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বিভাগ-ক 

যে যকান পাাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-(২ X ৫ = ১০) 

১।ববষ্ণব পদাহত্যে র কয়প্রকার ও হক হক? 
২।"বমহিী ককাহক"কাত্ক বা য়? যাাঁর পুত্রা নাম হক? 

৩।বচযত্নোত্তর যুত্গর দজুন পদকযত ার নাম কখ। 
৪। মুকুন্দ চক্রবর্তীর আহদ হনবা ককািায় হছ?যাাঁর হপযার নাম হক? 
৫।কার অনুত্রাত্ে মুকুন্দ চক্রবযী 'অভয়ামঙ্গ'রচনা কত্রহছত্ন?"অভয়ামঙ্গ"-এর  

রচনাকা কয? 
৬।কাত্কযুর হপযা ও মাযার নাম হক? 
৭।রামপ্রাদ কনকক কক, ককান কাত্বের জনে 'কহবরঞ্জন'উপাহে হদত্য়হছত্ন? 
৮।কমাকান্ত ভট্টাচাত্যতর আহদ হনবা ককািায় হছ? হযহন কার ভাপহিয হছত্ন? 

 
 

বিভাগ-খ 
 

যে যকাশ্ননা একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।                             (১৫X১=১৫) 
 

১) লাক্ত পদাবীর আগমনী ও হবজয়ার পদগুহর মত্েে কয পাহরবাহরক ও ামাহজক 

হচত্র ফুত্ে উত্েত্ছ যার পহরচয় দাও। 
অথিা 

২) মুরাহর লী চহরত্র ৃহিত্য মুকুন্দ চক্রবযীর কৃহযত্ের পহরচয় দাও। 



 

 

 

 

 

 
 

বিভাগ-গ 

অ ।নীচেরসমস্ত প্রেে র সঠিক উত্তর দাও:-                                                (২৫×১=২৫) 

 

১। ববষ্ণবপদাহত্যের আকরগ্রন্থ  - 
ক)"উজ্জ্বনীমহি",খ)"গীযত্গাহবন্দ" ,গ)"শ্রীচচযনেচহরযামৃয",ঘ)"রমঞ্জরী" 
 

২।বচযনেত্দব জন্মগ্রি কত্রহছত্ন  -  

ক)১৪৬৮ হিস্টাত্ে,খ)১৫৩৩হিস্টাত্ে,গ)১৪৮৬হিস্টাত্ে,ঘ)১৪০৭ হিস্টাত্ে 
 
 

৩। পূবতরাগ পযতাত্য়র কেষ্ঠ পদকযত া ত্ন -  

ক)হবদোপহয,খ)বরাম দা,গ) জ্ঞানদা,ঘ)চিীদা 
 

৪। "নীরদ নয়ত্ন নী ঘন হঞ্চত্ন"পদটির রচহয়যা - 

ক)কগাহবন্দ দা,খ) হবদোপহয,গ)জ্ঞানদা,ঘ)চিীদা 
 

৫। ববষ্ণবপদাহত্যের কেষ্ঠ র  - 

ক)লান্ত,খ) দাে,গ)খে,ঘ)মেুর 
 

৬) চিীদাত্র ভাবহলে বা য় - 

ক)হবদোপহযত্ক,খ)জ্ঞানদাত্ক,গ)বরাম দাত্ক,ঘ)কগাহবন্দ দাত্ক 
 

৭)"মঞ্জীর চীরহ ঝাাঁহপ"  - "মঞ্জীর"লত্ের অিত  - 

ক)মঞ্জরুী,খ)মহন্দর,গ) নূপুর,ঘ)দরজা 
 



৮)মািুর পযতাত্য়র কেষ্ঠ পদকযত া ত্ন - 

ক)আহ রাজা,খ) হবদোপহয,গ) চিীদা,ঘ)কগাহবন্দ দা 
 

৯)মুকুন্দ চক্রবযীত্ক "কহবকঙ্কন"উপাহে হদত্য়হছত্ন - 

ক) রঘুনািরায়,খ)বাাঁকুডা রায়,গ) কৃষ্ণচন্দ্র,ঘ)কামাই পহিয 
 

১০)"কহরু উদক পান" - 'উদক'লত্ের অিত - 

ক) জ,খ)।ফ,গ) দানা, ঘ) বীজ 
 

১১)"কানা রূপা নত্ বাা এ কবঙ্গা হপত্ত"-উহক্তটির বক্তা -- 
ক) ভাাঁডু দত্ত , খ) মুরাহর লী ,গ) কাত্কযু , ঘ) ফুল্লরা 
 

১২) মুকুন্দ চক্রবযী "অভয়ামঙ্গ"রচনা কত্রহছত্ন - 
ক) জয়হিংত্র রাজেকাত্ , খ) হবক্রম হশিংত্র রাজেকাত্  ,গ) প্রযাপ হিংত্র  
রাজেকাত্  , ঘ) মানহশিংত্র রাজেকাত্ 
 

১৩)কাত্কযু ও ফুল্লরার হববাত্র ঘেক হছত্ন - 
ক) রামাই পহিয , খ) োমাই পহিয  ,গ)কামাই পহিয , ঘ) জগন্নাি পহিয 
 

১৪)"যুহম খুডা বত্ বন্দী" - 'খুডা'ত্বােন করা ত্য়ত্ছ - 
ক) কাত্কযুত্ক , খ) মুরাহর লীত্ক ,গ) মুকুন্দ চক্রবযীত্ক , ঘ) ভাাঁডু দত্তত্ক 
 

১৫)"চিী"লেটির মূত্ রত্য়ত্ছ - 
ক) দ্রাহবড ভাা , খ) অহিক ভাা ,গ)  কত্কলীয় ভাা , ঘ) কভাে-চীনীয় 
ভাা 
 

১৬) বাস্তুচুেয মুকুন্দ চক্রবযী আেয় হনত্য়হছত্ন - 
ক) কমহদনীপুত্র, খ) বেতমাত্ন,গ) পুরুহয়ায় , ঘ) বীরভূত্ম  

 

১৭)লাক্ত পদাবীর কেষ্ঠ পদকযত া ত্ন - 



ক)দালরহি রায় , খ) হগহরল চন্দ্র কঘা ,গ)  রামপ্রাদ কন , ঘ) কমাকান্ত 
ভট্টাচাযত 
 

১৮)লাক্ত পদাবীর অপর নাম - 
ক) মাী, খ) মানী ,গ) মাবশ্রী , ঘ) ােন িংগীয 
 

১৯) কমাকান্ত ভট্টাচাত্যতর কাছ কিত্ক দীক্ষা হনত্য়হছত্ন - 
ক) কযজশ্চন্দ্র , খ) হরশ্চন্দ্র,গ) কহবচন্দ্র, ঘ) কৃষ্ণচন্দ্র 

 

২০)"ওত্র নবমী হনহল, না ইও কর অবান"-পদটির রচহয়যা - 
ক)রামপ্রাদ কন  , খ)কগাহবন্দ কচৌেুরী ,গ)কমাকান্ত ভট্টাচাযত  , ঘ) দলরহি 
রায় 
 

২১)"যত্ব যারা যারা বত্, যারা কবত্য় পডত্ব োরা"- এর অঙ্কার  - 
ক) অনুপ্রা , খ) রূপক,গ) উপমা , ঘ) যমক 
 

২২) আগমনী হবজয়া পযতাত্য়র কেষ্ঠ পদকযত া ত্ন - 
ক) রামপ্রাদ কন , খ) কাহদা চত্ট্টাপােোয়  ,গ)  কমাকান্ত ভট্টাচাযত , ঘ) 
মদন মাস্টার 
 

২৩)"মুকুত্র কহরয়া মুখ" - "মুকুর"লত্ের অিত - 
ক)  আয়না , খ) মুকুে ,গ) পদত া, ঘ) স্বচ্ছ জ  
 

২৪)"মা কগা যারা ও লঙ্কহর"- পদটির পযতায়  - 
ক) বােীা , খ) আগমনী ,গ) হবজয়া , ঘ) ভত্ক্তর আকূহয 
 

২৫)"এবার আমার উমা এত্, আর উমা পাোব না"- উহক্তটির বক্তা ত্ন - 

 

ক) হমায় , খ) হলব  ,গ)  রামপ্রাদ , ঘ) কমনকা 
 

 



 

আ ।   যে যকাশ্ননা ৪টি প্রশ্নের উত্তর দাও:-(১০ X ৪ = ৪০) 

 

১.পূবতরাগ কাত্ক বত্?এই পযতাত্য়র কেষ্ঠ পদকযত া কক?এই পযতাত্য়র পােে পদ অববত্ন  

যাাঁর কহব কৃহযত্ের পহরচয় দাও। ২+১+৭=১০ 

 

২.অহভার কাত্ক বত্? এই পযতাত্য়র কেষ্ঠ পদকযত া কক? এই পর্যাযর্র পােে পদগুহর 

কাবে কৌন্দযত হবচার কত্রা।২+১+৭ = ১০ 

 

৩.মািুর কাত্ক বত্? কযামার পােে পদ অববত্ন এই পযতাত্য়র কেষ্ঠ পদকযত ার 
ববহলিে  

আত্াচনা কত্রা।২+৮=১০ 
 

৪." ভাাঁডু দত্ত মেেযুত্গর বাঙা াহত্যে যার আচরিগয ববহলত্িের জত্নে একটি 

 উজ্জ্ব মানব চহরত্র"-- আত্াচনাকত্রা।  ১০ 
 

৫.শুেু মেেযুত্গর নয়, মগ্র বািংা াহত্যে ফুল্লরা এক অননে াোরি নারী চহরত্র 
-  

আত্াচনা কত্রা।                                                                                                                        
১০ 
 

৬.'ভত্ক্তর আকূহয'পযতাত্য়র লাক্ত কহব হাত্ব রামপ্রাদ ককনর কৃহযত্ের পহরচয় দাও।  

১০ 
 

৭.লাক্ত পদ রচনায় কমাকান্ত ভট্টাচাত্যতর কয হবহলিযা রত্য়ত্ছ উদারি ক হবত্য়  

আত্াচনা কত্রা।১০ 
 


