ড. ভূ পেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি মহাতিদযালপের তি.এ অনার্স, োর্স-২ এর র্কল ছাত্রছাত্রীপক জানাপনা
হপে যে প্রপিযপক েতরষ্কার ভাপি উত্তরেপত্রর প্রথম োিাে তনপজর নাম, ইউতনভাতর্সতর্ যরাল নম্বর,
যরতজপেশন নম্বর, ইপমল আইতড ও যমািাইল য ান নম্বর তলখপি ও েথােথ র্ংপেপে উত্তর তলপখ
যর্গুতলপক ছতি িুপল অথিা তে তড এ আকাপর 124bengalioldpart2@gmail.com এই যমল
আইতডপি যমল করপি। যমল োঠাপনার যশষ িাতরখ ২/১২/২০২০।
ড. ভূ পেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি মহাতিদযালে
তি.এ অনার্স োর্স-২ (১+১+১)
েুরািন োঠক্রম

চিুথস েত্র
১। যে যকান োাঁচতর্ প্রপের উত্তর দাও

েূ র্সমান- ৫০
২ × ৫ = ১০

ক) ‘িীরাঙ্গনা কািয’ কাপক উৎর্র্স করা হপেতছল?
খ) যকান তিপদশী কাপিযর প্রভাি ‘িীরাঙ্গনা কািয’ এর মপযয েপেপছ?
র্) ‘র্ারদামঙ্গল’ কাপিয কতি র্ারদাপক যকান যকান রূপে কল্পনা কপরপছন?
ঘ) ‘র্ারদামঙ্গল’ তক যরপর্র কািয?
ঙ) ‘তনর্সপরর স্বপ্নভঙ্গ’ যকান কািযগ্রপের অন্তর্সি?
চ) ‘মানিেুত্র’ কতিিাে কাপক মানিেুত্র িলা হপেপছ?
ছ) তিতরপশর দশপকর আযু তনক কতিপদর চারজপনর নাম যলখ।
জ) ‘িনলিা যর্ন’ কতিিাে যকান যকান স্থাপনর নাপমাপেখ আপছ।
২। যে যকান চারতর্ প্রপের উত্তর দাও।

৫ × ৪ = ২০

ক) ‘িীরাঙ্গনা’ কাপিযর ‘যককেী’ েত্রতর্র অতভনিত্ব র্ংপেপে আপলাচনা কর।
খ) ‘তক ছাে তনর্মিন্ত্র েুরাপর্র কথা।’ যকান েপত্রর অংশ? যক কাপক যকন িপলপছন র্ংপেপে
যলখ।

র্) “তিহারীলাল েি িে ভািুক িি িে কতি নন।” - ‘র্ারদামঙ্গল’ কাপিযর যপ্রতেপি মন্তিযতর্
র্ংপেপে তিপেষপর্ কর।
ঘ) “আজ আমার প্রর্তি গ্রহর্ কর” যকান কতিিার অংশ? কতি কাপক যকন প্রর্তি গ্রহর্ করপি
িপলপছন র্ংপেপে যলখ।
ঙ) ‘একতর্ কতিিার জনয’ কতিিাে কতি ভষ্মপলাচপনর যেৌরাতর্ক প্রর্ঙ্গ যকন এপনপছন র্ংপেপে
আপলাচনা কর।
চ) “আতম যেন যর্ই িাতিওোলা, / যে রাজেপথ েপথ িাতি জ্বাতলপে য পর।” –যকান কতির যকান
কতিিার অংশ? কতি তনপজপক যকন িাতিওোলার র্াপথ িুলনা কপরপছন?

৩। যে যকান দু তর্ প্রপের উত্তর উত্তর দাও

১০ × ২ = ২০

ক) উতনশ শিপকর নিজার্রপর্র প্রভাি কীভাপি িীরাঙ্গনা কাপিযর ভািনাে এিং র্ঠপন েতরলতেি
হে, আপলাচনা কর।
খ) ‘র্ারদামঙ্গল’ কাপিযর নামকরর্ মযযেু র্ীে হপলও প্রকৃিেপে এই কািয নিেু পর্র লের্াক্রান্ত।
আপলাচনা কর।
র্) ‘দু ই োতখ’ কতিিার মূ লিত্ত্বতর্ তনপজর ভাষাে আপলাচনা কর।
ঘ) ‘আমার ককত েৎ’ কতিিাে কতি নজরুপলর র্ামযিাদী তচন্তা কীভাপি প্রকাশ যেপেপছ আপলাচনা
কর।

