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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 : প্রর্য়াগশশিী     

Course Code : BAPBNGSE601  

 

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

ক) সৃেনশীি রচনার মূি উর্েশয কী?   

খ্) সম্পাদনা বির্ে কী দবার্ া?   

গ) সম্পাদনা করর্ে ক্ষগর্য় সম্পাদক মূি রচনার দকার্না অংশ পুর্রাপুক্ষর বাদ ক্ষদর্ি কী হর্ব? 

ঘ) সৃেনশীি রচক্ষয়ো দকার্না ক্ষবর্শষ ক্ষনয়ম শৃঙ্খিায় আির্ক র্াকর্ে চাননা দকন?   

ঙ) সম্পাদর্কর করণীয় একক্ষি েরুক্ষর কার্ের নাম দির্খ্া।  

চ) বক্ষিমচর্ের গদযশশিীর একক্ষি ববক্ষশষ্ট্য দির্খ্া।  

ছ) কাবয দসৌন্দযে ক্ষবর্েষণ করর্ে দগর্ি পাঠকর্ক প্রর্র্ম রচনার দকান ক্ষদর্ক মর্নাক্ষনর্বশ করর্ে হর্ব বর্ি 

েুক্ষম মর্ন কর্রা?     

ে) আধুক্ষনক কার্ি দিখ্া কক্ষবোর েুিনায় মধযযুর্গ দিখ্া কার্বযর দসৌন্দযে ক্ষবর্েষণ কী কারর্ণ সহে বর্ি মর্ন 

হয়?  

 ) বাংিা গর্দযর একেন বশিীপ্রধান দিখ্র্কর নাম দির্খ্া।  
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ঞ) ‘এমন মানব েক্ষমন রইি পক্ষেে/ আবাদ করর্ি ফির্ো দসানা।’- এই পংক্ষিক্ষি পাঠর্কর কার্ছ হৃদয়গ্রাহী 

হওয়ার কারণ কী?  

 

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

ক) বাংিা গর্দযর প্রকৃে সুচনাকেো বা েনক কার্ক বিা হয় এবং দকন ?  

খ্) চক্ষিে বাংিা ভাষার গদযর্ক েনক্ষপ্রয় কর্রর্ছন এমন দুেন বাঙাক্ষি গদযকার্রর নাম দির্খ্া।  

গ) সম্পাদনার সময় দিখ্র্কর বা রচনার মূি ভাবর্ক অিুণ্ণ রাখ্া কেিা েরুক্ষর ও দকন ?  

ঘ) সৃেনশীি রচনার দির্ে োর নামকরণ দকমন ভার্ব করা উক্ষচে বর্ি েুক্ষম মর্ন কর্রা ?  

ঙ) ‘হৃদয় আমার নার্চর্র আক্ষের্ক/ ময়ূর্রর মর্ো নার্চর্র’ – উদৃ্ধোংর্শর কাবযর্সৌন্দযে দুক্ষি বার্কয বুক্ষ র্য় 

দাও।   

চ) ধরা যাক, েুক্ষম একেন দিার্িা চাির্কর েীবনবৃত্তান্ত মূিক সৃেনশীি একক্ষি রচনা ক্ষির্খ্ছ। এর সম্ভাবয 

দুক্ষি ক্ষশর্রানাম দির্খ্া।  

ছ) ‘পুষ্প সুগক্ষি, ক্ষকন্তু যক্ষদ ঘ্রাণগ্রহণকেো না র্াক্ষকে, ের্ব পুষ্প সুগক্ষি হইে না – ঘ্রার্ণক্ষেয়ক্ষবক্ষশষ্ট্ না র্াক্ষকর্ি 

গি নাই। পুষ্প আপনার েনয ফুর্ি না। পর্রর েনয দোমার হৃদয়-কুসুমর্ক প্রসু্ফক্ষিে কক্ষরও’-- উদৃ্ধোংর্শর 

গদযশশিীর ববক্ষশষ্ট্য দুক্ষি বার্কয বুক্ষ র্য় দাও।   

ে) বেেমান যুর্গর একক্ষি সৃেনশীি রচনা সাধু না চক্ষিে-- দকান ভাষায় দিখ্া উক্ষচে এবং দকন? 

 ) সৃেনশীি রচনা দমৌক্ষিক হওয়া প্রর্য়ােন দকন?  

ঞ) রামর্মাহন ও ক্ষবদযাসাগর্রর গদযশশিীর প্রধান পার্েকয দকার্ায়?  

 

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

ক) ‘মহামারী ও গৃহবক্ষন্দ মধযক্ষবত্ত েীবন’  -- এই ক্ষবষর্য় সংর্ির্প একক্ষি সৃেনশীি রচনা দির্খ্া।  

খ্) ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ে রচনাক্ষি সম্পাদনা কর্রা এবং পুণরায় দির্খ্া :  

দেসক্ষির্নশন, মুখ্র্পাড়া ক্ষমর্ে ভার্িাই বর্ির্ছ।চর্িা দশষবার্রর মর্ো ৯৩ ক্ষবর ক্ষিের্ি যাওয়া যাক। োর্ন দস 

আে দকউ র্াকর্ব না। সবাই ঈক্ষিোর্ক সময় ক্ষদর্য়র্ছ। বাক্ষড় ফাাঁকা দরর্খ্র্ছ। যার্ে দস দদর্খ্শুর্ন োর 

ক্ষেক্ষনসপে গুক্ষছর্য় ক্ষশফি হর্ে পার্র। ক্ষকংবা সবাই ধর্র ক্ষনর্য়র্ছ দস দশষর্বিয় এমন নািক করর্ব যার 

ক্ষিপ্টিা োর্দর োনা। দমাো কর্া ‘বাক্ষড় মার্ন আপনার ইর্েশনক্ষি’  আে েনমানবহীন।  
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গ) ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ে গদযাংশক্ষির বশিী ক্ষবষর্য় সংর্ির্প আর্িাচনা কর্রা : 

আক্ষম এখ্ন সকি কর্া বুক্ষ িাম, গে বৎসর নবমী পূোর ক্ষদন ৫৮ দণ্ড নবমী ক্ষছি। দুই দন্ড রাক্ষে র্াক্ষকর্ে 

দশমী পক্ষড়য়াক্ষছি, দসই শুভির্ণ মা বকিাস পবের্ে প্রেযাগমন কক্ষরর্েক্ষছর্িন। গে বৎসর মা দদািায় গমন 

কক্ষরয়াক্ষছর্িন। দস েনয মহামারী হইয়াক্ষছি। উঠার্ন দদািা রাক্ষখ্য়া উর্ড় দবহারা ভূেগণ দসইেনয ক্ষকক্ষচরক্ষমক্ষচর 

কক্ষরর্েক্ষছি।   

ঘ) ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ে কক্ষবোংশক্ষির কাবযর্সৌন্দযে ক্ষবর্েষণ কর্রা : 

এখ্ার্ন ঘুঘুর োর্ক অপরার্ে শাক্ষন্ত আর্স মানুর্ষর মর্ন, 

এখ্ার্ন সবুে শাখ্া আাঁকাবাাঁকা হুিদ পাক্ষখ্র্র রার্খ্ দের্ক; 

ের্মর আড়ার্ি দসই বউকর্াকউক্ষির্র যক্ষদ দফর্িা দদর্খ্ 

একবার,-একবার দু'-পহর অপরার্ে যক্ষদ এই ঘুঘুর গঞ্জর্ন 

ধরা দাও,-োহ'দি অনন্তকাি র্াক্ষকর্ে দয হ'দব এই বর্ন; 

দমৌক্ষরর গি মাখ্া ঘার্সর শরীর্র ক্লান্ত দদহক্ষির্র দরর্খ্ 

আক্ষির্নর দিে রা কক্ষচ কক্ষচ শযামা দপাকার্দর কার্ছ দের্ক 

র'দবা আক্ষম;- চর্কারীর সার্র্ দযন চর্কার্রর মেন ক্ষমির্ন;  

ঙ) ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ে কক্ষবোংশক্ষির কাবযর্সৌন্দযে ক্ষবর্েষণ কর্রা : 

 আক্ষম অন্তঃপুর্রর দমর্য়, 

            ক্ষচনর্ব না আমার্ক। 

দোমার দশষ গর্ের বইক্ষি পর্ড়ক্ষছ, শরৎবাবু, 

               ‘বাক্ষস ফুর্ির মািা’। 

দোমার নাক্ষয়কা এর্িার্কশীর মরণ-দশা ধর্রক্ষছি 

               পাঁয়ক্ষেশ বছর বয়র্স। 

পাঁক্ষচশ বছর বয়র্সর সর্ে ক্ষছি োর দরষার্রক্ষষ, 

        দদখ্র্িম েুক্ষম মহদাশয় বর্ি — 

               ক্ষেক্ষের্য় ক্ষদর্ি োর্ক।   
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চ) ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ে কক্ষবোংশক্ষির কাবযর্সৌন্দযে ক্ষবর্েষণ কর্রা : 

আে দসই ঘর্র এিার্য় পর্ড়র্ছ ছক্ষব 

এমন ক্ষছর্িা না আষাঢ়দশর্ষর দবিা- 

উদযার্ন ক্ষছর্িা বরষাপীক্ষরে ফুি- 

আনন্দবভরবী-।  

আে দসই দগার্ঠ আর্স না রাখ্াি দছর্ি 

কাাঁর্দ না দমাহনবাাঁক্ষশর্ে বর্ির মূি 

এখ্র্না বরষা দকাদার্ি দমর্ঘর ফাাঁর্ক 

ক্ষবদুযৎ-দরখ্া দমর্ি।  

দস ক্ষক োক্ষনে না এমক্ষন দুঃসময় 

িাফ দমর্র ধর্র দমারর্গর িাি  ুাঁক্ষি 

দস ক্ষক োক্ষনে না হৃদর্য়র অপচয় 

কৃপর্ণর বামমুক্ষঠ।  

 

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

ক) গান ও দরাোর সম্পকে অর্বা দকার্না পাহাক্ষড় শহর ক্ষবষর্য় একক্ষি সৃেনশীি রচনা দির্খ্া।   

খ্) ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ে গদযাংশক্ষির রচনাংশক্ষির গদযশশিীর ববক্ষশষ্ট্য ক্ষবস্তাক্ষরে আর্িাচনা কর্রা :  

সাদ্ধে ক্ষিশে বৎসর পূর্বে এক ক্ষদন মাঘ মার্সর রাক্ষের্শর্ষ এক খ্াক্ষন যােীর দনৌকা গোসাগর হইর্ে প্রেযাগমন 

কক্ষরর্েক্ষছি। পতু্তেক্ষগস নাক্ষবক দসুযক্ষদর্গর ভর্য় যােীর দনৌকা দিবদ্ধ হইয়া যাোয়াে করাই েৎকার্ির প্রর্া 

ক্ষছি; ক্ষকন্তু এই দনৌকার্রাহীরা সক্ষেহীন। োহার কারণ এই দয রাক্ষের্শর্ষ দঘারের কুজ্ঝক্ষিকা ক্ষদগন্ত বযাপ্ত 

কক্ষরয়াক্ষছি; নাক্ষবর্করা ক্ষদঙ্ক্ষনরূপণ কক্ষরর্ে না পাক্ষরয়া বহর হইর্ে দূর্র পক্ষড়য়াক্ষছি। এির্ণ দকান্ ক্ষদর্ক 

দকার্ায় যাইর্ের্ছ োহার ক্ষকছুই ক্ষনশ্চয় ক্ষছি না। দনৌকার্রাক্ষহগণ দকহ দকহ ক্ষনদ্রা যাইর্েক্ষছর্িন, এক েন 

প্রাচীন এবং এক েন যুবা পুরুষ এই দুই েন মাে োগ্রৎ অবস্থায় ক্ষছর্িন। প্রাচীন যুবর্কর সক্ষহে 

কর্র্াপকর্ন কক্ষরর্েক্ষছর্িন। বার্রক কর্াবাত্তো স্থক্ষগে কক্ষরয়া বৃদ্ধ নাক্ষবকক্ষদগর্ক ক্ষেজ্ঞাসা কক্ষরর্িন, “মাক্ষ , 

আে কে দূর দযর্ে পারক্ষব?” মাক্ষ  ক্ষকছু ইেস্তেঃ কক্ষরয়া বক্ষিি, “বক্ষির্ে পাক্ষরিাম না৷”  
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গ) ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ে কক্ষবোংশক্ষির কাবযর্সৌন্দযে আর্িাচনা কর্র বুক্ষ র্য় দাও  : 

ক্ষবদায়, দহ দমার বাোয়ন পার্শ-ক্ষনশীর্ োগার সার্ী 

ওর্গা বিুরা, পানু্ডর হর্য় এি ক্ষবদার্য়র রাক্ষে 

আে হর্ে হি বি আমার োনািার ক্ষ ক্ষিক্ষমক্ষি, 

আে হর্ে হি বি দমার্দর আিাপন ক্ষনক্ষরক্ষবক্ষি। 

অস্ত-আকাশ-অক্ষির্ন্দ োর শীণে কর্পাি রাক্ষখ্ 

কাক্ষদর্ের্ছ চাাঁদ 'মুসাক্ষফর োর্গা, ক্ষনক্ষশ আর নাই বাক্ষক'। 

ক্ষনশীক্ষর্নী যায় দূর বন-ছায়  ,েোয় েুিেুিু  

ক্ষফর্র ক্ষফর্র চায় দু হার্ে েড়ায় আাঁধার্রর এর্িাচুি। 

--চমক্ষকয়া োক্ষগ, িিার্ি আমার কাহার ক্ষনশাস িার্গ ? 

দক কর্র বীেন েপ্ত িির্ি, দক দমার ক্ষশয়র্র োর্গ 

দের্গ দদক্ষখ্, দমার বাোয়ন পার্শ োক্ষগছ স্বপনচারী 

ক্ষনশীর্-রার্ের বিু আমার গুবাক-েরুর সাক্ষর!  

 

----------------- 
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Course Name : প্রকেপে রচনা ও উপস্থাপনা   

Course Code : BAPBNGSE602 

 

১। দযর্কার্না দু’ক্ষি ক্ষবষয় ক্ষনবোচন কর্র প্রকেপে রচনা কর্রা।               ২০X২=৪০

              

ক) ক্ষিশেবর্ষে ক্ষবদযাসাগর : সাক্ষহেয ও সমার্ে োাঁর অবদান।   

খ্) বাংিা সমাে ও সাক্ষহর্েয পঞ্চার্শর মন্বন্তর (১৯৪৩)-এর প্রভাব।   

গ) পূবেবে ও পক্ষশ্চমবর্ে বাংিাভাষা-আর্ন্দাির্নর স্বরূপ।     

ঘ) নেরুর্ির কক্ষবোয় সামযবাদ ও অসােদাক্ষয়কো : আের্কর দপ্রক্ষির্ে।  

ঙ) কর্রানা পক্ষরক্ষস্থক্ষের্ে কমেচুযক্ষে ও কমেহীনো : ক্ষনম্নক্ষবত্ত েীবর্ন অবিয় ও অবসাদ।    

চ) শরৎচর্ের কর্াসাক্ষহর্েয নারীচক্ষরর্ের ক্ষবক্ষশষ্ট্ো।  

ছ) রবীেসাক্ষহর্েয মানবোবাদ ও স্বর্দশর্চেনা।  

ে) শেবর্ষে সেযক্ষেৎ রায় :  ক্ষকর্শার সাক্ষহেয ও চিক্ষির্ে োাঁর অবদান।  

 

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


