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[CBCS] 
 

  Time : Two hours         Full Marks : 32 

 

যে য োন ো এ টি গুনের সব প্রনের উত্তর লিখনে হনব। 

দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সংখ্যা প্রশ্নের পূণবমান ক্ষনশ্নদব শক। 

ল ম্নলিলখে প্রেগুলির উত্তর দোও। 

1A (গুে -  ) য োটগল্প 

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুশ্নরর ‘ত্যাগ’ গশ্নে যে সমাজমনস্কত্ার পক্ষরচয় পাওয়া োয় ত্া ক্ষনশ্নজর ভাষায় আশ্ন াচনা কশ্নরা।  ৮ 

অথবা 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুশ্নরর ‘মধ্যবক্ষত্ব নী’ গশ্নে মশ্ননাজগশ্নত্র যে জটি ত্া ফুশ্নে উশ্নঠশ্নে ত্া ক্ষবশ্নেষণ কশ্নরা।              ৮ 

২। ‘ক্ষবচারক’ গশ্নের নামকরশ্নণর সাথবকত্া ক্ষবচার কশ্নরা।  ৮ 

অথবা 

‘হৈমন্তী’ গশ্নে নারীর আত্মাক্ষভমান কীভাশ্নব প্রকাশ যপশ্নয়শ্নে ত্া আশ্ন াচনা কশ্নর যদখ্াও।   ৮ 

 

৩। ত্ারাশঙ্কর বশ্ন্যাপাধ্যাশ্নয়র ‘ত্াক্ষরণী মাক্ষি’ গশ্নে মানক্ষবকত্াশ্নক োক্ষপশ্নয় আত্মরিার হজব প্রবৃক্ষি কীভাশ্নব জয়ী ৈশ্নয়শ্নে ত্া 

যদখ্াও।   ৮ 

অথবা 

ক্ষবভূক্ষত্ভূষণ বশ্ন্যাপাধ্যাশ্নয়র ‘যমঘমল্লার’ গশ্নে ক্ষশেক ার যসৌ্শ্নেবর প্রক্ষত্ মানুশ্নষর শার্শ্ত্ অক্ষভোন কীভাশ্নব মূত্ব  ৈশ্নয় 

উশ্নঠশ্নে ত্া ক্ষবশ্নেষণ কশ্নরা। ৮ 

 

৪। ত্ারাশঙ্কশ্নরর ‘নারী ও নাক্ষগনী’ গশ্নে বাস্তবত্ার যে েক্ষব ফুশ্নে উশ্নঠশ্নে ত্া গশ্নের ক্ষশেরূপশ্নক কীভাশ্নব প্রভাক্ষবত্ কশ্নরশ্নে, 

আশ্ন াচনা কশ্নরা। ৮ 

অথবা 

রাজননক্ষত্ক গে ক্ষৈশ্নসশ্নব মাক্ষনক বশ্ন্যাপাধ্যাশ্নয়র ‘ৈারাশ্নণর নাত্জামাই’ কত্ো ক্ষশেসফ  ত্া আশ্ন াচনা কশ্নরা।  ৮ 

 

 



1B (গুে - খ) : প্রবন্ধ (প্রথম পেযোয়) 

১। ‘ক্ষবড়া ’ প্রবশ্নের অন্তক্ষনবক্ষৈত্ সমাজত্শ্নের বক্ষঙ্কমী ভাষযশ্নক ক্ষনশ্নজর ভাষায় আশ্ন াচনা কশ্নরা।                ৮ 

অথবা 

‘বসশ্নন্তর যকাক্ষক ’ রচনায় ত্ে ও দাশবক্ষনক ক্ষজজ্ঞাসার পক্ষরবশ্নত্ব  হৃদয়ানুভূক্ষত্ ও গীত্রশ্নসর মাধু্েব প্রব  – বযাখ্যা কশ্নরা। ৮ 

 

২। “কম াকান্ত চক্ষরত্রটি বক্ষঙ্কমচশ্নন্দ্রর এক অক্ষবস্মরণীয় সৃক্ষি।” – ‘কম াকাশ্নন্তর দপ্তর’ অব ম্বশ্নন মন্তবযটি পেবাশ্ন াচনা কশ্নরা। 

 ৮                    

অথবা 

‘একা’ প্রবশ্নে বক্ষঙ্কমচশ্নন্দ্রর জীবনদশবশ্ননর পক্ষরচয় দাও।  ৮           ৮ 

 

৩। “ইক্ষত্ৈাস কাক্ষৈক্ষনকার নয় , ইক্ষত্ৈাস উপশ্নদিা।” – ‘ইক্ষত্ৈাশ্নসর মুক্ষি’ প্রবে অব ম্বশ্নন ক্ষবষয়টি বুক্ষিশ্নয় দাও।  ৮                             

অথবা 

“যসৌ্েব এবং ক্ষশশ্নের অসমূ্পণবত্াই ত্ার শার্শ্ত্ আকষবণ।” – ‘যসৌ্শ্নেবর সোন’ প্রবে অব ম্বশ্নন মন্তবযটি ক্ষবচার কশ্নরা। ৮                  

৪। অন্নদাশঙ্কর রায় ‘যে যদশ্নশ বহু ধ্মব বহু ভাষা’ প্রবশ্নে ভারশ্নত্র ভাষা সমসযার সমাধ্ান ও সংৈক্ষত্ ক্ষবধ্াশ্নন যে পথক্ষনশ্নদব শ 

কশ্নরশ্নেন ত্া সংশ্নিশ্নপ আশ্ন াচনা কশ্নরা। ৮         ৮ 

অথবা 

সুনীক্ষত্কুমার চশ্নটাপাধ্যাশ্নয়র ‘ইক্ষত্ৈাস ও সংসৃ্কক্ষত্’ প্রবশ্নের মূ  বিবয ক্ষনশ্নজর ভাষায় য শ্নখ্া। ৮ 

 

 

1C (গুে - গ) :  লবেো  

১। ‘বীরাঙ্গনা’ পত্রকাবয ক্ষৈশ্নসশ্নব কত্খ্াক্ষন সাথবক ৈশ্নয়শ্নে, ক্ষনশ্নজর ভাষায় য শ্নখ্া।  ৮    ৮ 

অথবা 

‘যসাশ্নমর প্রক্ষত্ ত্ারা’ কক্ষবত্ায় সামাক্ষজক সম্পকব  অস্বীকাশ্নরর যে দুঃসাৈস যদখ্া োয় ত্ার সাক্ষৈত্যমূ য ক্ষবচার কশ্নরা। ৮ 

                       

 ২। ‘বীরাঙ্গনা’ কাশ্নবযর নাক্ষয়কারা যকান অশ্নথব বীরাঙ্গনা ? –আশ্ন াচনা কশ্নরা। ৮         ৮ 

অথবা 

‘নী ধ্বশ্নজর প্রক্ষত্ জনা’ কক্ষবত্ার জনা চক্ষরত্রটি ক্ষবশ্নেষণ কশ্নরা।  ৮ 

 

 

        ৮  



৩। েত্ীন্দ্রনাথ যসনগুশ্নপ্তর কক্ষবত্ায় দুঃখ্-প্রসঙ্গ স্থান যপশ্ন ও ত্াশ্নক কত্খ্াক্ষন দুঃখ্বাদী কক্ষব ব া সঙ্গত্ ত্া ক্ষনশ্নজর ভাষায় 

য শ্নখ্া। ৮         ৮ 

অথবা 

‘কক্ষচডাব’ কক্ষবত্ায় যদবত্া ক্ষশশ্নবর মানবায়ন কীভাশ্নব ঘশ্নেশ্নে ত্া ক্ষবশ্নেষণ কশ্নরা।  ৮ 

      ৮   

৪। েত্ীন্দ্রনাশ্নথর কাবযদশবন রবীন্দ্রনাথ যথশ্নক যকাথায় স্বাত্ন্ত্র্য  াভ কশ্নরশ্নে ত্া পাঠয কক্ষবত্া অব ম্বশ্নন আশ্ন াচনা কশ্নরা। ৮         ৮ 

অথবা  

‘বাইশ্নশ শ্রাবণ’ কক্ষবত্ায় একটি প্রয়াণশ্নক যকন্দ্র কশ্নর জগত্বযাপী যশাশ্নকর প্রকাশ কীভাশ্নব উশ্নে  ৈশ্নয় উশ্নঠশ্নে ত্া ক্ষবশ্নেষণ 

কশ্নরা। ৮  

---------------- 


