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সময়ঃ ১ ঘন্টা                                                                         পূর্ণমানঃ ২০ 

দক্ষির্-প্রান্তস্থ সাংখ্যাগুক্ষল প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদণশক।  

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

১। যে-যোকিা দ’ুটি প্রকের উত্তর দাও।                                                     ২ × ২ = ৪ 

ক) ‘ক্ষিক্ষবধকাবয’ বলশ্নে বক্ষিমচন্দ্র কী ববাঝাশ্নে বচশ্নয়শ্নেন?  

খ্) ‘শকুন্তলা, ক্ষমরন্দা এবাং বদসক্ষদশ্নমানা’  প্রবশ্নের ক্ষমরন্দা ও বদসক্ষদশ্নমানা কার রক্ষচে বকান গ্রশ্নের চক্ষরি? 

গ) “উপকার কক্ষরবার অক্ষধকার র্থাকা চাই।”—'উপকার কক্ষরবার অক্ষধকার’ বলশ্নে বলখ্ক কী ববাঝাশ্নে বচশ্নয়শ্নেন? 

ঘ) ‘কালান্তর’ প্রবে গ্রশ্নের বশষ প্রবশ্নের নাম কী? প্রবেটি রচনার উপলি কী?  

ঙ) ‘য়ুশ্নরাপ প্রবাসীর পি’ গ্রেটি কে সাশ্নল রক্ষচে হয়? রবীন্দ্রনার্থ গ্রেটি কাশ্নক উৎসগণ কশ্নরক্ষেশ্নলন? 

চ) ‘য়ুশ্নরাপ প্রবাসীর পি’-এর পিগুক্ষল বকান পক্ষিকায় প্রকাক্ষশে হয়? েখ্ন ঐ পক্ষিকার সম্পাদক বক ক্ষেশ্নলন? 

ে) ‘কক্ষবোর কর্থা’ গ্রশ্নে উক্ষিক্ষখ্ে চারেন পাশ্চােয কক্ষবর নাম বলশ্নখ্া। 

ে) েীবনানশ্নন্দর মশ্নে রবীন্দ্র-কাবযশ্নক সাংকীর্ণো বর্থশ্নক মুক্ষি ক্ষদশ্নয়শ্নে বকান দুটি ‘ববাধ’? 

২। যে-যোকিা এেটি প্রকের উত্তর দাও।                                                 ৬ × ১ = ৬ 

ক) ‘গীক্ষেকাবয’ প্রবে অনুসরশ্নর্ গীক্ষেকাবয সম্পশ্নকণ  বক্ষিমচশ্নন্দ্রর ধারর্া ক্ষনশ্নের ভাষায় বলশ্নখ্া। 

খ্) বক্ষিমচন্দ্র োাঁর ‘ভারেবশ্নষণর স্বাধীনো এবাং পরাধীনো’ প্রবশ্নে ‘স্বেন্ত্র’ ও ‘পরেন্ত্র’ ক্ষবষশ্নয় বয ধারর্া বপাষর্ কশ্নরশ্নেন 

ো ক্ষনশ্নের ভাষায় পক্ষরসু্ফট কশ্নরা। 



গ) “য়ুশ্নরাশ্নপ েনগর্ বকান সাংখ্যা মাি নয় োরা শক্ষি।”—প্রসঙ্গ উশ্নিখ্ কশ্নর প্রাবক্ষেশ্নকর এই মন্তশ্নবযর বযৌক্ষিকো বযাখ্যা 
কশ্নরা। 

ঘ) “মানশু্নষর প্রক্ষে ক্ষবশ্বাস হারাশ্ননা পাপ।”—রবীন্দ্রনার্থ ক্ষকভাশ্নব বশষপযণন্ত এই ক্ষবশ্বাশ্নস ক্ষস্থেধী র্থাকশ্নে বপশ্নরক্ষেশ্নলন বুক্ষঝশ্নয় 

দাও। 

ঙ) ‘য়ুশ্নরাপ প্রবাসীর পি’-এর প্রর্থম পশ্নি উক্ষিক্ষখ্ে বলখ্শ্নকর সমদু্রপীড়ার অক্ষভজ্ঞো ক্ষনশ্নের ভাষায় বলশ্নখ্া। 

চ) ‘য়ুশ্নরাপ প্রবাসীর পি’-এর পঞ্চম পশ্নি উক্ষিক্ষখ্ে ‘ইঙ্গবঙ্গশ্নদর’ বকান অক্ষে অসাধারর্ ও ক্ষবশ্নশষ গুশ্নর্র কর্থা রবীন্দ্রনার্থ 

বশ্নলশ্নেন বলশ্নখ্া।  

ে) কাশ্নবযর শরীর গঠশ্নন েশ্নন্দর ভূক্ষমকা সম্বশ্নে েীবনানশ্নন্দর অক্ষভমে সাংশ্নিশ্নপ ববাঝাও। 

ে) “রবীন্দ্র-কাবয ক্ষবরাট সমুশ্নদ্রর মশ্নো।” –প্রাবক্ষেক েীবনানশ্নন্দর এমন মন্তশ্নবযর বযৌক্ষিকো ক্ষবচার কশ্নরা।  

৩। যে-যোকিা এেটি প্রকের উত্তর দাও।                                            ১০ × ১= ১০ 

ক) ‘শকুন্তলা, ক্ষমরন্দা এবাং বদসক্ষদশ্নমানা’ প্রবে অনুসরশ্নর্ শকুন্তলা ও ক্ষমরন্দা চক্ষরশ্নির েুলনামূলক আশ্নলাচনা কশ্নরা। 

খ্) ‘ভারেবশ্নষণর স্বাধীনো এবাং পরাধীনো’ প্রবে অনুসরশ্নর্ স্বাধীনো সম্বশ্নে বক্ষিমচশ্নন্দ্রর অক্ষভমে আশ্নলাচনা কশ্নরা।  

গ) ‘বলাকক্ষহে’ প্রবে অনুসরশ্নর্ পক্ষরবেণ মান রাষ্ট্র ও সমােক্ষচন্তার বিশ্নি রবীন্দ্রনার্থ বয স্বচ্ছ ও যুক্ষিবাদী মশ্ননর পক্ষরচয়  

ক্ষদশ্নয়শ্নেন ো বযি কশ্নরা। 

ঘ) ‘কালান্তর’ প্রবশ্নে ইাংশ্নরশ্নের প্রক্ষে রবীন্দ্রনাশ্নর্থর ক্ষবশ্বাস ও ক্ষবশ্বাসভশ্নঙ্গর বয ববদনা বযি হশ্নয়শ্নে, ো ক্ষনশ্নের ভাষায় 

বলশ্নখ্া। 

ঙ) “এই প্রর্থম  য়শু্নরাশ্নপর মাটিশ্নে আমার পা পড়ল।” –ইউশ্নরাশ্নপর মাটিশ্নে পা রাখ্ার পর বলখ্শ্নকর বয অক্ষভজ্ঞো হশ্নয়ক্ষেল 

ো সাংশ্নিশ্নপ বর্ণনা কশ্নরা। 

চ) পিসাক্ষহেয ক্ষহসাশ্নব ‘য়শু্নরাপ প্রবাসীর পি’ গ্রশ্নের বোমার পাঠয পিগুক্ষলর সার্থণকো আশ্নলাচনা কশ্নরা। 

ে) ‘কক্ষবোর কর্থা’ মূলে বাাংলা কক্ষবোর পালাবদশ্নলর কর্থা—পাঠয প্রবে অনুসরশ্নর্ উক্ষিক্ষখ্ে মন্তবয সম্পশ্নকণ  আশ্নলাচনা 
কশ্নরা। 

ে) “সকশ্নলই কক্ষব নয়, বকউ বকউ কক্ষব।” েীবনানশ্নন্দর দৃক্ষিভক্ষঙ্গ অনুযায়ী মন্তবযটির সারবত্তা ক্ষবচার কশ্নরা।  


