
 

 

 

���কা��া  ���র উ�র �াও:        ১০ x ৪= ৪০ 

 

১. ‘কৃ�কুমারী’ �ািক অ�ল��� ধ��াস চতর��র ��� ক��াত� আ�লাচ�া ক�রা।    ১০    

 

২. ‘কৃ�কুমারী’ �ািক�ক ঐত�হাতসক �া��ত�র অ��ূ�� করা �ায় তক�া �াি�কর ঘি�া অ�ল��� অ�লাচ�া ক�রা।

             ১০ 

 

৩. ‘কুলমা� র�ার ���� �া��া� অ�প�া আর তক পু��কম� আ�ে?’ – কার উত�? উত�তির ম�ধ� ত��য় ��ার �কা�  

ম��া�া� �কাতশ� হ�য়�ে আ�লাচ�া ক�রা।        (১+৯=১০)     

        

৪. ���াি� আ��াল� �ল�� কী ��াঝ? ত��� ��াচা���র ���া�ি�র আ��শ� রতচ� �ুতি �াি�কর �াম উ��� ক�রা। 

���া�ি�র ��া� �াি�কার ত��� ��াচা���র সামত�ক �াি�-�ত��ায় ক�িা ��া� ���লতে�লা ��ল �ুতম ম�� ক�রা।

            (৩+২+৫=১০) 

 

৫. �ািককার ত��� ��াচা�� �া�র ‘���ী����’ �াি�কর ম�ধ� ত��য় ���া�� আত��াসী স��া�য়র �লাকায়� �ী��-সং�ৃত� 

�ক �ু�ল ধ�র�ে� �া �াি�-কাতহত� অ�ল��� আ�লাচ�া ক�রা। এই �াি�ক মূল� �কা�  অ��লর আত��াসী স��া�য়র 

কথা �লা হ�য়�ে?          (৯+১=১০) 

 

৬. কৃ�ক আ��াল��র ��ত��� রতচ� ‘���ী����’ �াি�ক �ািককার ���া�� অ��াচারী-�শা�ক ��া��ার সমা� ��াম 

�তর�-�শাত�� কৃ�ক সমা��র ���ী-�� �ক �ু�ল ধ�র�ে� �া �াি�কর পতর�ত��� ক�িা সাথ�ক ও স�ূ�� হ�য় উ�ঠ�ে 

��ল �ুতম ম�� ক�রা? ��ামার অত�ম��র সা�প�� �ুত� �াও।      (৬+৪)     

    

 

 



 

 

 

 

 

���কা��া  ���র উ�র �াও:         ১০ x ৪= ৪০ 

 

১. ‘আমা��র ভাষা স�ট’ ����ট �কা�  প��কায় কত সা�� �থম �কা��ত হয়? এই ���� �া���ক �া��া ভাষার ম�য� 

ই��র�� ���র �����ক ��ভা�� সমথ�� ক�র�ে� তা আ��াচ�া ক�রা।    (১+১+৮=১০)

                

২. পতর�ার সং�া�রর স�� স�� ত��াহ �থারও পতর���� কর�� হ��’ – �ারী সমস�া সমাধা�� �া�ত��কর এই ম����র 

��ৌত�ক�া �ুতঝ�য় �াও।           ১০ 

 

৩. “Doll’s House” কার �ল�া? “husband hunting” �ল�� �া�ত�ক �কা� ত��য়�ক ��াঝা�� �চ�য়�ে�? পতর�া�র 

�ারীর স�ূ�� �াধী��া ��ায় রা��� অ��াশ�র রায় �কা� ত���য়র ওপর ��� আ�রাপ ক�র�ে� আ�লাচ�া ক�রা।

            (১+২+৭=১০) 

৪. িীকা �ল�:             

ক. �সুধারা ��    �. পূত��পুকুর ��        (৫ x ৫=১০)  

   

৫. ‘সৎ-�স�’ ���� মীর মশার� �হা�স� মূল� �কা�  ত��য়�ক উ�াপ� কর�� �চ�য়�ে� �া ত���র �া�ায় �ল�।

             ১০  

৬. ‘�া���র প�� অত��া�� তে�লা র�ী��া�থর অ�ুকর� এ�ং অস�� তে�লা র�ী��া�থর অ�ুকর�’ – ‘�া���র’ �ল�� 

কা��র কথা �লা হ�য়�ে? ‘র�ী��াথ ও উ�রসাধক’ ��� অ�ল��� উত�তির �াৎপ�� ত����� ক�রা।  

(১+৯=১০) 

  



পরী�া প�িত 

১. উ�র পে� িনেজর নাম, �রিজে�শন নং, িব�িবদ�ালয় �রাল নং, কেলজ �রাল নং, �ফান নং ও �মল 

আইিড থাকা আবিশ�ক। 

২. উ�র পে�র �থম পাতায় �জেনিরক �কােস�র �য মিডউেলর �� তুিম িসেল� করেব তার নাম থাকা 

আবিশ�ক (অথ�াৎ GE-5 OR GE-6) 

৪. উ�র প�িট PDF কর। (পৃ�া সংখ�া দাও) 

৫. PDF করা উ�র প�িট GE-5এর ��ে� 4thsemgen5.2020@gmail.com আইিডেত পাঠাও। (�মল 

করার সময় compose mail-এ subject এর জায়গায় �জেনিরক �কােস�র নাম (GE-5) উে�খ করেব। 

৬. PDF করা উ�র প�িট GE-6এর ��ে� 4thsemgeneric.2020@gmail.com আইিডেত পাঠাও। (�মল 

করার সময় compose mail-এ subject এর জায়গায় �জেনিরক �কােস�র নাম (GE-6) উে�খ করেব। 

৭. KNU-এর মাক�স আপেলাড �পাট�ােল পরী�াথ�ীর নাম না থাকেল তার পরী�ািট বািতল বেল গণ� হেব।   

৮. িনেজর কােছ উ�র পে�র একিট হাড� কিপ �রেখ দাও। 


