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পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক।

১।

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট pে র উtর দাওঃ

১০×১=১০
১০
(ক) আ িলক উপন াস কােক বেল ? এই জাতীয় উপন ােসর ৈবিশ gিল আেলাচনা কের কেয়কিট বাংলা
আ িলক উপন ােসর উদাহরণ দাও।

২।

(খ) েচতনাpবাহ রীিতর উপন াস কােক বেল ? এর ৈবিশ gিল েলেখা। এই জাতীয় উপন ােসর সূচনা
েকাথায় ও েকান উপন ােস হেয়িছল ? বাংলা ভাষায় রিচত কেয়কিট েচতনাpবাহ রীিতর উপন াস ও
েসgিলর ঔপন ািসেকর নাম েলেখা।

১০

(গ) পাঠ তািলকার বাইের েয েকােনা একিট েছাটগেlর আেলাচনা pসে েছাটগেlর ৈবিশ gিল েলেখা।

১০

(ঘ) েছাটগl ও উপন ােসর পাথক আেলাচনা কেরা।

১০

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট pে র উtর দাওঃ

১৬×১=১৬
১৬

(ক) ‘রজনী’ উপন ােসর নামকরণ কীভােব সাথক হেয়েছ উপন াস আেলাচনা কের েলেখা।
(খ) শচীnd ও অমরনােথর মেধ েক ‘রজনী’ উপন ােসর নায়ক হেয় উেঠেছ যুিkসহ ব াখ া কেরা।

১৬

(গ) ‘েচােখর বািল’ উপন ােসর পিরণিত যুিkস ত িক না উপন াস অবলmেন আেলাচনা কেরা।

১৬

(ঘ) ‘েচােখর বািল’র িবেনািদনী কীভােব িনেজর sাতnt , ব িkt ও অিধকার pিত ার মাধ েম আধুিনক
নারী চিরেtর pিত হেয় উেঠেছ েসিট েলেখা।

১৬

(ঙ) ‘পlীসমাজ’ উপন ােসর িবে রী চিরt কতটা sাভািবক ও স িতপূণ িবচার কেরা।

১৬

(চ) ‘‘ ‘পlীসমাজ’ উেdশ মূলক রচনা হেলও িশlসাথকতা বি ত নয়’’ — মnব িটর যাথাথ িবচার
কেরা।

১৬

৩।

িনmিলিখত েয-েকােনা িতনিট pে র উtর দাওঃ

৪×৩ = ১২

(ক) ‘‘tই ভােলাবাসার িক জািনস’’— েক কােক েকান pসে কথাgিল বেলিছল ?
(খ) ‘‘আমার মাথায় আকাশ ভাি য়া পিড়ল’’ — কার মাথায় এবং েকন আকাশ েভে পেড়িছল ?
(গ) ‘‘tই েকন আমার পুtবধূ হেয় এিল েন’’ — বkা েক ? কােক বলা হেয়েছ ? কথাgিলর মেধ বkার
চিরেtর েয পিরচয় েট উেঠেছ েসিট েলেখা।
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(ঘ) ‘‘িবেনািদনী তাহােক dই হােত বুেকর মেধ চািপয়া ধিরয়া ঝরঝর কিরয়া কাঁিদেত লািগল।’’ — কােক
ধরার কথা বলা হেয়েছ ? কাnার কারণ ব াখ া কেরা।
(ঙ) ‘‘েদিখেত েদিখেত এই বৃহৎ থালার অেধক িম াn এই িতন pাচীন ম ােলিরয়া িk সদbাhেণর
জলেযােগ িনঃেশিষত হইয়া েগল।’’ — এই িতন pাচীন সদbাhণ কারা ? ‘সদbাhণ’ শb ব বহােরর
তাৎপয েলেখা।
৪।

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট pে র উtর দাওঃ

১২×১=১২
১২

(ক) ‘একরািt’ গেlর িশlসাথকতার পিরচয় দাও।
(খ) ‘ৈহমnী’ গেlর ৈহমnী েকমন কের পািরবািরক pথার বিল হেয়িছল েলেখা।

১২

(গ) হাস রসাtক গl িহসােব ‘বলবান জামাতা’ গlিট কতখািন সফল হেয়েছ ব াখ া কেরা।

১২

(ঘ) ‘sেদশী েকাmানী’ গlিটর িবশদ পিরচয় িদেয় এর ে ণী িনেদশ কেরা।

১২

——×——
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