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A. িন�িলিখত ���িলর উ�র দাও।

1. '�ধ�ম� িনধংং ��য়ঃ পরধ�ম�া ভয়াবহঃ' - উি�িটর তাৎপয� িবচার ক�রা।

2. 'আয�বত� বন�নম'্ অনসুা�রআয�াব�ত� র একিট সংি�� বণ�নাআ�লাচনা ক�রা।

3. 'বনগতা �হা' গ� অনসুা�র অিলপব�ার চির��র বন�না দাও।

4. 'আয�বত� বন�নম'্ গ� অনসুা�রআয�াবত� �দ�শর �াকৃিতক �সৗ��য�র বন�না দাও।

5.' वास��तक�व�म'् নাট�কর নামকর�ণর সাথ�কতা িবচার ক�রা।

6. রাজা ই�বম�ার সা�থ �কৗমিুদর ক�থাপকথনিট িন�জর ভাষায় �ল�খা।

7. ' वास��तक�व�म'् নাট�ক িববা�হর প�ূব� চারিদন অ�প�াকাল িবষ�য় ই�বম�া ও কনক�লখার ম�নাভাব আ�লাচনা ক�রা।

8. �ী শংকরআচায� িকভা�ব গ�ার �িত ক�র�ছন এবং গ�ার কা�ছ �যআ�িরক �াথ�না�িল জািন�য়�ছন তা িন�জর ভাষায়
�ল�খা।

9. '�ार च सप�द सवृतम'् –এখা�ন �কান �া�রর কথা বলা হ�য়�ছ এবং �সিট ত�ুিন ব� করা হল �ক�না?

10. '�ीम�गवदगीता–कम�योगः' - পাঠ�াং�শ �মা�লা�ভর উপায় িহ�স�ব কম��যা�গর কী ত� �িতি�ত হ�য়�ছ?
এখা�ন কা�ক িমথ�াচারী বলা হ�য়�ছ?

11. ' वास��तक�व�म'् - ই�বম�ার চির� িব��ষণ ক�রা।

12. সং�� ত সািহ�ত� 'ভাস সমস�া' বল�ত কী �বাঝায়? 'म�ृछक�टकम'् নাট�কর ভাবব�আ�লাচনা ক�রা।

13. �মঘদতূম্ / चरकसं�हता স��ক� একিট িনব� �ল�খা।

14. �াচীন ভার�তর িব�ান ও সািহ�ত�আ�য�াভ��র অবদান �ল�খা?

16. 'কািলদাস সব��মিভজানশকু�লম'্ স��ক� আ�লাচনা ক�রা।

B. সং�� �ত িনব� রচনা ক�রা।

तव ��य़ः क�वः, छा�जीवनम,् रवी��नाथः, प�रगणक, प��डतः ई�रच��ः �व�ासागरः, �रदश�न�य �भावः, रामाय़नम,् प�रवेश�षनम,् सं�कृतभाषाय़ा
ऐशवय�म्

C. িন�িলিখত ���িলর উ�র দাও।

1. ভারতীয়আয�ভাষা কা�ক ব�ল? এই ভাষার কিট �র? িবিভ� ��রর �বিশ�� আ�লাচনা ক�রা।

2. ই��াইউ�রাপীয় ভাষা�গা�� স��ক� একিট সংি�� �ব� �ল�খা। এই ভাষা�গা��র িবভাজন িক�সর িভি��ত হ�য়�ছ তা
আ�লাচনা ক�রা।

3. ই��াইউ�রাপীয় ভাষা�গা��র ম�ধ� ভারতীয় আয�ভাষার �ান িন�পন ক�রা।

4. �াচীন ভারতীয় আয�ভাষার �বিশ�� �িল �ল�খা।
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