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বফবাগ-কঃ- (ূর্ণভান -১০)  
 
১. যম যকান ৫বি প্রশ্নেয ঈত্তয দা। (৫*২) 
 
ক। ংফাদ প্রবাকয বিকায প্রকাকার কত ? ম্পাদক যক? 
খ। প্রকাকার  যঙ্গরার ফশ্ন্যাাধযায় এয দুবি কাশ্নফযয নাভ ফর। 
গ। 'রাীয মুদ্ধ' কায যরখা ? প্রকাকার কত? 
ঘ। যপািণঈআবরয়াভ কশ্নরশ্নজয ফাংরাবফবাশ্নগয দুআ জন ধযাক  তাাঁশ্নদয যবচত একবি কশ্নয 
গ্রশ্নেয নাভ যরখ। 
ঙ। প্রকাকার  বগবয যঘাল যবচত দুবি ঐবতাবক নািশ্নকয নাভ যরখ। 
চ। প্রকাকার  ভধুূদন যবচত দুবি  প্রশ্ননয নাভ ঈশ্নেখ কয। 
ছ। প্রকাকার  যফীন্দ্রনাথ যবচত দুবি রূক-াংশ্নকবতক নািশ্নকয নাভ যরখ। 
জ। প্রকাকার  যাভশ্নভান যায় যবচত দুবি গ্রশ্নেয নাভ ঈশ্নেখ কয। 
 

 
বফবাগ-খঃ- (ূর্ণভান -১৫) 

 

২. যম যকান একবি প্রশ্নেয ঈত্তয দা। (৮০০ শ্নেয ভশ্নধয) (১৫*১) 
 
ক। ইশ্বযগুপ্ত যক মুগবিয কবফ যকন ফরা য়? তাাঁয কবফপ্রবতবায ভূরযায়ন কয। 
খ। নািযকায দীনফিু বভশ্নিয নািযপ্রবতবায ভযক বযচয় দা। 

 

 

 



 

বফবাগ-গঃ- (ূর্ণভান -৬৫) 

৩. বফকল্প চয়ন (প্রবতবি প্রশ্নেয বিক ঈত্তয চয়ন কয)। (২৫*১)      

১। শ্রীযাভুয বভশ্ননয প্রধান ঈশ্নেয কী বছর? 

 ক) বিষ্টধভণ প্রচায  খ) াশ্চাতয বক্ষায প্রায  গ) ফাংরা গশ্নদযয বফকা  ঘ) যকানিাআ নয়  

২। শ্রীযাভুয বভন যথশ্নক ভুবিত প্রথভ ফাংরা ফআ – 

 ক) ‘ভঙ্গরভাচায ভবতঈয যবচত’  খ) কাীদাশ্নয ভাবাযত   গ) চচতনযচবযতাভৃত  ঘ) কৃবত্তফাী যাভায়র্ 

৩। শ্রীযাভুয বভন যথশ্নক ফাংরা বালায় ভুবিত  প্রকাবত প্রথভ াভবয়ক ি যকানবি? 

 ক) ংফাদপ্রবাকয  খ) বদগ্দণন  গ) ভাচাযচবন্দ্রকা  ঘ) যকানিাআ নয় 

৪। যপািণ ঈআবরয়াভ কশ্নরশ্নজয প্রবতষ্ঠাকার-  

 ক) ১৮০০ বিষ্টাে  খ) ১৮০১ বিষ্টাে  গ) ১৮০৫ বিষ্টাে  ঘ) যকানিাআ নয় 

৫। ‘কশ্নথাকথন’ গ্রেবিয যচবয়তা যক? 

 ক) ভৃতুযঞ্জয় বফদযারংকায  খ) যাভযাভ ফু  গ) ঈআবরয়াভ যকযী  ঘ) চন্ডীচযর্ ভুনী  

৬। যাভশ্নভাশ্ননয দ্বাযা প্রকাবত বিকাবিয নাভ বক?  

 ক) ভাচাযদণর্  খ) ভাচাযচবন্দ্রকা  গ) ফঙ্গদূত  ঘ) ব্রাহ্মর্ যফবধ  

৭। বফদযাাগশ্নযয প্রথভ প্রকাবত গদযগ্রে –  

 ক) কুন্তরা  খ) ীতায ফনফা  গ) যফতার ঞ্চবফংবত  ঘ) যকানিাআ নয়  

৮। বফদযাাগশ্নযয ‘ভ্রাবন্তবফরা’ যকান যচনায নুফাদ?  

 ক) ভযাকশ্নফথ  খ) কশ্নভবি ব্ এযয  গ) শ্নথশ্নরা  ঘ) যকানিাআ নয়  

৯। ক্ষয়কুভায দত্ত যকান বিকায ম্পাদক?  

 ক) ভাচাযদণর্  খ) ভাচাযচবন্দ্রকা  গ) তত্ত্বশ্নফাবধনী বিকা  ঘ) যকানিাআ নয়  

 



১০। ‘ফঙ্গদণর্’ বিকায প্রকাকার কত? 

 ক) ১৮৭০  খ) ১৮৭১  গ) ১৮৭২  ঘ) ১৮৭৫  

১১। ‘যবাশ্নযয াবখ’ নাশ্নভ যক বযবচত? 

 ক) ইশ্বযগুপ্ত  খ) বফাযীরার চক্রফতণী  গ) নফীনচন্দ্র যন  ঘ) যকআ নয়  

১২। যফীন্দ্রনাথ যকান কাফযশ্নক ‘ারাফদশ্নরয’ কাফয ফশ্নরশ্নছন?  

 ক) প্রাবন্তক  খ) যাভরী  গ) ুনশ্চ  ঘ) বযশ্নল  

১৩। ‘বিনী ঈাখযান’ এয প্রকাকার কত?  

 ক) ১৮৫০  খ) ১৮৬২  গ) ১৮৫৮  ঘ) ১৮৬০   

১৪। কবফ ভধুূদন যবচত িকাশ্নফযয নাভ বক? 

 ক) ব্রজাঙ্গনা  খ) ফীযাঙ্গনা  গ) ঙ্গনা  ঘ) িাফতী  

১৫। ‘যভঘনাদ ফধ’ যকান যের্ীয কাফয?  

 ক) গীবতকাফয  খ) িকাফয  গ) াববতযক ভাকাফয  ঘ) অখযান কাফয  

১৬। যভচন্দ্র যবচত ভাকাশ্নফযয নাভ বক? 

 ক) ফৃিংায  খ) বযিংায  গ) ছায়াভয়ী  ঘ) যকানিাআ নয়  

১৭। ‘ফতণভান বাযত’ গ্রশ্নেয যচবয়তা যক? 

 ক) যাভশ্নভান  খ) বফদযাাগয  গ) বফশ্নফকান্  ঘ) যদশ্নফন্দ্রনাথ  

১৮। ‘নীরদণর্’ নািক প্রথভ যকাথায় ববনীত য়? 

 ক) যফরগাবছয়া নািযারা  খ) যাবাফাজায নািযারা  গ) নযানার বথশ্নয়িায  ঘ) যফঙ্গর বথশ্নয়িায 

১৯। ‘জনা’ যকান যের্ীয নািক?  

 ক) াভাবজক  খ) ঐবতাবক  গ) যৌযাবর্ক  ঘ) প্রন  

২০। ন্ন্যাী বফশ্নিাশ্নয ঈশ্নেখ যশ্নয়শ্নছ ফবিভচশ্নন্দ্রয যকান ঈনযাশ্ন?  

 ক) যাজবং  খ) ীতাযাভ  গ) অন্ভি  ঘ) যকানিাআ নয় 



২১। ‘শ্রুকর্া’ কাশ্নফযয যচবয়তা যক?  

 ক) স্বর্ণকুভাযী  খ) বগযীন্দ্রশ্নভাবনী  গ) বপ্রয়ংফদা  ঘ) যকআ নয়  

২২। ‘হুশ্নতাভ যাাঁচায নক্া’-য যচবয়তা যক?  

 ক) যাবযচাাঁদ বভি  খ) কারীপ্রন্ন্ বং  গ) যশ্নভচন্দ্র দত্ত  ঘ) যকআ নয়  

২৩। ফাংরা ঈনযাশ্নয নফমণাশ্নয়য ূচনা শ্নয়শ্নছ যকান ঈনযাশ্নয দ্বাযা?  

 ক) যনৌকািুবফ  খ) যগাযা  গ) যচাশ্নখয ফাবর  ঘ) ঘশ্নয ফাআশ্নয  

২৪। নফীনচন্দ্র যন যবচত ঈনযাশ্নয নাভ বক?  

 ক) আ্ুভবত  খ) বানুভবত  গ) কৃষ্ণকুভাযী  ঘ) যকানিাআ নয়    

২৫। কবফ ভধুূদন যবচত প্রথভ ফাংরা গীবতকবফতায নাভ বক?  

 ক) বফযারা  খ) যপ্রভারা  গ) অত্মবফরা  ঘ) যকানিাআ নয়  

 

৪. যম যকান ৪যি প্রশ্নেয ঈত্তয দা। (১০০ শ্নেয ভশ্নধয) (১০*৪=৪০) 
 
ক। ফাংরা গশ্নদযয বফকাশ্ন বফদযাাগশ্নযয ফদান বফফৃত কয। 
খ। ফাংরা াবতয  ভনন চচণায় ‘বাযতী’ বিকায বূবভকা অশ্নরাচনা কয।  
গ। ফাংরা গীবতকাশ্নফযয ধাযায় বগযীন্দ্রশ্নভাবনী দাীয ফদান অশ্নরাচনা কয।  
ঘ। ফাংরা গদযাবশ্নতযয বফকাশ্ন যাযীচাাঁদ বভশ্নিয গুরুত্ব ুস্পষ্ট কয।  
ঙ। যভচন্দ্র ফশ্ন্াাধযাশ্নয়য কবফপ্রবতবায বযচয় দা।  
চ। ফাংরা নািয াবশ্নতযয ধাযায় ভধুূদশ্ননয ফদান অশ্নরাচনা কয।  


