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The questions are of equal value/The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words 

As far as practicable. 

 

(Theory of Literature)  

 

১। jaNha ge pe gotaF (3) kukli reyag Tela olme |                             3×10=30 

     যাাঁহাগে পে েটাাং (৩) কুকলি পেয়াক্ পেিা অিগে ।  
 o) ‘klasisij’ do okako meTag kana ? sanTazi savheD re nowa 
reyag  uTna.w Da.yka. salag bicHna.w  Te olme|  

ক) ‘ক্লাসিসিজম’ দ অকা ক মমতাক কানা ? িান্তাসি িাাঁওহেদ মর নওয়া মরয়াক উতনৗও দৗয়কৗ 
িাাক সিছনৗও মত অমম । 
 
T) ‘~ecaralij�}’ d� �ka k� }etag ka~a? ‘~ecaralij’  reyag 
unurum  ko ol me| sanTazi saNwheD re  nova reyag  uTna.w 
Da.yka. salag bicHna.w Te  ol me|  

খ) ‘মনচারাসজম’ দ অকা ক মমতাক কানা ? ‘মনচারাসজম’ মরয়াক উনুরুম কও অমম । 
িান্তাসি িাাঁওহেদ মর নওয়া মরয়াক উতনৗও দৗয়কৗ িাাক সিছনৗও মত অমম । 
 
g) laTar re em akan jaNhAN kin ge barya   

olomkar reyag unurum Da.yka. salag ol me - 

Rupok, bHenTalomkar (byajosTuTi), ka.zbu (bokrOkTi),  
jawan (jomok)|  

গ) াতার মর এম আকান যাাঁো সকন মগ িারয়াk অংকার মরয়াক উনুরুম দৗয়কৗ িাাক অমম 
-      রুক, মেন্তাঙ্কার (িযাজস্তুসত), কৗিিু (িক্রসি), যাওয়ান (জমক) ।  

 



f) onoNzhe Do oka ko meTag kana ? nowa reyag goZhon ko 
pusta.w Te ol SoDor me|  

ঘ) অনাঁিহে দ অকা ক মমতাক কানা ?  নওয়া মরয়াক গিেন ক ুষ্টৗওমত অ িদর 
মম । 

l) gayan Do oka ko meTag- a ? nowa reyag gozhon ko  
ol soDor me| 

ঙ) গায়ান দ অকা ক মমতাক-আ ? নওয়া মরয়াক গিেন ক অ িদর মম । 
 
২। jaNha ge Turuy gotaf (6) kukli reyag Tela olme |                       6×5=30 

     যাাঁহাগে েুরুয় েটাাং (৬) কুকলি পেয়াক্ পেিা অিগে ।      
o) CHaNDa Do oka ko meTag-a? cHaNDa reyag ha.tiq ko olme|  

ক) ছাাঁদা দ অকা ক মমতাক-আ ? ছাাঁদা মরয়াক ৌসটঞ ক অমম । 
 
T) hudiq ka.ha.ni reyag boisisto ko ol me |  

খ) হুসিঞ কৗেসন মরয়াক বিসলষ্টয ক অমম । 
 
g) miD kiTa. Gayan reyag boisisto ko olme |   

গ) সমদসকতৗ মরয়াক বিসলষ্টয ক অমম । 
 
f) abHran reyag ha.tiq ko ol me |   
ঘ) আেরান মরয়াক ৌসটঞ ক অমম ।  
  
l) CHaNDa-ciki (CHonDo-lipi)  bica.r me-   

Sim ko hopon genej geTEj kalot eNga hopon| 
 Alo jape etej kowa laba lubu hopon |   

ঙ) ছাাঁদা – সচসক (ছন্দ-সস) সিচৗৗ্র মম –  
   সিম ক েন মগহনজ মগহনজ কাট এাঁগা েন । 
   আ জাহ এতজ কওয়া ািা ুিু েন । 
 
a) maha onoNzhe (moha kabyo) Do oka ko meTag –a ? nowa 

reyag boisisto ko ol me |  

চ) মাো অনাঁিহে (মো কািয) দ অকা ক মমতাক কানা ? নওয়া মরয়াক বিসলষ্টয ক অমম । 



    
k) hudiq kaha.ni ar gamam reyag bHegar ko ol soDor me |  
ছ) হুসিঞ কৗেসন আর গামাম মরয়াক মেগার ক অ িদরমম ।  
 
k) bihuraGHIya. olomkar (briTTonupras olofkar)  Do oka ko 
meTag kana? Da.yka. aTE ol pusta.y me|  

জ) সিহুরাসগয়ৗ অংকার (সিত্তনুপ্রাি অংকার) দ অকা ক মমতাক কানা ? দৗয়কৗ িাাক অ 
ুষ্টৗওমম । 
 
j) trajedi Do oka ko meTag kana ? 

ঝ) ট্রাহজসি দ অকা ক মমতাক কানা ?    
 

……………  

 

 

OR  
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 (Essay & Magazine Literature)  

 

১। jaNha ge pe gotaF (3) kukli reyag Tela olme |                             3×10=30 

     যাাঁহাগে পে েটাাং (৩) কুকলি পেয়াক্ পেিা অিগে ।  
�) ‘luguburu’ idikate miDta.f onol ol me|  

ক) ুগু িুরু ইসদকাহত সমদটৗং অন অমম । 



T) ‘|�z s�}ba{x’ Pa�|a} reyag uPuru} e} tuluj sa~tazi  
saNw|e{ re ‘|�z s�}ba{x’ Pa�|a} reyag e~e} bich~a.w te  ol 
soDor me|  

খ) ‘েি িম্বাদ ’ াথাম মরয়াক উু রুম এম তুুজ িান্তাসি িাাঁ ওহেদ মর  ‘েি িম্বাদ ’ াথাম 
মরয়াক এহনম সিছনৗওমত অমম । 
 

g) ‘sa~�az |ul’ i{ika�e }i{Paf �~�l �l }e|  

গ) ‘িান্তাি হু’ ইসদকাহত সমদটৗং অন অমম । 
  
f) baba Tilka. ma:jHi-ag jiyon curiT ol me|  

ঘ)  িািা সতকৗ মৗসঝয়াক্ সজয়ন চুসরত অমম । 
 
l) sanTazi saNwheD uTna.w ar sanTaz onoliya.  
�~�z|iya. k� �eyar re ‘sili’ Patha} reyag e~e} 
bicHna.w Te bica.r me|  

ঙ) িান্তাসি িাাঁওহেদ উতনৗও আর িান্তাি অনসয়ৗ ক মতয়ার মর  ‘সিস’ াথাম মরয়াক এহনম 
সিছনৗওমত অমম ।  
 

২। jaNha ge Turuy gotaf (6) kukli reyag Tela olme |                       6×5=30 

     যাাঁহাগে েুরুয় েটাাং (৬) কুকলি পেয়াক্ পেিা অিগে ।      

o) birsa. munda-ag jiyon curiT ol me|  

ক) সিরিৗ মুনিৗ আক সজয়ন চুসরত অমম । 
 
T) ‘Damin-i-kO|’ i{ika�e }id�af �~�l �l }e| 

খ) ‘দাসমন-ই-ক’ ইসদকাহত সমদটৗং অন অমম । 
 
g) ‘Peza |�z’ Pa�|a} reyag sa~�azi saNwhed re ced  
enem menag a?   

গ) ‘মিা েি’ াথাম মরয়াক িান্তাসি িাাঁওহেদমর  মচদ এহনম মমনাক্-আ ?   
 
f) ‘sa~�az |ul’ la|a, sa~�azi saNw|e{ reyag �l-bel  ka.mi 
Tina.g gan huy len TaNheNn kHato Te ol me|  



ঘ) ‘িান্তাি হু’ াো িান্তাসি িাাঁওহেদ মরয়াক অ –মি কৗৗ্সম সতনৗক্ গান হুয় মন 
তাাঁহেদ খাটমত অমম ।     
 

l) ‘si{u’ -ag jiyon curiT ol me|  

ঙ) ‘সিধু’ আক সজয়ন চুসরত অমম ।  
 
a) sanTazi savheD lahanTi re paTHam reyag enem ko olme|  

চ) িান্তাসি িাাঁওহেদ াোনসতমর াথাম মরয়াক এহনম ক অমম ।  
 
k) ‘Tetre’ Pa�|a} idi ka�e �NzeN-oNzpaT ol me|  

ছ) ‘মততহর’ াথাম ইসদকাহত অহি অিাত অমম । 
 
j) sanTazi saNwheD lahanTi re pocHim bafla paTHam  
reyag  enem ol me|  

জ) িান্তাসি িাাঁওহেদ াোনসতমর সছম িাংা াথাম মরয়াক এহনম ক অমম ।  
 

……………. 
 


