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KNU/20/ MILCB101 

 

2020  

1st Semester 

AE (Program) 

Discipline: BENGALI 

Full Marks: 40                     Time: 2 Hours  

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নমান ক্ষনর্দেশক।  

পরীিার্েীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর দদওয়া প্রর্য়ােন।  

Course Name: বাংিা গীক্ষিকক্ষবিা ও বাংিা দ াটগল্প 

Course Code: MILCB101 

১। দয-দকার্না পাাঁচক্ষট প্রর্শ্নর উত্তর দাও :        ১ x ৫ 

ক) ‘পরর্দর্শ ক্ষভিাবৃক্ষত্ত কুির্ণ আচক্ষর’—কার দিখ্া দকান কক্ষবিার অংশ ? 

খ্) ‘আমার্দর কাে শুধু পার্য় ধরা’ –- এখ্ার্ন কার্দর পার্য় ধরার কর্া বিা হর্য়র্  ? 

গ) ‘এি ভঙ্গ বঙ্গর্দশ িবু রঙ্গভরা’ – কার দিখ্া দকান কক্ষবিার অংশ ? 

ঘ) ‘ক্ষহর্দািায় দদার্ি নারী , আনর্দ দনহাক্ষর’ – ‘ক্ষহর্দািা’ ও ‘দনহাক্ষর’ শর্ের অর্ে কী ? 

ঙ) ‘ক্ষসংহি নার্ম দরর্খ্ দগর্  ক্ষনে দশৌর্যের পক্ষরচয়!’ – কার ‘দশৌর্যের’ কর্া বিা হর্য়র্  ? 

চ) ‘ক্ষকন্নরদি’ গর্ল্প ‘ক্ষকন্নর’ শর্ের অর্ে কী ?  

 ) বীরপুর্রর উমাচরণ িাক্ষহড়ীর হক্ষিনীক্ষটর দাম কি ? 

ে) ‘ক্ষ য়াত্তর টাকা মাক্ষহনার দকরাক্ষন োক্ষিস্মর !’ – দকান গর্ল্পর অংশ ? 

ঝ) ‘এর্সক্ষ স? আক্ষম দসই কখ্ন দর্র্ক বর্স আক্ষ ’। -- দক কার্ক এ কর্া বর্ির্  ? 

ঞ) ‘কটা বাঙািী আপ দযাখ্া হযায় ?’ – দক কার্ক এই উক্ষি কর্রর্  ? 

২। দযর্কার্না পাাঁচক্ষট প্রর্শ্নর উত্তর দাও :        ২ x ৫ 

 

ক) ‘ভর্য় ভর্য় যাই , ভর্য় ভর্য় চাই ,/ দগৌরাঙ্গ দদক্ষখ্র্ি ভূির্ি িুটাই’। -- কার দিখ্া দকান কক্ষবিার অংশ ?  

দগৌরাঙ্গ দক? ভর্য়র কারণ কী? 



2 
 

খ্) ‘ক্ষবমুি বািায়ন – সমু্মর্খ্ দসেখ্াক্ষন / দকামি আর্িা বুিার্য় যায় পাক্ষণ’। 

দকান কক্ষবিার অংশ ? ‘বািায়ন’ ও  ‘দসেখ্াক্ষন’ শেদুক্ষটর অর্ে কী ? 

গ) ‘খ্র্স’ খ্র্স’ পর্ড় পািা , মর্ন পর্ড় কি গার্া /  ায়া- ায়া কি বযর্া সক্ষহ ধরাধার্ম’।  

কার কক্ষবিার অংশ ?  ত্রক্ষটর িাৎপযে দির্খ্া। 

ঘ) ‘বাঙািীর ক্ষহয়া অক্ষময় মক্ষর্য়া ক্ষনমাই ধর্রর্  কায়া’ 

কার দিখ্া দকান কক্ষবিার অংশ ? পঙক্ষিক্ষটর অর্ে দির্খ্া। 

ঙ) ‘প্রণর্য়াচ্ছ্বাস’ কক্ষবিাক্ষট কার রচনা ? এক্ষট দকান কাবযগ্রর্ের অন্তগেি প্রকাশকাি সহ দির্খ্া। 

চ) ‘দখ্র্য় দেিিাম – দ র্িটার্ক দখ্র্য় দেিিাম দর। পািা পািা পািা, দ র্ি ক্ষনর্য় পািা িুই ‘।– 

দক কার্ক দকান প্রসর্ঙ্গ এই কর্া বর্ির্  ? 

 ) ‘অমন আদর কর্র দকউ কখ্র্না দরাে দরাে ওর্দর িুক্ষচ হািুয়া দখ্র্ি দদয়ক্ষন’। 

দকান গর্ল্প দক কার্দর আদর কর্র িুক্ষচ হািুয়া দখ্র্ি ক্ষদর্য়র্  ? 

ে) ‘আদক্ষরণী’ গর্ল্প হিী ভাড়ার ক্ষবজ্ঞাপনক্ষট দকমন ভার্ব  াপার্না হর্য়ক্ষ ি ? 

ঝ) ‘দুুঃশাসনীয়’ গর্ল্প মহাভারর্ির অনুষঙ্গক্ষট বুক্ষঝর্য় দাও। 

ঞ) ‘বৎস , আমরা যাযাবর ক্ষভিু , কুশীনগর যাইবার অক্ষভপ্রায় কক্ষরয়াক্ষ ’।– 

দকান গর্ল্পর অংশ ? যাযাবর ক্ষভিু-র পক্ষরচয় কী ? 

৩। দয-দকার্না ক্ষিনক্ষট প্রর্শ্নর উত্তর দাও :        ৫ x ৩ 

 

ক) ‘দপৌষপাবেণ’ কক্ষবিায় ক্ষপর্ে পরর্বর আর্য়াের্নর মর্ধয কক্ষব পাক্ষরবাক্ষরক েীবর্নর দয  ক্ষব এাঁর্কর্ ন িা 

ক্ষনর্ের ভাষায় বণেনা কর্রা।                                                                  (৫) 

খ্) ‘ও কুরু মহাশয় ,-- বার্ে কর্ার কচকক্ষচর্ি আর কাে ক্ষক ! কটা টাকা িাগর্ব বিুন, 

আক্ষম ক্ষদর্য় ক্ষদ’—বিা দক ? এই উক্ষির্ি বিার চক্ষরর্ত্রর কী পক্ষরচয় পাওয়া যায় ঘটনাক্ষট বণেনা কর্র িা 

বুক্ষঝর্য় দাও।                                                                          (১+৪) 

গ) ‘আমরা’ কক্ষবিায় কক্ষব বাঙািীর্ক দয দশৌযে-বীযে ও জ্ঞার্নর উচ্চিায় দপৌঁর্  ক্ষদর্য়র্ ন উপযুি উদৃ্ধক্ষি সহ 

িা আর্িাচনা কর্রা।                                                                       (৫) 
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ঘ) ‘নরুন ক্ষদয়া দচরা ,  ুক্ষরর মর্িা দচার্খ্ ক্ষবড়ািীর মর্িা দৃক্ষির্ি যাহার্ক িাহার ভার্িা িার্গ িাহার আর রিা 

র্ার্ক না’। -- দকান গর্ল্প কার কর্া বিা হর্য়র্  ? িার এ-ধরর্ণর অনুভুক্ষির কারণ কী প্রসঙ্গ উর্েখ্ কর্র 

বুক্ষঝর্য় দাও।                                                                  (১+৪) 

ঙ)  ‘আমার প্রার্ণর মর্ধয একক্ষট শে দকবি রক্ষণি হইর্ি িাক্ষগি,-- অক্ষমিাভ ! অক্ষমিাভ !’ 

‘অক্ষমিাভ’ দক ? দকান প্রসর্ঙ্গ দক এই উক্ষি কর্রর্  সক্ষবিার্র বণেনা কর্রা।                  (১+৪) 

চ) ‘দুুঃশাসনীয়’ গর্ল্পর পটভূক্ষমক্ষট কী ? রার্বয়া দকান পক্ষরক্ষস্থক্ষির্ি আত্মহিযার পর্ দবর্  ক্ষনর্য়ক্ষ ি গল্প 

অবিম্বর্ন িা বুক্ষঝর্য় দাও।                                         (১+৪) 

৪। দযর্কার্না একক্ষট প্রর্শ্নর উত্তর দাও :             ১০ x ১  

 

ক) ‘ডাইনী’ গল্পক্ষটর্ি অক্ষিপ্রাকৃি পটভূক্ষমর্ি ধ্বক্ষনি হর্য়র্  িাক্ষিি বক্ষিি এক মানহারা মানবীর নীরব কান্না। 
-- আর্িাচনা কর্রা।                                                          

খ্) ‘ক্ষকন্নরদি’ গর্ল্প শ্রীপক্ষির দবৌ কীভার্ব অক্ষশিা কুক্ষশিা, দাক্ষরদ্র্যপীক্ষড়ি গ্রাময নারীর্দর মর্ধয এক উন্নিির 

সংসৃ্কক্ষি ও েীবনযাপর্নর স্বপ্ন বুর্নক্ষ ি – চক্ষরত্রক্ষট আর্িাচনা কর্র িা বুক্ষঝর্য় দাও।  

গ) ‘গীক্ষিকক্ষবিা’ বির্ি কী দবাঝায় ? ‘মধযার্ে’ এবং ‘শ্রাবর্ণ’ কক্ষবিা দুক্ষটর্ি গীক্ষিকক্ষবিার ববক্ষশিয কীভার্ব 

েুর্ট উর্ের্  িা ক্ষবর্েষণ কর্রা।                    

 



পরী া প িত 

১. উ র পে  িনেজর নাম, কেলজ রাল নং, রিজে শন নং ও ফান নং িলখেব।  

২. রিচত ক িটর PDF কর। (পৃ া সংখ া থাকা আবিশ ক) 

৩. PDF িট এই garaivivekananda144@gmail.com মল আইিডেত পাঠাও। 

৪. মল আইিডর মেধ  িনেজর নাম, কেলজ রাল নং, রিজে শন নং ও ফান নং থাকা আবিশ ক। 

৫. মল আইিডেত পাঠােনার পর িনেজর কােছ হাডকিপ রেখ দাও। 

৬. KNU-এর মাকস আপেলাড পাটােল পরী াথীর নাম না থাকেল তার পরী ািট বািতল বেল গণ  হেব।  
 


