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Time : 2 hours
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িবভাগ - ক
১। য- কানও পাঁচিট
ক) ‘িছ ম া’ গে
দবীর

ে র উ র দাও।

(২ X

িছ ম ার য- পৗরািণক অনু ষ

৫

=

১০)

ব ব ত হেয়েছ, পু রাণ অনু সাের তা কান

প?

খ) ‘পু ঁইমাচা’ গে

ক কী খেত ভােলাবাসত?

গ) তভাগা আে ালনেক ক

কের লখা তামােদর পাঠ একিট ছােটাগে র নাম লেখা।

গ িট কার লখা?
ঘ) ‘অ েমেধর

ঘাড়া’ গে

নায়ক-নািয়কা অ র

মু হূেত এেক অপরেক

কান সে াধেন

সে ািধত কেরিছল?
ঙ) কািলদােসর ‘েমঘদূ ত’-এ ক’িট িবভাগ ও কী-কী?
চ) ‘িশ ার িমলন’ কান িশ ার সে

কান িশ ার িমলেনর কথা বেলেছন রবী নাথ?

ছ) ‘কুঁয়াপু েরর িবষয়টা অিজত হইবার একটু ইিতহাস’-িট লেখা।
জ) ‘মিতলাল পাদরী’ গে িশ িটর মােয়র পিরণিত কী হেয়িছল?
িবভাগ - খ
২। য- কানও একিট

ে র উ র দাও।

(১৫ X

১

=

১৫)

ক) ‘প ীসমাজ’ উপন ােসর রমা চির িট িবে ষণ কেরা।
অথবা
খ) ‘পূ ব ও পি ম’

বে

রবী নাথ-এর মূ ল

িতপাদ িবষয়িট ব াখ া কেরা।

িবভাগ - গ
৩।

িতিট

ে র উ র দাও।

ক) ‘প ীসমাজ’ কত সােল

(২৫X১=২৫)

কািশত হয়?

অ) ১৯১৪ আ) ১৯১৫ ই) ১৯১৬ ঈ) ১৯১৭
খ) ‘হারােনর নাতজামাই’ গে

কান আে ালেনর

স আেছ?

অ) েদিশ আে ালন আ) ভারত ছােড়া আে ালন ই) নকশাল আে ালন ঈ) তভাগা
আে ালন
গ) ভামর কান গােনর সে

নেচিছল?

অ) ভাদু আ) টু সু ই) ঝু মু র ঈ) ভািটয়ািল
ঘ) ‘অ েমেধর ঘাড়া’ গে র কােচায়ান শেষ কত টাকা চেয়িছল?
অ) চার টাকা আ) পাঁচ টাকা ই) দশ টাকা ঈ) আড়াই টাকা
ঙ) হাঁসেদায়ার ু শিট কী কােঠর িছল?
অ) মহগিন আ) ইউক ািল টাস ই) শাল ঈ) স ন
চ) রৗে

দওয়া আমস

অ) ফা ন- চ

কান মােস তু লত অ পূ ণা?

আ) চ - বশাখ ই) বশাখ- জ

ঈ) জ -আষাঢ়

ছ) কান মােস

ি র িববাহ হেয়িছল?

অ) বশাখ আ) জ

ই) আষাঢ় ঈ) াবণ

জ) গািব র বাবােক উে শ কের ক িমথ াবাদী বেলিছল?
অ) তািরণী আ) রেমশ ই) গািব

ঈ) ধমদাস

ঝ) কালীচরেণর কীেসর ব াবসা িছল?
অ) কাপড় আ) পাট ই) সিরষার তল ঈ) িমঠাই
ঞ) ‘অ েমেধর ঘাড়া’ গে আবেহ কান রাগ বাজিছল?
অ) ম ার আ) ইমনকল াণ ই) চ েকাশ ঈ) দীপক
ট)

ি র িববােহর ঘটকািল ক কেরিছল?

অ) চৗধু রী আ) সহায়হির ই) অ পূ ণা ঈ) এই িতনজেনর কউ নয়
ঠ) বেরাজপাতার বেনর মেধ ক বেসিছল?
অ)

ি

আ) অ পূ ণা ই) দু গা ঈ) সহায়হির

ড) ‘পু েরা ি
অ) ম ী আ)

ান’ কথাটার মেধ কান অনু ভব িছল?
ম ই) বাৎসল ঈ) দাস

ঢ) বীণার পািরবািরক পিরিচিত কী?
অ) ডাম আ) পাদির ই) হািড় ঈ) বাগিদ
ণ) বীণা দাওয়ায় বেস কী খাি ল?
অ) তামাক আ) মু িড় ই) িচঁড়া ঈ) সে শ

ত) ঘাষালবািড়র িগি -মা ক িছল?
অ) অ পূ ণা আ) দু গা ই) রমা ঈ) িবে
থ) পি

রী

ােম সমাজপিত হেলন

অ) বণী ঘাষাল আ) পরাণ হালদার ই) যদু মু খু ে র কন া ঈ) এই িতনজনই
দ) সা

িদেত মধু কাথায় িগেয়িছল?

অ) কলকাতা আ) বহরমপু র ই) মিদনীপু র ঈ) বধমান
ধ) রিসদ অনু সাের মা ােরর মািহনা কত িছল?
অ) কুিড় টাকা আ) বাইশ টাকা ই) চি শ টাকা ঈ) ছাি শ টাকা
ন) িকংবদ ী অনু সাের ত েকর দাঁেতর আঘােত কান গাছ
অ) বট আ) অ

েল ছাই হেয় িগেয়িছল?

ই) আম ঈ) জা ল

প) কােদর বািড়েত খা া দােরায়ান িছল?
অ) ভ াচায আ) চ াটািজ ই) ব ানািজ ঈ) মু খািজ
ফ) ‘েককা িন’

বে র লখেকর মতানু যায়ী মানিসক আন

অ) একিট সু গভীর সাম েস র আন
সংেযােগর আন

কী?

আ) সং ান সমােবেশর আন

ঈ) সব ক’িট

ব) ‘িশ ার িমলন’
অ) ভী তা আ) বু ি

ব অনু সাের শি হীনতায়
ই) সাহস ঈ) কতৃ

ভ) ভারতবেষর ইিতহাস কার ইিতহাস?

ধান আ

া কী?

ই) দূ রবতীর সে

যাগ-

অ) িহ ু েদর আ) মু সিলমেদর ই) ইংেরজেদর ঈ) মানেবর
ম) ভারতবষ কখন স ূ ণতা থেক বি ত হত?
অ) পি েমর সং ব থেক বি ত হেল আ) মু সিলমেদর সং ব থেক বি ত হেল ই) আযেদর
সং ব থেক বি ত হেল ঈ) অনাযেদর সং ব থেক বি ত হেল
িবভাগ - ঘ
৪। য- কানও চারিট

ে র উ র দাও।

(১০ X

৪

=

৪০)

ক) তারাশ র বে াপাধ ােয়র ‘না’ গে র নামকরণ কতদূ র সাথক হেয়েছ, আেলাচনা কেরা।
খ) ‘মিতলাল পাদরী’ ধেমর মূ ল ভাবনা মানবতােকই ঊে
গ) ‘পু ঁইমাচা’ গে র সে

ধারণ কেরেছ, আেলাচনা কেরা।

কৃিত ওতে াতভােব জিড়েয় আেছ, আেলাচনা কেরা।

ঘ) ‘প ীসমাজ’ উপন ােস রমা ও রেমেশর স েকর

প িবে ষণ কেরা।

ঙ) ‘অ েমেধর ঘাড়া’ গে র নামকরেণর সাথকতা িবচার কেরা।
ছ) ‘েমঘদূ ত’

বে

ঐিতেহ র

িত লখেকর যু ি

এবং আেবগ একাকার হেয় গেছ, আেলাচনা

কেরা।
জ)

িতেরাধ

িতবােদরই অন নাম। ‘হারােনর নাতজামাই’ গ অবল েন ব াখ া কেরা।

