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দন্ষ পারা সংখ্াানল প্রাি নিরদদেশ।

পরী্াষদীরদর যষাসমব নিরের ভাষায় উতর নদরে হরব।

১। যযরশারিা পাঁচনি পর্র উতর দাও: ১X৫

শ) রবীনিাষ ‘সানহে্ ও সভ্ো’ পবরর যসই সররয়র নবলানে শাগরে নশরসর অভাব ল্ শররনিরলি ?

খ) যাঁরা েগরে েন্হষ শররও অনিশাংে েগৎ যষরশ বন্ে, ‘সানহে্’ ্রর রবীনিাষ োঁরদর শী রশর পশর নের যলাশ

বরলরিি ?

গ) ‘সানহরে্র োৎপযদ’ পবরনি পষর যশাি পন্শায় পশানেে হয় ?

ঘ) ‘হানস নরো বাঁনে বায়’ –- এ’শষা যশ নলরখনিরলি ?

ঙ) ইবরসরির ‘Doll’s House’ এর িানয়শার িার শী ?

চ) ‘আরারদর ভাষা সংশি’ পবরর ‘আরলরাি’ বলরে শারদর যবাাারিা হরয়রি ?

ি) অবিীনিারষর যলখা এশনি নেল নবষয়শ ্ররর িার যলরখা।

ে) সুিীনেশুরার চর্াপাি্ায় রবীনিাষ শের দশ যশাি উপানিরে ভূনষে হি ?

২। যযরশারিা পাঁচনি পর্র উতর দাও: ২X৫

শ) ‘যযরি বর গররহ ষানশরল রুক বায়ুর আবে্শ অনিশ, যেরনি সভ্োর সহস বররির অবাারেই নবশু সানহরে্র

আবে্শো যবনে হয়’ --- শার যলখা যশাি পবররর অংে ?

খ) ‘এরি িায়ার ররো, িুঁয়ার ররো শষা শনহবার োৎপযদ শী ? যাহা হয় এশিা স্ শনরয়া বনলরলই হইে’ –- এখারি শার

বলা যশাি উনকর শষা যবাাারিা হরয়রি ?

গ) ‘সানহরে্র সার্ী’ পবরর লনলেশলা বলরে রবীনিাষ শী বুনারয়রিি ?



ঘ) ‘যয নে্রশর াুঁনি িনরয়া রারা অভ্াস সহসা িার্র রুন্ে রসশ োঁহার পর্ অে্র যোরশর শারষ হয়’ --- যশাি পসরস

এবং যশি রবীনিাষ এই শষা বরলরিি ?

ঙ) অবিীনিারষর পবর অিুসারর বরের সংজা দাও।

চ) ‘নশ বনলয়া সীশার শনরব , এ অবাায় যশাি রুরখ বনল যয নহনুর সনহে রুসলরারির নববাদ?’—- শার যলখা যশাি পবররর

অংে ?

ি) ‘আরারদর ভাষা সংশি’ পবরনি শরব যশাষায় পষর পশানেে হয় ?

ে) ‘পুররষর আশরয়র নবনিররয় যস আতনববয় শরর, পুররষর পভুভ সীশার শররে বাি্ হয়, োই অনিশার দানব শরার

অনিশার োর িাই’—শারদর সমরশদ এ’শষা বলা হরয়রি এবং যশি ?

৩। যযরশারিা নেিনি পর্র উতর দাও: ৫X৩

শ) ‘আগারগাাা সরসই স্, সরস পনরসার, যস যশবল ব্াশররষর নিয়ররর ররি্ ষানশরে পারর; নশন পশর নেরেও িাই,

শারব্ও িাই’ –- ‘শাব্ : স্ এবং অস্’ পবর অিুসররষ উ রু োংরের োৎপযদ আরলাচিা শররা।

খ) ‘সানহরে্র সার্ী’ পবর অিুসারর ‘জারির নবষয়’ এবং ‘ভারবর নবষয়’ –এর ররি্ যশািনি সানহরে্র পিাি অবলমি ো’

বুনারয় দাও।

গ) ‘যসখারি যনদ বেদরািই দািবাশার িারষ শনরয়া নিে্রশ ্াস শরর োহারে আর আশযদ শী!’ –- রবীনিারষর পবর

অিুসারর ইংলর্র েদািীরি সানহে্ ও সভ্োর সমশদ নিষদয় শররা।

ঘ) ‘যাহা হউশ রুসলরাি নহনুর সনহে বরর নশররপ েনাে হইরেরিি, োহারই শরয়শনি দর্ার যদখাইব’--- ‘সৎপসস’ পবর

অবলমরি দর্ারানল সংর্রপ যলরখা।

ঙ) ‘পানরবানরশ িারী সরস্া’ পবরর যলখশ শী ভারব িারীর আনষদশ সাবলমিরশ িারী-সরস্া সরািারির অি্ের পষ নহরসরব

যভরবরিি ো সংর্রপ আরলাচিা শররা।

৪। যযরশারিা এশনি পর্র উতর দাও: ১০X১

শ) ইংররেরদর আগররির পূরবদ যয যয বস ও নবষয় অবলমরি বাংলার নিেস সংসর নে গরা উরেনিল ো ‘োনে, সংসর নে ও

সানহে্’ পবর অবলমরি নবেদ আরলাচিা শররা।

খ) ‘বাংলার বে’ পবর অবলমরি বে সমরশদ যলখরশর যয িারষা ও রোরে পশানেে হরয়রি ো নবসানরে যলরখা।

গ) ‘সানহরে্র োৎপযদ’ পবরর শী ভারব রবীনিাষ সানহে্রশ ভগবারির সরন্র পনেঘারে আরারদর অরররর ররি্ যসই সরন্র

আরবরগর নবশাে নহরসরব যদনখরয়রিি ো’ আরলাচিার রাি্রর উপাানপে শররা।


