
1 
 

B.A. 2nd Semester (General) Examination, 2022 (CBCS)  

Subject: Bengali 

Course: CC-1B/2B/GE-2 

        Time: 3hrs.                                                                                                          Full Marks: 60 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নমানের ক্ষেনদেশক  
পরীিার্েীনদর যর্াসম্ভব ক্ষেনের ভাষায় উত্তর ক্ষদনে হনব  

(েেুে পাঠক্রম) 
 

১। যয-যকানো দশক্ষি প্রনশ্নর উত্তর দাও :                                               ২x১০ = ২০ 
ক. রামরতনবাবু কক? তততন কার কার কাছে মযাতিক তিছেতেছেন? 
ে. প্রভাতকুমার মুছোপাধ্যাছের ‘বািীকর’ গছের প্রথম ও কিষ পতরছেছের নাম কী? 
গ. ‘বািীকর’ গছের বািীকছরর বাতি ককান কিোে? বাতি কেোছনার িনয তততন ককাথাে বাতি ভািা কনন? 
ঘ. ‘তভোরী সাছেব’ গেতি ককান পতিকাে, ককান সংেযাে প্রকাতিত েে? 
ঙ. ‘মোিে! আমার কাপি মেো েইো যাইছব কয’--কক কাছক ককন বছেছে? 
চ. ভূছতর অতিত্ব প্রমাণ করার িনয তথছোিতিস্ট মছনােরবাবু কার সমেকার প্রসঙ্গ কিছন এছনছেন? 
ে. ‘এই কথা শুতনো বৃদ্ধ মোআশ্বি েইছেন’--বৃদ্ধ কার ককান কথাে আশ্বি েছেতেছেন? 
ি. ‘এেন আর কস নতেনী নাই’--এেনকার নতেনীর বণণনা োও। 
ঝ. ‘মামোর িে’ গছের বৃন্দাবন সামছের েুই কেছের নাম কী? 
ঞ. ‘রাছমর সুমতত’ গছে একমাি পাস-করা ডাক্তাছরর নাম কী? তাাঁর তভতিি কত? 
ি. িরৎচন্দ্র চছটাপাধ্যাে রতচত ‘মতন্দর’ গেতি কছব ককাথাে প্রথম প্রকাতিত েে ? 
ঠ. ‘এই তনষু্ঠর অতভছযাছগ গিুছরর কযন বাকছরাধ্ েছে কগে’--গিুছরর তবরুছদ্ধ কক, কী অতভছযাগ কছরতেে? 
ড. ‘মছেি’ গছে মছেিছক তবতি করার প্রছচষ্টার িনয গিুরছক কী িাতি কপছত েছেতেে? 
ঢ. ‘অভাগীর স্বগণ’ গেতি প্রথম কত সাছে ককান পতিকাে প্রকাতিত েে? 
ণ. ‘িযামোে মুে কাতে কতরো বাতি আতসছেন’- িযামোছের মুে কাতে কছর বাতি আসার কারণ কী? 
 
২। কয-ককাছনা চারতি প্রছের উত্তর োও :                                           ৫x৪ =  ২০ 
ক. “ভাতবোম অছনক বাঙাতে কতা সাছেব েইোছে, একিা সাছেবছক বাঙাতে কতরো কেতেছে ককমন েে”—
প্রসঙ্গ তনছেণি কছর এমন মেছবযর কারণ বযােযা কছরা। 
ে. ‘রসমেীর রতসকতা’ গছের তবছনাতেনী চতরিতির সংতিপ্ত পতরচে োও। 
গ. “যাছোক, পছরর শ্বশুরবাতিছত উছঠ কয আের কপছেতেোম, অছনছক কসরকম তনছির শ্বশুরবাতিছত পাে না”-
-ককান গছে কার উতক্ত? এই আেছরর তবষেতি সংছিছপ কেছো। 
ঘ. “িযামোে গম্ভীর েইো বতেছেন, পাোছেও তার সছঙ্গ আর সম্পকণ কনই, না পাোছেও কনই”--প্রসঙ্গ উছেে 
কছর উতক্ততির তাৎপযণ কেছো। 
ঙ. ‘মতন্দর’ গছের অপণণা চতরিতির সংতিপ্ত পতরচে োও। 
চ. ‘মছেি’ গছের তকণরত্ন চতরিতির সংতিপ্ত পতরচে োও। 
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৩। ক্ষেনের প্রেগুতের উত্তর োও :                                             ১০x২ = ২০  
ক. প্রভাতকুমার মুছোপাধ্যাছের ‘কেবী’ গেতির নামকরছণর সাথণকতা তবচার কছরা। 

অথবা 
প্রভাতকুমার মুছোপাধ্যাছের ‘রসমেীর রতসকতা’ গছের তবষেবস্তু সংছিছপ তববৃত কছরা। 
ে. িরৎচন্দ্র চছটাপাধ্যাে রতচত ‘মতন্দর’ গছের অমরনাথ চতরিতির সংতিপ্ত পতরচে োও। 

অথবা 
িরৎচন্দ্র চছটাপাধ্যাছের ‘রাছমর সুমতত’ গে অবেম্বছন কবৌতে-কেবছরর তচরেন সম্পছকণর সমীকরণতি কতামার 
তনছির ভাষাে কেছো। 
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B.A. 2nd Semester (General) Examination, 2022 (CBCS)  

Subject: Bengali 

Course: CC-1B/2B/GE-2 

        Time: 3hrs.                                                                                                          Full Marks: 60 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নমানের ক্ষেনদেশক  
পরীিার্েীনদর যর্াসম্ভব ক্ষেনের ভাষায় উত্তর ক্ষদনে হনব  

 

পুনরানো পাঠক্রম 

১। কয ককাছনা েিতি প্রছের পূণণবাছকয উত্তর কেছো।      ২x১০ = ২০ 

ক. রামরতন বাবু কক ? তততন ককাথাে মযাতিক কেোতেছেন ? 

ে. ‘বািীকর’ গছে ক’তি পতরছেে? কিষ পতরছেেতির নাম কী ? 

গ. কেনতরর পুছরা নাম কী ? কস ককাথাে বকৃ্ততা কছর স্বছেিবাসীছক মুগ্ধ কছরতেে ? 

ঘ. “এবার আমার ভাে েইবার সমে আতসোছে”- কক কাছক বছেছে ? 

ঙ. প্রভাতকুমার মুছোপাধ্যাছের েুতি গে-সংকেছনর নাম কেছো। 

চ. রসমেী কছব মরছব বছে কিিছমােনছক িাতনছেতেে ? 

ে. “যা কোক কমছেিা তনছির অবস্থা ভুছে থাকছেই বাাঁতচ”- ককান গছের অংি ? এোছন ককান কমছেিার কথা 
বো েছেছে ? 

ি. “আমার তিতনস আতম কবচব না”- ককান্ তিতনস ? বক্তা কবচছব না ককন ? 

ঝ. “িতমোর কতার মুছের োবার ককছি তনছে”- কার মুছের োবার িতমোর কীভাছব ককছি তনছেতেে ? 

ঞ. ‘অভাগীর স্বগণ’ গেতি প্রথম কত সাছে ককান পতিকাে প্রকাতিত েে ? 

ি. ‘অভাগীর স্বগণ’ গছে অভাগীর স্বামীর নাম কী ? কস ককাথাে থাছক ? 

ঠ. অধর রায় ক্ষেোর কানঠর েেয কাঙািীর কানে গানের দাম কে যেনয়ক্ষেি ? যস কাঙািীনক োর মানয়র 
সৎকানরর েেয কী পরামশে ক্ষদনয়ক্ষেি ? 

ড. “ঠাকুর, আক্ষম যা ক্ষদনে পাক্ষর োই- ো েুক্ষম োও”- যক ঠাকুরনক কী ক্ষদনে যেনয়নে যকে ? 

ঢ. “যর্া সমনয় অপণোর ক্ষববাহ হইয়া যগি”- অপণো যক ? কার সনে োর ক্ষববাহ হনয়ক্ষেি ? 

ণ. মক্ষরসে যক ? ক্ষেক্ষে কার েক্ষব যকার্ায় প্রকাশ কনরক্ষেনিে ? 
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২। যয যকানো োরক্ষি প্রনশ্নর উত্তর দাও।         ৫x৪ = ২০ 

ক. ‘ক্ষভখ্ারী সানহব’ গল্প অবিম্বনে যহেক্ষরর পক্ষরেয় দাও। 

খ্. “আচ্ছা খু্ন া মশায় ভূে কখ্ে ক্ষেক্ষঠ যিনখ্”- যক কানক এই প্রশ্ন কনরনে ? এমে প্রনশ্নর কারণক্ষি ক্ষেনের 
ভাষায় যিনখ্া । 

গ. ‘মনহশ’ গল্প অবিম্বনে েকেরত্ন েক্ষরত্রক্ষির সংক্ষিপ্ত পক্ষরেয় দাও। 

ঘ. “যস শুধু একিু পানয়র ধূিা ক্ষদনে ক্ষগয়া কাাঁক্ষদয়া যেক্ষিি”- যস বিনে কানক যবাঝানো হনয়নে ? োর কান্নার 
কারণ বযাখ্যা কনরা । 

ঙ. ‘মক্ষির’ গনল্প যকাে যদবোর মক্ষিনরর প্রসে আনে ? গনল্প উক্ত যদবো ও মক্ষির কেখ্াক্ষে প্রাধােয যপনয়নে 
গল্প অেুসরনণ যিনখ্া। 

ে. “পত্র পক্ষ য়া বৃদ্ধ মার্ায় হাে ক্ষদয়া বক্ষসয়া পক্ষ নিে”- এখ্ানে যকাে বৃনদ্ধর কর্া বিা হনয়নে ? পনত্রর 
ক্ষবষয়বস্তু কী ক্ষেি সংনিনপ যিনখ্া। 

৩। ক্ষেনের প্রশ্নগুক্ষির উত্তর দাও।        ১০x২ = ২০ 

ক. `রসময়ীর রক্ষসকো’ গনল্প রসময়ী যক ? যক োর সনে কী রক্ষসকো কনরনে আনিােো কনরা। 

অর্বা 

প্রভােকুমার মুনখ্াপাধযানয়র ‘ক্ষভখ্াক্ষর সানহব’ গল্পক্ষি সার্েক যোনিাগল্প হনয়নে ক্ষক ো ক্ষবোর কনরা। 

খ্. শরৎেন্দ্র েনটাপাধযানয়র ‘মক্ষির’ গনল্পর োমকরনণর সার্েকো ক্ষবোর কনরা। 

অর্বা 

‘অভাগীর স্বগে’ গল্প অবিম্বনে অভাগীর স্বগেপ্রাক্ষপ্তর কাক্ষহক্ষেক্ষি ক্ষেনের ভাষায় ক্ষববৃে কনরা। 

 

 

 

 

 

 

 

 


