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ক। যয যকান াাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও  :    ( ২ * ৫ = ১০) 

১। যটত কাশ্নক ব্শ্ন ? ২। দ কাশ্নক ব্শ্ন ? ৩। যে কাশ্নক ব্শ্ন ? ৪। অন্ত্যানুপ্রা কাশ্নক ব্শ্ন ?  

৫। আদয যমক কাশ্নক ব্শ্ন ? ৬। ধ্বটনরাত্মা কাব্যয। ৭। টব্ভাব্ কাশ্নক ব্শ্ন? 

খ। যয যকান একটি প্রশ্নের উত্তর দাও   :      ( ১৫ * ১ = ১৫ )  

১। দবৃ্ত্ত ছন্দ কাশ্নক ব্শ্ন ? উদারর্ শ্নযাশ্নগ বব্টলষ্ট্য আশ্নাচনা কশ্নরা।  

২। অনুপ্রা অঙ্কার কাশ্নক ব্শ্ন? যেটর্ টব্ভাগ কশ্নর আশ্নাচনা কশ্নরা।  

গ। টিক উত্তর টনব্ণাচন কশ্নর যশ্নখা    :       ( ১ * ২৫ = ২৫ )  

১। ব্াাংা ছশ্নন্দর রীটত কয় প্রকার – ক. এক খ. দুই গ. টতন ঘ. চার  

২। যছদশ্নক কয়ভাশ্নগ ভাগ করা য় – ক. এক খ. দুই গ. টতন ঘ. চার  

৩। টমেকাবৃ্ত্ত ছন্দশ্নক য়ার জাতীয় ছন্দ ব্শ্নন – ক. রব্ীন্দ্রনাথ িাকুর খ. টিশ্নজন্দ্রা রায় গ. অমূযধন মুশ্নখাাধযায় ঘ. 

প্রশ্নব্াধচন্দ্র যন 

৪। কাবৃ্ত্ত ছন্দশ্নক ধ্বটনপ্রধান ছন্দ ব্শ্নন – ক. রব্ীন্দ্রনাথ িাকুর খ. শ্নতযন্দ্রনাথ দত্ত গ. অমূযধন মুশ্নখাাধযায় ঘ. 

প্রশ্নব্াধচন্দ্র যন  

৫। দবৃ্ত্ত ছন্দশ্নক স্বরবৃ্ত্ত ছন্দ ব্শ্নশ্নছন – ক. রব্ীন্দ্রনাথ িাকুর খ. শ্নতযন্দ্রনাথ দত্ত গ. প্রশ্নব্াধচন্দ্র যন ঘ. মধুূদন দত্ত 

৬। অটমত্রাক্ষর ছশ্নন্দর প্রব্তণক শ্নন – ক. মধুূদন দত্ত খ. রব্ীন্দ্রনাথ িাকুর গ. যমাটতা মজুমদার ঘ. শ্নতযন্দ্রনাথ দত্ত  

৭। বগটরল ছশ্নন্দর স্রষ্ট্া শ্নন – ক. টিশ্নজন্দ্রা রায় খ. টগটরলচন্দ্র যঘা গ. যমাটতা মজুমদার ঘ. শ্নতযন্দ্রনাথ দত্ত 

৮। মুক্তক ছশ্নন্দর াথণক স্রষ্ট্া শ্নন – ক. মধুূদন দত্ত খ. টগটরলচন্দ্র যঘা গ. রব্ীন্দ্রনাথ িাকুর ঘ. শ্নতযন্দ্রনাথ দত্ত  

৯। ব্াাংা অঙ্কার কয়ভাশ্নগ টব্ভক্ত – ক. এক খ. দুই গ. টতন ঘ. চার  



১০। যছকানুপ্রা অঙ্কাশ্নর ‘যছক’ লশ্নের অথণ – ক. এক খ. দুই গ. টতন ঘ. চার  

১১. ভারত ভারতখযাত আনার গুশ্নর্ – যকান অঙ্কার – ক. যে খ. অনুপ্রা গ. যমক ঘ. উমা 

১২। যকব্শ্ন ঈশ্বরগুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর,/ যার প্রভায় প্রভা ায় প্রভাকর। - যকান অঙ্কার – ক. যে খ. অনুপ্রা গ. যমক ঘ. 

ব্শ্নরাটক্ত  

১৩। অঙ্কার চটন্দ্রকা ব্ইটির যখক যক ? ক. লযামাদ চরব্তণী খ. জীশ্নব্ন্দ্র টাং রায় গ. রব্ীন্দ্রনাথ িাকুর ঘ. টব্ত্র 

রকার 

১৪। কাব্যটজজ্ঞাা গ্রশ্নের যখক – ক. অতুচন্দ্র গুপ্ত খ. অতুপ্রাদ যন গ. রব্ীন্দ্রনাথ িাকুর ঘ. শ্নতযন্দ্রনাথ দত্ত 

১৫। টব্ভাব্ কয় প্রকার – ক. এক খ. দুই গ. টতন ঘ. চার  

১৬। ধ্বনযাশ্নাক’ গ্রশ্নের রচটয়তা – ক. ভরত খ. আনন্দব্ধণন গ. টব্শ্বনাথ ঘ. কাটদা  

১৭। ‘াটতযদণর্’ গ্রশ্নের রচটয়তা – ক. ভরত খ. আনন্দব্ধণন গ. টব্শ্বনাথ ঘ. কাটদা  

১৮। রীটতব্াশ্নদর প্রব্ক্তা – ক. ব্ামন খ. ভরত গ. আনন্দব্ধণন ঘ. কাটদা  

১৯। নািযলাস্ত্র’ গ্রশ্নের রচটয়তা – ক. টব্শ্বনাথ খ. ভরত গ. ব্ামন ঘ. কাটদা  

২০। কাব্যাাংকার’ গ্রশ্নের রচটয়তা – ক. ব্ামন খ. ভরত গ. ভাম ঘ. টব্শ্বনাথ  

২১। ‘যাচন’িীকার রচটয়তা – ক. অটভনব্ খ. টব্শ্বনাথ গ. ভরত ঘ. ভাম  

২২। ‘এব্াংব্াটদনী যদব্শ্নণৌ াশ্নশ্বণ টতুরশ্নধামুখী।/ ীাকমত্রাটন গর্য়ামা াব্ণতী’।। অাংলটি উদৃ্ধত – ক. কুমার ম্ভব্ খ. 

মৃচ্ছকটিক গ. রঘুব্াংল ঘ. যমঘদূত  

২৩। স্থায়ীভাশ্নব্ ক’প্রকার র আশ্নছ – ক. ৭ খ. ৮ গ. ৯ ঘ. ১০  

২৪। ‘কাব্যজীজ্ঞাা’ গ্রশ্নের প্রব্ন্ধগুট যকান টত্রকায় প্রকাটলত য় – ক. ভারতী খ. বু্জত্র গ. নারায়র্ ঘ. কশ্নলা  

২৫। যাশ্নয়টিক’ গ্রশ্নের রচটয়তা – ক. যেশ্নিা খ. অযাটরস্টি গ. শ্নরটি ঘ. গযাটটও  

ঘ। যযশ্নকান চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও    :       ( ১০ * ৪ = ৪০ ) 

১। দবৃ্ত্ত ছন্দ কাশ্নক ব্শ্ন ? উদারর্ বব্টলষ্ট্য আশ্নাচনা কশ্নরা।  

২। অক্ষরবৃ্ত্ত ছন্দ কাশ্নক ব্শ্ন ? উদারর্ বব্টলষ্ট্য আশ্নাচনা কশ্নরা।  



৩. ব্শ্নরাটক্ত অঙ্কার ম্পশ্নকণ আশ্নাচনা কশ্নরা।  

৪। উমা অঙ্কার কাশ্নক ব্শ্ন ? এর দুটি ভাগ ম্পশ্নকণ আশ্নাচনা কশ্নরা।  

৫। ‘রীটতরাত্মা কাব্য’ – আশ্নাচনা কশ্নরা।  

৬। ‘র ও কাশ্নব্যর জগত অশ্নৌটকক মায়ার জগত’ – আশ্নাচনা কশ্নরা।  


