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ক) উইিলয়াম েকরী েকান *িতFােনর সেU যুW িছেলন? বাংলা *বY-সািহেতG তাঁর অবদান আেলাচনা কেরা।  

খ) বাংলা *াবিYক িহেসেব মৃতুG^য় িবদGাল_ােরর অবদােনর মূলGায়ন কেরা।  

গ) বাংলা গেদGর *থম পেব1 *াবিYক রামরাম বসুর অবদান িবচার কেরাa 

ঘ) বাংলা *বY রচনায় ভবানীচরণ বেbGাপাধGােয়র কৃিতেcর পিরচয় দাও।  

ঙ) *াবিYক িহেসেব কালী*সe িসংেহর *িতভার মূলGায়ন কেরা। িতিন কী ছfনাম বGবহার করেতন?  

চ) েদেবgনাথ ঠাকুর তাঁর iমণ-অিভjতােক কীভােব রচনায় *েয়াগ কেরেছন তা আেলাচনা কেরাa  
ছ) বাংলা *বY-সািহেতG হর*সাদ শাkীর অবদান আেলাচনা কেরা।                                                    

জ) বাংলা *বেYর ে)েD lামী িবেবকানb কীভােব চিলত ভাষা *েয়ােগর মাধGেম এক নতুন nার উoুW করেলন, 
তার পিরচয় দাও।  
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(ক) বাংলা *বেYর জগেত রামেমাহন রােয়র কৃিতেcর মূলGায়ন কেরা। রামেমাহন েকান পিDকা *কাশ 

কেরিছেলন? তাঁর সেU েসই পিDকার যুr *কাশক েক িছেলন?  
(খ) বাংলা *বY-সািহতGেক অ)য়কুমার দ< কীভােব সমৃs কেরেছন, আেলাচনা কেরা। িতিন েকান পিDকা 

সHাদনা করেতন? কত সােল িতিন েসই পিDকার সHাদক িনযুW হন?                                                
(গ) বাংলা িবতক1মূলক *বY রচনায় িবদGাসাগর-এর অবদান আেলাচনা কেরা।  

(ঘ) বাঙািলর ইিতহাস-িবষয়ক *বY রচনায় বি_মচg চেtাপাধGােয়র কৃিতেcর পিরচয় দাও। িতিন েকান পিDকার 

সHাদক িছেলন? পিDকািট *থম কত সােল *কািশত হেয়িছল?  
(ঙ) িশ)ামূলক *বY রচনায় ভূেদব মুেখাপাধGােয়র কৃিতc আেলাচনা কেরা। িতিন েকান পিDকা সHাদনা 

করেতন? পিDকািট েকাথা েথেক *কািশত হত?  
 


