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B.A.6th Semester (General) Examination, 2022 (CBCS) 
বাাংলা (সাধারণ)         

  Course – DSE-IB                                                   
 দক্ষিণপ্রান্তস্থ সাংখ্যাগুক্ষল পূণণমানের ক্ষেনদণশক 
যথাসম্ভব ক্ষেনের ভাষায় উত্তর ক্ষলখ্নে হনব 

সময়- ক্ষেে ঘণ্টা                                                                        পূণণ মাে -৬০ 
(উক্ষেশ শেনকর বাাংলা োটক) 

 
১। পূর্ণবাক্যে যে-যযাক্ া দশটি প্রক্ের উত্তর দাও:                                                     ২×১০=২০ 

য) ‘যোলযািা টিক্েিার’ এবং ‘যবঙ্গলী টিক্েিার’ যক্ব প্রটিটিি হে?  

খ) বাংলা ভাষাে রটিি প্রিম ট্র্োক্েটি যযা টি? রিটেিার  াম যলক্খা।  

গ) যালীপ্রসন্ন টসংহ যযা  রঙ্গমঞ্চ প্রটিিা যক্র ? িাাঁর যলখা এযটি  ািক্যর  াম যলক্খা।  

ঘ) ‘যৃষ্ণযুমারী’  ািক্যর রিটেিার  াম ও  ািযটির প্রযাশযাল যলক্খা।  

ঙ) ‘ বী  িপটি ী’ যার যলখা, যযা  ধরক্ র  ািয?  

ি) যেোটিটরন্দ্র াি ঠাযুক্রর দুটি িক্দশক্প্রমমূলয  ািক্যর  াম যলক্খা।  

ছ) রােযৃষ্ণ রাে যযা  ধরক্ র  ািয রি াে খোটি যপক্েটছক্ল ? িাাঁর যলখা যসই ধরক্ র এযটি  ািক্যর  াম যলক্খা।  

ে) ‘সুক্রন্দ্র-টবক্ াটদ ী’  ািযটির রিটেিা যয? বাংলা  ািক্যর ইটিহাক্স এই  ািযটি যয  স্মরর্ীে হক্ে আক্ছ?  

ঝ) টগটরশিন্দ্র যঘাষ যক্ব, যযা  টিক্েিার প্রটিিা যক্র ?  

ঞ) অমৃিলাল বসুর দুটি সামাটেয যক্মটির  াম যলক্খা।  

ি) উট শ শিক্য রটিি রবীন্দ্র াি ঠাযুক্রর দুটি  ািক্যর  াম প্রযাশযালসহ যলক্খা।  

ঠ) যবলগাটছো  ািেশালা ও যোড়াসাাঁক্যা  ািেশালার প্রটিিাযাল উক্েখ যক্রা।  

ি) প্রযাশযালসহ টগটরশিন্দ্র যঘাক্ষর দুটি প্রহসক্ র  াম যলক্খা।  

ঢ) ‘ভদ্রােুণ ‘ যার যলখা  ািয? এর প্রযাশযাল যলক্খা।  

র্) মধুসূদ  দক্ত্তর এযটি ঐটিহাটসয  ািয ও এযটি প্রহসক্ র  াম প্রযাশযালসহ যলক্খা। 

২। যে-যযাক্ া িারটি প্রক্ের উত্তর দাও:                                                            ৫×৪=২০ 

য)  ািেযার রাম ারাের্ িযণরত্ন সম্পক্যণ সংটিপ্ত িীযা যলক্খা। 

খ) বাংলা  ািক্যর ইটিহাক্স যহরাটসম যলক্বিক্ের  াম উক্েখক্োগে যয , আক্লাি া যক্রা।  

গ)  ািেযার টহক্সক্ব মক্ াক্মাহ  বসুর যৃটিত্ব আক্লাি া যক্রা।  
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ঘ) প্রহস  রি াে দী বনু্ধ টমক্ের যৃটিত্ব টবিার যক্রা।  

ঙ) সামাটেয  ািয রি াে টগটরশিন্দ্র যঘাক্ষর প্রটিভার মূলোে  যক্রা।  

ি)  ািেট েন্ত্রর্ আই  সম্পক্যণ ো োক্ া সংক্িক্প যলক্খা।  

৩। যে-যযাক্ া দুটি প্রক্ের উত্তর দাও :                                                            ১০×২=২০ 

য) বাংলা  ািক্যর উদ্ভব ও টবযাশপবণ সম্পক্যণ আক্লাি া যক্রা।  

খ) উট শ শিক্যর টিিীোক্ধণর যে-যযাক্ া এযে  টবখোি প্রহস  রিটেিা সম্পক্যণ আক্লাি া যক্রা।   

গ) যপৌরাটর্য  ািয রি াে মাইক্যল মধুসূদ  দক্ত্তর প্রটিভার টবিার যক্রা। 

ঘ)  ািেযার যেোটিটরন্দ্র াি ঠাযুক্রর যৃটিত্ব টবিার যক্রা।  

অিবা 

(উট শ শিক্যর বাংলা প্রবন্ধ) 

 

১। পূর্ণবাক্যে যে-যযাক্ া দশটি প্রক্ের উত্তর দাও :                                                  ২×১০=২০ 

য) রামক্মাহ  রাক্ের দু’টি সংষৃ্কি যিক্য অ ূটদি গ্রক্ের  াম যলক্খা।  

খ)’ িত্ত্বক্বাটধ ী’ পটেযা যার সহােিাে ও যার সম্পাদ াে যি টিস্টাক্ে প্রযাটশি হে? 

গ) অিেযুমার দক্ত্তর দু’টি পাঠেপুস্তক্যর  াম যলক্খা।  

ঘ) প্রযাশযালসহ টবদোসাগক্রর যলখা দু’টি যমৌটলয প্রবন্ধগ্রক্ের  াম যলক্খা।  

ঙ) পোা্রীিাাঁদ টমে সম্পাটদি পটেযাটির  াম যলক্খা। এটি যক্ব প্রযাটশি হে?  

ি) মহটষণ যদক্বন্দ্র াি ঠাযুক্রর েীব িটরক্ির  াম যী? এর প্রযাশযাল যি?  

ছ) টশব াি শাস্ত্রীর দুক্িা প্রবন্ধগ্রক্ের  াম যলক্খা।  

ে) ‘টবজ্ঞা রহসে’ যার রি া? গ্রেটির প্রযাশযাল উক্েখ যক্রা।  

ঝ) বটিম-সমসামটেয দুইে  প্রাবটন্ধক্যর  াম যলক্খা।  

ঞ) ‘পটরব্রােয’ যার রি া? রি াটি প্রিম যযা  পটেযাে প্রযাটশি হে? 

ি) মীর মশার রে যহাক্সক্ র দুটি প্রবন্ধ-পুস্তক্যর  াম যলক্খা।  

 ঠ) ির্ণযুমারী যদবীর যলখা এযটি প্রবন্ধগ্রে প্রযাশযালসহ যলক্খা। 

 ি) প্রবন্ধ যাক্য বক্ল? এর যে-যযাক্ া দুটি ববটশষ্ট্ে যলক্খা। 

 ঢ) ‘পঞ্চভূি’ যার যলখা প্রবন্ধ গ্রে? গ্রেটি প্রিম যক্ব প্রযাটশি হে? 
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 র্) ‘বঙ্গদশণ ’ পটেযাটি প্রিম যক্ব প্রযাটশি হে? এর প্রিম দু’ে  সম্পাদক্যর  াম যলক্খা।  

 

২। যে-যযাক্ া িারটি প্রক্ের উত্তর দাও:                                                    ৫×৪=২০  

য) বাংলা প্রবন্ধসাটহক্িে টবক্বযা ক্ের অবদা  আক্লাি া যক্রা।  

খ) সামাটেয প্রবন্ধ-রিটেিা টহক্সক্ব ভূক্দব মুক্খাপাধোক্ের যৃটিত্ব টবিার যক্রা।  

গ) উট শ শিক্য রটিি রবীন্দ্র াি ঠাযুক্রর প্রবন্ধগ্রেগুটল সম্পক্যণ সংটিপ্ত আক্লাি া যক্রা।  

ঘ) প্রাবটন্ধয যদক্বন্দ্র াি ঠাযুক্রর মূলোে  যক্রা।  

ঙ) রামক্মাহ  রাক্ের প্রবক্ন্ধর ভাষারীটি সম্পক্যণ আক্লাি া যক্রা।  

ি) রাক্েন্দ্রলাল টমক্ের প্রবক্ন্ধর ববটশষ্ট্েগুটল সংক্িক্প আক্লাি া যক্রা।  

 

৩। যে-যযাক্ া দুটি প্রক্ের উত্তর দাও                                                              ২×১০=২০ 

য) উট শ শিক্যর প্রিমাক্ধণ বাংলা প্রবন্ধ-সাটহক্িের উদ্ভব সম্পক্যণ আক্লাি া যক্রা।  

খ) বাংলা প্রবন্ধ-সাটহক্িের টবযাক্শ টবদোসাগক্রর অবদা  আক্লাি া যক্রা।  

গ) উট শ শিক্যর টিিীোক্ধণ বাংলা প্রবন্ধ-সাটহক্িে ‘বঙ্গদশণ ’-যগািীর ভূটমযা যলক্খা।  

ঘ)  বটিমিক্ন্দ্রর প্রবক্ন্ধর টবষে-ববটিক্েের উক্েখ যক্র প্রবন্ধ রি াে িাাঁর দিিা আক্লাি া যক্রা।  

 

 

 

 

 


