
DATE : 19-07-2021, TIME : 11.00 A.M- 11.30 A.M 

DR. KANAILAL  BHATTACHARYYA COLLEGE 

INTERNAL EXAMINATION 2021 

              SEMESTER 2                      SUBJECT – BNGG CC/GE2 

FM – 10   TIME – 30 MINUTES 

 

 

যেক োক ো ৫টি প্রকের উত্তর দোও।      ৫x২ 

 

ক) আদি মধ্য বাাংলার যে যকান া িুটি ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ উনেখ কর। 

 

খ) প্রাচী  ভারতীয় আে যভাষা ও মধ্য ভারতীয় আে যভাষার সময়কাল উনেখ কর। 

 

গ) িল কানক বনল? িল কয়প্রকার ও দক দক? 

 

ঘ) সরল কলাবতৃ্ত ছনের মাত্রা গ ণা রীদতর পদরচয় িাও। 

 

ঙ) শব্দালঙ্কার ও অর্ যালঙ্কানরর পার্ যকয দক রূপ? 

 

চ) রূপক অলাংকানরর সাংজ্ঞা ও একটি উিাহরণ িাও। 

 

ছ) সমানসাত্ত্বি অলাংকার কানক বনল? একটি উিাহরণ িাও।  

 

TUTORIAL                              F.M- 15 

 

যেক োক ো ১ টি প্রকের উত্তর দোও। 

 

 ) প্রোচী  ভোরতীয় আে যভোষো যেক  আধুন   ভোরতীয় আে যভোষোর নিিতযক র স্তর 

গুনি এ টি যরখোনচত্র সহ োকর আকিোচ ো  করো । 

 

খ) সরি  িোিৃত্ত ছকের বিনিষ্ট্য গুনি উদোহরণসহ আকিোচ ো  করো । 

 

গ) উপমো অিঙ্কোর  োক  িকি ?উপমো অিঙ্কোকরর নিনভন্ন নিভোগগুনির দৃষ্ট্োন্তসহ 

পনরচয় দোও । 

 



    DATE OF EXAM : 27-07-2021, TIME : 12.00 P.M- 12.30 P.M 

DR. KANAILAL BHATTACHARYYA COLLEGE 

INTERNAL EXAMINATION – 2021 

          SEMESTER – 4,                       SUBJECT – BNGG CC/GE-4 

FULL MARKS : 10                   TIME :  30 MINUTES 

 

যে য োন ো পোাঁচটি প্রনের উত্তর দোও ।      ৫ x ২ = ১০ 

১)  শরৎচন্দ্রের ‘পল্লীসমাজ’ কত খ্রিষ্টান্দ্রে প্রকাখ্রশত ? এই উপন্যান্দ্রসর দুটি খল চখ্ররন্দ্রের ন্াম 

ললন্দ্রখা । 

২) ‘পল্লীসমাজ’ উপন্যান্দ্রস লেণীন্দ্র াষাল রন্দ্রমশন্দ্রক গ্রাম লেন্দ্রক তাড়ান্দ্রত লচন্দ্রেখ্রিল লকন্ ? 

৩) লখখ্রি লক ? তার মান্দ্রের ন্াম খ্রক ? লস খ্রক লখন্দ্রত ভালোসন্দ্রতা ? 

৪) ‘মখ্রতলাল পাদ্রী’ গল্পটি কার ললখা ? পাদ্রীর হান্দ্রত লকান্ েইটি লদখা লেত ? 

৫) ‘শাশুখ্রড় পাইখ্রিলা দাদা একখান্’ – উক্তিটি কান্দ্রক উন্দ্রেশয কন্দ্রর েলা হন্দ্রেন্দ্রি ? শাশুখ্রড়র 

পখ্ররচে দাও । 

৬) লককারে কককশ হন্দ্রলও লকান্ পখ্ররন্দ্রেন্দ্রশ লককারে সুখ্রমষ্ট লান্দ্রগ ? 

৭) ‘লম দতূ’ প্রেন্দ্রে প্রাচীন্ ভারন্দ্রতর লকান্ লকান্ ন্দী ও ন্গন্দ্ররর উন্দ্রল্লখ রন্দ্রেন্দ্রি ? 

 

                TUTORIAL       F.M.- 15 

যে য োন ো ১ টি প্রনের উত্তর দোও । 

 ) সোমোজি  উপ যোস হিনসনে শরৎচনের ‘পল্লীসমোি’ উপ যোসটির সোর্ থ তো হেচোর 

 নরো । 

খ) মোহ   েন্যোপোধ্যোনের ‘িোরোন র  োতিোমোই’ গনে মে োর মো চহরত্রটি হেনেষণ 

 নরো । 

গ) ‘হশক্ষোর হমল ’ প্রেনে রেীে োনর্র প্রোচয ও পোশ্চোনতযর হশক্ষোর যে সমন্বেভোে ো 

প্র োশ যপনেনে তোর পহরচে দোও । 

 



 



    DATE OF EXAM :28-07-2021, TIME : 12.00 NOON- 12.30 P.M. 

DR. KANAILAL BHATTACHARYYA COLLEGE 

INTERNAL EXAMINATION – 2021 

   SEMESTER – 4,                       SUBJECT – BNGG SEC B-1 

FULL MARKS : 10                   TIME :  30 MINUTES 

ব্যব্হারিক ব্াাংলা ও সারহত্য গবব্ষণাি পদ্ধরত্ রব্জ্ঞান 

 

যে যকাবনা পাাঁচটি প্রবেি উত্তি দাও ।      ৫ x ২ = ১০ 

১)  অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন ললখার লেবে তক তক করনীয় ? 

২) প্রতিবেদবনর ভাষা লকমন হওয়া উতিি ? 

৩) সরকারী তেজ্ঞাপন েলবি তক লোঝায় ? 

৪) সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী কাবক েবল ? 

৫) গবেষনায় উদ্ধতৃি প্রবয়াবগর দুটি তনয়ম উবেখ কর ? 

৬) পাদটিকা কাবক েবল ? 

৭) অনুোদ কবরা ঃ   

               Sister Nivedita, known as Margaret Elizabeth Noble in earlier life, was born in 

Ireland in 1867. 

 

 

 



DATE OF EXAM : 16-07-2021, TIME : 1.00 P.M- 1.30 P.M. 

DR. KANAILAL BHATTACHARYYA COLLEGE 

INTERNAL EXAMINATION – 2021 

                     SEMESTER – 6                       SUBJECT – BNGG DSE B-2 

FULL MARKS : 10                   TIME :  30 MINUTES 

                        ল োকসংসৃ্কতি ও ল োকসোতিিয 

 

লে লকোন ো পোাঁচটি প্রনের উত্তর দোও ।      ৫ x ২ = ১০ 

১) ল োকসোহিত্যের সংজ্ঞো দোও ।  

২) ‘ল োটিফ’ কোত্ক বত্  ? 

৩) লসেঁজহুয ব্রত্য হক কো নো করো িয় ? 

৪) ছড়োর হবহিন্ন লেণীগুহ র নো  উত্েখ কত্রো ।  

৫) ল োকছড়োর লে লকোত্নো দুটি ববহিষ্ট্ে উত্েখ কর ? 

৬) লছত্  িু োত্নো ছড়োর একটি উদোিরণ দোও । 

৭) বোউ  গোত্নর হবত্িষত্ব হক ? 

 



    DATE OF EXAM :23-07-2021, TIME : 1.00 P.M- 1.30 P.M. 

DR. KANAILAL BHATTACHARYYA COLLEGE 

INTERNAL EXAMINATION – 2021 

   SEMESTER – 6,                       SUBJECT – BNGG SEC B-1 

FULL MARKS : 10                   TIME :  30 MINUTES 

ব্যব্হারিক ব্াাংলা ও সারহত্য গবব্ষণাি পদ্ধরত্ রব্জ্ঞান 

 

যে যকাবনা পাাঁচটি প্রবেি উত্তি দাও ।      ৫ x ২ = ১০ 

১)  সম্পাদকীয় প্রতিবেদন কাবক েবে ? 

২) সাধারণভাবে পত্রবক কয়টি শ্রেণীবি তেভক্ত করা যায় ও তক তক ? 

৩) সরকারী তেজ্ঞাপন েেবি তক শ্রোঝায় ? 

৪) সাক্ষাৎকার রচনার শ্রক্ষবত্র তক তক করণীয় ? 

৫) তেজ্ঞাপবনর মাধযম েেবি তক শ্রোঝায় ? 

৬) পাদটিকা কাবক েবে ? 

৭) অনুোদ কবরা ঃ   

               A poor woman once came to Buddha to ask him whether he could give her any 

medicine to restore her dead child to life. 

 

 

 


