B.A. 2nd Semester (Honours) Examination, 2022 (CBCS)
Subject: Bengali
Course: CC-4
Time: 3hrs.
Full Marks: 60
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নমানের ক্ষেনদেশক
পরীিার্েীনদর যর্াসম্ভব ক্ষেনের ভাষায় উত্তর ক্ষদনে হনব

১। যয-যকানো দশক্ষি প্রনশ্নর উত্তর দাও :

২x১০ = ২০

ক) মৃ তসঞ্জীবনী ও ববশল্যকরণী ওষবি-দু বির গুণ লল্খ ো।
) লক, লকন মোয়োসীতো বনমমোণ কখরবিল্?
গ) সু খষণ লক? তোর দু ই পুখের নোম লল্খ ো।
ঘ) সরমো লক? তোখক পোব র রূপ িোরণ করখত হখয়বিল্ লকন?
ঙ) রোবণ লকোন লদবতোর কোি লেখক কী বর লপখয়বিল্?
চ) শুক ও সোরণ লক?
ি) নন্দী কী অবিশোপ বদখয়বিল্ রোবণখক?
জ) কুম্ভ ও বনকুখম্ভর বপতো মোতোর নোম কী?
ঝ) হবরখহোড়খক নরখল্োখক জন্ম গ্রহণ করখত হখয়বিল্ লকন?
ঞ) ‘অন্নদোমঙ্গল্’ কোখবযর রচনোকোখল্র উখে কখরো।
ি) “নতুন লঘোিনোকুড়ো বদয়োখি ববশোই।”--‘খঘোিনোকুড়ো’ কী? ‘ববশোই’ লক?
ঠ) “খদবীপুে ববল্ লল্োক যোর গুণ গোয়।”—এই লদবীপুেবি লক?
ড) “খকহ বখল্ জ্বোল্ লদব কপোখল্ অনল্।”--কোর উখেখশ ক ন এমন বল্ো হখয়খি?
ঢ) ‘যোবনী বমশোল্’ িোষো বল্খত কী লবোঝোয়? দু বি ‘যোবনী বমশোল্’ িোষোর উদোহরণ দোও।
ণ) বসু ন্ধর ও বসু ন্ধরোর পবরচয় দোও।
২। যয-যকানো চারক্ষি প্রনশ্নর উত্তর দাও :

৫x৪ = ২০

ক) “সখি লমবল্ তোর নোম রোখ অবহরোবণ।”--অবহরোবণ লক? অবহরোবণ বি কোবহবন বনখজর িোষোয় লল্খ ো।
) ‘ল্ঙ্কোকোণ্ড’ অবল্ম্বখন ইন্দ্রবজৎ চবরখের পবরচয় দোও।
গ) অঙ্গদ লক? অঙ্গখদর ‘রোয়বোর’ পোল্োর ববষয়বস্তু বণমনো কখরো।
ঘ) “তুবম তোখর রোয়গুণোকর নোম বদও।”--লক, কোখক এমন বখল্খিন? বক্তবযবির প্রসঙ্গ তুখল্ িখরো।
ঙ) “আমোর সন্তোন লযন েোখক দু খি িোখত।”--লক, কোর কোখি এই আখবদন কখরখিন? আখবদনবির বনবহতোেম ববচোর
কখরো।
চ) ‘অন্নদোমঙ্গল্’ অনু সরখণ বযোসকোশী বনমমোখণর কোবহবন বনখজর িোষোয় লল্খ ো।
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৩। ক্ষেনচর প্রশ্নগুক্ষির উত্তর দাও :

১০x২ = ২০

ক) ‘ল্ঙ্কোকোণ্ড’ অনু বোখদ কৃবিবোখসর লমৌবল্কতো ববচোর কখরো।
অেবো
কৃবিবোসী রোমোয়খণর ‘ল্ঙ্কোকোণ্ড’ অবল্ম্বখন রোমচন্দ্র চবরে আখল্োচনো কখরো।
) “নূ তনমঙ্গল্ আখশ িোরত সরস িোখষ / রোজো কৃষ্ণচখন্দ্রর আজ্ঞোয়।”--কবব তোাঁর কোবযখক ‘নূ তনমঙ্গল্’ বখল্
সখম্বোিন কখরখিন লকন তো আখল্োচনো কখরো। কৃষ্ণচন্দ্র লকোেোকোর রোজো বিখল্ন?
অেবো
‘অন্নদোমঙ্গল্’ কোখবয হর-পোবমতীর সংসোরবচে অবল্ম্বখন সমকোল্ীন বোঙোবল্ পবরবোখরর লয বোস্তব বদক প্রবতফবল্ত
হখয়খি তো বববৃ ত কখরো।
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