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পূর্ণমান - ৯০ 

প্রান্তলিলিত সংিযাগুলি পূর্ণমান লনর্দণ শক,  উত্তর যথাসম্ভব লনর্ের ভাষায় লিিা বাঞ্ছনীয়। 

 

‘ক’ লবভাগ 

লয-লকান পাাঁ চটি প্রর্ের উত্তর দাও       ৫×২=১0 

১।ক.  ‘বিাকা’ কাবযটি কত সার্ি প্রকালশত হয়?  

ি.  ‘ লক না বাাঁ শী বাএ বডালয়কালিনী নই কুর্ি’ - লকান কার্বযর লকান খণ্ডের পদ?  

গ. ‘মা লনম িাওয়ার্ি লচলন বর্ি’ -- লকান পযণার্য়র পদ? পদকতণ া লক?  

ঘ. “পর-ধন-র্িার্ভ মত্ত”,  -- ‘পর-ধন’ কী?  ‘পর-ধনর্িার্ভ’ লক মত্ত হর্য়লির্িন?  

ঙ.  ‘সুর্চতনা’কলবতাটি লকান কাবযগ্রর্ের অন্তগণত?  কাবযগ্রেটি কত সার্ি প্রকালশত হয়?  

চ.  ‘পলথক তুলম পথ হারাইয়াি?’ কার উর্ের্শয, কার উলি?  

ি.  ‘নীিদপণর্’ নাটকটি কত সার্ি প্রকালশত হয়?  লিির্কর অনয একটি নাটর্কর নাম লিখখা। 

 

 

 

‘ি’ লবভাগ 

লয-লকান একটি প্রর্ের উত্তর দাও      ১×১৫=১৫ 



২। ক. ‘কপািকুণ্ডিা’ চলরত্রটি বলিমচর্ের অসাধারর্ সৃলি’ ---- আর্িাচনা কর্রা। 

ি. ‘লদশ লদিাচ্ছ অন্ধকার্র’, এটি স্বর্দশানুরার্গর কলবতা আর্িাচনা কর্রা। 

‘গ’ লবভাগ 

৩।প্রলতটি প্রর্ের উত্তর দাও।       ২৫×১=২৫ 

ক. ‘এ সলি হামালর দুর্ির নালহ ওর’ --- লকান পযণার্য়র পদ?  

(অ) পূবণরাগ (আ)অলভসার (ই)লনর্বদন (ঈ)মাথুর 

ি. ‘সই লকবা শুনাইি শযাম নাম’ – পদটির পদকতণ া হর্িন 

(অ) লবদযাপলত  (আ) জ্ঞানদাস (ই) চন্ডীদাস (ঈ) লগালবন্দদাস 

গ. ‘সুর্ির িালগয়া এ ঘর বাাঁ লধনু’ ----- পদটির পদকতণ া হর্িন 

(অ) চন্ডীদাস (আ) জ্ঞানদাস (ই) লগালবন্দদাস  (ঈ) লবদযাপলত 

ঘ. ‘বিাকা’ কলবতাটি ‘বিাকা’ কার্বযর কত সংিযক কলবতা?  

(অ) ৩৬সংিযক (আ) ৩৭সংিযক  (ই) ৩৮সংিযক   (ঈ) ৩৯সংিযক 

ঙ. ‘লহ বঙ্গ ভাণ্ডার্র’ -- কলবতার কলব 

(অ)  মধুসূদন দত্ত  (আ) রবীেনাথ ঠাকুর (ই) েয় লগাস্বামী  (ঈ) শঙ্খ লঘাষ 

চ.  ‘পৃলথবীর গভীর গভীরতর অসুি এিন’ --- লকান কলবতার অংশ?  

(অ) বনিতা লসন  (আ) সুর্চতনা  (ই) যমুনাবতী  (ঈ) বাবর্রর প্রাথণনা 

ি. ‘িম্বকর্ণ’-এর লিিক পরশুরাম-এর প্রকৃত নাম 

(অ) দীনবনু্ধ লমত্র  (আ) প্রমথনাথ লবশী  (ই) রাের্শির বসু  (ঈ) দীর্নশচে লসন 

ে. রবীেনাথ ঠাকুর্রর ‘বার্ে কথা’ প্রবন্ধটি লকান গ্রর্ের অন্তগণত?  

(অ)  সালহতয  (আ) সালহর্তযর পর্থ  (ই) প্রাচীন সালহতয  (ঈ) লবলচত্র প্রবন্ধ 

ঝ. ‘নীিদপণর্’ নাটকটি প্রকালশত হয় ----- 

(অ) ১৮৬০  (আ) ১৮৫৮  (ই) ১৮৫৬ (ঈ) ১৮৫৪ 

ঞ. ‘কান্ডারী হুলশয়ার’ লকান কাবযগ্রর্ের কলবতা?  



(অ) লদািন-চাাঁ পা  (আ) সবণহারা   (ই) িায়ানট  (ঈ) অলি-বীর্া 

ট. ‘বই পডা’ প্রবর্ন্ধর লিিক প্রমথ লচৌধুরীর িদ্মনাম 

(অ)  ভানুলসংহ  (আ) নীির্িালহত  (ই) বীরবি  (ঈ) অলনিা লদবী 

ঠ. ‘সুন্দর্রর সর্ঙ্গ তাবৎ েীর্বরই মর্ন ধরার সম্পকণ ’,  ---- লকান প্রবর্ন্ধর অংশ?  

(অ) বার্ে কথা  (আ) বইপডা   (ই) লমঘদূত   (ঈ) লসৌন্দর্যণর সন্ধান 

ড. ‘অভাগীর স্বগণ’ গর্ে অভাগীর পুর্ত্রর নাম 

(অ)  কাঙালি  (আ) সহায় হলর  (ই) রািহলর  (ঈ) আলদনাথ 

ঢ. ‘এিার্ন লমঘ গাভীর মর্তা চর্র’ -- লকান কলবর কলবতার অংশ?  

(অ)  শামসুর রহমান  (আ) শলি চর্টাপাধযায়  (ই) শঙ্খ লঘাষ  (ঈ) েয় লগাস্বামী 

র্. দাঙ্গার পটভূলমর্ত লিিা গেটি হর্িা--- 

(অ)  চরর্দাস এম.এি.এ  (আ) িম্বকর্ণ   (ই) আদাব  (ঈ) অভাগীর স্বগণ 

ত. ‘ঐ গঙ্গায় ডুলবয়ার্ি হায় ভারর্তর লদবাকর’ --লকান কলবতার অংশ?  

(অ)  সুর্চতনা  (আ) রয় লয কাঙাি শূনয হার্ত  (ই) আমার ভার্িাবাসা  (ঈ) কাোরর হুঁরিয়ার 

থ. ‘মরর্র্র মুি লথর্ক তুলম বাুঁ ইচা আইি’ -- লকান গর্ের অংশ?  

(অ) আদাব   (আ) িম্বকর্ণ   (ই) অভাগীর স্বগণ   (ঈ) চরর্দাস এম.এি.এ 

দ. কপািকুণ্ডিা উপনযার্সর প্রকাশকাি – 

(অ) ১৮৬৪  (আ) ১৮৬৫  (ই) ১৮৬৬ (ঈ) ১৮৬৭ 

ন. ‘সমুদ্র লদলিব বড সাধ লিি,লসই েনযই আলসয়ালি।’ -- কারউলি?  

(অ)  কপািকুণ্ডিার  (আ) অলধকারীর (ই) মলতলবলবর  (ঈ) নবকুমার্রর 

প.  পদ্মাবতীর লপতার নাম লক?  

(অ) রামর্গালবন্দ লঘাষাি  (আ) রামনাথ লঘাষাি (ই) রাধাকান্ত লঘাষাি (ঈ) রাধানাথ লঘাষাি 

ফ. ‘তুলম অধম -- তাই বলিয়া আলম উত্তমনা হইব লকন?  বিা লক?  

(অ)  কাপালিক (আ) নবকুমার  (ই) অলধকারী  (ঈ) মলতলবলব 



ব. ‘মহাপুরুষ মর্ন কলরর্ি সকি কলরর্ত পার্রন।’ মহাপুরুষ লক?  

(অ) অলধকারী  (আ) লসলিম  (ই) কাপালিক  (ঈ) নবকুমার 

ভ. ‘লববাহ স্ত্রীর্িার্কর একমাত্র ধণ্ডমণর লসাপান’, -- বিা লক?  

(অ) শযামাসুন্দরী  (আ) কপািকুণ্ডিা  (ই) নবকুমার  (ঈ) অলধকারী 

ম. নবকুমার্রর লনবাস লকাথায়?  

(অ)  লদৌিতপুর  (আ) সপ্তগ্রাম  (ই) রসুিপুর  (ঈ) দলরয়াপুর 

‘ঘ’ লবভাগ 

 

৪।লয-লকান চারটি প্রর্ের উত্তর দাও।      ১০×৪=৪০ 

ক. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুণ্ডরর ‘খসৌন্দণ্ডযণর সন্ধান’ প্রবণ্ডন্ধর মূল রবষয়বস্তু রনণ্ডের ভাষায় খলণ্ডখা। 

ি.  ‘কপািকুণ্ডিা’ উপনযার্সর নবকুমার চলরত্রটি আর্িাচনা কর্রা। 

গ. ‘কাআ তরুবরপঞ্চলব ডাি।’ পদটির মমণাথণ এবং কাবযর্সৌন্দযণ লবচার কর্রা। 

ঘ. ‘দাঙ্গার রবভৎস লচত্র নয় মানবতার েয় লদিার্না হর্য়র্ি ‘আদাব’গর্ে -- আর্িাচনা কর্রা। 

ঙ. লিাটগে লহর্সর্ব ‘অভাগীর স্বগণ’ গর্ের সাথণকতা লবচার কর্রা। 

চ. ‘নীিদপণর্’ উর্েশযমুিী নাটক লহর্সর্ব কতিালন সাথণক আর্িাচনা কর্রা। 

ি. ‘বইপডা’প্রবণ্ডন্ধ প্রমথ লচৌধুরী বই পডার স্বপর্ে লয যুলি লদর্য়র্িন তা লতামার লনর্ের ভাষায় লির্িা। 

 

 


