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১। িনmিলিখত য- কােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৩×৪ = ১২
(ক) রামায়েণর কা  কয়িট ? পযায়kেম তােদর নাম লেখা।
(খ) রামায়েণর ‘উtরাকা ’ অবলmেন ছয়িট লৗিকক খােদ র নাম উেlখ কেরা।
(গ) ব ব পদাবলী সািহেত  রস কয়িট ও িক িক ? এেদর মেধ   রস কান  ্িট ?
(ঘ) ‘এ সিখ হামাির dেখর নািহ ওর’ – পদিটর পদকতা ক ? কান ্ পযােয়র পদ ? ‘ওর’ শbিটর অথ 

কী ? 
(ঙ) ‘ওের নবমী িনিশ, না হইও র অবসান’ – পদকতা ক ? কান ্ পযােয়র পদ ? বkা নবমী িনিশেক 

অবসান হেত িনেষধ কেরেছন কন ? 
(চ) ‘ভেkর আkিত’ বলেত কী বােঝা ? এই পযােয়র  কিব ক ?

  
২। িনmিলিখত য- কােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৬×৪ = ২৪

(ক) kিtবাস ওঝার ‘ ীরাম পাঁচািল’ বাlীিক রামায়েণর hবh অনুবাদ নয় – এেত কিবর sকীয়তাও 
রেয়েছ, ‘উtরাকা ’ অবলmেন িবষয়িট s  কেরা। 

(খ) রামায়েণর ‘উtরাকা ’ অনুসরেণ লkণ চিরেtর পিরচয় দাও।
(গ) ‘ক ক গািড় কমলসম পদতল’ – পদিট কান ্ পযােয়র ? এই পযােয়র সংjা দাও। পদিটর 

কাব েসৗnয িবচার কেরা। 
(ঘ) গৗরচিndকা কােক বেল ? গৗরা  িবষয়ক পেদর সে এর িমল ও অিমল আেলাচনা কেরা। 
(ঙ) ‘আগমনী’ পযােয়র পদ রচনায় কমলাকােnর kিতt আেলাচনা কেরা।
(চ) ‘িবজয়া’ পযােয়র পদ অবলmেন মনকার মাthদেয়র পিরচয় দাও।

  
৩। িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ১২×২= ২৪

(ক) ‘উtরাকা ’ মলূ রামায়েণর pিkp অংশ িকনা িবচার কেরা।
(খ) পূবরাগ পযােয়র সংjা দাও। অনুরাগ পযােয়র সে এর পাথক  আেছ কী ? পূবরাগ পযােয়র  

কিবর কাব kিতর পিরচয় দাও। 
(গ) ব ব পদাকতাগণ আেগ ভk, পের কিব — আেলাচনা কেরা।
(ঘ) শাk পদাবলীেত অ াদশ শতাbীেত বাংলার অবkেয়র িচt ধরা পেড়েছ — আেলাচনা কেরা। 
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