
অনাস� �থম বষ� পরী�া - ২০২০ ( অন�ু�ত হেব ২০২১)

বাংলা সােজস�

িবষয়- বাংলা উপন�াস -১

িবষয় �কাড- ২১১০০৭
সংি�� ��-

১. সংে�েপ  নবকুমােরর  পিরচয় দাও।

২.  নবকুমার সােথ কপালকু�লার �থম সা�ােতর বণ�না দাও।

৩. প�াবতী ও কাপািলক কীভােব একি�ত হেয়িছল?

৪. অিধকারী �ক? তার পিরচয় দাও।

৫. পিথক তুিম পথ হারাইয়াছ- ব�াখ�া কর।

৬.  িভ�ুক �দৗড়ােলা �কন- ব�াখ�া কর।

৭. প�� পিড়য়া �গল- �কন?

৮.  আিম বনচর িছলাম আবার বনচর হইব- ব�াখ�া কর।

৯.  তুিম অধম তাই বিলয়া আিম উ�ম হইব না �কন- ব�াখ�াকর।

১০. যিদ জািনতাম �ীেলােকর িববাহ  দাসী�, তেব িববাহকিরতাম না - ব�াখ�া কর।

১১. �দীপ িনিবয়া �গল- ব�াখ�া কর।

১২. এিজেদর �শষ পিরণিত কী হেয়িছল?

১৩. আ��ল জ�ার �কন জয়নাবেক ত�াগ করল ?

১৪. পা�� িশর �েম শূেন� উ�েত লািগল- ব�াখ�াকর।

১৫. জগত �দখুক আিম কী অব�ায় চিললাম- �ক,�কান �সে� বেলেছন ?

১৬. িবষাদ িস�ু উপন�ােসর লাল ও নীল বািড়র তাৎপয�কী ?

১৭.  ইমাম �হােসন চিরে�র সংি�� পিরচয় দাও।

১৮. মায়মুনার সংি�� পিরচয় দাও।

১৯. মারওয়ান �ক? তার পিরচয় দাও।

২০. সপ�ীবাদ  না আেছ  এমন �ী জগেত জে� নাই -ব�াখ�া কর।

২১. �ী হইয়া �ামী বেধর �িতফল �ভাগ কর- ব�াখ�াকর।

২২. হয় আমার �াণ তাের �দেবা. না হয় তার �াণ আিম�নব- ব�াখ�া কর।

২৩. জীবন থািকেত িববােহর নাম কিরব না- �ক, �কান �সে� বেলিছল।
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২৪. আশলতার সংি�� পিরচয় দাও।

২৫. মেহে�র সংি�� পিরচয় দাও।

২৬. মেহ�  বািড় �ছেড় �গল �কন?

২৭. যাহার পালাবার রা�া নাই, তাহােক আবার বািধবার�চ�া �কন- ব�াখ�া কর।

২৮. কােজর মেধ�ই ��েমর মলূ না থািকেল, �ভােগর িবকাশ পিরপণূ� এবং �ায়ী হয় না- ব�াখ�া কর।

২৯. সম� সমােজর কােছ আিম �তামােক লাি�ত কিরব, এ কখেনাহেত পাের না- ব�াখ�া কর।

৩০. রাজল�ী অ�পূণ�ার কােছ �মা চায় �কন ?

৩১. আমােদর জােতর ধম� এইর�প, আমরা মায়ািবিন- ব�াখ�া কর।

৩২. ঘেরর � িফিরয়া �গল- �কান অেথ� বলা হেয়েছ ব�াখ�াকর।

৩৩. রাজল�ী চিরে�র সংি�� পিরচয় দাও।

৩৪. তাতারী চিরে�র সংি�� পিরচয় দাও।

৩৫. হািস মানুেষর আ�ারই �িত�িন- ব�াখ�া কর।

৩৬.�ৃিত লাশ �জ�া কের �তােল- ব�াখ� কর।

৩৭. বুসায়না �ক? তার পিরচয় দাও।

৩৮. কিব ইসহােকর মেত হািস কীভােব �তির- আেলাচনা কর।

রচনামূলক ��-

১. �রামা�ধম� উপন�াস িহেসেব ‘কপালকু�লা’ উপন�ােসর সাথ�কতা িবচার কর।

২. ‘ কপালকু�লা’ চির� িবে�ষণ কর।

৩. �কৃিত ও মানব জীবেনর এক জ�ল চির� র�পািয়ত হেয়েছ‘কপালকু�লা’ উপন�ােস- ব�াখ�া কর।

৪. ‘ কপালকু�লা’ উপন�ােসর আি�ক �বিশ�� অনন�- আেলাচনা কর।

৫. মিতিবিব চির� িবে�ষণ কর।

৬. ‘ কপালকু�লা’ উপন�ােসর ভাষা কাব�ধম�- িবে�ষণ কর।

৭.‘ িবষাদ- িস�ু ’ উপন�ােসর এিজদ চির� িবে�ষণ কর।

৮. উপন�াস িহেসেব ‘ িবষাদ-িস�ু’ উপন�ােসর সাফল� ও সীমাব�তা আেলাচনা কর।

৯. ‘ িবষাদ- িস�ু ’ উপন�ােসর ��� স�দ ভাষাৈশলী- িবে�ষণ কর।

১০. ‘ িবষাদ- িস�ু ’ উপন�ােসর িশ�মূল� িবচার কর।

https://choloshekhe.com/
CL
Typewriter
choloshekhe.com

https://choloshekhe.com/


১১.‘ িবষাদ- িস�ু ’ উপন�ােসর অ�ধান চির��িল আেলাচনা কর।

১২. ‘ িবষাদ- িস�ু ’ উপন�াস অবল�েন ইমাম হাসান চির� আেলাচনা কর।

১৪. ‘�চােখর বািল’ উপন�ােসর িশ�মূল� িবচার কর।

১৫. ‘�চােখর বািল’ উপন�ােসর মেহ� চির� িবে�ষণ কর।

১৬. ‘�চােখর বািল’ উপন�ােসর িবেনািদনী চির� িবে�ষণ কর।

১৭. বাংলা উপন�ােসর পালাবদল সৃ�� কেরিছল ‘�চােখর বািল’ উপন�াস- ম�ব�� িবে�ষণ।

১৮. ‘�চােখর বািল’ উপন�ােসর পিরণিত িনেয় �য অসে�াষ তার �র�প িবে�ষণ কর।

১৯. ‘�চােখর বািল’ উপন�ােসর নামকরেণর সাথ�কতা িবচার কর।

২০. �তীক ধম� উপন�াস িহেসেব ‘�ীতদােসর হািস’ উপন�ােসর সাথ�কতা িবচার কর।

২১. ‘�ীতদােসর হািস’ উপন�ােসর িশ�মূল� িবচার কর।

২২. সমকালীন জীবেনর �িত ব��-িব��প �কাশ �পেয়েছ ‘�ীতদােসর হািস’ উপন�ােসর-  আেলাচনা কর।

২৩. ‘ �ীতদােসর হািস’ উপন�ােসর হার�ন-অর-রিশদ চির� িবে�ষণ কর।

২৪. ‘�ীতদােসর হািস’ উপন�ােসর নামকরেণর সাথ�কতা িবচার কর।

২৫. ‘�ীতদােসর হািস’ উপন�ােসর িবষয় ভাবনা িবে�ষণ কর।
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