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2021  

6th Semester 

Discipline: BENGALI 

(PROGRAM) 

Full Marks : 40                     Time : 2 Hours  

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নমান ক্ষনর্দেশক।  

পরীিার্েীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর দদওয়া প্রর্য়ােন।  

Course Name : বাংিা ক্ষশশুসাক্ষিত্য    

Course Code : BAPBNGGE601  

 

১। দযর্কার্না পাাঁচক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও।                       ১ X ৫ = ৫  

ক) দুমকার দিার্করা দকান প্রাণীর্ক ভার্িাবার্স না? 

খ্) দক কুড়ুি ক্ষদর্য় িম্বািক্ষম্ব বার্ের িযার্ের ডগা অবক্ষি ক্ষচর্র দের্িক্ষির্িা? 

গ) ক্ষরদর্য়র মা বাবা দকান গ্রার্মর প্রো ক্ষির্িন? 

ে) কর্ে গাইর্য়র সার্র্ ক্ষরদয় ক্ষক কর্রক্ষির্িা? 

ঙ) গুগিী কয় ক্ষদর্নর মর্িয গঙ্গাসাগর্র দপৌিার্ব বর্িক্ষির্িা? 

চ) ভূর্ত্রা গুপী ও বাোর্ক ক্ষক উপিার ক্ষদর্য়ক্ষির্িা? 

ি) কার্ের উনুর্ন আগুন িাগার্ি সারা ের ক্ষকর্সর ক্ষমক্ষি গর্ে ভর্র যায়? 

ে) সুকুমার রার্য়র দকান কক্ষবত্ায় িাসর্ত্ মানার কর্া বিা ির্য়র্ি? 

ঝ) শযামাদার্সর মার্ায় কর্া না ঢুকর্ি,ক্ষকভার্ব দঢাকার্নার কর্া বিা ির্য়র্ি? 

ঞ) ‘িির্দপাক্ষখ্র পািক’ কাক্ষিক্ষনর্ত্ ঝগড়ু’র পক্ষরচয় দাও।  
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২।  দযর্কার্না পাাঁচক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও।                                  ২ X ৫ = ১০   

ক) দমিা দর্র্ক রুমু ক্ষক ক্ষকর্নক্ষিি? দসক্ষি দকমন দদখ্র্ত্ ক্ষিি? 

খ্) ক্ষনদুক্ষি মর্ে ক্ষক ক্ষক ক্ষেক্ষনস িার্গ? 

গ) ববক্ষরক্ষগ পাড়ার মানুষেন দকমন ক্ষিি? 

ে) সেযার্বিায়  সূযে পার্ি বসার সময়,িাাঁর্সরা আকাশ দর্র্ক দকার্ায় দনর্ম আশ্রয় ক্ষনি? 

ঙ) বাোর দঢািকক্ষির মুখ্ কত্িা চওড়া ক্ষিি,ত্ার িাওক্ষন ক্ষকর্সর বত্ক্ষর ক্ষিি? 

চ) দিত্রী দক ক্ষিি? দস ক্ষক করত্? 

ি) িাক্ষত্ক্ষম কার্ক বর্ি? ত্ার সমসযা ক্ষক? 

ে) দকস্ট দার্সর ক্ষপক্ষস ক্ষক ক্ষক দবচত্? 

ঝ) আর্বাি- ত্ার্বাি কত্ সার্ির কত্ ত্াক্ষরর্খ্ প্রকাশ পায়? 

ঞ) ভূর্ত্র রাো গুপী-বাোর্ক কী কী বর ক্ষদর্য়ক্ষিি?  

 

৩। দযর্কার্না ক্ষত্নক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও।                                  ৫ X ৩ = ১৫  

ক) িির্দ পাক্ষখ্র পািক রচনায়  দখ্ায়াইর্য়র মর্িয দোড়ার কঙ্কাি পাওয়ার দয গল্প রর্য়র্ি, ত্া ক্ষবশর্দ দিখ্। 

খ্) নারু্র মাি ক্ষশকার্রর গল্প ক্ষনর্ের ভাষায় দিখ্। 

গ) ক্ষরদয় যখ্ন ক্ষবড়ার্ির কার্ি,গর্ণশ োকুর্রর দখ্াাঁে করি,ত্খ্ন ক্ষবড়াি ক্ষক করি? 

ে) মা সুবচনীর দখ্াাঁড়া িাাঁর্সর সার্র্ ক্ষরদর্য়র ভাব িি ক্ষকভার্ব, ত্ারা ত্ারপর ক্ষক করি দিখ্। 

ঙ) কাতু্কুতু্ বুর্ড়ার কার্ি দগর্ি দস ক্ষক ক্ষক করর্ব বর্ি িারণা? 

চ) গঙ্গারাম দকমন পাত্র ক্ষিি, ক্ষবশর্দ দিখ্। 

 

৪। দযর্কার্না একক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও।                           ১০ X ১ = ১০ 

ক) চিন ক্ষবি অংর্শ িাাঁর্সর্দর যাত্রার বণেনা ক্ষনর্ের ভাষায় দিখ্। 
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খ্) শুন্ডীর রাোর আক্রমণ দেকার্ত্ গুপী ও বাো ক্ষক কর্রক্ষিি? 

গ) িির্দ পাক্ষখ্র পািক কাক্ষিক্ষনর্ত্,ঝগড়ুর োকুরদার দয কাক্ষিক্ষন রর্য়র্ি, ত্া ক্ষনর্ের ভাষায় দিখ্। 
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Course Name : বাংিা গদযসাক্ষিত্য  

Course Code : BAPBNGGE602 

 

১। দযর্কার্না পাাঁচক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও।                       ১ X ৫ = ৫  

ক) ‘ক্ষিন্নপর্ত্র’র ৪৩নং পত্রক্ষি ‘ক্ষিন্নপত্রাবিী’দত্ কত্ সংখ্যক পত্র? 

খ্) “আিা, এইখ্ার্ন যক্ষদ র্াকতু্ম”—কী দদর্খ্ এমন অনুভূক্ষত্ িয় বর্ি দিখ্ক োক্ষনর্য়র্িন?  

গ) ‘ক্ষিন্নপর্ত্র’র ৬৭নং পত্রক্ষি কক্ষব দকার্ায় র্াকাকার্ি ক্ষির্খ্র্িন? 

ে) ‘ক্ষিন্নপর্ত্র’র ৩০নং পত্র দিখ্ার ত্াক্ষরখ্ ও সাি উর্েখ্ কর্রা। 

ঙ) ‘চাচা কাক্ষিনী’ গ্রন্থক্ষি কত্ সার্ি প্রর্ম প্রকাক্ষশত্ ির্য়ক্ষিি? 

চ) দেরর্বক্ষেনার োৎর্সর মসক্ষের্দ ঈর্দর উৎসর্ব অমুসিমানর্দর মর্িয প্রিানত্ কারা উপক্ষস্থত্ র্াকর্ত্া?  

ি) ক্ষিনু্দস্তান িাউর্সর চযাংড়া সদসযক্ষির নাম দির্খ্া। 

ে) “োমাগুর্িা দু’ক্ষদর্নই দিাি ির্য় যার্ব না?”—চাচার এই কর্া দশানার পর দশ্রাত্া ক্ষক কান্ড েক্ষির্য়ক্ষিি 

এককর্ায় দির্খ্া। 

ঝ) ‘Hindusthan House’ –এ দকান মাংর্সর প্রর্বশ ক্ষনক্ষষদ্ধ ক্ষিি?  

ঞ) ‘চাচা-কাক্ষিনী’ িাড়া বসয়দ মুেত্বা আিীর অনয একক্ষি বইর্য়র নাম দির্খ্া।  

 
২। দযর্কার্না পাাঁচক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও।                                  ২ X ৫ = ১০   

ক) “দসইর্ি মর্ন করর্ি মানুষ আরও বযাকুু্ি ির্য় ওর্ে”—কী মর্ন করার কর্া এখ্ার্ন দিখ্ক বর্ির্িন? 

খ্) “ত্ার প্রক্ষত্ই আমার মর্নার্যাগিা সবোর্পিা আকৃি ির্ে”—কার কর্া এখ্ার্ন বিা ির্য়র্ি? 

গ) “আবার যক্ষদ েীবনিা দসই ক্ষদন দর্র্ক ক্ষের্র পাই”—দকান েিনায় দিখ্র্কর এমনিা মর্ন ির্য়র্ি? 

ে) ‘চাচা কাক্ষিনী’ গ্রর্ন্থ দমাি কয়ক্ষি কাক্ষিক্ষন সংকক্ষিত্ ির্য়র্ি? প্রর্ম কাক্ষিক্ষনর নাম ক্ষক? 

ঙ) বাঙাক্ষি িাড়া অনযরা এর্ি ক্ষিনু্দস্তান িাউর্স স্বক্ষস্ত দপর্ত্া না দকন? 

চ) “এর্দর্শও ক্ষনরমু্ব-উপবাস আর্ি নাক্ষক?”—দক, কার্ক এই প্রশ্ন করক্ষিি? 
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ি) “দু’ক্ষদন বাদ দিক্ষির্োর্ন চাকক্ষর ির্য় দগি”—বক্তা দক? দকান চাকক্ষরর কর্া ক্ষত্ক্ষন বর্ির্িন?  

ে) “ঢুর্কই র্মর্ক দাাঁড়ািুম”—দক, কী কারর্ণ র্মর্ক দাাঁড়ার্িন?  

ঝ) ‘সব দদর্শরই আপন আপন ক্ষবদেুর্ি রক্ষসকত্া র্ার্ক’- দক দকান কর্ার্ক রক্ষসকত্া নর্ি দভর্বর্িন?  

ঞ) ক্ষিন্নপর্ত্রর অক্ষিকাংশ পত্র কার উর্ের্শয দিখ্া? ক্ষত্ক্ষন দিখ্র্কর সম্পর্কে দক ক্ষির্িন?  

 
৩। দযর্কার্না ক্ষত্নক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও।                                  ৫ X ৩ = ১৫  

ক) ‘ক্ষিন্নপর্ত্র’র ৩৬নং পর্ত্র শরৎকার্ির পদ্মাপ্রকৃক্ষত্র রূর্পর দয ক্ষববরণ দিখ্ক ক্ষদর্য়র্িন ত্া ক্ষনর্ের ভাষায় 

দির্খ্া। 

খ্) ক্ষিম্মৎ ক্ষসং-এর পক্ষরচয় দাও। 

গ) ‘কর্নেি’ কাক্ষিক্ষনর্ত্ োমোন োক্ষত্র উগ্র বণে-ক্ষবর্ের্ষর ক্ষচত্র কীভার্ব িরা পর্ড়র্ি ত্া সংর্ির্প দির্খ্া।  

ে) “এ দযন বৃিৎ িরণীর প্রক্ষত্ নাড়ীর িান”—বক্তবযক্ষির ত্াৎপযে ক্ষবর্েষণ কর্রা।   

ঙ) “প্রক্ষত্বার এই পদ্মার উপর আসবার আর্গ ভয় িয়”—ভর্য়র কারণ উর্েখ্ কর্রা। কীভার্ব দসই ভয় দূর 

িয় বর্ি দিখ্ক োক্ষনর্য়র্িন? 

চ) ক্ষিন্নপর্ত্রর ক্ষচক্ষের্ত্ দিখ্ক ‘গাি ির্য় পেক্ষবত্’ ির্য় ওোর কর্া আর্ি দসই ক্ষচক্ষেক্ষি ক্ষনর্ের ভাষায় বযাখ্যা 

কর্রা।  

 

৪। দযর্কার্না একক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও।                                ১০ X ১ = ১০ 

ক) ‘ক্ষিন্নপর্ত্র’র ২০নং পর্ত্র কক্ষবর মত্েযমানর্বর প্রক্ষত্ দয প্রীক্ষত্র পক্ষরচয় দমর্ি ত্া দির্খ্া। 

খ্) ‘চাচা কাক্ষিনী’র পােয কাক্ষিক্ষনগুক্ষি অবিম্বর্ন ক্ষবচার কর্রা দসগুক্ষির মর্িয দিািগর্ল্পর ক্ষশল্পসােিয আর্ি 

ক্ষকনা? 

গ) ‘পুনশ্চ’ কাক্ষিক্ষনর্ত্ বর্ণোেি েীবর্নর আড়ার্ি অর্েনীক্ষত্র ভার্র ক্ষিি অসিায় মানুর্ষর আত্ে-ক্রন্দর্নর করুণ 

সুর কীভার্ব অনুরক্ষণত্ ির্য়র্ি, ক্ষনর্ের ভাষায় দির্খ্া।  

----------------------------  


