2ND SEMESTER
BENGALI : HONOUS & PROGRAMME
যেক োক ো ১-টি প্রকের উত্তর দোও।
পূ মো
ন ঃ ১০
CC-3
১) বোাংলো গদযসোহিকযযর ইহযিোকস বঙ্কিমচন্দ্র চকটোপোধ্যোকের অবদো আকলোচ ো করো।
২)বোাংলো উপ যোকস শরৎচন্দ্র চকটোপোধ্যোকের ৃ হযত্ব হবষকে আল পোয করো।
৩)মোহ
বক্যোপোধ্যোকের যেোকিোগকে যেহিকচয ো হ ভোকব ধ্রো পকেকে?
৪) বোাংলো োবযসোহিকযয হবিোরীলোল চক্রবরযী-র হবযো ধ্োরো হবষকে যযোমোর মযোময আকলোচ ো করো।
CC-4
১) ধ্বহ পহরবযনক র োরি ও সূত্রগুহল আকলোচ ো করো।
২) ভোষোযোঙ্কি িী ো যলখ ঃ
)সমীভব
খ)হবপ্র ষ ন
গ) অহপহ হিহয
ঘ) বিহবপে
ন
েন
ঙ) হমেভোষো
৩) ভোষো ও উপভোষোর সম্প ন আকলোচ ো করো।
৪) বোাংলো ভোষোর যেক োক ো হয টি উপভোষো হবষকে বল।
GE- BENGALI:
১. দলবৃত্ত ছন্দ কাকক বকল? এই ছকন্দর ববশিষ্ট্যগুশল উদাহরণ সহ আকলাচনা কর।
২. যমক অলংকার কাকক বকল? এই অলংকাকরর শ্রেশনশবভাগ গুশল উদাহরণ সহ আকলাচনা কর।
DSC-BENGALI
১. মাত্রাবৃত্ত ছন্দ কাকক বকল? উদাহরণসহ মাত্রাবৃত্ত ছকন্দর ববশিষ্ট্যগুশল আকলাচনা কর।
২. উদাহরন টীকা শ্রলক াোঃ
অনুপ্রাস, শ্রেষ, যমক, সমািক্তি, বযাজস্তুশি।
AECCE-2: (H+P)
১. শ্রদনাপাওনা গকের শবষয়বস্তু সংকেকপ আকলাচনা কর।
২. ‘সবুকজর অশভযান’ কশবিায় কশব কী শ্রবাঝাকি শ্রচকয়কছন িা আকলাচনা কর।
4TH SEMESTER
BENGALI : HONOUS & PROGRAMME
যেক োক ো ১-টি প্রকের উত্তর দোও।
CC-8:
১) টীকা শ্রলক াোঃ
ক) শ্রিৌশ ন শিকয়টার; ) নযািনাল শিকয়টার; গ) শ্রবঙ্গল শিকয়টার; ঘ) নাটযশনয়ন্ত্রন আইন
২) শিটটি িাসনাধীন বাংলায় নীলদপিন োিক র গুরুত্ব আকলোচ ো করো।
৩) ল োযোে হবকদশী রঙ্গোলকের ইহযবৃত্তটি আকলোচ ো করো।
CC-9:
১) আকলাচনা ককরাোঃ নাটযমক্তন্দর ও শিশির ভাদুশর।
২) গণনাটয – নবনাটয- শবষকয় একটট শনবন্ধ রচনা ককরা।
৩)বাংলা রঙ্গমকের ইশিহাকস ক্লাশসক শিকয়টার সম্পককে যা জান বল।
CC-10:
১) বক্তিমচন্দ্র চকটাপাধযাকয়র ‘কপালকুন্ডলা’- উপনযাকসর কাশহনীটট আকলাচনা ককরা।
২) ‘কশব’- উপনযাকসর কাশহনীটট শ্রছাকটা ককর আকলাচনা ককরা।
৩) ‘আরণযক’- উপনযাকসর নামটট কি াশন সািক
ে হকয়কছ বকল শ্রিামার মকন হয়।

পূ মো
ন ঃ ১০

SEC-2(H):
১. শ্রিামাকদর মহাশবদযালকয় একটট রিদান শিশবকরর আকয়াজন করা হকয়শছল শ্রসই শবষকয় একটট প্রশিকবদন রচনা কর।

২. বিেমান অশিমারীর প্রভাব সম্পককে জনগনকক সকচিনিা ও সিকেিা অবল্বকন মাস্ক ও সযাশনটাইজাকরর বযাবহার
শবষকয় একটট শবজ্ঞাপন রচনা কর।
GE-BENGALI:
১. অেরবৃত্ত ছন্দ কাকক বকল? এই ছকন্দর ববশিষ্ট্য গুশল উদাহরণ সহকযাকগ আকলাচনা কর।
২. উপমা অলংকার কাকক বকল? শ্রেশনশবভাগ সংকেকপ আকলাচনা কর।
DSC-BENGALI:
১. ‘িারা কাজ ককর’ কশবিায় রবীন্দ্রনাি শ্রয দুই ধরকনর িক্তির পশরচয় শদকয়কছন িা আকলাচনা কর।
২. ‘আবার আশসব শিকর’ কশবিায় জীবনান্দ দাি-এর কীভাকব প্রকৃশি প্রীশি ও স্বকদি প্রীশির শদকটট িুকট উকেকছ িা
আকলাচনা কর।
SEC-A2-BENGALI(P):
১. শ্রিামার মহাশবদযালকয়র শিোজীবনকক শ্রকন্দ্র ককর একটট শ্রছাটগে রচনা কর।
২. শ্রিামার মহাশবদযালকয় রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব পাশলি হকয়কছ শ্রসই শবষকয় একটট িাৎেশনক বিবয রচনা কর।
6th SEMESTER
BENGALI : HONOUS & PROGRAMME
যেক োক ো ১-টি প্রকের উত্তর দোও।
পূ মো
ন ঃ ১০
HONOUS
CC-13:
১) রবীন্দ্রনাি োকুর -এর ‘শ্রমঘ ও শ্ররৌদ্র’-গকে শ্রপ্রকমর করুণ রূপটট শ্রিামার শ্রচাক শ্রকমন ভাকব ধরা পকেকছ আকলাচনা
কর।
২) ‘িাক্তি’- গকে চন্দরার পশরণশির জকনয িু শম কাকক দায়ী করকব?
৩)’শনমগাছ;-গকের সারকিা শনকজর মি ককর বযি ককরা।
CC-14:
১) ঔশচিযবাদ সম্পককে আকলাচনা ককরা।
২) শ্রছাটগকের সংজ্ঞা ও ববশিষ্ট্য আকলাচনা ককরা।
৩) নাটযসাশহকিযর রূপকভদ ট্র্যাকজশি সম্পককে যা জান বল।
DSC-3(H):
১. ‘সুবনলিা’
ে
উপনযাকসর সুবনলিা
ে
চশরত্রটট আকলাচনা কর।
২. ‘মরীশচকা’ কাবযগ্রন্থ অবলম্বকন যিীন্দ্রনাি শ্রসনগুকের কশব প্রশিভার পশরচয় দাও।
DSC-4(H):
১. শ্রলাকসংস্কৃশি বলকি শক শ্রবাঝায়? শ্রলাকসংস্কৃশির সংশেে পশরচয় দাও।
২. বাংলা শ্রলাকসংস্কৃশি চচে ার ইশিহাস সংকেকপ আকলাচনা কর।
GE-BENGALI:
১. শ্বাসাঘাি প্রধান ছন্দ কাকক বকল? এই ছকন্দর ববশিষ্ট্যগুশল উদাহরণ সহ আকলাচনা কর।
২. রূপক অলংকার কাকক বকল? এই অলংকাকরর শ্রেশনশবভাগ আকলাচনা কর।
PROGRAMME:
DSC-BENGALI:
১. ‘আিাপূনা ে শ্রদবীর’ সুবনলিা
ে
একটট প্রশিবাদী চশরত্রোঃ- আকলাচনা কর।
২. ‘মরীশচকা’ কাবযগ্রকন্থর অন্তগিে ‘ঘুকমর শ্রঘাো’ কশবিার মূল বষয় বস্তু আকলাচনা কর।
SEC-B2-BENGALI:
১. শ্রিামার পটেি শ্রয শ্রকাকনা একটট কশবিার কাবযকসৌন্দয শবচার
ে
কর।
২. বিেমান অশিমারীর প্রভাব শবষকয় একটট িাৎেশনক বিবয রচনা কর।

Answes has to be send in this Gmail id:
bengalisskc@gmail.com

