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Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50
পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক।

১।

িনmিলিখত য- কােনা একিট pে র উtর দাওঃ
(ক) ব িkগত pবn ও িবষয়িন pবেnর পাথক gিল আেলাচনা কেরা। এই জাতীয় pবেnর উদাহরণসহ
সgিলর pাবিnেকর নাম লেখা।

১০×১=১০
১০

(খ) মণ সািহত বলেত কী বাঝায় ? এই ধরেনর একিট উপযুk রচনা অবলmেন মণ সািহেত র বিশ
লেখা।

১০

(গ) সািহত সমােলাচনার tলনামূলক পdিত কােক বেল ? বাংলায় রিচত এই ধরেনর সমােলাচনার
সংিkp পিরচয় দাও।

১০

(ঘ) কান ধরেনর রচনােক ডায়াির বলা হয় ? বাংলা সািহেত র একজন ডায়াির লখেকর পিরচয় দাও। এই
জাতীয় রচনার grt িবচার কেরা।

১০

২।

িনmিলিখত য- কােনা একিট pে র উtর দাওঃ

(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(চ)

৩।

১৬×১=১৬
১৬
‘প ত’ gেnর ‘নরনারী’ pবn অনুসরেণ সমােজ নারী পুrেষর অবsান সmেক রবীndনােথর
অিভমত ব াখ া কেরা।
১৬
‘‘সত বিলব িকnt স সত বানাইয়া বিলব।’’ পা েভৗিতক সভার সদস েদর সত সmেক ধারণার
পিরচয় দাও। এ সmেn তনাথবাবুর বkব লেখা।
১৬
রবীndনােথর সািহত সৃি র উপের সংskত সািহত িক rপ pভাব ফেলিছল সিট ‘রবীndনাথ ও সংskত
সািহত ’ pবn অবলmেন আেলাচনা কেরা।
১৬
‘‘ সই সামািজক মেহাৎপােতর িদন নীেচর িজিনস উপের এবং উপেরর িজিনস নীেচ িবিkp হইেত
িছল।’’ — মnব িট অনুসরেণ বাংলা সািহেত র পট িমর পিরচয় দাও।
১৬
‘রবীndনাথ ও উtরসাধক’ pবেn বুdেদব বসু রবীেndাtর কিবেদর মূল ায়ন য ভােব কেরেছন সিট
লেখা।
১৬
বিহজগেতর সে মানবজগেতর সmেকর মাধ েম পৃথক একিট জগৎ সািহিত ক িকভােব গেড় তােলন
‘সািহেত র srপ’ pবn আেলাচনা কের তার পিরচয় দাও।
য- কােনা িতনিট pে র উtর দাওঃ

৪×৩ = ১২

(ক) ঈ র gেpর ব ে র pkিত দৃ াnসহ লেখা।
2004

1
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(খ) ‘ডায়াির একটা kিtম জীবন’ – প

ত gেnর কান pবেn একথা বলা হেয়েছ ? এর অথ কী ?

(গ) pমথ চৗধুরীর মেত কাব ও দশেনর পাথক কাথায় লেখা।
(ঘ) ‘‘এই অnর উপন ােস বাsবতার বিহরা য় নই’’ – pস উেlখ কের ব াখ া কেরা।
(ঙ) ‘‘িনরাসk একাgতা যখােন নাই সখােন বািহেরর আেয়াজনও কান কােজ লােগ না।’’ – এই উিkর
তাৎপয ‘িবjােন সািহত ’ pবn অনুসরেণ লেখা।
৪।

িনmিলিখত য- কােনা একিট pে র উtর দাওঃ
(ক) ‘‘ ‘িছnপt’ আকাের িচিঠ িকnt pকাের রবীndনােথর মেনর আয়না’’ — আেলাচনা কেরা।
(খ) িছnপেtর কােনা কােনা িচিঠেত য

সুnর হাস রেসর পিরচয় আেছ তা সংেkেপ লেখা।

১২

(গ) ‘িছnপেtর মূলরস অkিtম মানবরস’ — আেলাচনা কেরা।

১২

(ঘ) ‘‘রবীndনােথর অেনক ছাটগl রচনার বীজ িছnপেt ইতsতঃ ছিড়েয় রেয়েছ’’ – pেয়াজনীয়
িচিঠgিলর আেলাচনায় িবষয়িট s কেরা।

১২

——×——

2004

১২×১=১২
১২

2

