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ভয় : ৩ ঘণ্টা                                                                                         ূণণ ভান: ৬০ 

    -     ভানগুনর প্রকেয ূণণভাকনয ননকদণে ।   

 মথাম্ভফ ননকজয বালায় উত্তয নদকত কফ । 

উত্তযত্র ফণানধে কনকযা ৃষ্ঠায ভকধে মূ্পণণ েযকত কফ 

 
 
১। ননকচয প্রেগুনর থথকে থম-থোকনা ছয়নট প্রকেয উত্তয দাও: ৬×৫= ৩০ 

ে) ফাাংরা নাটকেয ইনতাক থযানভ থরকফডকপয অফদান আকরাচনা েকযা। 

খ) াভানজে নাটে যচনায় যাভনাযায়ণ তেণযকেয দক্ষতায নযচয় দাও। 

গ) থৌযানণে নাটে যচনায় ভধুূদন দকত্তয েৃনতত্ব ম্পকেণ থতাভায অনবভত দাও।  

ঘ) উকন্দ্রনাথ দাকয নাটে ম্পকেণ াংকক্ষক আকরাচনা েকযা। 

ঙ) াভানজে নাটে যচনায় নগনযচন্দ্র থঘাকলয েৃনতত্ব ম্পকেণ থরকখা। 

চ) ফাাংরা নাটকেয ইনতাক যাজেৃষ্ণ যাকয়য অফদান আকরাচনা েকযা। 

ছ) উনন তকেয নিতীয়াকধণয থম-থোকনা এেজন প্রন যচনয়তায প্রনগুনরয াংনক্ষপ্ত নযচয় দাও।  

জ) অভৃতরার ফুয েকভনড নাটেগুনর ম্পকেণ মা জাকনা থরকখা। 

২। ননকচয প্রেগুনর থথকে থম-থোকনা নতননট প্রকেয উত্তয দাও : ৩×১০=৩০ 

ে) উনন তকে থরখা যফীন্দ্রনাকথয নাটেগুনরয এেনট াধাযণ নযচয় দাও। 

খ) ফাাংরা নাটকেয ইনতাক ভধুূদন দকত্তয অফদান আকরাচনা েকযা। 

গ) নাটেোয নককফ দীনফনু্ধ নভকত্রয প্রনতবায ভূরোয়ন েকযা। 

ঘ) থজোনতনযন্দ্রনাথ ঠােুকযয নাটেগুনরয নযচয় নদকয় নাটে যচনায় তাাঁয েৃনতকত্বয ভূরোয়ন েকযা। 

ঙ) উনন তকে যনচত ভাজ-ভোভূরে নাটেগুনরয বফনষ্ট্ে এফাং গুরুত্ব আকরাচনা েকযা।  



অথফা 

           (উনন তকেয ফাাংরা প্রফন্ধ) 

১। ননকচয প্রেগুনর থথকে থম-থোকনা ছয়নট প্রকেয উত্তয দাও: ৬×৫= ৩০ 

ে) ফাাংরা প্রফন্ধানকতে যাভকভান যাকয়য অফদান ম্পকেণ াংকক্ষক আকরাচনা েকযা। 

খ) প্রাফনন্ধে োরীপ্রন্ন নাংকয নযচয় দাও। 

গ) প্রাফনন্ধে থদকফন্দ্রনাথ ঠােুয ম্পকেণ নটো থরকখা। 

ঘ) প্রাফনন্ধে ভীয ভার যপ থাককনয েৃনতত্ব ননরূণ েকযা।  

ঙ) ফাাংরা প্রফন্ধ-ানকতে নফকফোনকেয বালাযীনতয গুরুত্ব আকরাচনা েকযা। 

চ) প্রাফনন্ধে স্বণণেুভাযী থদফীয ানতেেীনতণয নযচয় দাও। 

ছ) প্রফন্ধ-যচনয়তা নককফ নফনাথ াস্ত্রীয েৃনতত্ব নফচায েকযা। 

জ) প্রফন্ধ ও ননফন্ধ োকে ফকর? একদয ভকধে াথণেে থফাঝাও। 

২। ননকচয প্রেগুনর থথকে থম-থোকনা নতননট প্রকেয উত্তয দাও : ৩×১০=৩০ 

ে) উনন তকেয প্রথভাকধণ ফাাংরা প্রফন্ধ-ানকতেয উদ্ভফ ও নফো ম্পকেণ াংকক্ষক আকরাচনা েকযা। 

খ) ফাাংরা প্রফকন্ধয ইনতাক নফদোাগকযয বূনভো আকরাচনা েকযা। 

গ) প্রাফনন্ধে অক্ষয়েুভায দকত্তয নযচয় দাও। 

ঘ) ফাাংরা প্রফন্ধ ানকতেয ইনতাক বূকদফ ভুকখাাধোকয়য স্থান ননণণয় েকযা।  

ঙ) প্রাফনন্ধে ফনিভচন্দ্র চকটাাধোকয়য েৃনতত্ব আকরাচনা েকযা। 


