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সময়ঃ ১ ঘন্টা                                                                পূর্ণমানঃ ২০ 

দক্ষির্-প্রান্তস্থ সাংখ্যাগুক্ষল প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদণ শক।  

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।             

১। যে-য ালনা দু’টি প্রলের উত্তর দাও।                                                            ২ × ২ = ৪ 

ক) ‘ধ্বনযাশ্নলাক’ গ্রন্থটির রচক্ষয়ো কক? ধ্বক্ষনবাদীশ্নদর মশ্নে ‘ধ্বক্ষন’ কী?  

খ্) ক্ষবভাব কয় প্রকার ও কী কী? 

গ) বক্ষিমচশ্নের ‘ক্ষবদযাপক্ষে ও েয়শ্নদব’ প্রবশ্নে উক্ষিক্ষখ্ে দু’েন কক্ষবওয়ালার নাম কলশ্নখ্া। 

ঘ) বক্ষিমচশ্নের ‘শকুন্তলা, ক্ষমরন্দা এবাং কদসক্ষদশ্নমানা’ প্রবশ্নের প্রর্থম ও ক্ষিেীয় অাংশ্নশর নাম কী? 

ঙ) ‘সাক্ষহশ্নেযর োৎপযণ’ প্রবশ্নে রবীেনার্থ ককান দু’টি ক্ষবষয়শ্নক সাক্ষহশ্নেযর প্রধান উপকরর্ বশ্নলশ্নেন? 

চ) রবীেনাশ্নর্থর ‘ঐক্ষেহাক্ষসক উপনযাস’ প্রবশ্নে বক্ষিমচশ্নের ককান উপনযাশ্নসর প্রসঙ্গ আশ্নে? ‘আইভযানশ্নহা’ কার কলখ্া? 

ে) ‘রবীেনার্থ ও বাাংলা আধুক্ষনক কক্ষবো’ প্রবশ্নে কলখ্ক ককান কক্ষবর মশ্নধয অ-রাবীক্ষেক সুর লি কশ্নরশ্নেন? প্রবেটি কে সাশ্নল রক্ষচে? 

ে) ‘‘ববষ্ণব যুগ কর্থশ্নক শুরু কশ্নর আে পযণন্ত আমাশ্নদর কাশ্নবযর কেষ্ঠ কক্ষব হশ্নেন রবীেনার্থ।” কার কলখ্া ককান প্রবশ্নের অাংশ?  

২। যে-য ালনা এ টি প্রলের উত্তর দাও।                                                      ৬ × ১ = ৬ 

ক) রশ্নসর সাধারর্ীকরর্ বলশ্নে ক্ষক কবাঝ? 

খ্) অক্ষভনব গুশ্নের অক্ষভবযক্ষিবাদ সম্পশ্নকণ  আশ্নলাচনা কশ্নরা। 



গ) আধুক্ষনক বাঙাক্ষল গীক্ষেকাবয কলখ্কশ্নদর বক্ষিমচে েৃেীয় কেক্ষর্ভূি কশ্নরশ্নেন ককন? 

ঘ) ‘শকুন্তলা, ক্ষমরন্দা এবাং কদসক্ষদশ্নমানা’ প্রবে অনুসরশ্নর্ শকুন্তলা চক্ষরশ্নের ববক্ষশষ্ট্য কলশ্নখ্া। 

ঙ) সাক্ষহশ্নেয অলিার প্রশ্নয়াগ সম্পশ্নকণ  রবীেনাশ্নর্থর অক্ষভমে ‘সাক্ষহশ্নেযর োৎপযণ’ প্রবে অনুসাশ্নর কলশ্নখ্া। 

চ) “ইহা মহাকাশ্নবযর প্রার্স্বরূপ” – ‘ইহা’ বলশ্নে ককান ক্ষবষয়শ্নক কবাঝাশ্ননা হশ্নয়শ্নে? এশ্নক ‘মহাকাশ্নবযর প্রার্স্বরূপ’ বলা হশ্নয়শ্নে ককন? 

ে) “এই কয মানুশ্নষর েগৎ ইহা আমাশ্নদর হৃদশ্নয় হৃদশ্নয় বক্ষহয়া আক্ষসশ্নেশ্নে।” --‘সাক্ষহশ্নেযর োৎপযণ’ প্রবে অবলম্বশ্নন ‘মানুশ্নষর েগৎ’ সম্বশ্নে 

রবীেনাশ্নর্থর ভাবনাটি কলশ্নখ্া 

ে) ‘রবীেনার্থ ও বাাংলা আধুক্ষনক কক্ষবো’ প্রবশ্নে েীবনানন্দ দাস সশ্নেযেনার্থ দশ্নত্তর কক্ষবো সম্বশ্নে কয আশ্নলাচনা কশ্নরশ্নেন ো কলশ্নখ্া।  

৩। যে-য ালনা এ টি প্রলের উত্তর দাও।                                                    ১0 × ১ = ১০ 

ক) কাশ্নবযর আত্মা সম্বশ্নে ধ্বক্ষনবাদীশ্নদর অক্ষভমে আশ্নলাচনা কশ্নরা। 

খ্) রসক্ষনষ্পক্ষত্তশ্নে ক্ষবভাব, অরু্ভাব ও সঞ্চারীভাব সম্পশ্নকণ  আশ্নলাচনা কশ্নরা। 

গ) বক্ষিমচে ‘ক্ষবদযাপক্ষে ও েয়শ্নদব’ প্রবশ্নে ক্ষবদযাপক্ষে ও েয়শ্নদশ্নবর কাবয সৃক্ষষ্ট্র কয েুলনামূলক আশ্নলাচনা কশ্নরশ্নেন, ো কলশ্নখ্া। 

ঘ) েুলনামূলক সাক্ষহেয আশ্নলাচনায় বক্ষিমচশ্নের অবদান আশ্নলাচনা কশ্নরা। 

ঙ) ‘ঐক্ষেহাক্ষসক উপনযাস’ প্রবে অনুসরশ্নর্ ঐক্ষেহাক্ষসক উপনযাস সম্বশ্নে রবীেনাশ্নর্থর ভাবনাটি কলশ্নখ্া। 

চ) সাক্ষহেয সম্পশ্নকণ  রবীেনাশ্নর্থর অক্ষভমে ‘সাক্ষহশ্নেযর োৎপযণ’ প্রবোনুসাশ্নর আশ্নলাচনা কশ্নরা। 

ে) আধুক্ষনক বাাংলা কক্ষবো আশ্নলাচনায় রবীেনাশ্নর্থর প্রাসক্ষঙ্গকো ও গুরুত্ত্ব সম্পশ্নকণ  েীবনানশ্নন্দর মোমে বযি কশ্নরা। 

ে) ‘কক্ষবোর কর্থা’ প্রবশ্নের ভাববস্তু ক্ষনশ্নের ভাষায় কলশ্নখ্া। 

 

 


