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১। িনmিলিখত য- কােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৩×৪ = ১২
(ক) sায়ীভাব কয়িট ও কী কী ? 
(খ) ঔিচত বােদর pবkা ক ? ঔিচত  িবষেয় রিচত তাঁর gnিটর নাম উেlখ কেরা। িতিন কান  ্ শতাbীর 

আলংকািরক িছেলন ? 
(গ) বি মচnd চে াপাধ ােয়র ‘dেগশনিnনী’ কান ্ িণর উপন াস ? সই ধরেনর বাংলা আেরা চারিট 

উপন ােসর উদাহরণ দাও। 
(ঘ) tয়ী মহাকাব  কী ? বাংলা সািহেত  এই জাতীয় মহাকােব র রচিয়তার নাম লেখা। সই tয়ী 

মহাকােব র নাম উেlখ কেরা। 
(ঙ) িবষয় গৗরবী pবn কােক বেল ? এই িণর িতনিট pবn ও pাবিnেকর নাম লেখা।
(চ) িনmিলিখত নাটকgিল কান  ্  িট কান ্  িণর ? 

 শিম া, সধবার একাদশী, p l, সাজাহান, রাজা। 
  
২। িনmিলিখত য- কােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৬×৪ = ২৪

(ক) রসিন িtেত স ারীভােবর িমকা আেলাচনা কেরা।
(খ) আ িলক উপন ােসর pধান pধান বিশ gিল উেlখ কেরা।
(গ) আধুিনক বাংলা কিবতায় সু রিরয়ািলজেমর pভাব সmেক আেলাচনা কেরা।
(ঘ) পt কখন সািহেত র পযােয় উnীত হয় ? আেলাচনা কেরা।
(ঙ) কেমিড ও ােজিডর পাথক  আেলাচনা কেরা।
(চ) ঐিতহািসক সমােলাচনার রীিত পdিত সmেn আেলাচনা কেরা।

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

(ক) িন কী ? িনর িণিবভাগ কেরা। তামার মেত িন কান  ্ িট তা যিুkসহ িবে ষণ কেরা। 
(খ) মহাকােব র সংjা দাও। একিট সািহিত ক মহাকােব র আেলােক এই িণর মহাকােব র বিশ gিল 

উেlখ কেরা। 
(গ) চতনাpবাহমূলক উপন ােসর বিশ gিল লেখা। এই ধরেনর উপন ােসর সে  মনsািttক উপন ােসর 

পাথক  আেলাচনা কেরা। 
(ঘ) একা  নাটক কােক বেল ? এই িণর নাটেকর গঠন বিশ  আেলাচনা কের বাংলা সািহেত র এই 

িণর নাটেকর পিরচয় দাও। 
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