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Paper-BENG-H-CC-T-8                                                                                                    পূণণমান-১০ 

            যে য ান এ টি প্রশ্নের দাও।    

            ) “ াব্যসংসাশ্নর এমন দুটি এ টি রমণী আশ্নে োহারা  বব্ র্তণ   সমূ্পণণ উশ্নপবির্ হইয়াও অমরশ্নল্া  হইশ্নর্ ভ্রষ্ট হয় নাই”- ব্যাখ্যা  র।  

           খ্) ‘ব্াঙ্গাবল্র আত্মপবরচয়’ প্রব্শ্নে প্রাব্বেশ্ন র মূল্ ব্ক্তব্য সংশ্নিশ্নপ বনশ্নের ভ্াষায় যল্খ্।  

           গ) “- যল্াশ্ন  ব্শ্নল্ সাবহর্য যে আনন্দ যদয় যসটা যসৌন্দশ্নেণর আনন্দ।”- যল্াশ্ন র এ থা প্রসশ্নঙ্গ রব্ীন্দ্রনাশ্নথর যসৌন্দেণ ভ্াব্না সম্পশ্ন ণ  

সংশ্নিশ্নপ যল্খ্।       
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Paper-BENG-H-CC-T-9                                                                                                                                                            

পূণণমান-১০ 

যে য াশ্ননা এ টি প্রশ্নের উত্তর দাও 

 ) প্রাচয আল্ঙ্কাবরশ্ন রা ব্শ্নল্শ্নেন- রশ্নসর অব্স্থান  বব্র মশ্নন অথব্া  াশ্নব্য নয়, সহৃদয় সামাবেশ্ন র মশ্নন রশ্নসর উৎপবত্ত হয়—আশ্নল্াচনা  শ্নরা।  

অথব্া  

খ্) ব্ীরাঙ্গনা  াশ্নব্য ‘েনা’ এ  ট্রাবে  চবরত্র—আশ্নল্াচনা  শ্নরা।  

অথব্া 

গ) ‘ বচ ডাব্’  বব্র্ায় ের্ীন্দ্রনাথ এ  দবরদ্র, অশক্ত, ডাব্ওয়াল্ার মশ্নযয খ্ ুঁশ্নে যপশ্নয়বেশ্নল্ন র্াুঁ র উপাসযশ্ন ,  বব্র্াটি আশ্নল্াচনা  শ্নর  বব্র 

উপল্বিশ্ন  প্রবর্ষ্ঠা  শ্নরা।  
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Paper-BENG-H-CC-T-10                                                                                                                                                      

পূণণমান-১০ 

যে য াশ্ননা এ টি প্রশ্নের উত্তর দাও  

 ) ‘ঐ যর্ান’  বব্র্ায় রব্ীন্দ্রনাথ য ান ঐশ্ন যর  থা ব্শ্নল্শ্নেন ? যর্ামার মর্ দাও 

খ্) ‘েীব্ন ব্ন্দনা’  বব্র্ায়  বব্ নেরুল্  াশ্নদর েীব্শ্ননর েয়গান  শ্নরশ্নেন ?  

গ) শবক্ত চশ্নটাপাযযাশ্নয়র ‘সংসাশ্নর সন্ন্যাসী যল্া টা’  বব্র্ায়  ার  থা ব্শ্নল্শ্নেন’ ? এই  বব্র্ায়  বব্র মশ্ননাভ্ঙ্গীর উশ্নেখ্  শ্নরা।  
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Paper-BENG-HE-T-4                                                                                                                                                     পূণণমান-

১০ 

যে য াশ্ননা এ টি প্রশ্নের উত্তর দাও 



 ) ব্াংল্া গশ্নদয ঈশ্বর চন্দ্র বব্দযাসাগশ্নরর অব্দান র্থয সহ আশ্নল্াচনা  শ্নরা 

খ্) ব্াংল্া নাটশ্ন  মন্মথ রাশ্নয়র নাট  গুবল্  র্টা প্রভ্াব্ বব্স্তার  শ্নরবেল্ –  শ্নয় টি নাটশ্ন র নাম  শ্নর যসটা আশ্নল্াচনা  শ্নরা।  

গ) রাঢ়ী উপভ্াষার ধ্ববনর্াবি  ও রূপর্াবি  বব্বশষ্টযগুবল্ উশ্নেখ্  শ্নরা। এই উপভ্াষা য ান অঞ্চশ্নল্ প্রচবল্র্?  
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পূণণমান-০৫ 

যে য াশ্ননা এ টি প্রশ্নের উত্তর দাও  

 ) যর্ামার এল্া ায় ব্তি যরাপন হশ্নে – এই বব্ষশ্নয় এ টি প্রবর্শ্নব্দন উশ্নেখ্  শ্নরা।  

খ্) যর্ামরা  শ্নয়  েন বমশ্নল্ এ টি য াবচং যসন্টার খ্ ল্শ্নব্—এই বব্ষশ্নয় এ টি বব্জ্ঞাপন রচনা  শ্নরা।  

গ) আয বন  গশ্নব্ষণা প্র রশ্নণ গ্রন্থ পঞ্জী রচনার পদ্ধবর্টি উশ্নেখ্  শ্নরা।  
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