয আড্ডাটি শভ্নে র্ায় । কারণটি কী
রছে ?

29.

শোটা টাকা' 'রফ' পানবে শভ্নব উেরসত হনেও ডাক্তার শেষপর্যন্ত তাাঁর 'রফ' রেনেে ো শকে
?

30.

আরে োনি োনি োছ ধরর ওখাে শথনক ।' --- গেকানরর অরভ্প্রায়-অেুর্ায়ী 'োছ' েেটি
এখানে রক অনথয বযবহৃত?
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