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১। িনmিলিখত য- কােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৩×৪ = ১২
(ক) ‘বীরা না’ কাব িট কােক উৎসগ করা হেয়িছল ? এই উৎসেগর মূেল কিবর কান  ্উেdশ  িkয়াশীল িছল ? 
(খ) ‘বীরা না’ কােব র মূল pরণা িহসােব কান ্ িবেদশী কােব র নাম উেlখ করা হয় ? সই pরণা 

দানকারী কােব র সে  আেলাচ  কােব র সাদৃশ gেলা লেখা। 
(গ) ‘বসুnরা’ কিবতািটেত কিবর কান ্  মানস pবণতার পিরচয় পাওয়া যায় ? 
(ঘ) ‘ সানার তরী’ কাব gেnর অিধকাংশ কিবতা কান ্পিtকায় pকািশত হেয়িছল ? এই কােব র pথম ও 

শষ কিবতার নাম উেlখ কের তােদর pকাশকাল লেখা। 
(ঙ) ‘এষা’ শেbর অথ কী ? কার sৃিতেত এই কাব  রিচত হয় ? এই কাব  িবষেয়র ঘটনাকাল ও কাব িটর 

pকাশকাল লেখা। 
(চ) ‘এষা’র সমেগাtীয় িতনিট বাংলা কাব  ও তােদর রচিয়তােদর নাম লেখা। 

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

(ক) ‘বীরা না’ কােব র বীররসাtক পিtকািটর কাব েসৗnয িবে ষণ কেরা।
(খ) ‘বীরা না’ কােব র pাচ  pভাব আেলাচনা কেরা। 
(গ)  ‘‘আর পাব কাথা! 

 দবতাের িpয় কির, িpেয়ের দবতা।’’  
— এখােন কী পাওয়ার কথা বলা হেয়েছ ? দবতােক িpয় এবং িpয়েক দবতা করার মমাথ বুিঝেয় 
দাও। 

(ঘ) ‘ সানার তরী’ কােব র তামার পাঠ  িতনিট কিবতা অবলmেন রবীndনােথর মানবpীিত s  কেরা। 
(ঙ) বাংলা গীিতকিবতার ধারায় ‘এষা’ কােব র sান িনণয় কেরা। 
(চ) তামার পাঠ  কিবতা অবলmেন অkয়kমার বড়ােলর মৃt েচতনা আেলাচনা কেরা। 

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

(ক) ‘বীরা না’ কােব র অিভনবt আেলাচনা কেরা।
(খ) তামার মেত ‘বীরা না’ কােব র পt কান ্িট ? যুিkসহ উtর দাও। 
(গ) ‘ সানার তরী’ কােব র নামকরেণর সাথকতা িবচার কেরা। 
(ঘ) শাক কাব  িহেসেব ‘এষা’র সাথকতা িনণয় কেরা। 
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