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সময়ঃ ২ ঘণ্টা                                                                           পূর্ণমািঃ ৪০ 

দনির্-প্রান্তস্থ সাংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমাি নিশ্নদণশক। 

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব নিশ্নের ভাষায় উত্তর নদশ্নত হশ্নব। 

১। যয-যকাশ্নিা পাাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।                                                  ২ x ৫ = ১০ 

ক) েীবিািন্দ দাশ্নশর ‘আকাশলীিা’ কনবতাটি যকাি মূল কাবযগ্রশ্নের অন্তর্ণত ? কনবতাটিশ্নত যমাট কয়টি স্তবক 

রশ্নয়শ্নে ? 

খ্) েীবিািন্দ দাশ কার যকাি কনবতার অিসুরশ্নর্ ‘সমারূঢ়’ কনবতাটি রচিা কশ্নরি ? 

র্) ‘ইন্দ্র ধশ্নরশ্নে কুনলশ’ কনবতায় ‘ইন্দ্র ধশ্নরশ্নে কুনলশ’ এই চরর্টি কতবার বযবহৃত হশ্নয়শ্নে ? ‘কুনলশ’ শব্দটির 

অর্থণ কী ? 

ঘ) ‘যযানত’ কনবতায় যয দইু যপৌরানর্ক চনরশ্নের িাম উশ্নেখ্ আশ্নে তাশ্নদর িাম যলশ্নখ্া। 

ঙ) ‘যহমশ্নন্তর অরশ্নর্য আনম যপাস্টমযাি’ কনবতাটি যকাি কাবযগ্রশ্নের অন্তর্ণত ? কাবযটি কত সাশ্নল প্রর্থম প্রকানশত 

হয় ? 

চ) “ শহশ্নরর অসুখ্ হাাঁ কশ্নর যকবল সবেু খ্ায়।” –যকাি কনবতার অাংশ ‘শহশ্নরর অসুখ্’ বলশ্নত কী যবাঝাশ্নিা 
হশ্নয়শ্নে ? 

ে) “যদয়াল ফাটিশ্নয় সাড়া নদক হস্তীযূর্থ।” –যকাি কনবতার অাংশ ? মলূ কাবযগ্রশ্নের িাম যলশ্নখ্া। 

ে) “আমার আাঁচশ্নল বাাঁধা যদবী নবষহনর।” –যকাি কনবতার অাংশ ? যদবী নবষহনর যক ? 

 

২। যয-যকাশ্নিা দটুি প্রশ্নের উত্তর দাও।                                                   ৫ x ২ = ১০ 

ক) ‘সমারূঢ়’ কনবতায় েীবিািন্দ দাশ তাাঁর সমাশ্নলাচকশ্নদর যযভাশ্নব সমাশ্নলাচিা কশ্নরশ্নেি তা যলশ্নখ্া। 



খ্) শঙ্খ যঘাশ্নষর ‘যযানত’ কনবতাটি যয যপৌরানর্ক কানহনি অবলম্বশ্নি রনচত যসটি সাংশ্নিশ্নপ নববতৃ কশ্নরা। 

র্) “আশ্নরাশ্নর্যর েিয সবশু্নের ভীষর্ দরকার।” – যকাি কনবতার অাংশ ? মন্তবযটির মশ্নধয নদশ্নয় বক্তার কী 
মশ্নিাভাব প্রকাশ যপশ্নয়শ্নে বনুঝশ্নয় দাও।  

ঘ) মনেকা যসিগুশ্নের ‘চনেশ চাাঁশ্নদর আয়ু’ কনবতার নবষয়বস্তু সাংশ্নিশ্নপ যলশ্নখ্া। 

৩। যয-যকাশ্নিা দটুি প্রশ্নের উত্তর দাও।                                                 ১০ x ২ = ২০ 

ক) েীবিািন্দ দাশ্নশর ‘রানে’ কনবতাটিশ্নত কলকাতা শহশ্নরর রানের বর্ণিার সশ্নে মািবসভযতার সাংকশ্নটর রানের 

যয বর্ণিা আশ্নে তা আশ্নলাচিা কশ্নরা। 

খ্) শঙ্খ যঘাষ ‘মন্ত্রীমশাই’ কনবতাটিশ্নত যদশভাশ্নর্র যয কারর্ উশ্নেখ্ কশ্নরশ্নেি, তা আশ্নলাচিা কশ্নরা। 

র্) ‘যহমশ্নন্তর অরশ্নর্য আনম যপাস্টমযাি’ কনবতায় শনক্ত চশ্নটাপাধযাশ্নয়র বক্তবয নিশ্নের ভাষায় নবশ্নেষর্ কশ্নরা। 

ঘ) ‘আম্রপালী’ কনবতার মলূ নবষয়বস্তু বনুঝশ্নয় দাও। 

  

 

 


