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বাংলা
ষ পt
সময় : ২ ঘ া

পূণমান : ৫০
pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।
পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ উtর কিরেব।

িনmিলিখত েয-েকােনা িতনিট pে র উtর দাও
১।

‘পুtলনােচর ইিতকথা’ উপনয্ােস মানবমেনর িনগূঢ় রহসয্ pতীকী বয্ নায় নামকরণেক কীভােব সাথক
কের tেলেছ আেলাচনা কেরা।

১৫×৩=৪৫
১৫

অথবা

২।

‘পুtলনােচর ইিতকথা’ উপনয্ােস শশী ও kসুম চিরtdিটর পারsিরক সmকগত জিটলতা ও
অnজীবেনর ইিতকথার srপ িবে ষণ কেরা।

১৫

‘‘ ‘অরেণয্র অিধকার’ উcবগীয় অতয্াচােরর িবrেd িনmবেগর মানুষেদর মানিবক অিধকােরর লড়াই’’
— মnবয্িট িবচার কেরা।

১৫

অথবা

৩।

‘অরেণয্র অিধকার’ উপনয্ােসর িমকায় ঔপনয্ািসক বেলেছন ‘জীবন, িবেdাহ, যা িকছু চলমান তার
সতয্তা েকান কােল েকান েদেশ েনতার মৃtয্েত েশষ হয় না।’ িবরসা মুnার মৃtয্ও তাই — আেলাচনা
কেরা।

১৫

অিতpাkেতর বাতাবরণ না মেনােলােকর গহন িবকার েকানিট ‘িনশীেথ’ গেl pাধানয্ েপেয়েছ বুিঝেয়
দাও।

১৫

অথবা

৪।

‘আিম এই এক রােt মহাpলেয়র তীের দাঁড়াইয়া অনn আনেnর আsাদ পাইয়ািছ।’ – ‘একরািt’ গl
অবলmেন বkার মেনাভাবিট বয্k কেরা।

১৫

‘ফিসল’ গেl িম.মুখাজী মধয্িবেtর s-িবেরাধী মানিসকতায় আkাn য্ািজক চিরt — আেলাচনা
কেরা।

১৫

অথবা
‘ঘর’ ও ‘বািহর’ dেয়র dেnd kতিবkত আরিতর জীবেনর লড়াই ‘অবতরিণকা’ গl অবলmেন িবে ষণ
কেরা।
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১৫
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৫।

‘মিতলাল পাদরী’ গেl নাম চিরtিটর মানিসক পবাnেরর ইিতহাস িববৃত কেরা।

১৫

অথবা
এক সবkয়ী সমােজর বয্ না কীভােব ‘sীেলর চc’ গেl pকািশত হেয়েছ তা িবে ষণ কেরা।
িনmিলিখত েয-েকােনা একিট pে র উtর দাও

১৫
৫×১ = ৫

৬।(ক) ‘এই েতামার উঠিত পসােরর সময়, এখনই একটা বদনাম রেট েগেল — এও িক েতামায় বেল িদেত ২+১+২=৫
হেব ?’ — েক কার উেdেশয্ মnবয্িট কেরেছ ? বদনাম বলেত কী েবাঝােনা হেয়েছ ? বkার এrপ
আশংকার কারণ কী ?
অথবা
‘আকােশর েমঘ কেম নদীর জল বােড় – নইেল িক জগৎ চেল েছাটবাবু!’ — বkা েক ? ‘েছাটবাবু’ বলেত ১+১+৩=৫
কােক েবাঝােনা হেয়েছ ? বkার উিkেত েকান্ িদকিটর ইি ত করা হেয়েছ ?
(খ) ‘আপিনই বলেলন বীরসা কেলরায় মারা েগেছ।’ — েক কােক একথা বেলেছ ? কেলরায় মারা যাবার
েপছেন pkত ইিতহাসিট সংেkেপ উেlখ কেরা।
অথবা
‘েতােক একঘরা করােয় েদব ের বীরসা। tই িপশাচ হেয় িগয়ািছস। আর মানুষ নাই।’ — েক কােক একথা
বেলেছ ? বkা েকন িপশাচ হেয় যাবার কথা উেlখ কেরেছ ?

২+৩ = ৫

২+৩ = ৫

(গ) ‘তাহার জnনkt তাহােক গৃহহীন কিরয়া িদয়ােছ।’ — েকান্ গl েথেক উdৃতাংশিট েনওয়া হেয়েছ ? ১+১+৩=৫
কার সmেক এrপ মnবয্ করা হেয়েছ ? উিkিটর িনিহতাথ বয্াখয্া কেরা।
অথবা
‘আিম শাst িমিলেয় পিতbতািগির করেত বিসিন।’ — েক কােক একথা বেলেছ ? বkার কােছ
পিতbতািগিরর srপ কী ?
(ঘ) ‘ঐ েবৗটার পরমায়ু আেছ।’ — েক কার উেdেশয্ বেলেছ ? েবৗিটর পরমায়ু থাকার তাৎপয উেlখ কেরা।

২+৩ = ৫

২+৩ = ৫

অথবা
‘বসতবািড় ভাড়া িদেয়িছ বেল েভাটার তািলকায় নাম থাকেব না আমার!’ — েকান্ গেlর অংশ ? ১+১+৩=৫
উিkিট কার ? উdৃতাংশিটর pস উেlখ কেরা।
(ঙ) ‘মদন েপঁেপ চারাটা cির কের িনেয় যায়িন। আমার বারবার মেন হিcল েপঁেপ চারাটাই মদনেক আমােদর ২+৩ = ৫
বািড় েথেক cির কের িনেয় েগেছ।’ — েক, কখন এই উিk কেরেছ ? বkার এrপ মেনাভােবর কারণ
কী ?
অথবা
‘আসেল আমরা dজেনই আমােদর অেনক আকা kা পরsেরর কােছ েগাপন কের যািc, িনেজর কােছ ১+২+২=৫
মহৎ থাকার তাড়নায় পরsর ছdেবশ পেরিছ।’ — েকান্ গেlর অংশ ? dজন বলেত কােদর কথা বলা
হেc ? বkার মেনাভাবিট বয্াখয্া কেরা।
——×——
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