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Full Marks: 50
পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক।
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েয-েকান একিট pে র উtর দাওঃ
১০×১=১০
১০
মহাকাব কােক বেল ? মহাকাব কত ধরেনর হেত পাের ? সািহিত ক মহাকােব র বিশ উদাহরণসহ
ব াখ া কেরা।
১০
গীিতকিবতার বিশ উেlখ কের িক িক ধরেনর কিবতােক গীিতকিবতায় ে ণী k করা যায় তার
সংিkp পিরচয় দাও।
গাথাকােব র বিশ িনেদশ কেরা। বাংলা গাথাকােব র সংিkp পিরচয় দাও।
১০
টীকা েলেখাঃ (েয-েকােনা dিট )
৫×২= ১০
সেনট, রামায়ণ মহাকােব র ে ণীিবচার, pাচীন গীিতকিবতার বিশ , আখ ানকাব ।
েয-েকান একিট pে র উtর দাওঃ
১৬×১=১৬
১৬
পূবরাগ কােক বেল ? এই পযােয়র ে কিবর kিতt েতামার পাঠ পদ অবলmেন ব াখ া কেরা।
‘মাথুর’ পযােয়র ে
পদকতা িবদ াপিতর কিবতাgিলর মেধ েয-েকােনা একিট পাঠ পেদর
১৬
রসমূল ায়ন কেরা।
কিব মুknেক ‘dঃখবাদী’ কিব বলা কতটা স ত বেল েতামার মেন হয় ?
১৬
চ ীম ল কােব র lরা অথবা ভাঁড়ু দt চিরেtর িচt অ েন কিব মুkেnর kিতt আেলাচনা কেরা।
১৬
‘আগমনী ও িবজয়া’র পদgিল অবলmেন মা ও েমেয়র সmকেক এই পযােয়র কিবরা িকভােব
১৬
কিবতার ছেt েগঁেথেছন আেলাচনা কেরা।
দলবৃt অথবা মাtাবৃt ছেnর বিশ উদাহরণসহ ব াখ া কেরা।
অথবা
টীকা েলেখাঃ(dিট)
দল, মাtা, েছদ।
েয-েকােনা িতনিট ছেnর ছেnািলিপ িনণয় কেরাঃ
(অ)
েতর মতন েচহারা েযমন িনেবাধ অিত েঘার।
যা িকছু হারায় িগnী বেলন েক া েবটাই েচার।
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৬
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(আ) gিpপাড়ায় জn তাহার িনnাবােদর দংশেন
অিভমােন মরেত েগল েমাগলসরাই জংশেন।
(ই) েক েমেরেছ েক ধেরেছ েক িদেয়েছ গাল।
তাই েতা খুk রাগ কেরেছ ভাত খায়িন কাল।
(ঈ) দানব-নিnনী আিম রেkাkলবধূ,
রাবণ র মম েমঘনাদ sামী;
আিম িক ডরাই সখী িভখারী রাঘেব ?
৫।

েয-েকান একিট pে র উtর দাওঃ
(ক) অনুpাস িক ? উদাহরণসহ অনুpােসর ে ণীিবভাগ কেরা।
(খ) টীকা েলেখাঃ(dিট)
ে ষ, পরmিরত rপক, ব িতেরক।
(গ) অল ার িনণয় কেরাঃ (েয-েকােনা dিট )
(অ) kলায় কাঁিপেছ কাতর কেপাত।
(আ) েসানার হােত েসানার কাঁকন েক কার অল ার।
(ই) ছাতার অবsাখানা জিরমানা েদওয়া মাইেনর মেতা বh িট ফাটা তার।
(ঈ) ক sের বj লjাহত।
——×——
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