Dewan Abdul Gani College
B.A.Part-II Final Assessment 2021
Sub:Bengali(Honours)
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১.নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির উত্তর দাও: ১০×১=১০
১.কার অিুপ্রপ্ররণায় শেপ্রের কনিতা শিপ্রিি রিীন্দ্রিাথ?
ক) িনিমচন্দ্র ি) দীিিন্ধু নমত্র গ) নিদযাসাগর ঘ) নিমমিকুমারী মহিািনিে
২.কৃ ষ্ণকাপ্রের উইি উপিযাপ্রসর প্রথম িপ্রে কয়টি পনরপ্রেপ্রদ আপ্রে?
ক) ২৯টি ি) ৩০টি গ)৩১টি ঘ) ৩২টি
৩.'শেপ্রের কনিতা' উপিযাস শকাি পনত্রকায় প্রকানেত হয় ?
ক) আর্মসূত্র ি) িঙ্গদেমি গ) প্রিাসী ঘ) সিু জপত্র
৪.ব্রহ্মািন্দ সম্পপ্রকম শরানহিীর শক ?
ক) কাকু ি) শজঠু গ) শমপ্রসা ঘ) মামা
৫.নিতাই কনিয়াি পনিমিপ্রঙ্গর িাইপ্রর শর্িাপ্রি নগপ্রয়নেি
ক) নদনি ি) কানে (শিিারস) গ) শগৌহাটি ঘ) পাটিা
৬.জটি ঠাকুরািীর শেপ্রির িাম নক ?
ক) অিানদ ঠাকুর ি) মদি কাপ্রন্দানর গ) সাধি কাপ্রন্দানর ঘ)শিাধি কাপ্রন্দানর
৭.'নকন্নরদি' গপ্রে সুরদাস নেপ্রিি-ক)প্রদ্যযম্মর নপতা ি) মহাপ্রকাটি নিহাপ্ররর অধযক্ষা গ) তক্ষনেিার পনিত ঘ) অিেী িগপ্ররর গাইপ্রয়
৮.'নদনদ আজ ভাইপ্র াোঁটার নদি, মপ্রি আপ্রে ?'উনিটির িিা শক ক) নিতাই ি) নিিারণ গ) নসধু ঘ) অনিি
৯.ঠাকুরনিপ্রক শক কাপ্রিা িপ্রি ঠাট্টা কপ্ররি ?
ক) ভ্রমর ি) নিতাই গ) রাজি ঘ) শকষ্ট
১০.'For God's sake, Hold you toungue' -শকাি কনির রচিা এটি ক) শেিী ি) নকটস গ) ডি জি ঘ) ওয়াডমসওয়াথম
২.শর্প্রকাপ্রিা একটি প্রপ্রশ্নর উত্তর দাও: ১০×১=১০
ক) শরামান্স নক ?শরামান্সধমী উপিযাস ও ঐনতহানসক উপিযাপ্রসর পাথমকয গুনি শিি।
ি) মিস্তানিক উপিযাপ্রসর প্রধাি বিনেষ্টয গুনি নক নক? একটি মিস্তানিক উপিযাস নিপ্রেেণ কপ্রর শদিাও।
৩.শর্প্রকাপ্রিা দ্যটি প্রপ্রশ্নর উত্তর দাও: ১০×২=২০
ক) 'কৃ ষ্ণকাপ্রের উইি' উপিযাপ্রস উনিে েতপ্রকর চনরত্র নহপ্রসপ্রি ভ্রমর চনরত্র অনভিি। ভ্রমর চনরত্র আপ্রিাচিা কপ্রর মেিযটির র্াথাথময আপ্রিাচিা কপ্ররা ।
ি) তারােির িপ্রন্দযাপাধযাপ্রয়র 'কনি' উপিযাপ্রস ঠাকুরনি ও িসি চনরপ্রত্রর ভূনমকা কতিানি আপ্রিাচিা কপ্ররা ।
গ) রিীন্দ্রিাথ ঠাকুপ্ররর 'শেপ্রের কনিতা' শত আসপ্রি উপিযাপ্রসর আডাপ্রি কনিসত্তাই প্রকানেত-- আপ্রিাচিা কপ্ররা।
৪.শর্প্রকাপ্রিা একটি প্রপ্রশ্নর উত্তর দাও।

১০×১=১০

ক) 'স্তিযদানয়িী' গপ্রের র্প্রোদার মাতৃ ত্ব এিং তার অিমািিার শর্ নচত্র শিিক তু প্রি ধপ্ররপ্রেি তা িযািযা কপ্ররা ।
ি) 'িু ধ্ণী' গপ্রের নিেয় পাঠপ্রকর মমমস্পেম কপ্রর ট্রানজক আপ্রিদি জানগপ্রয় --আপ্রিাচিা কপ্ররা।
Answer script will be submitted to the following Email dagcbengali2@gmail.com
Within - 04.09.2021
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১.নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির উত্তর দাও:১০×১=১০
১.প্রবন্ধ কয়টি ভাগে নবভক্ত ?
ক) দুটি ি) নতিটি ে) চারটি ঘ) পাাঁচটি
২.ভারতচগের সানিগতের প্রধাি রস-ক) আনদরস ি) িাসেরস ে) মধুর রস ঘ) করুণরস
৩.'মংপুগত রবীেিাথ'--গ্রগের লিিক লক?
ক) বুদ্ধগদব বসু ি) অবিীেিাথ ঠাকুর ে) মমগেয়ী লদবী ঘ) স্বণণকুমারী লদবী
৪.তু রগকা নবজয় িগয়নিি ক) ১২০০ নিস্টাগে ি) ১২০১ নিস্টাগে ে) ১২০২ নিস্টাগে ঘ) ১২০৩ নিস্টাগে
৫.বাঙানি সংস্কৃ নতর মধেযুে কয়টি পগবণ নবভক্ত ?
ক) দুইটি ি) নতিটি ে) চারটি ঘ) পাাঁচটি
৬.'োগির োি'- প্রবন্ধটি কার লিিা ?
ক) রবীেিাথ ঠাকুর ি) অনময় চক্রবতী ে) িজরুি ইসিাম ঘ) মীরাবাঈ
৭.'গদসনদগমািা' লকাি িাটগকর চনরে ?
ক) ওগথগিা ি) লটগেস্ট ে) িোমগিট ঘ) নকং নিয়ার
৮.'শকুন্তিা' প্রবন্ধটি কত সাগি লিিা ?
ক) ১২০৯,ববশাি ি) ১৩০১,আনিি ে) ১৩০৯,আনিি ঘ) ১৩১০,আনিি
৯.'কাি আষাঢ়সে প্রথম নদবগস ....'-নিন্নপগের কত সংিেক পে?
ক) ৩০িং ি) ৫৩িং ে) ৬০িং ঘ) ৭৭িং
১০.'জানত,সংস্কৃ নত ও সানিতে'- গ্রেটি কার লিিা ?
ক) ভারতচে ি) দীগিশচে লসি ে) সুিীনতকুমার চগটাপাধোয় ঘ) সুকুমার লসি
২.গযগকাগিা একটি প্রগশ্নর উত্তর দাও:১০×১=১০
ক) প্রবগন্ধর সংজ্ঞা নিধণারণ কগরা ।বাংিা প্রবন্ধগক কয় ভাগে নবভক্ত করা চগি? লসই নবভাে গুনির মবনশষ্ট্ে
নিনপবদ্ধ কগরা।
ি) সমাগিাচিা সানিতে নক? সমাগিাচিা লশষ পযণন্ত নকভাগব সানিগতের পযণাগয় উন্নীত িয় আগিাচিা কগর
লদিাও।
৩.গযগকাগিা দুটি প্রগশ্নর উত্তর দাও:১০×২=২০
ক) রবীেিাথ ঠাকুর 'গমঘদুত' প্রবগন্ধ কানিদাগসর কাগবের নবরি বেঞ্জিাগক এক িতু ি নবগেষণ নদগয়গিি তা
যুনক্তসি বুনিগয় দাও।
ি) 'শকুন্তিা' প্রবগন্ধ তু িিামূিক সমাগিাচিার আদশণ কতটা রনিত িগয়গি আগিাচিা সিকাগর বুনিগয় দাও।
ে) বাঙানি সংস্কৃ নত বিগত নক লবাগিা? িাজার বির ধগর বাঙানি সংস্কৃ নত ভারতবগষণর মগধে একটা নবনশষ্ট্
রুপ গ্রিণ কগর আগি -আগিাচিা কগরা।
৪.গযগকাগিা একটি প্রগশ্নর উত্তর দাও:১০×১=১০
ক) 'নিন্নপে' পে সানিতে নিগসগব কতটা সাথণক আগিাচিা কগরা।
ি)গ্রামীণ বাংিার সাধারণ জীবগির িনব নিন্নপগের লকাি লকাি নচঠিগত প্রাণবন্ত িগয় ধরা নদগয়গি- আগিাচিা
কগরা।
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