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১। িনmিলিখত য- কােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৩×৪ = ১২
(ক) ‘ বা মী’ গেl আনnী ক ? কন িতিন গৃহত াগ কেরিছেলন ?
(খ) ‘িছnমsা’ গেl িছnমsা ক ? তার পিরচয় অনিধক চার লাইেন ব k কেরা।
(গ) ‘পুঁইমাচা’ গেl বিণত চিরtgিলর নাম লেখা।
(ঘ) ‘‘জগেত কউ তাহােক ভােলাবােস না – কবল ভােলাবােস তাহার মৗরী ল।’’ – গlিট কান ্  

গlgেnর অnগত ? কার সmেক বলা হেয়েছ এবং কন বলা হেয়েছ ? 
(ঙ) ‘ মঘ ও রৗd’ গেlর কndীয় চিরtgিলর নাম লেখা। গlিট কত সােল কান  ্পিtকায় pকািশত হয় ? 
(চ) ‘রস’ গlিট কান ্  পিtকায় এবং কত সােল pকািশত হয় ? এই গেlর dিট নারী চিরেtর নাম 

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

(ক) ছাটগl িহেসেব ‘শািs’ গেlর সাথকতা সংেkেপ িবচার কেরা।
(খ) ‘ ধু করানী’ গেlর r ও শেষ পািখর নীেড়র dিট rপক ব বহার করা হেয়েছ। এই rপেকর তাৎপয 

িবে ষণ কেরা। 
(গ) ‘এক পা dধ’ গেl িনm মধ িবt মানুেষর জীবন যাপেনর য িচt িশlrপ পেয়েছ তা িববৃত কেরা। 
(ঘ) ‘ মঘ ও রৗd’ গেlর নামকরেণর তাৎপয িবে ষণ কেরা।
(ঙ) ‘ তেলনােপাতা আিব ার’ গlিট ‘িলিরকধমী গl’ — িবষয়িট পিরsট কেরা।
(চ) আশাপূণা দবীর ‘ইjত’ গেl বিণত পুrষতািntক সমাজব বsার srপ উেnাচন কেরা।

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

(ক) ‘অিতিথ’ গেlর নামকরেণর অনুষে  তারাপদ চিরেtর পিরচয় দাও।
(খ) ‘‘ ‘pkিত ও মানুষ’ একসে  িমেলিমেশ গেছ।’’ – ‘পুঁইমাচা’ গl সmেক সমােলাচেকর এই বkব  

কতটা স ত বেল tিম মেন কেরা ? 
(গ) ‘রস’ গেlর নামকরণ িবষেয়র সে  কতটা স ত বলেত tিম মেন কেরা ?
(ঘ) ‘িনমগাছ’ গেlর নাটকীয় তাৎপয ব াখ া কেরা।
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