
প্রথম পত্র 

 

১। যেক োন তিনটি প্রকের উত্তর দোও 

  অ) তিদযোপতির  তি প্রতিভোর পতরচয় তদকয় িোাংলো সোতিকিয িোাঁর অন্তভভূ তির  োরণ তনকদূশ  র। 

  আ) িোাংলো মঙ্গল োিযধোরোয় মনসোমঙ্গল োকিযর বিতশষ্ট্য তনকদূশ  কর এ ধোরোর যে-য োন এ জন  তির  ৃতিত্ব তিচোর  র। 

  ই) িোাংলোর সমোকজ ও সোতিকিয শ্রীচচিনযকদকির অিদোন সম্পক ূ আকলোচনো  র। 

  ঈ) আরো োন রোজসভোর দজুন মসুলমোন  তির প্রধোন রচনোর সাংতিপ্ত পতরচয় তদকয় িোাংলো সোতিকিযর ইতিিোকস িোাঁকদর    

     ভভ তম ো তনকদূশ  র। 

  উ) দীনিনু্ধ তমকত্রর নোট্যপ্রতিভোর স্বরূপ তনকদূশ  কর িোাংলো নোট্যসোতিকিযর ইতিিোকস িোাঁর স্থোন তনকদূশ  র। 

  ঊ) িোাংলো গদযসোতিকিযর তি োকশ শ্রীরোমপুর তমশন ও য োটূ্ উইতলয়োম  কলকজর অিদোন  িট্ো, আকলোচনো  র। 

২। যে য োন পোাঁচটি গ্রন্থ সম্বকন্ধ টী ো যলখ  

   ) বচিনয চতরিোমিৃ  খ) অন্নদোমঙ্গল   গ) আলোকলর ঘকরর দলুোল  ঘ)  ৃষ্ণকুমমোরী নোট্  

  ঙ) তিষিিৃ        চ) রি রিী  ছ) সোরদোমঙ্গল    জ) সোজোিোন 

  ঝ) অতিিীণো       ঞ) যশষ প্রে 

৩। মধযেুকগর িোাংলো ভোষোর লিণগুতল তিিিৃ  র। িোাংলো িযঞ্জনিণূগুতলর উচ্চোরণ স্থোন ও উচ্চোরকণর প্র ৃতি সম্বকন্ধ 
আকলোচনো  র। 

৪। উদোিরণ সিকেোকগ শব্দোকথূর পতরিিূকন  মপকি পোাঁচটি  োরণ সাংকিকপ আকলোচনো  র। 

৫। উপভোষো িলকি ত  িঝুোয়? িোাংলো ভোষোর রোঢ়ী ও িোঙ্গোলী উপভোষোর লিণগুতল তনকদূশ  র। 

৬। উদোিরণসি সাংজ্ঞো তনকদূশ  রঃ তিপ্র ষূ, আতদস্বরকলোপ, সোদশৃয, শ্রুতিধ্বতন, িণূতিপেূয়, নোতস যভিন 

৭। ভোষো তভতত্ত  টী ো যলখঃ আতম,  োন,ু িোসপোিোল, দোম, দোাঁি, আস্তোিল, কুমলপু, পুাঁতথ, মোসী, তচড়ো । 

৮। িড়ু চন্ডীদোকসর শ্রী ৃষ্ণ ীিূন  োকিযর আনমুোতন  রচনো োল, রচনো বিতশষ্ট্য এিাং ঐতিিোতস  গুরুত্ব তনরূপণ  র। 

৯।  ৃতত্তিোসী রোমোয়ণ ত  ধরকনর অনিুোদ? িোল্মীত -রোমোয়কণর রূপোন্তকর  ৃতত্তিোকসর  ৃতিত্ব প্রদশূন  র। 

১০। বচিনযজীিনী গ্রন্থগুতলর সাংতিপ্ত পতরচয়সি, েথোথ ূজীিনসোতিকিযর লিণ যে গ্রন্থটির মকধয সিূোতধ  পতরলতিি িয়, যসই 
গ্রন্থটির তিশদ তিিরণ দোও। 

১১। ‘এই নষ্ট্ পরমোয়ু  তির দকলর গোন আমোকদর সোতিিয এিাং সমোকজর ইতিিোকসর এ টি অঙ্গ’ – মন্তিযটি অিলম্বকন 
‘ তিগোকন’র  কয় জন রচতয়িো এিাং িোাঁকদর রচনোচিতশকষ্ট্যর পতরচয় দোও । 

১২। ঈশ্বরচন্দ্র তিদযোসোগকরর তিতভন্ন ধরকনর িোাংলো রচনোর পতরচয় তদকয় গদযতশল্পী তিসোকি িোাঁর  ৃতিত্ব আকলোচনো  র। 

১৩। তিিোরীলোল চক্রিিীক  িোাংলো গীতি তিিোর ইতিিোকস ‘যভোকরর পোতখ’ িলোর িোৎপেূ িতুঝকয় দোও। 

১৪। ‘রচনো এিাং সমোকলোচনো এই উভয়  োকেূর ভোর িতিম এ ো ী গ্রিণ  রকিই িঙ্গ সোতিিয এি সত্বর এমন দ্রুি পতরণতি 
লোভ  তরকি সিম িইয়োতছল।’ – সাংকিকপ যে য োন এ টি ধোরোয় (উপনযোস অথিো প্রিন্ধ) িতিম প্রতিভোর উকেষ ও 
তি োকশর পতরচয় দোও। 

১৫। আধুতন  িোাংলো  োিযধোরোয় নজরুল ইসলোম অথিো জীিনোনন্দ দোকশর ঐতিিোতস  ভভ তম ো, িোাঁকদর প্রধোন  োিযগ্রন্থগুতলর 
আকলোচনোর সোিোকেয পতরসু্ফট্  র। 

১৬। যে য োন পোাঁচটি গ্রন্থ সম্বকন্ধ টী ো যলখ(গ্রন্থ িূোর নোম, য োন্  জোিীয় গ্রন্থ, গ্রকন্থর তিষয় ও গ্রন্থটি িোাংলো সোতিকিযর 
ইতিিোকস য ন উকেখকেোগয িো তলখকি িকি) 

 পদ্মোিিী  োিয, তশিোয়ন, হুকিোম পযোাঁচোর নক শো, সধিোর এ োদশী, জনো, িতৃ্রসাংিোর, তিষোদতসনু্ধ, চিুরঙ্গ, িীরিকলর 
িোলথোিো, িোাঁসুলী িোাঁক র উপ থো, ইছোমিী 

১৭। উদোিরণসি সাংজ্ঞো তনকদূশ  র  

    অতপতনতিতি, তিষমীভিন, মভধূনীভিন, যলো তনরুতি, স্বরোগম, স্বরসাংগতি 

১৮। চেূোপকদর পুাঁতথর আতিষ্কিূো, আতিষ্কোর োল, স্থোন, মভল নোম ও পদ িূোর সাংখযো উকেখ  র। িোাংলো সোতিকিযর ইতিিোকস 
পুাঁতথটির  োিযমভলয তিচোর  র। 

১৯। আধুতন  িোাংলো  োকিযর ইতিিোকস জীিনোনন্দ দোকশর অিদোন উকেখ  করো। 

২০। যে য োন দটুি গ্রকন্থর সাংতিপ্ত পতরচয় দোও 

   শ্রী ৃষ্ণ ীিূন, সিীময়নো, ধমূমঙ্গল, শ্রীরোমপোাঁচোলী, অন্নদোমঙ্গল 

২১। িোাংলো নোট্  ও প্রিসন রচনোয় দীনিনু্ধ তমকত্রর  ৃতিত্ব তিচোর  করো। 

২২। িোাংলো ভোষোর শব্দভোন্ডোর তিষকয় এ টি নোতিদীঘূ প্রিন্ধ রচনো  র। 



২৩। আতদ-মধয িোাংলো ভোষোর ভোষোিোতি  লিণগুতল উকেখ  র। 

২৪। প্রোচীন ভোরিীয় আেূভোষো যথক  মধযভোরিীয় আেভূোষোর তিিিূন  ীভোকি িকয়কছ আকলোচনো  র। 

২৫। মধযেুগীয় িোাংলোসোতিকিযর ধোরোয় আরো োন রোজসভো সোতিকিযর অতভনিত্ব য োথোয়? এই সুকত্র আলোওকলর  তি ৃতি 
আকলোচনো  র । 

তিিীয় পত্র 

 

 ১।উপমো অলাং োর  োক  িকল ? এই অলাং োকরর তিতভন্ন প্র োকরর নোম উকেখ  কর উদোিরনসি যে য োন তিনটি আকলোচনো 
 করো । 

২। 'অতভসোর'  োক  িকল ? এই পেূোকয় আধযোতত্ব  িোট্পেূ তিকেষণ  করো এিাং পোঠ্য এ টি পকদর  োিযকসৌন্দেূয পতরসু্ফট্  করো।

পুিূরোগ  ী ? তিষয়টি পতরসু্ফট্  কর এই পেূোকয়র য্ষ্ট্  তির  োিয ৃতি সমূ্পক  আকলোচনো  র। 

৪। ‘িোিোর  োকিয দঃুকখর উকেখ থো কলও তিতন দঃুখিোকদর  তি নকিন’- তি িন মকুুমন্দ সমূ্পক  এই মন্তিযটির েোথোথূয 
তিচোর  র। 

৫।‘আগমনী ও তিজয়োর ‘ িোাংলোর যে তচরন্তন সোমোতজ  সমসযো পতরসু্ফট্ িকয়কছ িো তিকেষন  কর যিোঝোও। 

৬।শোি পদ োর তিকসকি  তি  মলো োন্ত ভট্টোচোে-ূর পকদর উৎ কষূর পতরমোপ  র। 

৭।গৃিীসোধ  তিকসকি রোমপ্রসোদ যসকনর  ৃতিত্ব তিচোর  করো। 

৮।মরুোরী শীল ও ভোাঁড় ুদত্ত মধযেুগীয় িোাংলো সমোকজর এ  নভিনস্তকরর প্রতিতনতধরূকপ আমোকদর দতৃষ্ট্ আ ষূণ যক্র- মন্তিযটির 
পেূোকলোচনো প্রসকঙ্গ এই দটুি চতরত্রতচত্রকণ  তির বনপুনয তিচোর  করো। 

৯। ‘রোতি ব ন ুতদিস  তদিস ব ন ুরোতি 

 িতুঝকি নোতরন ুিনু্ধ   যিোমোর তপরীতি।।‘ 

য োন পেূোকয়র পদ ?  তি য  ? মমূোথূ যলখ। 

১০।‘তগতরির , আর আতম পোতর যন যি , 

 প্রকিোধ তদকি উমোকর।” 

- রচতয়িো য  ? এটি য োন পেূোকয়র পদ ? ‘তগতরির’ িলকি  োক  যিোঝোকনো িকয়কছ ? এখোকন িিো য  ? 
১১। মোিৃরুপো আরোধয যদিীক  উকেশয  কর তত্রিোপ দগ্ধ ভি-সন্তোকনর হৃদয়োকুমতির বিতচত্র ও গভীরিো শোি তিকদর গোকন  
 ীভোকি  িখোতন অতভনিত্ব  যপকয়কছ আকলোচনো  করো। 

১২। “ তিকি জোতনস যিট্ো  পট্ প্রিন্ধ। 

 হৃদকয় পতুরি তিষ মকুখ ম রন্দ।।“ 

- য   োক   থোগুতল িকলকছ ? উতিটির যভির তদকয় উতেষ্ট্ িযতির চতরকত্রর য োন তদতির আভোস পোওয়ো েোয় ? 
১৩।যগৌরচতন্দ্র ো  োক  িকল ? যগৌরোঙ্গ তিষয়  পকদর সকঙ্গ যগৌরচতন্দ্র োর পোথূ য  ী ? যিোমোর পোঠ্যপদ অিলম্বন এই 
তিষকয়র য্ষ্ট্ পদ িূোর পতরচয় দোও। 

                               



িৃিীয় পত্র  

১। উদোিরণসি উপনযোকসর য্ণীতিভোগ  করো এিাং ঐতিিোতস  উপনযোকসর স্বরূপটি উদোিরণসিকেোকগ স্পষ্ট্  করো । 
২।  যে য োন দটুি তিষকয় সাংকিকপ আকলোচনো  র । 
    ) নিীনচন্দ্র িসুর শযোমিোজোর তথকয়ট্োর  খ) পোথতুরয়োঘোট্ো িঙ্গনোট্যোলয়  
   গ) নযোশনোল তথকয়ট্োরঃ ‘নীলদপূকনর অতভনয়  ঘ) সভচনো যথক  ১৮৭২ খ্ীঃ পেূন্ত িঙ্গীয় নোকট্য েোত্রো-রঙ্গমকের    
                                         প্রভোি । 

৩। উপেুি দষৃ্ট্োন্ত তদকয় নকভল ও যরোমোকের পোথূ য তিশদভোকি আকলোচনো  র । 

৪। মনস্তোতি  উপনযোকসর বিতশষ্ট্য তনকদূশ  কর এ টি িোাংলো মনস্তোতি  উপনযোস সম্বকন্ধ আকলোচনো  র । 

৫। যছোট্গকল্পর সাংজ্ঞো তনকদূশ  কর উপনযোকসর সকঙ্গ যছোট্গকল্পর পোথূ য িতুঝকয় দোও । 

৬। আেতল  উপনযোকসর বিতশষ্ট্য তনকদূশ  কর এই ধোরোর এ টি স ল উপনযোকসর সাংতিপ্ত পতরচয় দোও । 
৭। রোজচনতি  উপনযোস িলকি  ী যিোঝোয়? এর বিতশষ্ট্য  ী? সোমোতজ  উপনযোস ও রোজচনতি  উপনযোকসর মকধয যে 

পোথূ য তিদযমোন, িো পতরসু্ফট্  র । 

৮। িোাংলো সোতিিয যথক  সাংগৃিীি উদোিরণসি উপনযোস ও যরোমোকের প্র ৃতিগি বিতশষ্ট্যটু্কুম িতুঝকয় দোও । 

৯। মনস্তোতি  উপনযোকসর সাংজ্ঞো তনণূয়  কর এ টি সোথ ূ মনস্তোতি  উপনযোকসর পতরচয় দোও । 

১০। যছোট্গকল্পর বিতশষ্ট্য তনকদূশ  কর উপনযোকসর সকঙ্গ যছোট্গকল্পর মভল প্রকভদ িতুঝকয় দোও । যিোমোর পঠিি এ টি গল্প 
অিলম্বকন যছোট্গকল্পর পতরণতি সম্পক ূ সাংকিকপ আকলো পোি  র । 

১১। য োন্  য োন্  বিতশকষ্ট্যর তদক  লিয যরকখ এ টি উপনযোসক  সোথূ  ঐতিিোতস  উপনযোস িলো েোয়? বিতশষ্ট্যগুতলর তনতরকখ 
যিোমোর পঠিি এ টি ঐতিিোতস  উপনযোকসর সো লয তিচোর  র । 

১২। সোমোতজ  উপনযোকসর স্বরূপ পতরসু্ফট্  র এিাং িোাংলো সোমোতজ  উপনযোকসর ধোরোয় এ জন  ৃিী ঔপনযোতসক র এ টি 
উপনযোস সম্পক ূ আকলোচনো  র । 

১৩। ঐতিিোতস , সোমোতজ , আেতল , মনস্তোতি  ইিযোতদ নোনো রূপকভদ সকিও উপনযোকসর এমন ত ছু সোধোরণ বিতশষ্ট্য আকছ, 
েো সি ধরকণর উপনযোকসই প্রিযোতশি – আকলোচনো  র । 

১৪। য োন্  য োন্  বিতশকষ্ট্যর তদক  লিয যরকখ এ টি উপনযোসক  সোথূ  আেতল  উপনযোস িলো যেকি পোকর? িোাংলো সোতিকিযর 
যে য োকনো এ টি আেতল  উপনযোকসর স লিোর  োরণগুতল িণূনো  র । 

১৫। মনস্তোতি  উপনযোকসর সাংজ্ঞো তনণূয়  কর যিোমোর পঠিি এ টি মনস্তোতি  উপনযোকসর তিতশষ্ট্িো িতুঝকয় দোও । 

১৬। য োন্  য্ণীর উপনযোসক  রোজচনতি  উপনযোস িকল আখযো যদওয়ো িয়? িোাংলো সোতিকিযর এ টি উতেপনোসেোর োরী 
রোজচনতি  উপনযোকসর আকলোচনো  র । 

১৭। যছোট্গকল্পর সাংজ্ঞো তনরূপণ  র । প্র ৃতি তিষয়  এ টি িোাংলো যছোট্গল্প তিকেষণ  র। 

১৮। গকল্পর আ োরগি সাংতিপ্তিোই যছোট্গকল্পর এ মোত্র বিতশষ্ট্য নয় – তিষয়টি তিকেষণ প্রসকঙ্গ উপনযোকসর সকঙ্গ যছোট্গকল্পর 
প্র ৃতিগি প্রকভদ তনকদূশ  র । 

১৯। যরোমোে িলকি  ী যিোঝ? এ টি যরোমোেধমী িোাংলো উপনযোস সম্পক ূ যিোমোর ধোরনো পতরসু্ফট্  র । 

২০। ঐতিিোতস  উপনযোকসর সো লয য োন্  য োন্  তিকশষকত্বর উপর তনভূর  কর? এ টি িোাংলো ঐতিিোতস  উপনযোস অিলম্বকন 
িোর তসতি ও সীমোিিিোর তদ গুতল িুকল ধকরো । 

২১। সমোকজর দোতি পভরণ  কর সোথূ  সোমোতজ  উপনযোস িকয় উকঠ্কছ এমন এ খোতন িোাংলো উপনযোস সম্পক ূ আকলোচনো  র। 

২২। আেতল  উপনযোকস্বর বিতশষ্ট্য তনকদূশ  কর এ টি িোাংলো আেতল  উপনযোস সম্পক ূ আকলোচনো  র । 

২৩। রোজচনতি  উপনযোকসর সাংজ্ঞো তনকদূশ  কর এ টি রোজচনতি  উপনযোস আকলোচনো  র । 

২৪। যছোট্গকল্পর সাংজ্ঞো তনকদূশ  কর যিোমোর পঠিি এ টি প্র ৃতি তিষয়  যছোট্গকল্পর আকলোচনো  র । 

২৫। মনস্তোতি  উপনযোকসর লিণ তনকদূশ  কর এ টি িোাংলো মনস্তোতি  উপনযোকসর আকলোচনো  র । 

২৬। উদোিরণসি যরোমোে ও উপনযোকসর পোথূ য তনকদূশ  র । 

২৭। ঐতিিোতস  উপনযোকসর বিতশষ্ট্য আকলোচনো  কর এ টি িোাংলো ঐতিিোতস  উপনযোকসর পতরচয় দোও । 

২৮। সোমোতজ  উপনযোকসর লিণ তনকদূশ  কর এ টি িোাংলো সোমোতজ  উপনযোস সম্পক ূ আকলোচনো  র । 

২৯। উপনযোকসর সকঙ্গ যছোট্গকল্পর পোথূ য ও সোদশৃয িযোখযো  র । 

৩০। মনস্তোতি  উপনযোকসর বিতশষ্ট্য উপেুি উদোিরকণর সোিোকেয তিকেষণ  র । 

৩১। আেতল  উপনযোকসর বিতশষ্ট্য তনকদূশ সি এই ধোরোর এ টি স ল উপনযোকসর সাংতিপ্ত পতরচয় দোও । 

৩২। রোজচনতি  উপনযোকসর সাংজ্ঞোসি এ টি িোাংলো রোজচনতি  উপনযোকসর পতরচয় দোও । 



৩৩। ‘চন্দ্রকশখর’ উপনযোকস অতিপ্রো ৃকির প্রকয়োগ চতরত্র ও ঘট্নোিলীর িোৎপেূ উদ ঘোট্কন  িট্ো সিোয়  িকয়কছ িো আকলোচনো 
 র । 

৩৪। “িতিক র ঘট্ণো সমোকিশ য ৌশকলর চরম তি োশ বশিতলনী  োতিনীর সতিি দলনী উপোখযোকনর গ্রন্থকন” – আকলোচনো  র। 

৩৫। “সিয োর নকভকল গল্পোাংশ থোক  নো, থো ো উতচি নয়, তচন্তোকরোকির তিিরণ থো কি” । - এই িিিয  িদভর গ্রিণকেোগয 
যচিনোপ্রিোি রীতির উপনযোস প্রসকঙ্গ আকলোচনো  র এিাং এই রীতির এ টি উপনযোকসর উপর সাংকিকপ আকলো পোি  র । 

৩৬। যে য োকনো উপনযোকসই সমোজচচিকনযর প্রতি লন ঘকট্। িি ুতিকশষভোকি সোমোতজ  উপনযোস তিকসকি অতভতিি িওয়োর 
জনয  ী ধরকণর তিকশষত্ব প্রকয়োজন? এ টি উকেখকেোগয িোাংলো সোমোতজ  উপনযোকসর পতরচয় দোও। 

৩৭। যরোমোে এিাং উপনযোস উভকয়র মকধয মভলগি প্রকভদ য োন্ খোকন, িো েকথোপেুি উদোিরকণর সোিোকেয িতুঝকয় দোও । 

৩৮। যছোট্গল্প জীিকনর খন্ডরূপ িকলও িোকিও অখন্ডিোর আভোস থোক  । প্রকয়োজনীয় উদোিরণসি তিষয়টি িযোখযো  র । 

৩৯। “চন্দ্রকশখর” উপনযোকস বশিতলনীর আত্মসাং কট্র  োরণ িযোখযো  র । বশিতলনী সম্পক ূ িতিকমর দতৃষ্ট্ভঙ্গীটি েথোেথ ভোকি 
িতুঝকয় দোও । 

৪০। “আমোর মিুৃয তভন্ন ইিোর উপোয় নোই- এই জনয মতরলোম।“-  ীকসর উপোয় খুাঁকজ পোওয়োর জনয িিোর এই মিুৃযিরণ? 
িোাঁর মিুৃয ত  জীিন যথক  পলোয়ন? এ তিষকয় যিোমোর সুতচতন্তি অতভমি দোও । 

৪১। ঐতিিোতস  উপনযোস  োক  িকল? এ টি উপনযোস  ীভোকি ঐতিিোতস  উপনযোস িকয় ওকঠ্ িো উদোিরণসি সাংকিকপ 
িতুঝকয় দোও । 

৪২। রোজচনতি  উপনযোস িলকি  ী যিোঝোয়? দটুি রোজচনতি  উপনযোকসর নোম যলকখো। িোাংলো সোতিকিযর এ টি উকেখকেোগয 
রোজচনতি  উপনযোস পেূোকলোচনো  র । 

৪৩। আেতল  উপনযোকসর বিতশষ্ট্য  ী  ী? িোাংলো সোতিকিয এই ধরকণর এ টি উপনযোকসর আেতল িোর বিতশষ্ট্য তনরূপণ  র। 

৪৪। যছোট্গকল্পর বিতশষ্ট্য উকেখ  র । উপনযোস ও যছোট্গকল্পর িুলনোমভল  আকলোচনো  র । 

৪৫। “চন্দ্রকশখর” উপনযোকসর উপক্রমতণ ো অাংকশর সোথূ িো তিচোর  র । 

৪৬। চন্দ্রকশখকরর সকঙ্গ দোম্পিযজীিকন বশিতলনী সুখী নো িওয়োর  োরণ  ী? িোাঁর অসুকখর পতরণোম  ী িকয়তছল, িো 
আকলোচনোর সভকত্র বশিতলনীর মকনর জটিলিো তিকেষণ  র । 

৪৭। “উপনযোকসর রস উপকভোগ এিাং িোৎপেূ উপলতির জকনয  তিিোগুতল অপতরিোেূ।“ – এই উিৃতির আকলোক  ‘যশকষর 
 তিিো’ উপনযোকস িযিহৃি  তিিোগুতলর প্রোসতঙ্গ িো তনরূপণ  র । 

৪৮। “যশকষর  তিিোর অতমি িোাংলো সোতিকিযর অপভিূ সৃতষ্ট্।” – উতিটি অিলম্বকন অতমি চতরত্রটি আকলোচনো  র । 

৪৯। ‘শ্রী োন্ত(প্রথম পি)ূ’ উপনযোসটিক  আত্মজীিনী িলো েোয় ত  নো তিকেষণ  র । 

৫০। ‘শ্রী োন্ত(প্রথম পিূ)’ উপনযোকস প্র ৃতির প্রসঙ্গ প্রতিতি পতরকেকদই ঘুকর ত কর একসকছ । উপনযোসটির তিিিূকন ‘প্র ৃতি’-র 
ভভ তম ো আকলোচনো  র । 

৫১। ‘িোাঁসুলী িোাঁক র উপ থো’ উপনযোকসর দইুটি উকেখকেোগয নোরী চতরত্র তিষকয় সাংকিকপ আকলোচনো  র । 

৫২। “এই নোম রণ উপনযোকসর তশল্পরূপ এিাং প্রোণিস্তুক  েুগপৎ প্র োশ  করকছ ।“ – ‘িো৬সুলী িোাঁক র উপ থো’ উপনযোস 
সম্পক ূ এই মন্তকিযর েোথোথূয তিচোর  র । 

৫৩। ‘ভতিিিয য  খন্ডোইকি পোকর? েো ঘটিিোর িোিো অিশযই ঘটিকি।‘ – িিো য ? ভতিিিয িলকি  ী যিোঝোকনো িকয়কছ? 

৫৪। “গুরুকদি । এ ত   তরকল?” –  োর উতি? গুরুকদি য ? য োন্  প্রসকঙ্গ এ  থো িলো িকয়কছ? 

৫৫। “যিোমোকদর তমলন অিয় যিো ।“ – য  িকলকছন?  োকদর িকলকছন? উতিটির িোৎপে ূতিচোর  র । 

৫৬। “সমস্ত তশলাং পোিোকড়র শ্রী আজ চকল যগকছ।“ – প্রসঙ্গ উকেখপভিূ  িযোখযো  র । 

৫৭। “মরকি এ তদন ি িকিই ভোই।“ –  র উতি? এই উতিকি িিোর চতরকত্রর য োন বিতশষ্ট্য প্র োতশি িকয়কছ যদখোও । 

৫৮। “যদতখলোম, িড় যপ্রম শুধু  োকছই ট্োকন নো – ইিো দভকরও যঠ্তলয়ো য কল।“ – উতিটি িযোখযো  র । 

৫৯। “যগোট্ো  োিোরপোড়োর আিোলিিৃ িতনিো স্ততিি এিাং স্তি িকয় যগল  রোলীর  থো শুকন...”-  রোলী ত  িকলতছল? একি 
স কলর স্ততিি িওয়োর  োরণ ত  িো িযোখযো  র । 

৬০। ‘উপ থোর য োপোইক  ইতিিোকসর গঙ্গোয় তমতশকয় যদিোর পথ  োট্কছ।“ – য  পথ  োট্কছ? য ন যস এমন  রকছ িো 
িতুঝকয় যলখ । 

৬১। যচিনোপ্রিোিরীতি-র উপনযোকসর মভল বিতশষ্ট্যগুতল উকেখ  র । িোাংলো উপনযোস সোতিকিয এই রীতির সোথূ  িযিিোর 
িকয়কছ – এ ধরকণর এ টি উপনযোকসর সাংতিপ্ত আকলোচনো  র । 

৬২। যছোট্গকল্পর উপসাংিোর অাংকশর গুরুত্ব উদোিরণসি আকলোচনো  র । 

 

 



 

চিুথূ পত্র 

১। রূপ  ও সোাংক তি  নোট্ক র বিতশষ্ট্য আকলোচনো  র। প্রসঙ্গি এ টি সোাংক তি  নোট্ক র পতরচয় দোও। 

২। যে য োন দটুি তিষয় সম্পক ূ আকলোচনো  র। 

   অ) প্রিসন  আ) যমকলোড্রোমো   ই) সোমোতজ  নোট্   ঈ) থোরূ্ তথকয়ট্োর 

৩। ‘যিঙ্গতল তথকয়ট্োর-এর সতু্রপোি ত ভোকি িয়? িোাংলো রঙ্গমকের ইতিিোকস এই তথকয়ট্োকরর গুরুত্ব তনণূয়  র। 

৪। ‘এক ই ত  িকল সভযিো’ প্রিসকন অতভজোি নোরী চতরত্রগুতলর উপস্থোপনো সম োলীন েুগতচত্রক  প্র োশ  রকি  িদভর সিম 
িকয়কছ িো আকলোচনো  র। 

৫। ‘এক ই ত  িকল সভযিো’ প্রিসকন সাংলোপ প্রকয়োকগর সোথূ িো তিচোর  র। 

৬। ‘ভি তশিমতন্দর’ যথক  ‘িকুড়ো সোতলক র ঘোকড় যরোাঁ’ – প্রিসনটি নোম পতরিিূন ত  জরুতর তছল িকল মকন িয়? যিোমোর 
উত্তকরর সপকি েুতি দোও। 

৭। ‘িকুড়ো সোতলক র ঘোকড় যরোাঁ’- প্রিসনটি অপ্রধোন চতরত্রগুতলর জনযই উজ্জ্বল িকয় উকঠ্কছ। আকলোচনো  র। 

৮। রিীন্দ্রনোকথর ‘মিুধোরো’ নোট্ক র সাংলোপ আপোি  োিযময়িোর আড়োকল  ীভোকি যশোষকণর তিরূকি ঝলকস উকঠ্কছ, িো 
তনকজর ভোষোয় আকলোচনো  র। 

৯। ‘মিুধোরো’ নোট্ক র অতভতজৎ-য  রিীন্দ্রনোথ িকলকছন ‘মোরকনওয়োলোর তভির োর পীতড়ি মোনষু।’ চতরত্রটি তিকেষণ প্রসকঙ্গ 
মন্তিযটির িোৎপেূ যিোঝোও। 

১০। তপ্রয়নোথ মতে  চতরত্রটি নোট্য আকয়োজকনর তদ  যথক   িট্ো অপতরিোেূ ‘টিকনর িকলোয়োর’ আকলোচনো  কর িো যিোঝোও। 

১১। ‘টিকনর িকলোয়োর’ নোট্ক র সঙ্গীিগুতলর প্রোসতঙ্গ িো যিোঝোও। 

১২। ‘িুতম যিো মতুচর কুমকুমকরর মি  ুকল উকঠ্ছ যদখতছ।’- য ,  োক  এ থো িকলকছ? য োন্  প্রসকঙ্গ এ থো িলো িকয়কছ? 

১৩। ‘যদখকিন যলো ট্ো আিোর যর্পুটি মযোতজকেট্ যিো, গুতল-টু্তল নো  কর িকস’- য ,  োক  এ থো িকলকছ? ‘যর্পটুি 
মযোতজকেট্’ িলকি  োক  যিোঝোকনো িকয়কছ? 

১৪। ‘আতম এ তদ  যথক  ব্রহ্মোর সমোন। আতম যদিতশল্পী তিশ্ব মূো।’- য   খন এ থো িকলকছ? উতিটির আকলোক  িিোর 
চতরকত্রর য োন্  বিতশষ্ট্য প্র োশ যপকয়কছ? 

১৫। যে য োকনো দটুি তিষয় সম্পক ূ আকলোচনো  র । 

  অ) ঐতিিোতস  নোট্   আ) যপৌরোতণ  নোট্   ই) অযোিসোরূ্ নোট্   ঈ) এ োি নোট্  

১৬। িোাংলো নোট্যোতভনকয়র যিকত্র নোট্য তনয়ন্ত্রণ তিল উপস্থোপনোর যপ্রিোপট্ আকলোচনো  র। প্রসঙ্গি তিলটির তিষয়িস্তু ও 
উকেশয সম্পক ূ আকলোচনো  র। 

১৭। ‘িকুড়ো সোতলক র ঘোকড় যরোাঁ’ প্রিসকন নোট্য োকরর িোসযরস পতরকিশকনর বনপুণয সম্পক ূ আকলোচনো  র। 

১৮। ‘যসইখোকন তিতন েন্ত্রোসুরক  আঘোর  রকলন, েন্ত্রোসুর িোাঁক  যসই আঘোি ত তরকয় তদকল’ – য   োক  িকলকছ? এ থো 
য ন িলো িকয়কছ আকলোচনো  র । 

১৯। ‘টিকনর িকলোয়োর’ নোট্ক র ময়নো  টি প্রতিিোদদপৃ্ত চতরত্র – সাংতেষ্ট্ নোট্  অিলম্বকন মন্তিযটি তিকেষণ  র। 

২০। উৎপল দকত্তর ‘টিকনর িকলোয়োর’ নোট্ক র নোম রকণর সোথূ িো তিচোর  র। 

২১।মোইক ল মধুসভদন দকত্তর ‘িকুড়ো সোতলক র ঘোকড় যরোাঁ’ প্রিসকন ভিপ্রসোকদর চতরত্রটি  িদভর তিশ্বোসকেোগয িকয় উকঠ্কছ তিচোর 
 র। 

২২। ‘এক ই ত  িকল সভযিো’ প্রিসকন মোইক ল মধুসভদন দত্ত িদোনীন্তন েুগ-সমোকজর যে তচত্র এাঁক কছন িোর িোস্তিিো ও 
গ্রিণকেোগযিো তিচোর  র। 

২৩। ‘আতম শুকনতছ এই পথ তদকয় িোক  তনকয় যগল, ঐ যগৌরীতশখকরর পতিকম – যসখোকন আমোর দতৃষ্ট্ যপৌাঁছয় নো’ – য  
এ থো িকলকছ?  োর সম্পক ূ এই উতি  রো িকয়কছ? উতিটির প্রোসতঙ্গ িো ত ? 

২৪। ‘সোাঁকঝর যিলোয় যদো োকন জ্বোলকিন। ওপকর যিল-লন্ঠন, যদয়োকল যদয়োলতগতর আর যমকজকি এই নিোিী িতির যরোকশনোই।’ 
–য  িকলকছ?  োক  িকলকছ? য ন িকলকছ? 

২৫। ‘টিকনর িকলোয়োর’ নোট্ক র আকিদন এ োকলও  িট্ো প্রোসতঙ্গ  িো আকলোচনো  র । 

২৬। ‘এ প্রসোদ যনকিো নো, যিোমোক  আর পভকজোই  রি নো য োকনোতদন।’ িিো য ? তিতন  োক  এ থো িকলকছন? উতিটির 
িোৎপেূ ত ? 

২৭। যে য োন দটুি তিষয় সম্পক ূ আকলোচনো  র । 

   অ) যজোড়োসোাঁক ো নোট্যশোলো  আ) িোগিোজোর অযোকমচোর তথকয়ট্োর  ই) নোট্যতনয়ন্ত্রণ তিল  ঈ) যলকির্  ও যিঙ্গলী 
তথকয়ট্োর 



২৮। নযোশনোল তথকয়ট্োকরর সভত্রপোি  ীভোকি িয়? এই তথকয়ট্োকরর প্রথম পকিরূ ইতিিোস ও অতভনয় সম্পক ূ তিস্তোতরি 
আকলোচনো  কর িঙ্গীয় নোট্যশোলোর ইতিিোকস এর িোৎপে ূও গুরুত্ব  িখোতন িো যদখোও। 

২৯। ট্র্যোকজতর্র সাংজ্ঞো ও বিতশষ্ট্গুতল সম্পক ূ আকলোচনো  র। এ টি সোথূ  িোাংলো ট্র্যোকজতর্ নোট্ক র তিস্তোতরি পতরচয় দোও। 

৩০। ‘মিুধোরো’ নোট্ক র রণতজৎ চতরত্রটির পভণূোঙ্গ তিকেষণ  র। 

 

 

 

পেম পত্র 
 
১। আখযোন  োিয ও গোথো  োকিযর সাংজ্ঞো যলকখো। এই দইু  োকিযর পোথূ য তনকদূশ  কর এ টি িোাংলো আখযোন  োকিযর পতরচয় 

দোও। 
২। উদোিরণ সি যে য োকনো দটুি তিষয় সম্পক ূ আকলোচনো  র। 
  আতদ মিো োিয, গীতি োিয, পত্র োিয 
৩। ‘নিজোগ্রি মভলযকিোকধর প্রভোকি য  য়ী ও শভপূনখো নিুন িযতিত্ব তনকয় িীরোঙ্গণো  োকিয আতিভভূ ি িকয়কছন’ – আকলোচনো 

 র। 
৪। ‘িীরোঙ্গনো’  োকিযর নোম রণ  িদভর সোথূ  িকয়কছ তিচোর  র। 
৫। ‘িত্রকুমলিোলো আতম; িত্রকুমল-িধভ; 
   য মকন এ অপমোন সি বধেূ ধতর? 
   ছোতড়ি এ যপোড়ো প্রোণ জোহ্নিীর জকল,’ – য োন্  পতত্র োর অাংশ? ‘অপমোন’ িলকি  ী যিোঝোকনো িকয়কছ? ‘জোহ্নিী’ শকব্দর 

অথূ  ী? 
৬। ‘তনরুকেশ েোত্রো’  তিিোয় যসৌন্দেূকিোধ ও রিসযময়িোর যে তমলন ঘকট্কছ িোর মভলযোয়ন  র। 
৭। ‘আমোকদতর কুমটির োনকন 
     ুকট্ পুষ্প, য ি যদয় যদিিো-চরকণ 
    য ি রোকখ তপ্রয়জন-িকর’  - য োন্   তিিোর অাংশ? উিৃতি অাংশটির িোৎপেূ যলকখো। 
৮। ‘যেকি পোতর ত ন্তু য ন েোি’  তিিোয় মিুৃযকচিনোক  অতিক্রম  কর যজকগ ওকঠ্ িোাঁচোর আনন্দ। - আকলোচনো  র। 
৯। ‘যদকখ য োমল িযথোর সোতর 
    অশ্রুতসি সজল রকথ, 
    যমোকমর মি সোধগুতল যমোর 
    তিতছকয় তদলোম আঙোর-পকথ।’ – য োন্   তিিোর অাংশ?  তির নোম যলকখো। ‘আঙোর-পকথ’ িলকি  তি  ী িতুঝকয়কছন? 
১০। তনম্নতলতখি অাংশটির  োিযচশলী তিচোর  র। 

আর ত  তলতখকি দোসী? সপুতন্ডি িুতম 
িম ভ্রম; িম যদোষ – য মকন পতড়ি 
ত   তিল যপোড়ো মনঃ, িোয়, ত  তলতখল 
যলখনী? আইস, নোথ, এ তমনতি পকদ। 
  তলতখন ুযলকখন িতস এ োত নী িকন, 
 োাঁতপ ভকয়-  োাঁতদ যখকদ- মতরয়ো শরকম। 
লকয়  ুলিনৃ্ত,  োন্ত, নয়ন- োজকল 
তলতখন!ু িতমও যদোষ, দয়োতসনু্ধ িুতম। 
আইকল দোসীর পোকশ, িতুঝি িতমকল 
যদোষ িোর, িোরোনোথ? ত  আর  তিি? 
জীিন মরণ মম, আতজ িি িোকি। 

১১। উদোিরণ সি যে য োকনো দটুি তিষয় সম্পক ূ আকলোচনো  র। 
   আলাং োতর  মিো োিয, যশো  গীতি, আখযোন োকিযর সাংজ্ঞো ও পতরচয় 
১২। ‘িীরোঙ্গনো  োিয’-র নোরী চতরত্রগুতল তনমোূকণ উতনশ শি ীয় িঙ্গীয় নিজোগরকণর প্রভোি  িট্ো িো আকলোচনো  কর 

িতুঝকয় দোও। 
১৩। রিীন্দ্রনোকথর ‘যসোনোর িরী’  োকিযর বিষ্ণি  তিিো’য় যলৌত   যপ্রম অকলৌত   িযঞ্জনো লোভ  করকছ – আকলোচনো  কর 

যদখোও। 



১৪। ‘তচরতিকরোকির িোণীই  তি নজরুল ইসলোকমর ‘তিকরোিী’  তিিোয় ধ্বতনি।  তির এই তিকরোি গভীর মোননকপ্রম যথক ই 
সঞ্জোি।‘ মন্তিযটির েথোথূয তিচোর  করো। 

১৫। ‘দোতররয’  তিিোয়  তি ঞ্জরুল িকলকছনঃ ‘উন্নি  তরছ তশর েোর মোথো নীচু’ –  তির য োন্  মোনতস িো এখোকন প্র োশ 
যপকয়কছ? িোাঁক  দঃুখিোদী িলো েোয় ত নো আকলোচনো  কর যদখোও। 

১৬। ইতিিোস ও  ল্পকলোক র তম্কণ  তি শঙ্খ যঘোষ সৃতষ্ট্  করকছন এ   ল্পজগৎ। ‘িোিকরর প্রোথূনো’  তিিোটির তিষয়িস্তুর 
পতরকপ্রতিকি  তির যসই  ল্পজগকির পতরচয় দোও। 

১৭। জীিনোনকন্দর ‘সুকচিনো’  তিিোয়  তির সমোজ সকচিনিোর এিাং  োলকচিনোর যে পতরচয় পোও িো যিোমোর তনকজর 
ভোষোয় আকলোচনো  র। 

১৮। তনম্নতলতখি অাংশটির  োিযচশলীর তিচোর  র। 
  েি চোও িি লও িরণী ’পকর 
আর আকছ? আর নোই তদকয়তছ ভকর। 
এি োল নদীকূকল 
েোিো লকয় তছন ুভুকল 
স লই তদলোম িুকল 
ধকর তিথকর – 

এখন আমোকর লকিো  রণো  ’যর। 
ঠ্োাঁই নোই, ঠ্োাঁই নোই – যছোকট্ো যস িরী 
আমোরই যসোনোর ধোকন তগকয়কছ ভতর। 
্োিণগগন তঘকর 
ঘনকমঘ ঘুকর ত কর, 
শভণয নদীর িীকর 
রতিন ুপতড় – 

েোিো তছল তনকয় যগল যসোনোর িরী।। 
১৯। গীতি োিয  োক  িকল? গীতি তিিোর তিতভন্ন য্ণীগুতল  ী  ী? িোাংলো ভোষোর এ জন প্রধোন গীতি তির রচনো বিতশষ্ট্য 

আকলোচনো  র। 
২০। ‘পরম অধমূোচোরী রঘুকুমলপতি’ ... য  য়ীর এই অতভকেোগ উি চতরত্রটিক   ীভোকি প্রতিিোদী নোরীকি পতরণি  করকছ 

সাংতেষ্ট্ পত্রটি আকলোচনো  কর যদতখকয় দোও। 
২১। ‘তনরুকেশ েোত্রো’  তিিোয়  তির যে যসৌন্দেূভোিনো প্র োশ যপকয়কছ িোর সময  পতরচয় দোও। 
২২। িীরোঙ্গনো  োকিযর নোতয় ো চতরত্রগুতলর উপকর পোিোিয প্রভোি  িখোতন তক্রয়োশীল িকয়কছ, যস তিষকয় আকলোচনো  র। 
২৩। ‘আমোর ব ত য়ৎ’  তিিোয় সম োলীন ঘট্নোিলীর যপ্রতিকি নজরুল ইসলোকমর যে তিকরোিী ভোিনো প্র োশ যপকয়কছ যস 

তিষকয় আকলোচনো  র। 
২৪। সুভোষ মকুখোপোধযোয় রতচি ‘িধভ’  তিিোটির মমূোথূ তিকেষণ  করো। প্রসঙ্গি রিীন্দ্রনোকথর ‘িধভ’  তিিোটির সকঙ্গ ঐ 

 তিিোটির এ টি িুলনো  করো। 
২৫। ‘মোলিীিোলো িোতল ো তিদযোলয়’  তিিোয়  থক র দতৃষ্ট্ভঙ্গীকি ব কশোর যপ্রকমর যিদনো  ীভোকি প্র োতশি িকয়কছ আকলোচনো 

 র। 
 

ষষ্ঠ পত্র 
 
১। ‘পুিুল িই যিো নই আমরো, এ জন আড়োকল িকস যখলোকেন’ – এই উতিটির আকলোক  ‘পুিুল নোকচর ইতি থো’ 

উপনযোকসর নোম রণটি েথোেথ ত নো তিচোর  করো। 
২। যসনতদতদ মভল নোরীচতরত্র নো িকলও উপনযোকস অিযন্ত গুরুত্বপভণূ – আকলোচনো  র। 
৩। ‘অরকণযর অতধ োর’ উপনযোকসর ‘উপসাংিোর’ অাংশটির যেৌতি িো তিচোর  র। 
৪। ‘ধরতি আিো’ িকয় ওঠ্োর পকথ িীরসোর জীিন নোনোন পকিূর মকধয তদকয় অতিিোতিি িকয়কছ। িোর যসই চলোর পথটির 

পতরচয় তদকয় ‘ধরতি আিো’ িকয় ওঠ্োর  োরণ তনকদূশ  র। 
৫। ‘লযোিকরট্রী’ গকল্পর যসোতিনী এ  অিুলনীয় সৃতষ্ট্ – তিচোর  র। 



৬। ‘পয়লো নম্বর’ গকল্পর নোতয় ো অতনলোর প্রতিিোদ  ীকসর তিরুকি তছল? এই সভকত্র স্বোমীক  ও সীিোাংশুক  এ ই তচঠি যদিোর 
িোৎপেূ তিকেষণ  র। 

৭। ‘চুয়োচন্দন’ গল্পটির মোনতি  আকিদন েুতিসি তিচোর  র। 
৮। ‘ তসল’ গকল্প মখুোতজূ – চতরত্রটির তিচোর  র। 
৯। ‘অশ্বকমকধর যঘোড়ো’ গল্পটির নোম রকণর এই অতভনিত্ব য ন – আকলোচনো  র। 
১০। ‘অন্তঃসতললো’ গকল্পর মনস্তোতি  পতরকপ্রতিিটি তিকেষণ  কর যদখোও। 
১১। ‘তিন্দরুও পতরিিূন িইয়োতছল, এও পতরিিূন’ – য  এ থো িকলকছ? তিন্দরু  ী পতরিিূন িকয়তছল? এখন য োন 

পতরিিূকনর  থো িলো িকয়কছ? 
১২। ‘আ োকশ যমঘ  কম নদীর জল িোকড় – নইকল ত  জগৎ চকল যছোকট্োিোি?ু” – িিো য ?  থোটির িোৎপে ূত ? 
১৩। ত ছুই  ুকরোয় নো পৃতথিীকি.. সাংগ্রোমও  ুকরোয় নো, যশষ িকি পোকর নো’ – প্রোসতঙ্গ  উকেখসি িোৎপেূ তিচোর  র। 
১৪। ‘মো নো যজকন যিোমোর ওপর অিযন্ত অনযোয় আতম  করতছলোম, আজ িোরই শোতস্ত আমোক  তনকি িকি’ – য   ী অনযোয় 

 করতছল? শোতস্তটি  ী তছল? 
১৫। ‘পুিুল নোকচর ইতি থো’ উপনযোসটিকি যেভোকি অন্তিূোস্তিিোর তিষয়টি রূপোতয়ি িকয়কছ, িো উপেুি উকেখসি তিকেষণ 

 র। 
১৬। ‘অরকণযর অতধ োর’ উপনযোকস্বর গঠ্কন ধোনী মনু্ডো চতরত্রটির এ টি তিকশষ ভভ তম ো রকয়কছ – আকলোচনো  র। 
১৭। রিীন্দ্রনোকথর ‘সুভো’ অিলম্বকন সুভো চতরত্রটির মভলযোয়ন  র। 
১৮। এ  িরুকণর ভোকলোিোসো আর আকত্মোৎসগূ, ভুল  রো আর জীিন তদকয় িো সাংকশোধকনর অপভিূ  োতিনী তিসোকি 

‘যমঘমেোর’ যছোট্গল্পটির সোথ ূিো তিচোর  করো। 
১৯। ‘যট্োপ’ গকল্পর নোম রণ  িদভর সঙ্গতিপভণূ িো আকলোচনো  র। 
২০। ‘িুতধি পোষোণ’ গল্পটির গঠ্ন য ৌশল সম্পক ূ আকলোচনো  র। 
২১। ‘আদোি’ দোঙ্গোর পট্ভভ তমকি রতচি সোম্প্রদোতয়  সম্প্রীতি ও মোনিিোকিোকধর গল্প। - ‘আদোি’ গল্পটি অিলম্বকন িিিযটি 

পতরসু্ফট্  র। 
২২। ‘...আমোর পরমোয়ুর সমস্ত তদন-রোতত্রর মকধয যসই এ টিমোত্র রোতত্রই আমোর িুে জীিকনর এ মোত্র চরম সোথূ িো’ – 

উতিটির িোৎপেূ তিকেষন  র। 
২৩। ‘ত  এ সুখ িোাঁর অদকৃষ্ট্ টিত ল নো’ – উতেষ্ট্ িযতিটি য ? য োন্  সুখ িোাঁর অদকৃষ্ট্ য ন টি ল নো? 
২৪। ‘আতম সিযই তক্রিোন নই যগো িোপ্ ’ –  োর উতি? এই উতির িোৎপেূ তিকেষন  র। 
২৫। ‘...এই দইু েুি  েুিিী ভোঙোকচোরো িোতড়ট্োর তিনিলোর এ ট্ো অন্ধ োর ঘকর সোরোরোতত্র িন্দ্রোিীন তনঘুূম যচোকখ তনঃশকব্দ 

িকস যথক  সভকেূোদকয়র প্রিীিো  রকি লোগল’ – এই উিৃিোাংকশর তভতত্তকি ‘এখন যপ্রম’ গকল্পর অতভমখুটি আকলোচনো  র। 
 
 

সপ্তম পত্র 
১। প্রিকন্ধর য্ণীতিভোকগর উকেখসি িযতিতনষ্ঠ প্রিকন্ধর পতরসকর যলখক র িযতিমন ও তশল্পীসত্তো  ীভোকি অতভিযতি লোভ  কর 

উপেুি উদোিরণসি িো িতুঝকয় দোও। 
২। যে য োকনো দটুি তিষকয় আকলোচনো  র । 
  র্োকয়রী, ভ্রমণ সোতিিয, পত্রসোতিিয, রমযরচনো 
৩।‘এ ো – য  গোয় ওই’ রচনোয়  মলো োন্ত  ীভোকি জীিকন এ োত কত্বর বনরোশয যথক  সিূ-মোনিপ্রীতির যচিনোয় একস 

যপৌাঁকছকছ িো িতুঝকয় দোও। 
৪। ‘তছন্নপত্র’-এ িতণূি রিীন্দ্রনোকথর জীিন-অতভজ্ঞিো িোাঁর িৎ োলীন সোতিিয সৃতষ্ট্ক   ীভোকি প্রোতণি  করকছ িো আকলোচনো 

 র। 
৫। রমযরচনো য োন্  গুকণ রমণীয় িকয় ওকঠ্? রমযরচনো ও লঘুরচনো ত  এ  জোকির? িোাংলো সোতিকিযর এ জন স ল 

রমযরচনো োর সম্পক ূ আকলো পোি  র। 
৬। িযতিগি প্রিন্ধ িলকি  ী যিোকঝো? িযতিগি প্রিকন্ধর এ টি তনকদূশসি িোর বিতশকষ্ট্যর পতরচয় দোও। 
৭। ‘সিজুপকত্র’র  োল িখনও িহুদভর। অথচ ১৮৯৫ সোকলর মকধয তলতখি ‘তছন্নপকত্র’র মকধয রিীন্দ্রনোথ চতলি গকদযর আিে ূ

বনপুণয যদখোকলন। - দষৃ্ট্োন্তসি এই বনপুকণযর পতরচয় দোও। 
৮। তনম্নতলতখি যে য োকনো এ টি তিষকয় প্রিন্ধ রচনো  র। 
    ) মধযেুকগর িোাংলো  োকিয নোরী 



   খ) প্রিন্ধ-তশল্পী িতিমচন্দ্র 
   গ) িোাংলো রোজচনতি  উপনযোস 
   ঘ) সোতিকিযর অগ্রগতিকি সোমতয় পকত্রর ভভ তম ো 
   ঙ) স্বোধীনিো-পরিিী িোাংলো  তিিো 
৯। ‘রূপ থোর তিরুকি প্রোপ্তিয়স্ককদর প্রধোন অতভকেোগ – ইিোর অলী িো ও অিোস্তিিো’ । যলখ   ীভোকি এই অতভকেোগ 

খন্ডন  করকছন িো যলকখো। মোনকুষর জীিকন রূপ থোর প্রভোি সম্পক ূ যলখক র মিোমি িযি  র। 
১০। ‘ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত’ প্রিকন্ধ যলখ  যেভোকি সাংতেষ্ট্  তির  োিয- ৃতির মভলযোয়ন  করকছন িো তনকজর ভোষোয় যলখ। 
১১। ‘তিড়োল’ প্রিন্ধ অিলম্বকন িতিমচকন্দ্রর সমোজভোিনোর পতরচয় দোও। 
১২। ‘তছন্নপত্র’এর পোঠ্য অিলম্বকন রিীন্দ্রনোকথর মিূযপ্রীতির পতরচয় দোও। 
১৩। “.....সু্কল  কলজ এিাং তিশ্বতিদযোলকয়র সিূস্তকরই তশিোর িোিন তিসোকি মোিৃভোষো িযিিোকরর সময় একস যগকছ” – য োন্  

প্রসকঙ্গ যলখ  এই  থো িকলকছন? তিকদতশ ভোষোয় তশিো গ্রিণ  রোর য োন্  অসুতিধোর  থো যলখ  উকেখ  করকছন? 
মোিৃভোষো িযিিোর প্রসকঙ্গ যলখ  জোপোকনর যে অতভজ্ঞিোর  থো িকলকছন, িো সাংকিকপ যলকখো। 

১৪। ভ্রমণ সোতিকিযর প্রধোন লিণগুতল উকেখ  করো। এ টি উপেুি ভ্রমণ  োতিতন অনসুরকণ এই লিণগুতল স্পষ্ট্  করো। 
১৫। এ োকলর সোতিিয সমোকলোচনোর যে য োকনো দটুি পিতি দষৃ্ট্োন্তসি আকলোচনো  র। 
১৬। িতিমচকন্দ্রর ‘আমোর মন’ প্রিন্ধটির আপোি লঘ ু ভোিটি জীিকনর সিযোনসুন্ধোকনর এ টি প্রধোন উপোয়। - রচনোটি 

অিলম্বকন আকলোচনো  র। 
১৭। ‘তছন্নপত্র’ গ্রকন্থ পদ্মোিীকরর মোনিজীিন য মনভোকি ধরো পকড়কছ িো পোঠ্য প্রিন্ধ অিলম্বকন যলকখো, 
১৮। যসোতভকয়ি ইউতনয়কনর তিস্ময় র প্রগতির মভল পতর ল্পনো সভত্রগুতল তনকদূশ  করো। প্রোথতম  ভোকি যসখোকন সো লয একলও 

জোয়গোয় অি যমকলতন।  ৃতষর যিকত্র যসখোকন প্রধোন দটুি ভুল  ী িকয়তছল িকল যলখ  মকন  করন, িো তিশদভোকি িতুঝকয় 
দোও। 

১৯। ‘যে যদকশ িহু ধমূ িহু ভোষো’ প্রিকন্ধ িহু ভোষো ও সম্প্রদোকয় তিভি ভোরকির ভোষো সমসযো সমোধোকন ও সাংিতি তিধোকন 
প্রোিতন্ধ  যে পথ তনকদূশ  করকছন িোর সাংতিপ্ত আকলোচনো  করো এিাং এই তিষকয় যিোমোর তনজস্ব অতভমি দোও। 

২০। পত্র য োন্  য োন্  বিতশকষ্ট্য সোতিতিয  য োলীনয অজূন  কর? পকত্রর মকধয  ীভোকি তশল্পী-িযতিকত্বর প্র োশ ঘকট্ িো দষৃ্ট্োন্তসি 
িযি  করো। 

২১। সাংতিপ্ত পতরচয় দোও ।(কে য োন দটুি) 
  িুলনোমভল  সমোকলোচনো পিতি 
  রমযরচনো 
  ভ্রমণ সোতিিয 
২২। ‘ মলো োন্ত এ োধোকর  তি, দোশূতন , সমোজতশি , রোজনীতিজ্ঞ ও স্বকদশকপ্রতম ’ – ‘ মলো োকন্তর দপ্তর’ –এর পোঠ্য 

প্রিন্ধগুতল অিলম্বকন মন্তিযটির েোথোথূয তিচোর  করো। 
২৩। “ত  তিপুল অপচয় আমোকদর জোিীয় প্রয়োকসর” – য োন্  অপচকয়র  থো এখোকন িলো িকয়কছ, িো  ী অকথূ অপচয় এিাং 

অপচয় এড়োনীর উপোয়  ী? নোলন্দো-িিতশলোর তশিোদশনূক  প্রোিতন্ধ  য ন িতি র যভকিকছন, িো িতুঝকয় দোও। 
২৪। আসল পটু্য়ো ছতি িলকি যলখ   ী িতুঝকয়কছন? িোাংলোর পটু্য়োরো যপৌরোতণ  জগিক   ীভোকি এই তশকল্প গ্রিণ  করকছন? 
২৫। ভোকলো তচঠি যলখোর মকিো দরুূি  োজটি রিীন্দ্রনোথ  িট্ো স লভোকি সম্পোদন  করতছকলন, ‘তছন্নপত্র’-র পত্রগুতল অনসুরণ 

 কর িতুঝকয় দোও। 
 

অষ্ট্ম পত্র 

১।  োতলদোকসর নোট্ গুতলর নোম যলকখো। িোকদর যে য োকনো এ টি সম্পক ূ তিস্তোতরি আকলোচনো  র। 
২। গীিকগোতিন্দম্  য ন  োলজয়ী সৃতষ্ট্ েুতিসি িযোখযো  র। 
৩। িোণভকট্টর ‘ োদম্বরী’ সম্পক ূ নোতিদীঘূ প্রিন্ধ যলখ। 
৪। সাংতিপ্ত আকলোচনো  র।  
   রীতিরোত্মো  োিযসয, তিভোি ও অনভুোি, রসও  োকিযর জগৎ অকলৌত   মোয়োর জগৎ 
৫। ‘সোতিকিযর তিচোরও সোতিকিযর সৃজন’ – মন্তিযটি রিীন্দ্রনোকথর সোতিকিযর তিচোর  অনসুন্ধোকনর পকি  িখোতন েুতিেুি িকল 

মকন  র- আকলোচনো  র।  
৬। “ োকিযর আত্মো িোচয নয়, িযঞ্জনোঃ  থো নয়, ধ্বতন, রসধ্বতন” – আকলোচনো  র। 



৭। ‘মেৃ টি ’ নোট্ক র  োতিতন সাংকিকপ তলকখ এই নোট্ ক  ‘আধুতন ’ িলোর  োরণগুতল তিকেষণ  র। 
৮। ট্র্যোকজতর্ রচনোয় যশ সপীয়োকরর  ৃতিত্ব তিচোর  কর িোাংলো ট্র্যোকজতর্ নোট্  রচনোয় যশ সপীয়োকরর প্রভোি সম্পক ূ সাংকিকপ 

আকলোচনো  র। 
৯। যে য োকনো এ টি তিষকয় সাংকিকপ আকলোচনো  র। 
    োদম্বরী, গীিকগোতিন্দকমর ভোষো, অতভজ্ঞোনশকুমন্তলম, তিক্রকমোিূশী, িষূচতরি 
১০। ‘আধুতন  জীিকনর অিিয় ও পতরিতিূি মভলযকিোকধর অসোমোনয তচত্রণ ঘকট্কছ এতলয়কট্র  তিিোয়’ – আকলোচনো  র। 
১১।  তি মিোকদিী িমূোর  োকিযর বিতশষ্ট্যগুতল সাংকিকপ আকলোচনো  কর তিতন্দ  োিয আকন্দোলকন িোাঁর ভভ তম োর মভলযোয়ন  র। 
১২। ‘অন্তকরর তজতনসক  িোতিকরর, ভোকির তজতনসক  ভোষোর, তনকজর তজতনসক  তিশ্বমোনকির এিাং িণ োকলর তজতনসক  

তচর োকলর  তরয়ো যিোলো সোতিকিযর  োজ।’ – তিকেষণ  র। 
১৩। ‘এইজনযই  তি েখন  োকিযর ভোষোক  রকসর মভতিূকি রূপোন্তর  করন, িখন তিতন ভোকি যলৌত   পতরতমিিত্বক  ছোতড়কয় 

ওকঠ্ন’ – ‘যলৌত   পতরতমিত্ব’ িলকি  ী যিোঝোকনো িকয়কছ? ছোতড়কয় ওঠ্োর প্রকয়োজন িয় য ন তিকেষণ  র। 
১৪। িোণভট্ট সাংসৃ্কি সোতিকিযর য োন্  শোখো অিলম্বকন সোতিিযসৃতষ্ট্  করতছকলন? িোাঁর রতচি গ্রন্থগুতলর নোম  ী? িোণভকট্টর 

 তি প্রতিভোর পতরচয় দোও। 
১৫। যে য োকনো এ টি তিষকয় সাংকিকপ আকলোচনো  র । 
   যমঘদভি, মোলিীমোধি, মেৃ টি , মিোিীরচতরি, ঋিুসাংিোর 
১৬। “ োিযরকসর আধোর  োিযও নয়,  তিও নয় – সহৃদয়  োিয পোঠ্ক র মন” – ‘সহৃদয়  োিযপোঠ্ ’ িলকি  ী যিোঝোকনো 

িকয়কছ? সহৃদয়  োিযপোঠ্ক র মকন  ীভোকি  োিযরস সৃষ্ট্ িয় িো আকলোচনো  র। 
১৭। ঔপনযোতস  রূকপ চোলসূ তর্ক কের  ৃতিকত্বর পতরচয় দোও। 
১৮। য োন্  য োন্  বিতশকষ্ট্যর জনয িোণূোরূ্ শ-য  আধুতন  েুকগর য্ষ্ঠ নোট্য োর িলো েোয় আকলোচনো  র। 
১৯। ছোয়োিোদ  ী? ছোয়োিোদী  তি তিসোকি ‘তনরোলো’র মভলযোয়ন  র। 
২০। “অপরূপক  রূকপর িোরো িযি  তরকি যগকল িচকনর মকধয অতনিূচনীয়িোক  রিো  রো চোই” – প্রসঙ্গ তনকদূশ সি তিষয়টি 

আকলোচনো  র। 
২১। শভরক র নোট্ গুতল সম্পক ূ আকলোচনো  র।  োতলদোস-পরিিী নোট্য োর তিসোকি িোাঁর বিতশষ্ট্য িযোখযো  র। 
২২। স্ককট্র ঔপনযোতস  প্রতিভোর পতরচয় দোও। িোাংলো সোতিকিয স্কট্-রতচি উপনযোকসর স্বী রণ  িখোতন ঘকট্কছ িো যদখোও। 
২৩। ঔপনযোতস  যপ্রমচকন্দর স্বোিকন্ত্রযর পতরচয় দোও। িোাংলো সোতিকিযর িোাঁর উপনযোকসর প্রভোি  িট্ো পকড়কছ িো যলকখো। 
২৪। “এ  রস অনয রকস িযতভচোরীর  োজ  কর” –  ীভোকি এ টি রস অনয রকসর িযতভচোরী িয় আকলোচনো  র। 
২৫। “সোতিকিযর তিষয় মোনিহৃদয় ও মোনিচতরত্র” –  ীভোকি সোতিকিযর তিষয় মোনি মন ও চতরকত্রর েুগলিন্দী িকয় ওকঠ্ িো 

যদখোও। 
 

 

   

  
 
 
 


