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সময়ঃ ১ ঘন্টা

পূর্ণমানঃ ২০

দক্ষির্-প্রান্তস্থ সাংখ্যাগুক্ষল প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদণশক।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।
১। যে-যকান া দু’টি প্রনের উত্তর দাও।

২×২=৪

ক) ‘গাশ্নেয়পত্র’ ও ‘অক্ষনশ্নকে’ এই সাক্ষহেয পত্র দু’টির সম্পাদশ্নকর নাম ললশ্নখ্া।
খ্) ‘অশ্নের নীরবো’ ও ‘উলুখ্শ্নের কক্ষবো’ কাবযগ্রন্থগুক্ষল কাশ্নদর রচনা?
গ) ‘নীলময়ূশ্নরর লযৌবন’ উপনযাসটিশ্নে লকান সময়কাশ্নলর পটভূ ক্ষম ধরা পশ্নেশ্নে? উপনযাসটির প্রশ্নেযকটি অধযাশ্নয়র সূচনাশ্নে
চযণাপশ্নদর লকান ক্ষবশ্নশষ চরর্টি ধ্রুবপশ্নদর মে বযবহৃে হশ্নয়শ্নে?
ঘ) ‘নীলময়ূশ্নরর লযৌবন’ উপনযাসটিশ্নে উক্ষিক্ষখ্ে চারেন চযণাকক্ষবর নাম ললশ্নখ্া।
ঙ) ‘আদাব’ শশ্নের অর্থণ কী? এটি কী োেীয় শে?
চ) “বৃশ্নের ডাশ্নক লসারাশ্নবর সাো না লদওয়া এই প্রর্থম।” -বৃে লক? লসারাশ্নবর সাো না লদওয়ার কারর্ কী?
ে) ‘নার্থবেী অনার্থবৎ’ নাটকটি কে সাশ্নল ললখ্া হয় এবাং কে সাশ্নল প্রর্থম অক্ষভনীে হয়?
ে) শাাঁওলী ক্ষমত্র অক্ষভনীে অনয দু’টি নাটশ্নকর নাম ললশ্নখ্া।

২। যে-যকান া একটি প্রনের উত্তর দাও।
ক) একুশ শেশ্নকর কক্ষবোর মূল ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষল সাংশ্নিশ্নপ অশ্নলাচনা কশ্নরা।

৬×১= ৬

খ্) একুশ শেশ্নকর লয-লকাশ্ননা একেন প্রক্ষেক্ষনক্ষধ স্থানীয় কক্ষবর কাবযববক্ষশষ্ট্য সাংশ্নিশ্নপ আশ্নলাচনা কশ্নরা।
গ) ‘নীলময়ূশ্নরর লযৌবন’ উপনযাশ্নস মিারী চক্ষরত্রটি আশ্নলাচনা কশ্নরা।
ঘ) ‘নীলময়ূশ্নরর লযৌবন’ উপনযাশ্নস লসক্ষলনা লহাশ্নসন বাাংলাশ্নদশ্নশর ভাষা আশ্নদালনশ্নক ক্ষকভাশ্নব বযবহার কশ্নরশ্নেন বুক্ষিশ্নয়
দাও।
ঙ) রশ্নমশ লসশ্ননর ‘সাদা লঘাো’ গল্প অবলম্বশ্নন দাোর পটভূ ক্ষম সাংশ্নিশ্নপ বুক্ষিশ্নয় দাও।
চ) ‘একটি েু লসীগাশ্নের কাক্ষহনী’ গশ্নল্প ললখ্ক লদশভাশ্নগর লপ্রিাপশ্নট েু লসীগােশ্নক ক্ষকভশ্নব প্রেীকাক্ষয়ে কশ্নরশ্নেন?
ে) ‘নার্থবেী অনার্থবৎ’ নাটশ্নক েুক্ষের দশ্নলর গুরুত্ত্ব ললশ্নখ্া।
ে) ‘নার্থবেী অনার্থবৎ’ নাটশ্নকর মঞ্চসজ্জার অক্ষভনবত্ব সম্পশ্নকণ আশ্নলাচনা কশ্নরা।
৩। যে-যকান া একটি প্রনের উত্তর দাও।

১০ × ১ = ১০

ক) একুশ শেশ্নকর বাাংলা কক্ষবোর প্রকরর্বশলী আশ্নলাচনা কশ্নরা।
খ্) একুশ শেশ্নকর বাাংলা কক্ষবোয় পুরার্ প্রসশ্নের বযবহার সম্পশ্নকণ লোমার অক্ষভমে দাও।
গ) লসক্ষলনা লহাশ্নসশ্ননর ‘নীলময়ূশ্নরর লযৌবন’ উপনযাস অবলম্বশ্নন লসকাশ্নলর সমােবযবস্থার পক্ষরচয় দাও।
ঘ) ‘নীলময়ূশ্নরর লযৌবন’ উপনযাশ্নসর নায়ক ক্ষহসাশ্নব কাহ্ণপা একটি বযক্ষেক্রমী চক্ষরত্র – আশ্নলাচনা কশ্নরা।
ঙ) রশ্নমশ লসশ্ননর ‘সাদা লঘাো’ গশ্নল্পর নামকরর্ ক্ষবশ্নশষত্ব আশ্নলাচনা কশ্নরা।
চ) সমশ্নরশ বসুর ‘আদাব’ একটি সাম্প্রদাক্ষয়ক সম্প্রীক্ষের গল্প—আশ্নলাচনা কশ্নরা।
ে) ‘নার্থবেী অনার্থবৎ’ নাটশ্নকর গঠনবশলী আশ্নলাচনা কশ্নরা।
ে) ‘নার্থবেী অনার্থবৎ’ নাটশ্নক লরৌপদী চক্ষরত্র সৃক্ষষ্ট্শ্নে শাাঁওলী ক্ষমত্র লয আধুক্ষনক মনস্কোর পক্ষরচয় ক্ষদশ্নয়শ্নেন ো আশ্নলাচনা
কশ্নরা।

