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4th Semester

BENGALI (HONOURS)

PAPER: GE401 / 402

Full Marks: 40 Time: 2 Hours

দক্ষ প্রা সংখ্্াকু প্র্্ ক্রদদেশ

পরী্্ষদীরদর যষ্সম্ ক্রের ভ্ষ্য় উতর কদরে হর্

Course Name: ্্ংু্ ্্টশ

Course Code: BAHBNGGE401

১. যযরশ্র্্ প্ঁচকট পর্র উতর দ্ও: ১X৫

(শ) ‘শৃষশুর্রী’ ্্টশকট রধুসূদ্ শ্রশ উৎসরদ শররকিরু্?

(খ) ভীরকসংরহর ভ্ে্র ্্র শী?

(র) ‘আর ্য় যে্ চকু য্র্্ প্ে্ুঘর’—‘প্ে্ুঘর’ ্ুরে এখ্র্ শী য্্া্র্্ হরয়রি?

(ঘ) েরৎ কসংহ যশ্ষ্শ্র র্ে্ কিরু্?

(ঙ) ‘যদ্ীরেদ্’ ্্টশকট শে স্রু, যশ্্ পক্শ্য় পশ্ে যপরয়কিু?

(চ) ‘যদ্ীরেদ্’ ্্টশকটর পটভূকর উর্খ শরর্ ।

(ি) “কেক্ ইনশুরুর চূড়্রকষ”—শ্র শষ্ ্ু্ হরয়রি?

(ে) “আর্র রর্ যস যদে ্ন্শ্্্ য্্ধ হরচ্”—যশ্্ যদে? শ্র রর্?

(া) ‘খ্ে্ত উয়্র ্্র ্্ই’—শ্র ্্র ্্ ষ্শ্র শষ্ ্ু্ হরয়রি?

(ঞ) পভরর্র যুরেু্্কহ্ীর যয-যশ্র্্ দু’ে্ যুরেরুর ্্র যুরখ্ ।

২. যযরশ্র্্ প্ঁচকট পর্র উতর দ্ও: ২X৫

(শ) র্্কসংহ ‘অকস’ সেদ শরর যশ্্ পকেত্ শররকিরু্ ্রু রনীর সংু্প যষরশ ে্্্ য্য়?

(খ) ‘যদ্ীরেদ্’ ্্টরশর ভূকরশ্ংরে ্্ট্শ্র ‘যদ্ীরেদ্’ ের্র যয আকভধ্ক্শ ্্্খ্্ কদরয়রি্, ে্ যুরখ্।

(র) “ই সদদ্ররে্ যদকখ ে্র্র র্্ুষাু্শ শেদ্ শকর্্র চ্রহ”—যশ, যশর্্ এরপ রর্্ শরররি?

(ঘ) “ক্ড়্ু এশ্্র যযখ্র্ দুরধর রন প্য়, যস া্্ কশ আর ি্ড়রে চ্য়”—যশ, শ্রশ উর্ে্ শরর যশর্্ এশষ্ ্রুরি?
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(ঙ) “্উ ক্কটর েরর র্কখ্্র প্রর ্্, আ্্র শষ্ ্রু চ্্ট্ং চ্্ট্ং”—যশ, শ্রশ উর্ে্ শরর এই শষ্াকু ্রুরি?

(চ) “যয হ্রর শ্ট্্ কদরু আর্র শুরেট্য় ভ্ঁকট জরু, র্র যিরু ক্রয় উপ্স কদয়্ রকর, যসই হ্ররই ক্ু”—পসরকট উর্খ

শরর্ ।

(ি) েরৎ কসংহ ধ্দ্সরশ শী ে্ক্ কদরয়কিরু্?

(ে) “হঁ, আতদেদ্রে্ যে্র্র ভ্রু্ই হঁইরয়রি পভর্”—যশ্্ আতদেদর্র শষ্ এখ্র্ ্ু্ হরয়রি?

(া) ‘এ শররদ অ্রহু্ শর্ ে যশ্্ ররেই উকচে হয় ্্।’- ্ক্ যশ ? এখ্র্ যশ্্ শররদর শষ্ ্ু্ হরয়রি ?

(ঞ) ‘সকখ, এ ্ড় স্র্্্ ্্্প্র ে ্য়’- ্ক্ যশ ? যশ্্ ঘট্্র ইকরে যদওয়্ হরয়রি এখ্র্ ?

৩. যযরশ্র্্ কে্কট পর্র উতর দ্ও: ৫X৩

(শ) ্্ংু্ ্্ট্স্কহরে্ ‘শৃষশুর্রী’ ্্টশকট শেট্ াুরপূষদ ্রু েুকর রর্ শরর্, যুককসহ যুরখ্।

(খ) “আকর শকুশ্রুর যররয় ্কট; কশন েুকর যয সয়ং শকু অ্ে্র”—শ্রশ উর্ে্ শরর, যশ এই সংু্প ্রুরি? এশষ্

্ু্র শ্রষ ক্রদদে শরর্।

(র) “অর্শ েুরশ যু্রশ যশরট পুকড়রয় যেরু; কশন আ্্র যশ্্ যশ্্ েুর শ্র্ যদ্পকের্ ক্রদ্ষ হয়”—্ক্ যশ?

শ্রশ উর্ে্ শরর যস এশষ্ ্রুরি? এশষ্ ্ু্র শ্রষ ক্র্ষষ শরর্।

(ঘ) “এই্্র ক্ে রূকেদ ধররে হর্শ। ্্ঘট্শ আকর পষ যদখুর অনশ্রর”—্ক্ যশ? ্ক্্কটর ে্ৎপযদ ক্রপষ শরর্।

(ঙ) যদ্ীরেদ্’ ্্টরশর পভর্-ক্ধ্ দৃে্কটর ্্দষ্ দ্ও।

(চ) ‘যদ্ীরেদ্’ ্্টরশ রত্ চকর্কটর ্্রট্্পরয্করে্ সংর্রপ আরু্চ্্ শরর্।

৪. যযরশ্র্্ এশকট পর্র উতর দ্ও: ১০X১

(শ) “রদক্শ্ চকর্ ক্রদ্রষ ্্ট্শ্র রধুসূদ্ অস্ধ্রষ কেল্্পুরষ্র পকরচয় কদরয়রি্”—্ক্্কটর যষ্ষদে্ ক্চ্র শরর্।

(খ) “ঘররর েত ক্ভীষষ, যস ্ড় শকে্ দুের্”—য্র সমরন এই উকক, ে্র চকর্-ব্কেষ্ আরু্চ্্ শরর ্্রট্্পরয্করে্

ক্চ্র শরর্।

(র) ‘যদ্ীরেদ্’ ্্টশকট ‘রষ্্ট্’ কহস্র্ শেখ্ক্ স্ষদশ হরয় উেরে যপরররি, যুককসহ ্ুকারয় দ্ও।
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Course Name : বাংলা প্ন

Course Code: BAHBNGGE402

১। যযরশ্র্্ প্ঁচকট পর্র উতর দ্ও: ১X৫

(শ) র্ুষ্েু প্রন েৃর্রুর সরর যশ্্ য্কষর র্্ুষরদর েুু্্ শর্ হরয়রি ?

(খ) '্দী, ্দী যশ্ষ্য় য্ও?' - একট যশ্্ বরের িড়্ ?

(র) 'সৎ-পসর’ প্নকটর আরু্চ্ ক্ষয় শী ?

(ঘ) েকর সংক্র শরয়শকট আরক্ -ে্রকস ের্র উর্খ শরর্ ।

(ঙ) আর্রদর যদরে শয় রশররর বে পচকুে আরি ? শী শী ?

(চ) ্্রীর যে দু:যখর শ্রষ শী?

(ি) ্্ংু্ ভ্ষ্ যষরশ য্্েু -যরু্স ে্ াকু য্কররয় য্র্ ্্ যশ্ ?

(ে) যশ্্ গ্কটরশ ্্ংু্ প্রনর সূচ্্ ্ু্ যযরে প্রর ?

(া) ‘অ্্বে’ শ্রদর ্ু্ হয় ?

(ঞ) যশ্্ পষ্রশ অনদ্োর husband hunting ্রুরি্ ?

২। যযরশ্র্্ প্ঁচকট পর্র উতর দ্ও: ২X৫

(শ) রীর রে্রররের সররয় রুসুর্্ েকরদ্ররদর শ্ে শ্র্ স্রু্ে ? যশ্?

(খ) 'আর্রদর ভ্ষ্ সংশট' প্রন যুখরশর রূু ্ক্্কট শী?

(র) 'এই প্্সী এ্ং ক্্্সী দুই দরুর ররধ্ ররয়রি কহনুে্কে ' - এখ্র্ 'প্্সী' ও 'ক্্্সী' ্ুরে যুখশ শ্রদর

য্্া্রে যচরয়রি্ ?

(ঘ) ্্রীর অ্রে্র উপর ক্ভদর শরর ররড় উরেরি এর্ কশিু শু-পষ্র ্্র শরর্ ।

(ঙ) 'সংসৃকে' ্ুরে শী য্্া্য় ?

(চ) 'যশতেুশ হ্স্ ্্্প্রট্’ শী ?

(ি) অ্্ীন্্ষ বেরশ 'কহনু ধররদর সুুভ সংসরষ’ ্রুরি্ যশ্ ?

(ে) যশ্্ যশ্্ ে্র্ কহনু যষরশ রুসুর্্ অর্শ কপকিরয় ?

(া) ‘ুুইচু’ বে শীভ্র্ প্ু্ শর্ হয় ?

(ঞ) ক্্্হ যভরর যররু সর্র্র ভ্র শ্র উপর ্্্ হওয়্ উকচে ্রু অনদ্োর রর্ শরর্ ?
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৩। যযরশ্র্্ কে্কট পর্র উতর দ্ও: ৫X৩

(শ) ‘র্্ুষ্েু’ প্রন শরু্শ্র ্্রীে্কে সমরশদ যয ভ্্্্র পকরচয় কদরয়রি্, যসকট ্্্খ্্ শরর্ ।

(খ) ‘্্ংু্র বে’ প্রন বরের য্ষীক্ভ্র শরর পকেকট য্ষীর এশকট শরর উদ্হরষ দ্ও ।

(র) ‘আর্রদর ভ্ষ্ সংশট’ প্ন অ্ুস্রর ‘যুতকশশ চুকর’ ও ‘স্কহকে্শ চুকর’ ্ুরে যুখশ শী ্ুকারয়রি্ ?

(ঘ) ‘সৎ-পসর’ প্রন যুখশ কহনু রুসুর্র্র সুসমরশদর শী শী ্রু্্ কদরয়রি্ ? ক্রের ভ্ষ্য় আরু্চ্্ শরর্ ।

(ঙ) প্্কনরশর ভ্্্্র অ্ুসররষ ে্্ীয় বে ও যুতকশশ বরের ররধ্ প্ষদশ্ ক্রপষ শরর্ ।

(চ) ‘শররকিরে পররর অল পীড়্ যদকখয়্ আরর্ হ্কস এ্ং ট্্রেকিরে পররর অকধশ পীড়্ যদকখয়্ আরর্ শ্ঁকদ।’- যশ্্

প্রনর উদৃকে ? উকককটর ে্ৎপযদ ্ুকারয় দ্ও।

৪। যযরশ্র্্ এশকট পর্র উতর দ্ও: ১০X১

(শ) ‘র্ীন্্ষ ও উতর স্ধশ’ প্রন ্ুদরদ্ ্সু র্ীরন্তর শক্রদর রূু্্য়্ যযভ্র্ শরররি্, যসকট ক্রের ভ্ষ্য় যুযখ্

।

(খ) অ্্ীন্্ষ ে্শুর ে্র ‘্্ংু্র বে’ প্রন যশ্্ বে সমরশদ ক্্্করে আরু্চ্্ শরররি্ ? যসই বরের ে্ৎপযদ ও

াুর ্ুকারয় দ্ও ।

(র) ‘প্কর্্করশ ্্রী সরস্্’ েীষদশ প্রন অনদ্োর র্য় যয ্ক্্ পশ্ে শররে যচরয়রি্, ে্ শেখ্ক্ সরষদ্ যয্র্ ?

আরু্চ্্ শরর্ ।
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