th

B.A.6 Semester (General) Examination, 2022 (CBCS)
বাংলা (সাধারণ)
Course – GE-2
দি ণ া

সংখ া িল পূ ণমােনর িনেদশক

যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িলখেত হেব
সময়- িতন ঘ া
১) য- কােনা দশিট

পূ ণ মান -৬০

ে র উ র দাও :

২ x ১০ = ২০

ক) ‘কালনা থেক রংপুর’ কার লখা? কত ি
খ) ‘মহা
গ)

ােনর পেথ’ কার লখা? এর

মণসািহেত র ভাষার দু িট বিশ

ঘ) িচিঠপে র ভাষার দু িট াত

কাশকাল লেখা।
লেখা।

কের রিচত?

চ) ‘ম তীথ িহংলাজ’ কার লখা, কত ি
বাসীর প ’ রচনািটর

থম

ঞ) ‘তীথম ল’ কার লখা? এর

লেখা।

কািশত হয়?

কাশকাল লেখা।

মণিবষয়ক রচনািটর নাম ও

কাশকাল উে খ কেরা।

গয়াতীথিব ার’ কার লখা? এই লখেকর অপর একিট রচনার নাম লেখা।

ড) ‘সু রধু নী কাব ’ কার লখা? এর
ঢ)

কািশত?

িণর রচনা? এিট রবী নােথর কত বছর বয়েসর রচনা?

ঝ) ‘িহমালয়’ কেব, কান পি কায়

ঠ) ‘

াে

কাশকাল লেখা। এর ভাষার দু িট বিশ

জ) ‘য়ু েরাপ যা ীর ডায়াির’ কান

ট) যদু নাথ সবািধকারীর

কািশত?

উে খ কেরা।

ঙ) ‘পালােমৗ’ কান অ লেক ক
ছ) ‘য়ু েরাপ

াে

কাশকাল লেখা।

কাশকালসহ দেব নাথ ঠাকুেরর

মণ-কািহিনিটর নাম লেখা।

ণ) রােজ েমাহন বসু র মণবৃ া িটর নাম ও
২) য- কােনা চারিট

ে র উ র দাও :

ক) দীনব ু িমে র
খ) প সািহত ও
গ) ‘য়ু েরাপ

কাশকাল উে খ কেরা।
৫ x ৪ = ২০

মণসািহত িটর নাম কী? এই রচনািটর বিশ

আেলাচনা কেরা।

মণ-সািহেত র পাথক আেলাচনা কেরা।

বাসীর প ’

াকাের কেব

থম

কািশত হয়? প সািহত িহেসেব রচনািটর

আেলাচনা কেরা।
ঘ) দেব নাথ ঠাকুেরর

মণ-কািহিনিটর বিশ

ঙ) রবী নােথর ‘য়ু েরাপ

আেলাচনা কেরা।

বাসীর প ’ ও ‘য়ু েরাপ-যা ীর ডায়াির’ রচনা দু িটর ভাষাগত পাথক

সংে েপ আেলাচনা কেরা। রবী নাথ

থম কত বছর বয়েস িবলাত যান?

চ) উিনশ শতেক বাংলা প সািহেত র িবকােশ রবী নােথর অবদান আেলাচনা কেরা। উিনশ শতেক
রিচত তাঁর সবািধক আেলািচত প
৩। য- কােনা দু িট

ক)

ে র নাম লেখা।

ে র উ র দাও :

মণসািহেত র

১০ x ২ = ২০

ধান বিশ

খ) ‘পালােমৗ’ কার লখা,

িল উে খ কেরা। উিনশ শতেকর দু িট

মণসািহেত র নাম লেখা।

কাশকাল কত? রচনািটর উপন াসধম স ে আেলাচনা কেরা।

গ)

মণসািহত িহেসেব জলধর সন-এর ‘িহমালয়’ রচনািটর সাথকতা িবচার কেরা।

ঘ)

মণবৃ া কােক বেল?

মণবৃ া ও

মণসািহেত র মৗিলক পাথক আেলাচনা কেরা।

