
বি�ম সরদার কেলজ
বাংলা সা�ািনক
চত�থ�  ষা�ািসক

দশম প�,  সময়-২ ঘ�া, পূণ�মান-৯০,

                                িবভাগ : ক

১) �যেকােনা পঁাচ� �ে�র উ�র দাও              ৫x২

ক) প�ান� িক
খ) মন হারােনার কারণ িক
গ) সংসাের িক ধরেণর স�ীত বত� মান
ঘ) সং�� িত বলেত কী �বাঝ
ঙ) ব� ধম� বলেত িক �বাঝােনা হেয়েছ
চ) সািহত� কী
ছ) সািহেত�র িবচারক কারা
জ) সমােলাচনা কােক বেল

                                 িবভাগ : খ

২) এক� �ে�র উ�র দাও                           ১x১৫

ক) �াচ� সমােলাচনার রীিত �িল আেলাচনা কেরা।
খ) িছ�পে�র পাঠ� প� �িলর �যেকােনা দ�ু প� স�েক�   আেলাচনা কেরা।

                                িবভাগ: গ

৩) িন�িলিখত সবক� �ে�র উ�র দাও      ২৫x১

১) কমলাকাে�র দ�র এর �কাশ সাল -
ক)১৮৭৪ খ) ১৮৭৫ গ) ১৮৭৭ ঘ) ১৮৮৩ ি�.
২) কমলাকাে�র দ�র �কািশত হয়-
ক) ব�দশ�ন খ) ব�ভাষা গ) ব�দপ�ণ ঘ) িহতবাদী পি�কায়।
৩) 'দ�র' শে�র অথ�-
ক) কাগজ  খ) অিফস  গ) ঘর  ঘ) পা�� িলিপ 
৪) 'পত�' �বে� ঈষ�া বি�র নাম িক
ক) �রািমও  খ) ওেথেলা গ) হ�ামেলট ঘ) িসজার
৫) �স� একজন
ক) রঁাধিুন খ) পাটরানী গ) �গায়ািলনী ঘ) সহধিম�ণী
৬) রামমিণর বয়স
ক) ৫০ খ) ৬০ গ) ৭০ ঘ)৮০
৭) 'ওয়াটারলু' িক



ক) যু� খ) �খলা গ)খাবার ঘ) সমু�
৮) মাজ� ার শে�র অথ�
ক) বাঘ খ) গ� গ) িবড়াল  ঘ) পত�
৯) কমলাকাে�র িকেসর �নশা িছল
ক) মদ খ) আিফম গ) �হেরািয়ন ঘ) িসগােরট
১০) িবড়াল িক �খেয়িছল
ক) দধু খ) মাছ গ) ছানা ঘ) ভাত
১১) 'িশ�া ও িব�ান' �বে�র �লখক
ক) জগদীশচ� বসু খ) �ফু�চ� রায় গ) সেত��নাথ বসু ঘ) �হািম ভাবা
১২) 'িচ� �যথা ভয় শূণ�... ' কিবতা�  ব�ব�ত হেয়েছ
ক) কৃিষ সমস�া ও আমরা খ) িব�ান গ)িশ�া ও িব�ান ঘ) সািহত�  �বে�।
১৩) ভারতবষ� হল : 
ক) �সকুলার ��ট খ) কিমউনাল ��ট গ) িহ� ুরা�  ঘ) পরাধীন রা�।

১৪) �বলিজয়াম এর রা� ভাষা
ক) ইংেরিজ খ) ফরাসী গ) ��নীয় ঘ) আরিব
১৫) সং�� িতর সামািজক দরূ� �বে�র �লখক
ক)িবনয় �ঘাষ খ) শ� �ঘাষ গ) রবী�নাথ ঠাকুর ঘ)ব�ুেদর বসু
১৬) উ�ত সং�� িত �কে�র সীমানা ভ�� অন�ুত অ�লেক বেল
ক) িডিফউশন খ) �ািডশন গ) মািজ�নাল ঘ) �রাল
১৭) সাি�ধ�জাত সং�� িতর সম�য়েক বলা হয়
ক)কালচার খ) অ�াকালচােরশন গ) মািজ�নািলজম ঘ)িডিফউশন
১৮) িছ�পে�র �কাশকাল
ক) ১৩১৮ খ) ১৩১৯ গ) ১৩২০ ঘ) ১৩২১ ব�া�
১৯) '�শশব স��া' কিবতার ব�াখ�া পাই
ক) ১০৮ খ) ১১০ গ) ১১৮ ঘ)১২০ সংখ�ক পে�
২০) 'রবী�নাথ ও উ�র সাধক' �বে�র �লখক
ক) ব�ুেদব �হ  খ) ব�ুেদব বসু গ) সেত��নাথ বসু ঘ) সেরাজ বে��াপাধ�ায়
২১) কে�াল পি�কার �কাশকাল
ক) ১৯২২ খ)১৯২৩ গ) ১৯২৪ ঘ)১৯২৫ সাল
২২) 'রেথর রিশ' কার �লখা
ক) িগিরশ �ঘাষ খ) মেনাজ িম� গ) রবী�নাথ ঠাকুর ঘ) শ�� িম�
২৩) 'চ�ীদাস এক কথা বেলন,পাঠক �ক িদেয় দশ কথা বিলেয় �নন' -উি�� কেরেছন
ক)রবী�নাথ খ) বি�মচ� গ) মধসূুদন 
ঘ) িবদ�াপিত 
২৪) িছ�প� কােক �লখা
ক) অিনতা �দবী খ) ইি�রা �দবী গ) মৃণািলনী �দবী ঘ) কাদ�রী �দবী
২৫) '�মঘ ও �রৗ�' গে�র বীজ িনিহত আেছ
ক) ১০৪ খ)১০৬ গ)১০৮ ঘ)১১০ সংখ�ক পে�।

৪) �যেকােনা চার� �ে�র উ�র দাও    ৪ x১০

১) 'িবড়াল' �ব��েত বি�মচে�র সমাজ ভাবনার পিরচয় দও।
২) 'সািহেত�র রাজনীিত' বলেত িক �বাঝ �লেখা।
৩) সািহত� িবচােরর মানদ� �কমন হওয়া উিচত।



৪) �াচ� সমােলাচনা প�িত�িল স�েক�  আেলাচনা কেরা।
৫) উপন�ােসর সমাজবা�বতা বলেত িক জান �লখ।
৬) িছ�পে�র মত��ীিত আেলাচনা কেরা।
৭) িছ�প� অবল�েন রবী�মানিসকতার পিরচয় দাও।


