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যে য োন ো এ টি গুনের সব প্রনের উত্তর লিখনে হনব। 

দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সংখ্যা প্রশ্নের পূণবমান ক্ষনশ্নদব শক। 
                          

ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ত প্রেগুক্ষির উত্তর দাও। 

DSE-1A (গুে –  ) য োন োগল্প 
                                     

লবভোগ – অ  

১।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুশ্নরর ‘পপাস্টমাস্টার’ গল্পটি পকান পক্ষিকায় প্রকাক্ষশত হশ্নয়ক্ষিি ? গল্পটির প্রকাশকাি 

উশ্নেখ্ কশ্নরা। গল্পটিশ্নত রতন চক্ষরশ্নির ক্রমক্ষবকাশ পর্বাশ্নিাচনা কশ্নরা। ১+১+৬=৮ 

অথবো 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুশ্নরর ‘শাক্ষি’ গশ্নল্প ভূক্ষমহীন দক্ষরদ্র চাক্ষিশ্নদর উপর জক্ষমদার পেক্ষণর পশািশ্নণর পর্ িক্ষব ক্ষচক্ষিত 

হশ্নয়শ্নি তা আশ্নিাচনা কশ্নরা।  ৮ 
 

২। ‘সুভা’ গশ্নল্প মূক কনযা সুভার প্রকৃক্ষত এবং মনুশ্নিযতর প্রাণীর সশ্নে একাত্মতার পর্ িক্ষব পক্ষরসু্ফট 

হশ্নয়শ্নি, তা ক্ষনশ্নজর ভািায় আশ্নিাচনা কশ্নরা। ৮ 
 

অথবো 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুশ্নরর ‘হািদার পগাষ্ঠী’ গশ্নল্পর বশ্ননায়ারীিাি চক্ষরিটি পর্বাশ্নিাচনা কশ্নরা। ৮ 

 

লবভোগ – আ  

৩। প্রভাতকুমার মুশ্নখ্াপাধ্যাশ্নয়র পিখ্া ‘পদবী’ গশ্নল্প সামক্ষজক কুসংস্কাশ্নরর ফশ্নি দাম্পতয পপ্রশ্নমর 

সংকশ্নটর পর্ ক্ষচি পাওয়া র্ায় তা আশ্নিাচনা কশ্নরা।  ৮ 

অথবো 

 

 



“ক্ষশশুশ্নদর ক্ষশিা দান সহজ কাজ নয়…” 

- উদৃ্ধতাংশটি কার পিখ্া, পকান গশ্নল্পর অংশ? উক্ত গশ্নল্প ক্ষশশুশ্নদর ক্ষশিাদাশ্ননর পর্ প্রকৃত পদ্ধক্ষতর কথা 

বিা হশ্নয়শ্নি তা ক্ষবশ্নেিণ কশ্নরা। ১+১+৬=৮ 

 

৪। আশাপূণবা পদবীর পিখ্া ‘তাশ্নসর ঘর’ গশ্নল্প কীভাশ্নব একটি ক্ষমথযা রটনা সতয বশ্নি প্রক্ষতক্ষষ্ঠত হশ্নয়ক্ষিি 

তা আশ্নিাচনা কশ্নরা। ৮ 

অথবো 

সৃ্মক্ষতশ্নমদুর পপ্রশ্নমর গল্প ক্ষহশ্নসশ্নব শীশ্নিবনু্দ মুশ্নখ্াপাধ্যাশ্নয়র ‘খ্শ্নগনবাবু’ গশ্নল্পর সাথবকতা ক্ষবচার কশ্নরা।  
 ৮ 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DSE-1A  (গুে খ) উপ যোস ও রবীন্দ্র  লবেো  

লবভোগ – অ 

১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পিখ্া ‘পবশ্নণর পমশ্নয়’ উপনযাশ্নস প্রাচীন বাংিাশ্নদশ্নশর পবৌদ্ধ ধ্শ্নমবর পর্ ক্ষচি 

উপস্থাক্ষপত হশ্নয়শ্নি তা সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচনা কশ্নরা। ৮ 

অথবো 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘পবশ্নণর পমশ্নয়’ উপনযাশ্নস তৎকািীন সমাশ্নজর পর্ প্রক্ষতচ্ছক্ষব িক্ষিত হয় তা আশ্নিাচনা 

কশ্নরা। ৮ 

 

২। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘পবশ্নণর পমশ্নয়’ উপনযাশ্নস রাজকুমারী মায়া চক্ষরিটির গুরুত্ব ক্ষবচার কশ্নরা। ৮ 

অথবো 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘পবশ্নণর পমশ্নয়’ পকান পেক্ষণর উপনযাস  তা ক্ষবচার কশ্নরা। ৮ 

লবভোগ - আ 

৩। ‘সুরদাশ্নসর প্রাথবনা’ কক্ষবতায় কক্ষবক্ষচত্ত মূতব  ও অমূতব  পসৌন্দর্ব সশ্নভাশ্নগর দ্বশ্নে পর্ভাশ্নব ক্রমাগত 

আশ্নন্দাক্ষিত হশ্নয়শ্নি তা আশ্নিাচনা কশ্নরা। ৮ 

অথবো 

‘পমঘদূত’ কাশ্নবযর রচক্ষয়তা পক? উক্ত কাবযটির অন্তক্ষনবক্ষহত তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরশ্নক কশ্নতাটা প্রভাক্ষবত 

কশ্নরক্ষিি আশ্নিাচনা কশ্নরা। ১+৭=৮ 

 

৪। ‘দুই ক্ষবঘা জক্ষম’ কক্ষবতায় জক্ষমদারতশ্নের পশািশ্নণর িক্ষব কীভাশ্নব ফুশ্নট উশ্নঠশ্নি আশ্নিাচনা কশ্নরা। 

 ৮ 

অথবো 

বতব মান সমশ্নয়র ক্ষনক্ষরশ্নখ্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুশ্নরর পিখ্া ‘দীনদান’ কক্ষবতাটির প্রাসক্ষেকতা ক্ষবচার কশ্নরা। 

 ৮ 

 

---------------- 


