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বাংলা
প ম পt
সময় : ২ ঘ া

পূণমান : ৫০
pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।

১।

মহাকাব কােক বেল ? মহাকােব র িবভাগgিল কী কী ? মহাকােব র সাধারণ বিশ gিল লেখা। বাংলা
ভাষায় রিচত একিট সািহিত ক মহাকােব র পিরচয় দাও।
অথবা
উদাহরণসহ য- কােনা dিট িবষয় সmেকর্ আেলাচনা কেরাঃ
(খ) আখ ানকাব
(গ) শাক-কিবতা (এিলিজ)
(ক) গাথাকাব
িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর দাও

২।

৩।

৪।

‘বীরা না’ কােব র আি ক বিশ উেlখ কের এিটেক কান্ জাতীয় কাব বেল তামার মেন হয়,
যুিkসহ আেলাচনা কেরা।

৭+৮

১৫

‘ সানার তরী’ কাব gেnর pথম ও শষ কিবতা dিট অবলmেন রবীndনােথর সৗnযর্েচতনার পিরচয় দাও।

১৫

অথবা
‘ সানার তরী’ কাব gেnর ‘বসুnরা’ কিবতায় কিবর িব pীিত শষপযর্n কীrেপ দশাtেবােধ rপাnিরত
হেয়েছ তা ব াখ া কেরা।

১৫

রবীndযুেগ আিব ত
র্ হেয়ও নজrল ইসলাম য sাতnt ও মৗিলকতার পিরচয় িদেয়িছেলন পাঠ
কিবতাgিলর সাহােয তা আেলাচনা কেরা।

‘‘আিম তখন নবম ণী, আিম তখন শািড়’’ — কার লখা কান্ কিবতার অংশ ? কিবতািটেত
নারী মনsেttর য srপ pকাশ পেয়েছ তা ব াখ া কেরা।
অথবা
‘‘ ‘বাবেরর pাথর্না’ ইিতহােসর অনুষে সমকােলর pাথর্না, ব িk-সংকেটর আধাের বৃহtর সামািজক
সংকেটরও পিরচয়’’ — মnব িটর যাথাথর্ িবচার কেরা।
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১৫×২= ৩০

অথবা
‘‘লkেণর pিত শূপর্নখা’’ পtিট অবলmেন pম িনেবদেনর অিভনবেt শূপর্নখার চিরtিট আেলাচনা
কেরা।

অথবা
‘আমার কিফয়ৎ’ কিবতায় কিব কার কােছ িকেসর কিফয়ৎ িদেয়েছন ? কিবতািট অবলmেন কিবর
জীবন-দশর্েনর পিরচয় দাও।
৫।

৪+২+৪
+১০

1

১৫

৫+১০
১+১+১৩

১৫

Turn Over
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৬।

িনmিলিখত অংশিটর কাব ৈশলী িবচার কেরাঃ

১৫

িঘরেছ আঁধার আমার দীপকরািগনীিট জািগেয় িন।
িkিতজ-কারা cণর্ কের
উঠল গেয় ঝ া-কােলা,
ঘনঘটায় আঁটেব না আর
লােস-তnয় তিড়ৎ আেলা।
এখন আমার ধুেলা-বীণায়
pিত tেণর তার বঁেধিন।
ভীত তারকা মুদেছ নয়ন
াn মrৎ পায় না পথ,
উlা ছােড় আকাশ িভিt
ংস নােম ঘঘর্িরেয় রথ।
মুি বঁেধ সব সুkমার
sp আমার বাঁিচেয় িন।
লয় হল মৃd-বিতর্কা
মধুর িশখায় jািলেয় দ সব সুর।
sহ-িসk ঝংকার মার
আেলার মেতা ছড়ায় িনকট-দূর।
এই মরেণর পবর্েক আজ
দীপাবলী বািনেয় ন।
অথবা
ভাবিছ; ঘুের দাঁড়ােনাই ভােলা।
এত কােলা মেখিছ d হােত এতকাল ধের।
কখেনা তামার ক’ র, তামােক ভািবিন।
এখন খােদর পােশ রািtের দাঁড়ােল
চাঁদ ডােক : আয় আয় আয়
এখন গ ার তীের ঘুমn দাঁড়ােল
িচতাকাঠ ডােক : আয় আয়
যেত পাির
য- কান িদেকই আিম চেল যেত পাির
িকnt কন যােবা ?
সnােনর মুখ ধের একিট cেমা খােবা
যােবা
িকnt, এখিন যােবা না
তামােদরও সে িনেয় যােবা
একাকী যােবা না অসমেয় ॥
——×——
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