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KNU/BA/6
th

 Sem/BNGH/DSE603/21 

 

2021  

6
th

 Semester 

Discipline: BENGALI 

HONOURS 

 

Full Marks : 40                     Time : 2 Hours  

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নমান ক্ষনর্দেশক।  

পরীিার্েীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর দদওয়া প্রর্য়ােন।  

Course Name : পত্রসাক্ষিত্য ও আত্মেীবনী      

Course Code : BAHBNGDSE603 

 

১) দযর্কার্না পাাঁচক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও :                                                ১ x ৫ = ৫ 

ক) ‘ক্ষিন্নপত্র’ –এর অক্ষিকাংশ পত্র কার্ক উর্েশয কর্র দিখ্া? 

খ্) ‘ক্ষিন্নপত্র’ – এর প্রচ্ছদক্ষি কার আাঁকা? 

গ) এই গ্রর্ের ২০ সংখ্যক পর্ত্র দকান্  সম্প্রদার্য়র কর্া আর্ি? 

ঘ) ‘ক্ষিন্নপত্র’ – এর ৬৭ সংখ্যক পত্রক্ষির রচনাকাি ত্াক্ষরখ্সি দির্খ্া। 

ঙ) ‘যখ্ন দিাি ক্ষিিাম’ দকান্  পক্ষত্রকায় প্রর্ম প্রকাক্ষশত্ িয়? 

চ) সত্যক্ষেৎ রার্য়র দমর্োকাকার নাম কী? 

ি) গড়পার দির্ড় দিখ্ক দকার্ায় উর্ে এর্সক্ষির্িন? 

ে) ‘যুযুৎসু’ ক্ষেক্ষনসিা দিখ্ক প্রর্ম দকার্ায় দদর্খ্ক্ষির্িন? 

ঝ) ‘যখ্ন দিাি ক্ষিিাম’ বইক্ষির্ত্ সত্যক্ষেৎ রার্য়র কত্ বির বয়স পযেন্ত েীবর্নর কর্া আর্ি?  

ঞ) মূি ‘ক্ষিন্নপত্র’ গ্রর্ে পত্রসংখ্যা কত্?  
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২) দযর্কার্না পাাঁচক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও :                                                     ২ x ৫ = ১০ 

ক) “দসই গানিা মর্ন পড়র্ি” – কত্ সংখ্যক পত্র দর্র্ক দনওয়া? দকান্  গার্নর কর্া এখ্ার্ন বিা            

ির্য়র্ি? 

খ্) ৬৪ সংখ্যক পর্ত্র দিখ্র্কর দির্ির্বিায় পড়া দুক্ষি বইর্য়র নাম দির্খ্া। 

গ) কত্ সংখ্যক পর্ত্র দিখ্ক ক্ষনর্ের্ক পৃক্ষর্বীর সন্তান বর্ির্িন? উক্ত পর্ত্র দকান্  ঋতু্র উর্েখ্ পাওয়া যায়? 

ঘ) ২০ সংখ্যক পর্ত্র কার্ক দদর্খ্ দিখ্র্কর ‘ডাক্ষকনী’ মর্ন ির্য়র্ি? এমন মর্ন িওয়ার কারণ কী? 

ঙ) ‘যখ্ন দিাি ক্ষিিাম’ গ্রর্ে দিখ্র্কর দমর্োক্ষপক্ষসমার বাক্ষড় দকার্ায় ক্ষিি? দসখ্ার্ন ত্াাঁরা কী দদখ্র্ত্ 

ক্ষগর্য়ক্ষির্িন? 

চ) কিকাত্ায় সার্িবর্দর বড় দদাকানক্ষি দকার্ায় ক্ষিি? এর পার্শই বাঙাক্ষির্দর দদাকার্নর নাম কী ক্ষিি? 

ি) দিখ্র্কর দিািকাকার ডার্য়ক্ষর দর্র্ক পাওয়া দুরকম চার্য়র উদািরণ দাও। 

ে) দিখ্ক সাত্ বির বয়র্স দকার্ায় দবড়ার্ত্ ক্ষগর্য়ক্ষির্িন? যাওয়ার পর্র্ দকান্  ঘিনায় ত্াাঁর মুর্খ্র কর্া বন্ধ 

ির্য় ক্ষগর্য়ক্ষিি? 

ঝ) সত্যক্ষের্ত্র ক্ষপত্ামি ও ক্ষপত্ার নাম কী? ত্ার্দর ক্ষকর্সর কারবার ক্ষিি?  

ঞ) রবীন্দ্রনার্র্র ক্ষিন্নপর্ত্রর ক্ষচক্ষেগুক্ষি মূিত্ দকার্ায় অবস্থান কার্ি ক্ষির্খ্ক্ষির্িন? ক্ষচক্ষেগুক্ষির রচনাকাি কী?  

 

৩) দযর্কার্না ক্ষত্নক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও :                                                  ৫ x ৩ = ১৫ 

ক) “এরা ক্ষনত্ান্তই মাক্ষির সন্তান” – কার্দর প্রসর্ে একর্া বিা ির্য়র্ি? একর্া বিার কারণ কী? 

খ্) ৩৬ সংখ্যক পর্ত্র দিখ্ক শরর্ত্র প্রকৃক্ষত্র দয বণেনা ক্ষদর্য়র্িন দসক্ষি ক্ষনর্ের ভাষায় দির্খ্া। 

গ) ‘যখ্ন দিাি ক্ষিিাম’ গ্রর্ের ‘গড়পার’ অংর্শ বাবার সৃ্মক্ষত্ প্রসর্ে দিখ্ক ত্াাঁর দির্ির্বিার দয দুক্ষি ঘিনার 

ক্ষববরণ ক্ষদর্য়র্িন ত্া দির্খ্া।  

ঘ) “দকর্শ মার্খ্া কুন্তিীন” – ‘কুন্তিীন কী? দকন একর্া বিা ির্য়র্ি? এই প্রসর্ে ত্াাঁর্দর অনয বযবসাক্ষির 

ক্ষববরণ দাও। 

ঙ) ভবানীপুর্রর বাক্ষড়র্ত্ দকান ক্ষেক্ষনসক্ষি দিখ্কর্ক অবাক কর্রক্ষিি? এই প্রসর্ে বারান্দার দয বণেনা উর্ে 

এর্সর্ি, দসক্ষি ক্ষনর্ের ভাষায় দির্খ্া। 

চ) ক্ষিন্নপর্ত্রর পত্রগুক্ষির্ত্ মত্েযপ্রীক্ষত্র দয পক্ষরচয় পাওয়া যায় প্রাসক্ষেক পত্রগুক্ষি অবিম্বর্ন ত্ার পক্ষরচয় দাও।  
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৪) দযর্কার্না একক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও :                                                  ১০ x ১ = ১০  

ক) রবীন্দ্রভাবনায় প্রকৃক্ষত্ এবং মানবেীবন দযভার্ব একাত্ম ির্য় ঊর্ের্ি, দত্ামার্দর পােয ‘ক্ষিন্নপত্র’ – এর 

পত্রগুক্ষি অবিম্বর্ন দসক্ষি ক্ষবর্েষণ কর্রা। 

খ্) ‘যখ্ন দিাি ক্ষিিাম’ গ্রর্ের ‘ইসু্কর্ি’ অংর্শ দিখ্ক ত্াাঁর সু্কিবাক্ষড়র দয বণেনা ক্ষদর্য়র্িন দসক্ষি ক্ষনর্ের ভাষায় 

দির্খ্া।  

গ) আত্মেীবনী কার্ক বর্ি? ‘যখ্ন দিাি ক্ষিিাম’ গ্রেক্ষি আত্মেীবনী ক্ষির্সর্ব কত্িা সার্েক, উদািরণ ক্ষদর্য় 

আর্িাচনা কর্রা। 

 

----------------------  


