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 িনmিলিখত p gিলর উtর দাও
১। য- কান চারিট  pে র উtর দাওঃ ৩×৪ = ১২

(ক) ‘কপালk লা’ উপন াসিটর কয়িট অধ ায় আেছ ? নামgিল লখ।
(খ) ‘....িগঁট আেগই পেড় িগেয়েছ বসন। টেনা না। আিম যিদ আেগ মির, তেব tিম সিদন খুেল িনও এ 

িগঁট’ – মnব িট ক, কােক উেdশ কের বেলেছ ? মnব িটর তাৎপয িবচার কর। 
(গ) ‘ইহাই নািক দাবr পাnার পূbপুrেষর dগ-pাসাদ।’ – দাবr পাnার সmূণ নাম কী ? সইসে  
dগ-pাসােদর বণনা দাও। 

(ঘ) ‘পlীসমাজ’ উপন ােস সুs, সেতজ ভােবর pতীক িবে রী — মnব িট যথাথ িকনা িবচার কর। 
(ঙ) ‘কিব’ উপন ােস ডাকাত সদােরর নাম িক ? তাঁর সে  নায়েকর কী সmক রেয়েছ ?
(চ) ‘আরণ ক’ উপন ােস কান ্   অরেণ র িববরণ রেয়েছ ? বতমােন সই অরণ  কাথায় অবিsত ? 

  
২। য- কান চারিট  pে র উtর দাওঃ ৬×৪ = ২৪

(ক) ‘কপালk লা’ উপন ােস নৗকা িবর যৗিkকতা আেলাচনা কর।
(খ) িনতাই কিবয়ােলর ব িktেবাধ রচনায় ঔপন ািসেকর পারদিশতা ব াখ া কর।
(গ) ‘আরণ ক’ উপন ােস ভানুমতী চিরেtর পিরচয় দাও।
(ঘ) ‘...িবধবা রমা বাল বnু রেমশেক ভােলােবেসিছল বেল আমােক অেনক িতরsার সহ  করেত হেয়েছ।’ 

– ‘পlীসমাজ’ উপন াস সmেক sয়ং শরৎচেndর এই মnব  িবষেয় আেলাচনা কর। 
(ঙ) টীকা লখঃ দাব ্ rপাnা, রাজুপােড়। 
(চ) ‘কপালk লা’ উপন ােস অেলৗিককতার ব বহার কতটা যুিkস ত আেলাচনা কর।

  
৩। য- কান dিট  pে র উtর দাওঃ ১২×২ = ২৪

(ক) ‘কপালk লা’ উপন াস অবলmেন কপালk লা চিরেtর পিরচয় দাও।
(খ) ‘পlীসমাজ’ উপন ােস শরৎচেndর সমাজভাবনার পিরচয় দাও।
(গ) ‘আরণ ক’ উপন ােসর psাবনা অংেশর grt িবচার কের নামকরেণর যথাথতা িবচার কর। 
(ঘ) ‘হায়’ জীবন এত ছাট কেন ? —এই p  সািবকভােব ‘কিব’ উপন ােসর কািহনীর সে  ওতেpাতভােব 

জিড়ত — আেলাচনা কর। 
 ——×—— 
 


