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UG 5th Semester Examination 2021

Award : BA (PROGRAM)

Discipline: Bengali

Course Type : GE(PROGRAM)

Course Code : BAPBNGGE501

Course Name : প্র ও নি্্বনচি গল

Full Marks: 40 Time: 2 Hours

দন্ষ পবরা সংখ্বানু প্রবি নিরদ্েশ।

পরী্বষ্ীরদর যষবসম্ নিরের ভবষবয় উতর নদরি হর্।

১। যযরশবরিব পবঁচনি পর্র উতর দবও: ১X৫

শ) ‘ন্ড়বু’ রচিবয় শবরশ আনিররখবর ্ুব হরয়রে?

খ) শরুবশবররর ররি যসবনেয়বনুনটশ যশ?

গ) ‘রিুষ্িু’ প্রর েৃগবরুর সর্ যশবি য্নষর রবিুরষর িুুিব শরব হরয়রে?

ঘ) ‘সবনহরি্র সবরগী’ প্রনি যশবি গররর অরগ্ি?

ঙ) রসরয়ী ও য্তররবহরির দবমি্ েী্ি শি ্েররর?

চ) ‘্বনেশর’ গলনিরি ্বনেশর যশ?

ে) গিুর শবর শবরে িবর নপিরুর ষবুবনি ্রশ যররখনেু?

ে) ‘নভখবরী সবরহ্’ গলনিরি শয়নি পনরর্দ ররয়রে?

২। যযরশবরিব পবঁচনি পর্র উতর দবও: ২X৫

শ) ‘ন্ড়বু’ প্র যষরশ দুনি প্বদ-প্চি উর্খ শররব।

খ) যিেবয় ্ঁুদ হরয় শরুবশবর যশবি যুদ নিরয় ভব্নেরুি? এই যুদ শি সবরু হরয়নেু?

গ) “সবনহরি্ এই দুরিব ্বরে শষব যশবরিব যশবরিব রহবরু চনুি আরে” – যশবি দুরিব শষবরশ ্বরে শষব ্ুব হরয়রে?

ঘ) ‘শবদমরী’ শবর যুখব? নিনি যশবি েিববীর শন্?



ঙ) “আনর যিবরবর ধর্সসরয়র রূুীভূি শবরষ” – ্কব যশ? ধর্ সমরর িবর রিনি শী?

চ) ‘রসরয়ীর রনসশিব’ গরল রসরয়ীর সবরীর িবর শী? ন্্বহশবরু িবঁর ্য়স শি নেু ?

ে) “ইস! সবধ শরর আ্বর িবর রবখব হরয়রে ররহে” – যশবি গরলর অংে? ্কব যশ? উনকনির ররধ্ নদরয় ্কবর যশবি

ররিবভব্ পশবনেি হরয়রে যসনি ্্বখ্ব শররব।

ে) “এরনি অরর্্দিব ুইয়ব যস এশনদি অসুরখ পনড়ু “ – এখবরি শবর অসুরখর শষব ্ুব হরয়রে? িবর অরর্্দিবর

শবরষনি শী ?

৩। যযরশবরিব নিিনি পর্র উতর দবও: ৫X৩

শ) িবররশরুর চবরনি সবরগীর সর্ ্ন্রচম সীরুবরশর যশবি যশবি ারষর িুুিব শরররেি? যশি শরররেি?

খ) “এ সশু অনি িীনিন্রদ শষব” – ন্ড়বরুর যশবি যশবি শষবরশ শরুবশবররর িীনিন্রদ ্রু ররি হরয়রে?

গ) উনর্ুবরশ শবর্্ উরপন্িব ্ুবর শবরষনি যুখশরশ অিুসরষ শরর যুরখব।

ঘ) “্ড় ন্ন্ি হইুবর” – যশ ন্ন্ি হরুি? িবঁর এই ন্্রয়র শবরষনি ্্বখ্ব শররব।

ঙ) “যিবর হবরির আাি যনদ পবই, আনরও সরগ্ যব্” – শবর উনক? এই উনকনির রধ্ নদরয় শী য্বাবরিব হরয়রে?

৪। যযরশবরিব এশনি পর্র উতর দবও: ১০X১

শ) “্সররর যশবনশু’ প্রর েী্িরহরস্র গভীর উপুন্ যযভবর্ পশবনেি হরয়রে, যসনি ন্র্ষষ শররব।

খ) ‘সবনহরি্র উর্ে্’ প্রর র্ীমিবষ যেষ পয্র যশবি নসদবরর উপিীি হরয়রেি যস ন্ষরয় আরুবশপবি শররব।

গ) ‘্বেীশর’ গরলর িবরশরষ শিিব যষবযষ হরয়রে, গলনি অ্ুমরি িব আরুবচিব শররব।



Course Code : BAPBNGGE502

Course Name : অরুকনশশ গল ও শলশবনহনি (ি্বাবনস)

১। যযরশবরিব পবঁচনি পর্র উতর দবও: ১X৫

শ) ‘অরুকনশশ’ উপি্বরসর নপ নপ নরসবচ্ যসাবর যশবি েহররর শবরে অ্নাি ?

খ) ‘আরবর সর্ ওর যচহবরবর এরি নরু যশরি শরর হু’? -- শবর সর্ শবর যচহবরবর নররুর শষব ্ুব হরয়রে ?

গ) ‘ররিবেরদর অদুি ্বনড়’ েবড়ব েীরষ্েু রুরখবপবধ্বরয়র অপর এশনি নশরেবর-পবঠ্ উপি্বরসর িবর যুরখব।

ঘ) ‘যররেব্বেবররর শবিবই রবেওুব ্ড় ভয়ংশর যুবশ’ –- রবে ন্ন্ েবড়ব শবিবইরয়র অি্ যপেব শী নেু ?

ঙ) ‘হবনররশি’ যশ ?

চ) “যহ দসু্্গ্, হবরি িবও খড়, চরুব যবই ুুনিশরর্” --- ‘ররিবেরদর অদুি ্বনড়’ উপি্বরস এই গবি যশ যগরয়রেি ?

ে) ‘খগর’ গরল সন্বসীর যপবষব যশউরিনির িবর শী ?

ে) ‘রবয়ব শুর্ী’ গরলর শষশ পূ্্েরন যশবি যদরের অনধ্বসী নেু ?

২। যযরশবরিব পবঁচনি পর্র উতর দবও: ২X৫

শ) ররিবেরদর সুরুর কবস িবইরি ি্বগি দুই যরে ন্রশিবর ভবইরদর িবর যুরখব ।

খ) ‘আরবর এশিব েদ-পনরচয় তিনর শরর রবখব উনচি নেু’ –- ‘অরুকনশশ’ উপি্বরস যশ শবরশ এই শষব ্রুরে ?

গ) নশরনরনরয়ব যশ ? ন্ুবপ িব শররু িবর শী অসুন্ধব হয় ?

ঘ) ‘রবয়ব শুর্ী’ গরল নভ্ু পুণুীশ যয ন্রেষ াহবনচতনি এঁরশনেু িবর ন্ষয়্স শী নেু?

ঙ) ‘যসইস্ নপঁপরড় িবনশ ্ব্বর অনভেবরপ পস্ পবর হরয়রে’ –- নপঁপরড়রদর অনভেবপ ুবগবর শবরষ শী?

চ) ‘এই যচবখ ্ুরে চুবই হর্ েগরির স্রচরয় আনদর চুব’ –- শবর যুখব যশবি রচিবর অংে ?

ে) ‘খগর’ গরল যয েড়বনি গলশষরশর শবরি রবরত ্বর ্বর নিরর নিরর এরসনেু, িবর পষর দুনি ুবইি যুরখব।

ে) ‘ভুেণীর রবরঠ’ গরল যর্র পূ্্ েী্রির িবর শী নেু এ্ং নি্বস যশবষবয় নেু ?

৩। যযরশবরিব নিিনি পর্র উতর দবও: ৫X৩

শ) ‘ররিবেরদর অদুি ্বনড়’ উপি্বরসর দুঃখহরষ্ব্ু এ্ং গরষে্ব্ু –- -এই দুনি চনররতর সংন্র পনরচয় দবও।



খ) ‘রহবরদ্ রররে ররশ, নসরদধর যশি যবর্ি ওই তদি্িবর শবরে !’ –- শবরশ তদি্ ্ুব হরয়রে ? ‘অরুকনশশ’ উপি্বরস

িবর ভূনরশব সংর্রপ আরুবচিব শররব।

গ) ‘খগর’ গরলর ধূে্নি্ব্ুর শী অপরবধ শররনেরুি এ্ং িবর পনরষনি শী হরয়নেু িব’ সি্নেরির গল অ্ুমরি আরুবচিব

শররব।

ঘ) ‘শি্বর ভূি’ রচিবনির সবররর্ সংর্রপ ্ুনারয় দবও।

ঙ) ‘ভুেনীর রবরঠ’ গরলর নে্ুর পূ্্েরনর ্ৃতবরনি সংর্রপ আরুবচিব শরর িবর ইহরুবশ ি্বগ শরবর ঘিিবনি ্ষ্িব শররব।

৪। যযরশবরিব এশনি পর্র উতর দবও: ১০X১

শ) ‘রবয়ব শুর্ী’ গলনিরি পুিে্ন্বদরশ যুখশ যয ভবর্ পনিতব শরররেি িব’ গরলর শবনহনি ্ষ্িব শরর ্ুনারয় দবও।

খ) ‘ররিবেরদর অদুি ্বনড়’ উপি্বরস রবেব যগবন্েিবরবয়ষ ও রবিী-রবর হবরবরিব সরবি নিরর পব্বর ্ৃতবরনি ন্সবনরি যুরখব।

গ) ‘অরুকনশশ’ উপি্বরস সুেি ও নসরদধর েবড়ব অি্বি্ িবিব চনররতর যয অরুকনশশ ও ন্রেষ ্রিবর পনরচয় পবওয়ব যবয়

িবরদর ্রিব ও শবয্শুবপ ন্সবনরি আরুবচিব শররব।


