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১)”টুনটুননর বই” গল্পগ্রন্থটট কার লেখাাঃ
উত্তরাঃ ”টুনটুননর বই” গল্পগ্রন্থটট উপেন্দ্রনকপ ার রায়প ৌধরীর লেখা। প্রকা কাে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দ।

২) ”টুনটুননর বই” গল্পগ্রপন্থ টুনটুননপক ননপয় সবপব াট ক’টট গল্প আপে ও নক নক?
উত্তরাঃ ”টুনটুননর বই” গল্পগ্রপন্থ টুনটুননপক ননপয় সবপব াট ৩টট গল্প আপে।
লসগুনে হপোক)টুনটুনন আর নবড়াপের কথা
খ)টুনটুনন আর রাজার কথা
গ)টুনটুনন আর নানেপের কথা

৩)’কুঁ পজা বনড়র কথা’ গপল্প বনড়র ক’টট ককর নেপো ও োপের না

নক নক?

উত্তরাঃ ’কুঁ পজা বনড়র কথা’ গপল্প বনড়র ে’টট ককর নেপো ।
োপের না রঙ্গা ও ভঙ্গা।
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উত্তরাঃ ’লবাকা কন পরর কথা’ গপল্প কন র ও ল য়াে ন পে আে, ধান ও আখ- এই ৩প্রকার াষ কপরনেপো
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৮)’লবাকা কন পরর কথা’ গপল্প কন র ও ল য়াে ন পে নক নক াষ কপরনেপো?

রচনোধর্মী প্রলনোত্তর
প্রনঃ
‘টুনটুহন আর হবড়োলের কথো’ ল্প গথলক পোঠক হক হিিো েোভ করলি পোলর
িো হনলজর ভোষোয় আলেোচনো কলরো।

উত্তরঃ
বাাংো ন শু-সানহপেের েনথকৃৎ নহপসপব ল াগীন্দ্রনাথ সরকার ও
উপেন্দ্রনকপ ার রায়প ৌধরীর না স্মরণ করা হপয় থাপক। উপেন্দ্রনকপ ার ল -ে’টট র নার জনে
বাাংো ন শুপের কাপে ন র-স্মরণীয় হপয় থাকপবন, লস-ে’টট গ্রন্থ হপো “গল্প াো” ও “টুনটুননর
বই”। “টুনটুননর বই” উপেন্দ্রনকপ াপরর লেষ্ঠ কীনেব। বাাংোর অনে ল না েশু-োনখর
কপথােকথপনর াধেপ
ানব নরত্র, স াজপক সন্দরভাপব েু পে ধপরপেন গপল্পর াধেপ । লসই
সলঙ্গ ন শুপের ন ক্ষা, নীনেন ক্ষা, বদ্ধি ও কল্পনা দ্ধির নবকাপ ও গল্পগুনের ভূ ন কা অনবেে।
“টুনটুননর বই” গল্পগ্রপন্থর প্রথ গল্প ‘টুনটুনন আর নবড়াপের কথা’
গপল্প লেখা ায়, একটট লোপটা টুনটুনন োর নেনটট োনাপক ননপয় লবগুন গাপে বাসা লবুঁপধ বাস
করনেপো। একটট েষ্ট নবড়াে টুনটুননর োনাগুনেপক খাবার েেপব লরাজ লসখাপন ল ে।
নবড়াপের উপে ে বঝপে লেপর টুনটুনন বদ্ধিবপে, নবড়ােপক না রানগপয় বরাং হারাণী সপবাধপন
খন রাপখ। এইভাপব েীর্নেন
ব
নবড়ােপক ঠনকপয় লরপখনেপো। োরের োনাগুনে োখাপ পে উড়লে
ন খপে টুনটুনন োপেরপক োেগাপের োোয় নগপয় বসপে বপে। োনাগুনে উলড় োেগাপে পে
ায়। এরের নবড়াে এপে োপক গানে নেপয়, োনথ লেনখপয় টুনটুনন উলড় পে ায়। নবড়াে োপক
ধরপে নগপয় লবগুন গাপের কাুঁটায় আহে হয়।
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এই গপল্প আ রা লেখো , অসহায় টুনটুনন কীভাপব বদ্ধিবপে
নবড়াপের হাে লথপক ননপজপক আর সন্তানপেরপক রক্ষা কপরপে।

