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১) যে য োন ো এ টি প্রনের উত্তর দোও। ১০ 

 

ক) ‘ব্ীরাঙ্গনা’ কাব্ব্য ততামাব্ের পাঠ্য তে তকাব্না একটি পত্রিকার বব্ব্েষণ কব্র পিকাব্য বিসাব্ব্ তার সার্ থকতা বব্চার কব্রা। 

 

খ) ‘চম্পা’ অর্ব্া ‘শাশ্বতী’ তে তকাব্না একটি কবব্তার কাব্যব্সৌন্দে থ বব্ব্েষণ কব্রা। 

 

গ) ‘ওব্র নব্মী বনবশ’ অর্ব্া ‘বগবর আমার উমা এব্ে’ তে তকাব্না একটি পব্ের মূে ব্ক্তব্য ও কাব্য তসৌন্দে থ সম্পব্কথ আব্োচনা 

কব্রা। 

 

ঘ) বব্ষ্ণব্ পোব্েীব্ত ‘মারু্র’ পে থাব্ে ততামাব্ের পাঠ্য পেটি আব্োচনা প্রসব্ঙ্গ বব্েযাপবতর কবব্প্রবতভার পবরচে োও। 

 

 

২)যে য োন ো দশটি প্রনের উত্তর দোও।        ১০×২=২০ 

 

 

ক) " কণ্টক গাবি কমেসম পেতে" পেটি কার রচনা? এটি তকান্ পে থাব্ের পে? 

 

খ) শত্রক্ত চব্টাপাধ্যাে রবচত তে তকাব্না েুটি কাব্যগ্রব্ের নাম তেব্খা? 

 

গ) সুনীে গব্ঙ্গাপাধ্যাে ও সুভাষ মুব্খাপাধ্যাে রবচত ততামাব্ের পাঠ্য কবব্তােুটির নাম তেব্খা। 

 

ঘ) েতীন্দ্রনার্ তসনগুপ্ত রবচত তে তকাব্না েুটি কাব্যগ্রব্ের নাম তেব্খা। 

 

 ঙ) ‘অবভনব্ জেব্েব্' ও 'বিতীে বব্েযাপবত' অবভধ্া েু’টি তকান্ তকান্ বব্ষ্ণব্ কবব্ সম্পব্কথ ব্যব্হৃত িব্ে র্াব্ক। 

 

চ) রামপ্রসাে তসন রবচত তে তকাব্না একটি পব্ের প্রর্ম েুটি পংত্রক্ত উব্েখ কব্রা। 

 

ছ) প্রাক্-বচতনয ও বচতব্নযাত্তর েুব্গর তে তকাব্না েুজন বব্ষ্ণব্ কবব্র নাম তেব্খা। 

 

জ) "রূপ োবগ আঁবখ ঝুব্র" পেটি তক বেব্খব্ছন? বতবন তকান্ শতাব্দীর কবব্? 

 

ঝ) ‘ব্ীরাঙ্গনা’ কাব্যটি কত সাব্ে রবচত িব্েবছব্ো? মধু্সূেন েত্ত রবচত অনয তে তকাব্না একটি কাব্ব্যর নাম তেব্খা। 

 

ঞ) রব্ীন্দ্রনার্ ঠ্াকুর রবচত তে তকাব্না েুটি কাব্যগ্রব্ের নাম তেব্খা। 

 

ি) ‘কাব্ে’ কবব্তাটি কার রচনা? তাঁর তে তকাব্না একটি কাব্যগ্রব্ের নাম তেব্খা। 

 

ঠ্) ‘ব্ীরাঙ্গনা’ কাব্ব্য তমাি কতগুবে পি আব্ছ? কাব্যটি রচনার পবরকল্পনাে তকান্ তরামান কবব্র প্রভাব্ আব্ছ? 

 

ড) কমোকান্ত ভটাচাে থ তকান্ শতাব্দীর কবব্? তাঁর রবচত তে তকাব্না একটি পব্ের প্রর্ম পংত্রক্ত উব্েখ কব্রা। 

 

ঢ)"ব্ীরাঙ্গনা" কাব্য তকান্ ছব্ন্দ রবচত? এই ছব্ন্দ রবচত মধু্সূেন েব্ত্তর অনয তে তকাব্না একটি কাব্ব্যর নাম তেব্খা। 

 

ণ) চণ্ডীোস ও ব্েরাম োস রবচত ততামাব্ের পাঠ্য পে েুটির প্রর্ম পংত্রক্ত তেব্খা 
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