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বাংলা-pথম পt
সময়: ২ ঘ া

পূণমান: ৫০
pািnক সীমার সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।
পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ উtর করেব।

১ নmেরর ‘ক’ এবং ‘খ’ এর মেধয্ য- কােনা একিট pে র উtর দাও
১। (ক) গীিতকােবয্র সংjা ও বিশ য্ েলেখা। একিট সাথক গীিতকােবয্র পিরচয় দাও।
৪+৬+১০
অথবা
িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর দাওঃ
১০+১০=২০
(অ) সামািজক নাটক কােক বেল ? একিট বাংলা সামািজক নাটেকর পিরচয় দাও।
৪+৬
(আ) ঐিতহািসক উপনয্ােসর সংjা েলেখা। একিট সাথক ঐিতহািসক উপনয্াস সmেক
৪+৬
আেলাচনা কেরা।
(ই) বয্িkিন pবn এবং বstিন pবেnর উদাহরণসহ সংjা িদেয় এই dই ে ণীর রচনার
২+২+৬
পাথকয্ িনধারণ কেরা।
(ঈ) েয-েকােনা dিট িবষেয় সংিkp টীকা েলেখাঃ
৫×২=১০
রময্রচনা, সেনট, মহাকাবয্, েরামাn।
(খ) িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট িবষেয় উদাহরণসহ সংjা েলেখাঃ
পূেণাপমা, কাk-বেkািk, বােচয্াৎেpkা, বয্িতেরক, ে ষ, সমােসািk।
অথবা
েয-েকােনা চারিট িবষয় সmেক সংিkp টীকা েলেখাঃ
সংবাদ pভাকর, বৃtসংহার, েলাকরহসয্, েগারা, িবসজন, গীতা িল, সারদাম ল, পdানদীর
মািঝ, েছঁড়া তার, হাঁসুিল বাঁেকর উপকথা।
২।
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(চ)

৫×৪=২০

৫×৪=২০

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর দাওঃ
১৫×২=৩০
উিনশ শতেক বাংলা গেদয্র িবকােশ েফাট উইিলয়াম কেলেজর েলখকেদর িমকা ও অবদান
১৫
সmেক আেলাচনা কেরা।
বাংলা সািহেতয্ যুগ সিnkেনর কিব িহেসেব ঈ রচnd gেpর sান িনণয় কেরা।
১৫
ঔপনয্ািসক বি মচেndর pিতভার মূলয্ায়ন কেরা।
১৫
বাংলা নাটয্সািহেতয্র ইিতহােস িবজন ভ াচােযর kিতt িবচার কেরা।
১৫
বাংলা েছাটগlকারেদর মেধয্ তারাশ র বেnয্াপাধয্ােয়র sাতেntয্র িদকিট পিরsট কেরা।
১৫
বাংলা সািহেতয্র ইিতহােস ‘তttেবািধনী’ ও ‘ব দশন’ পিtকার grt আেলাচনা কেরা।
১৫
N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail /
Whatsapp to their own respective colleges on the same day / date of examination within 1
hour after end of exam. University / College authorities will not be held responsible for
wrong submission (at in proper address). Students are strongly advised not to submit
multiple copies of the same answer script.
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