Dewan Abdul Gani College
B.A.Part-I Final Assessment 2021
Subject :Compulsory Bengali
Full Marks :25

Choose the correct answer each question carries 1marks.

১.'এবার ফিরাও ম ারর' কফবতাটি মকান কাবযগ্ররের অন্তর্গত?
ক) ননরবদ্য খ) পুনশ্চ র্) ফিত্রা ঘ) মেষ মেখা
২.'বনেতা মেন' কাবযগ্রেটির প্রকােকােক) ১৯৩৬খ্রী. খ) ১৯২৮খ্রী. র্) ১৯৪২খ্রী. ঘ) ১৯৪৪খ্রী.
৩.'এই েব
ক)

ূক

ূঢ় ম্লান-----খ) মবাবা

র্)

ুরখ ফদ্রত হরব ভাষা।'
ুক

ঘ) শুকরনা

৪.'বাবররর প্রার্গনা' কফবতাটির রিফ়িতা হরেনক) েঙ্খ মঘাষ খ) অফিত দ্ত্ত র্) েুকান্ত ভট্টািার্গ ঘ) রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর
৫.নন্দফকরোর মকান ইউফনভাফেগটির ছাত্র ফছরেন ?
ক) অক্সরিার্গ খ) েন্ডন র্) মবেুড় ঘ)রক ফিি
৬.ফব ে কররর িন্ম োেক) ১৯২০ খ) ১৯২২ র্) ১৯২৩ ঘ) ১৯২৪
৭.'রে ়িীর রফেকতা' র্ল্পটি মকান পফত্রকা়ি প্রকাফেত হ়ি ?
ক) বঙ্গবােী খ) প্রবােী র্) োধনা ঘ) ফহতবাদ্ী
৮.রেত্রর াহন বাবুর দ্াম্পতয িীবন কত বছররর ?
ক) পঞ্চদ্ে বষগ খ) মষাড়ে বষগ র্) েপ্তদ্ে বষগ ঘ) অষ্টাদ্ে বষগ
৯.'বাাংো ভাষা' প্রবন্ধটি কার রিনা-?
ক) ির্দ্ীে গুপ্ত খ) বফি িন্দ্র িরট্টাপাধযা়ি র্) রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর ঘ) স্বা ী ফবরবকানন্দ
১০.কত ফখ্রস্টারে স্বা ীফি পত্র ফেরখফছরেন?
ক) ১৮০০খ্রী খ) ১৯০০খ্রী র্) ১৯০১খ্রী ঘ) ১৯০২খ্রী
১১. মকান ঋতু রত নদ্ীর েীণ করেবর েেয করা মর্ত ?

ক) বেরন্তর মেরষ খ) েররতর মেরষ র্) মহ রন্তর মেরষ ঘ) েীরতর মেরষ
১২. ফেোর অফবরেদ্য অঙ্গটি হে ক) ফবশ্বােরবাধ খ)

ূেযরবাধ র্) ফেোরবাধ ঘ) ধারণারবাধ

১৩. োফহতয মকান ফবষ়িরক

াধয

করর মেৌন্দর্গ ফনর়ি

াখা াফখ কররন ?

ক) অনুেরণ খ) অনুকরণ র্) অনুরণন ঘ)অনুভবন
১৪. মকান ভাষারক উপর্ুক্ত বরে

রন কররন স্বা ীফি -

ক) িফেত ভাষা খ) োধু ভাষা র্) োংস্কৃ ত ভাষা ঘ) কাফবযক ভাষা
১৫.'িননী'র্ল্পটি কত োরে প্রকাফেত ক) ১৯৬২োরে খ) ১৯৫২োরে র্) ১৯৪৩োরে ঘ) ১৯৪৫োরে
১৬. নীফে ারক েবাই ফক বরে র্াকত ক) ম াফহনী খ) মোফহনী র্) তাফরণী ঘ) নীো
১৭.নন্দফকরোর ফকরে

ারা র্ান-

ক) নবজ্ঞাফনক পরীোর অপঘারত খ) মরারর্ র্) প্রাকৃ ফতক দ্ুরর্গারর্ ঘ) ম াটর র্াফড় দ্ুঘগটনা়ি
১৮.'ে স্ত ফদ্রনর মেরষ ফেফেররর েরের

তন/ েন্ধযা আরে'- মর্ কফবতার অাংে -

ক) েঙ্খ াো খ) বুরনাহাাঁে র্) বনেতা মেন ঘ) পর্ হাাঁটা
১৯.'র্ার ভর়ি ------- তু ফ

মে অনযা়ি ভীরু মতা া মির়ি।'-

ক) ভীত খ) োহেী র্) পোইরব ঘ) েফিত
২০.রে ়িী কার স্ত্রী ফছে ?
ক) হফরে িযাটাফিগর খ) রিনীকান্ত মঘাষারের র্) মেত্রর াহন িক্রবতীর ঘ)কারুরই না
২১.আ রা কী মদ্রবা,কী ফদ্রত পাফর

ারক?- এটি মকান র্রল্পর অাংে-

ক) িননী খ) েযাবররটরী র্) রে ়িীর রফেকতা ঘ)
২২.রবীন্দ্রনার্ ঠাকুররর

ফনহারা

ৃতুয হর়িফছে -

ক) ৭আর্স্ট,১৯৪১ খ) ৭র ,১৯৪১ র্)৭ আর্স্ট,১৯৪৮ ঘ) ৭িুন,১৯৪৭
২৩.রবীন্দ্রনার্ 'এবার ফিরাও ম ারর'- কফবতাটি মকার্া়ি বরে রিনা কররন?
ক) মবােপুর খ) কেকাতা র্) দ্াফিগফোং ঘ) রা পুর মবা়িাফে়িা
২৪.বনেতা মেরনর বাফড় মকার্া়ি ফছে?
ক) ঢাকা খ) কেকাতা র্) র্রোর ঘ)
নারটার

২৫.'েযাবররটরী' র্ল্পটি মকান পফত্রকা়ি প্রকাফেত হ়ি ক) প্রবােী খ) োধনা র্) েবুিপত্র ঘ)
আনন্দবািার পফত্রকা

Answer script will be submitted to the following Email dagcbengali2@gmail.com
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