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প্রান্তিক ংখ্যাগুন্ত ূণণমান ন্তনর্দণ লক।
উত্তর যথাম্ভব ন্তনর্জর ভাায় লখ্া বাঞ্ছনীয়।
Group-A(Theory)
১। লয-লকার্না একটি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
১ X ৫=১০
(ক) কাবৃত্ত ছর্ের ববন্তলষ্ট্যগুন্ত উদারণ অর্াচনা কর্রা।
১০
(খ্) ‘উমা’ ঙ্কার্রর ববন্তলষ্ট্যগুন্ত কী কী? উমার ক’টি ঙ্গ ও কী কী? ‘উমা’ ঙ্কার কয় প্রকার ও কী কী?
ংজ্ঞা ও উদারণ তার্দর ন্তরচয় দাও।
২+১+১+৫
(গ) “কার্বযর অত্মা র্ে তার বাচয নয়, ‘বযঞ্জনা’, কথা নয় ‘ধ্বন্তন’ – এআ উদ্ধৃন্ততর অর্ার্ক ধ্বন্তনবার্দর স্বরূ
অর্াচনা কর্রা।
১০
২। লয-লকার্না দু’টি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
২ X ৫=১০
(ক) লছদ ও যন্ততর াথণকয উদারণ অর্াচনা কর্রা।
(খ্) ন্তবম ও ন্তবর্রাধ উনযার্র াথণকযগুন্ত লর্খ্া।
(গ) নুকরর্ণর মাধযম ম্পর্কণ যান্তরস্টটর্র মতটি বযাখ্যা কর্রা।
৩। লয-লকার্না বার্রাটি(১২) প্রর্ের উত্তর দাওঃ
১২ X ১=১২
(ক) বাংা ছর্ের মূ রীন্তত কয়টি ও ন্তক ন্তক?
(খ্) ক্ষর্রর র নাম ন্তক?
(গ) ‘ছর্ের যাদুকর’ কার্ক বা য়?
(ঘ) ‘রবীন্দ্রনাথ’ – লব্দটির্ত কটি মুক্ত ও রূদ্ধদ অর্ছ?
(ঙ) ‘ধ্বন্তনপ্রধান ছর্ের নামকরণ লক কর্রন্তছর্ন?
(চ) থণাঙ্কার প্রধানত কয় ভার্গ ন্তবভক্ত ও ন্তক ন্তক?
(ছ) ঙ্কার লর্ব্দর বুৎন্তত্ত ন্তনণণয় কর্রা।
(জ) বর্রান্তক্ত লকান্ ধরর্নর ঙ্কার?
(ঝ) লে ঙ্কার্রর একটি উদারণ দাও।
(ঞ) ৃন্তথবী টাকার লগাাম – ঙ্কার ন্তনণণয় কর্রা।
(ট) ‘রীন্ততরাত্মা কাবযয’- কথাটি লক বর্র্ছন?
(ঠ) ‘ধ্বনযার্াক’ গ্রন্থটি কার লখ্া?
(ড) ‘বাকযং রাত্মকং কাবযম্’ – উন্তক্তটির থণ লর্খ্া।
(ঢ) নুকরণতত্ত্ব ম্পন্তকণত যান্তরস্টটর্র লখ্া বআটির নাম ন্তক?
(ণ) র কয়টি ও ন্তক ন্তক?
Group-B(Internal Assessment)
১। লয-লকার্না দু’টি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
২ X ৩=৬
(ক) বণ কার্ক বর্? বণ কয় প্রকার ও ন্তক ন্তক?
(খ্) উদারণ উমা ও রূক ঙ্কার্রর াথণকযগুন্ত লর্খ্া।
(গ) ‘রীন্ততরাত্মা কাবযয’ কথাটি বুন্তঝর্য় দাও।
২। লয-লকার্না দু’টি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
২ X ২=৪
(ক) দ কয় প্রকার ও ন্তক ন্তক? লকান ছর্ের প্রন্ততটি দ মান মাত্রার মূয ায়?
(খ্) ঙ্কার ন্তনণণয় কর্রাঃ ন্তত বড় বৃদ্ধ ন্তত ন্তন্তদ্ধর্ত ন্তনুণ।
লকান গুণ নাআ তার কার্ অগুণ।
(গ) ‘ন্তলর্ের জনয নুকরণ’ বর্ত যান্তরস্টট ন্তক লবাঝার্ত লচর্য়র্ছন?

Group-C(Tutorial)
১। লয-লকার্না একটি প্রর্ের উত্তর দাওঃ
১ X ৮=৮
(ক) ছে ন্তন্ত প্রস্তুত কর্রাঃ ন্তনম খ্াওয়ার্ ন্তচন্তন বর্ কথায় কর্র ছর্া,
ন্তমঠার লার্ভ ন্ততত মুর্খ্ ারা ন্তদনটা লগর্া।
(খ্) ংজ্ঞা, ববন্তলষ্ট্য ও উদারণ লয-লকার্না একটি(নুপ্রা, লে, দৃষ্ট্াি) ঙ্কার্রর ন্তরচয় দাও।
(গ) ‘নুকরণতত্ত্ব’ ম্পর্কণ লের্টা ও যান্তরস্টটর্র তুনামূক মতামত অর্াচনা কর্রা।

