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পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক
১।

িনmিলিখত p gিলর উtর দাওঃ
(ক) দলবৃt ( াসাঘাত pধান) ছn কােক বেল ? এই ছেnর অপর নামgিল কী ? এই ছেnর
বিশ য্gিল দৃ াnসহ িববৃত কেরা।

১২

অথবা
(খ) উদাহরণ সহেযােগ সংjা দাওঃ

৪×৩ = ১২

মাtা, যিত, লয়
অথবা
(গ) ছnিলিপ pstত কেরাঃ (েয-েকােনা িতনিট )

৪×৩ = ১২

(অ) েহড অিফেসর বড়বাবু েলাকিট ভারী শাn
তার েয এমন মাথার বয্ােমা েকউ কখন জানত ?
(আ) েতর মতন েচহারা েযমন িনেবাধ অিত েঘার,
যা িকছু হারায় িগিn বেলন েক া েবটাই েচার।
(ই) মহাভারেতর কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কেহ েন পুণয্বান॥
(ঈ) hদয়ক মৃগমদ গীমক হার
েদহক সরবস েগহক সার।
(উ) কlনা tিম kাn হেয়েছা ঘন বেহ েদিখ াস,
বােরামাস েখেট লk কিবর একেঘেয় ফরমাস।
২।(ক) উপমা কােক বেল ? উদাহরণসহ উপমার pিতিট ে িণর আেলাচনা কেরা।

৩

অথবা
(খ) দৃ াnসহ সংjা েলেখাঃ (েয-েকােনা একিট )

৩×১ = ৩

বয্িতেরক, উৎেpkা, অপhnিত, যমক
অথবা
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(গ) অলংকার িনণয় কেরাঃ (েয-েকােনা একিট)

৩×১ = ৩

(অ) েদিখবাের আঁিখ-পািখ ধায়।
(আ) আিনয়ােছ তব sামী বািn িনজgেণ।
(ই) চলচপলার চিকত চমেক কিরেছ চরণ িবচরণ।
(ঈ) কী সুnর মালা আিজ পিরয়াছ গেল pেচতঃ
(উ) িনdায় আkল রামা হন অেচতন।
চরণ-প জ েম ধায় অিলগণ॥
৩।

েয-েকােনা একিট pে র উtর দাওঃ
(ক) গীিতকিবতা কােক বেল ? ঊনিবংশ শতাbীর বাংলা গীিতকিবতার ে িণিবভাগ কের েয-েকােনা
একিট ে িণর সংিkp পিরচয় দাও।
(খ) কেমিড কােক বেল ? একিট কেমিডধমী নাটেকর আেলাচনা কের এই ধরেনর নাটেকর বিশ য্gিল
িচিhত কেরা।
(গ) েছাটগl কােক বেল ? একিট সাথক বাংলা েছাটগেlর আেলাচনা কের, েছাটগেlর বিশ য্gিল
িচিhত কেরা।
(ঘ) আ িলক উপনয্াস বলেত কী েবাঝ ? উদাহরণসহ এই ে িণর উপনয্ােসর বিশ য্gিল েলেখা।
——×——
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১০×১ = ১০

