
 
Mankar College Mankar College Mankar College Mankar College  

(ESTD. : 1987)  

Mankar, Purba Bardhaman-713144, West Bengal  

(Affiliated to The University of Burdwan)   

 

 

Self Assessment  

Subject Bengali (Honours) 

Section U.G. 

Semester VI 

Course Code CC-13 

Title Engreji Sahtyer Itihas : T.S. Eliot  

Prepared by Dr.Arijit Bhattacharyya  
 

((((সংি�� �ে
া�রসংি�� �ে
া�রসংি�� �ে
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া�র))))        

১১১১) ) ) ) এিলয়েটরএিলয়েটরএিলয়েটরএিলয়েটর    পুেরাপুেরাপুেরাপুেরা    নামনামনামনাম    কীকীকীকী    ? ? ? ?     

উ�র- টমাস �ান�স এিলয়ট।  

২২২২) ) ) ) সািহেত"র েকান েকান শাখায় এিলয়ট কৃিত' েদিখেয়েছন সািহেত"র েকান েকান শাখায় এিলয়ট কৃিত' েদিখেয়েছন সািহেত"র েকান েকান শাখায় এিলয়ট কৃিত' েদিখেয়েছন সািহেত"র েকান েকান শাখায় এিলয়ট কৃিত' েদিখেয়েছন ? ? ? ?     

উ�র- কাব", নাটক ও সমােলাচনা সািহেত" এিলয়ট কৃিত' েদিখেয়েছন.  

৩৩৩৩))))    এিলয়ট েকান েকান পি0কার স1াদনা কেরনএিলয়ট েকান েকান পি0কার স1াদনা কেরনএিলয়ট েকান েকান পি0কার স1াদনা কেরনএিলয়ট েকান েকান পি0কার স1াদনা কেরন? ? ? ?     

উ�র- এিলয়ট ১৯১৭ ি4�াে5 ‘দ" এেগাই�’ পি0কার সহ-স1াদক হন, পের ১৯২৩ ি4�া5 েথেক ‘দ" 

;াইেটিরয়ান’ পি0কার স1াদক হন.  

৪৪৪৪))))    এিলয়েটর �থম উে=খেযাগ" কিবতা েকানিট এিলয়েটর �থম উে=খেযাগ" কিবতা েকানিট এিলয়েটর �থম উে=খেযাগ" কিবতা েকানিট এিলয়েটর �থম উে=খেযাগ" কিবতা েকানিট ? ? ? ?     

উ�র- ১৯১৭ ি4�াে5 �কািশত ‘দ" লাভ সঙ অফ Cফক’.  

৫৫৫৫))))    এিলয়েটর সবেথেক জনি�য় কাব"FG েকানিটএিলয়েটর সবেথেক জনি�য় কাব"FG েকানিটএিলয়েটর সবেথেক জনি�য় কাব"FG েকানিটএিলয়েটর সবেথেক জনি�য় কাব"FG েকানিট? ? ? ?         

উ�র- ১৯২২ ি4�াে5 �কািশত ‘দ" ওেয়�ল"াH’.  

৬৬৬৬) ) ) ) ‘‘‘‘দ" ওেয়�ল"াHদ" ওেয়�ল"াHদ" ওেয়�ল"াHদ" ওেয়�ল"াH’’’’    কাব"FেGর পাJুিলিপ েক পিরমাজ�না কেরনকাব"FেGর পাJুিলিপ েক পিরমাজ�না কেরনকাব"FেGর পাJুিলিপ েক পিরমাজ�না কেরনকাব"FেGর পাJুিলিপ েক পিরমাজ�না কেরন????    

উ�র- কিব এজরা পাউH. 

    



৭৭৭৭) ) ) ) ‘‘‘‘দ"দ"দ"দ"    ওেয়�ল"াHওেয়�ল"াHওেয়�ল"াHওেয়�ল"াH’’’’    কিবতার ককিবতার ককিবতার ককিবতার ক’’’’িট পব�িট পব�িট পব�িট পব�? ? ? ? পব�Kিলর নাম কী কীপব�Kিলর নাম কী কীপব�Kিলর নাম কী কীপব�Kিলর নাম কী কী? ? ? ?     

উ�র- ‘দ" ওেয়�ল"াH’ কিবতার পাঁচিট পব� –  

       (ক) দ" বুিরয়াল অফ িদ েডড 

       (খ) এ েগম অফ েচজ 

       (গ) দ" ফায়ার েসরেমান 

       (ঘ) েডথ বাই ওয়াটার  

       (ঙ) েহায়াট দ" থাHার েসইড  

৮৮৮৮) ) ) ) এিলয়েটর এিলয়েটর এিলয়েটর এিলয়েটর অন"ান" অন"ান" অন"ান" অন"ান" উে=খেযাগ" কাব"FGKিলর নাম কী কীউে=খেযাগ" কাব"FGKিলর নাম কী কীউে=খেযাগ" কাব"FGKিলর নাম কী কীউে=খেযাগ" কাব"FGKিলর নাম কী কী? ? ? ?     

উ�র- (ক) র "াপেসািড অন এ উইিH নাইট 

       (খ) দ" েহােলা ম"ান 

       (গ) অ"াস ওেয়ডেনসেড 

       (ঘ) দ" েফার েকায়ারেটটস  

৯৯৯৯) ) ) ) এিলয়এিলয়এিলয়এিলয়েটর িবখ"াত নাটকKিলর নাম কী কীেটর িবখ"াত নাটকKিলর নাম কী কীেটর িবখ"াত নাটকKিলর নাম কী কীেটর িবখ"াত নাটকKিলর নাম কী কী????    

উ�র- (ক) সুইিন অ"ােগািন�স (১৯৩২ ি4ঃ)  

       (খ) দ" রক (১৯৩৪ ি4ঃ)  

       (গ) মাড�ার ইন দ" ক"ািথRাল (১৯৩৫ ি4ঃ)  

       (ঘ) দ" ফ"ািমিল িরইউিনয়ন (১৯৩৯ ি4ঃ)  

       (ঙ) দ" ককেটল পািট� (১৯৫০ ি4ঃ)  

১০১০১০১০) ) ) ) এিলয়ট কত ি4�াে5 েনােবল পুরTাের ভূিষত হনএিলয়ট কত ি4�াে5 েনােবল পুরTাের ভূিষত হনএিলয়ট কত ি4�াে5 েনােবল পুরTাের ভূিষত হনএিলয়ট কত ি4�াে5 েনােবল পুরTাের ভূিষত হন????    

উ�র- এিলয়ট ১৯৪৮ ি4�াে5 সািহেত" েনােবল পুরTাের ভূিষত হন.  


