
DATE : 16-07-2021 TIME : 11.00 A.M- 11.30 A.M 

DR. KANAILAL  BHATTACHARYYA COLLEGE 

INTERNAL EXAMINATION 2021 

SEMESTER- 2           SUBJECT : BNGA CC-3 

FM – 10   TIME – 30 MINUTES 

 

যেক োক ো ৫টি প্রকের উত্তর দোও।      ৫x২ 

ক) বিহারীলাল চক্রির্তী রবচর্ত দুটি গীবর্তকাব্িের নাম ললখ। বিহারীলালব্ক ‘ল াব্রর পাবখ’ 

আখো লক লদন? 

 

খ) নািেকার বগবরশচন্দ্র ল াব্ের দুটি ঐবর্তহাবিক ও দুটি লপৌরাবিক নািব্কর নাম ললখ। 

 

গ) িাাংলা িাবহব্র্তের প্রথম িাথ থক উপনোি রচবির্তা লক? র্তা াঁর দুটি িামাজিক উপনোব্ির 

নাম ললখ। 

 

 ) ‘িাংিাদ প্র াকর’ পজিকা কার িম্পাদনাি কর্ত খ্রীস্টাব্ে প্রকাবশর্ত হি? 

 

ঙ) ‘র্তত্ত্বব্িাবিনী’ পজিকা কার উব্দোব্গ প্রকাবশর্ত হি। এই পজিকা প্রকাব্শর উব্েশে বক 

বিল? 

 

চ) শ্রীরামপুর বমশন কব্ি কাব্দর উব্দোব্গ লকাথাি প্রবর্তটির্ত হি? 

 

ি) ঈশ্বরচন্দ্র বিদোিাগব্রর ইাংব্রজি লথব্ক িাাংলাি অনুবদর্ত গ্রন্থগুবলর নাম ললখ। 

 

TUTORIAL      FM- 15 

যেক োক ো ১ টি প্রকের উত্তর দোও। 

 

 ) বিহোরীলোল চক্রির্তীক  ‘য োকরর পোবি’ িলো হয় য   ? িোাংলো গীবর্ত োকিের 

ইবর্তহোকে বিহোরীলোকলর গুরুত্ব আকলোচ ো  করো । 

 

ি) িঙ্কিমচন্দ্র চকটোপোধ্েোকয়র উপ েোে গুবলর যেবিবি েোে  কর িোাংলো উপ েোে 

েোবহকর্তে র্তোর  ৃবর্তত্ব বিচোর  করো । 

 

গ) িোাংলো গদে ও প্রিন্ধ েোবহকর্তে বিকি ো কের অিদো  আকলোচ ো  করো। 

 

 



DATE :17-07-2021 TIME : 11.00 A.M- 11.30 A.M 

DR. KANAILAL  BHATTACHARYYA COLLEGE 

INTERNAL EXAMINATION 2021 

     SEMESTER 2                           SUBJECT – BNGA CC4 

                FM – 10                   TIME – 30 MINUTES 

 

যেক োক ো ৫টি প্রকের উত্তর দোও।      ৫x২ 

ক) ‘এ সখি হামাখি দুখিি নাখহ ওি’ পদটি কাি লেিা ও লকান পর্ যায়ভুক্ত? 

 

ি) নীখিন্দ্রনাথ চক্রবর্তীি ‘লদশ লদিাচ্ছ অন্ধকাখি’ কখবর্তায় কখব খকভাখব কাি লদশ 

লদিাখনাি সমাখোচনা কখিখেন? 

 

গ) ‘অবনী বাখি আখো’ কখবর্তাটি কাি লেিা লকান কাবযগ্রখেি অন্তগ যর্ত? এই কখবর্তাি 

একটি খচত্রকখেি উখেি কি। 

 

ঘ) ‘লকবে লসই কাাঁখদে না’ – লকান গ্রখেি অংশ? লক লকন কাাঁখদখন?  

 

ঙ) ‘রু্তখম আমাখি হইখব’ – লক কাখক কিন একথা বখেখে? 

 

চ) দীনবনু্ধ খমখত্রি ‘নীেদপ যণ’ নািকটি কর্ত সাখে প্রকাখশর্ত হয়? এি ইংখিজি অনুবাদটিি 

নাম খক? 

 

ে) িবীন্দ্রনাখথি ‘বাখি কথা’ প্রবখন্ধ প্রাবখন্ধক বাখিকথা বেখর্ত খক বুজিখয়খেন?  

 

                           TUTORIAL                                                         FM- 15 

 

যেক োক ো ১ টি প্রকের উত্তর দোও। 

 ) ‘সব য োক   য়  ো   ক  জোত সংসোকর’- গো টিকত যে উদোর মো ব প্রীকতর  থো 

উচ্চোকরত হকয়কে তোর পকরচয় দোও । 

 

খ) “বঙ্কিমচকের ‘ পো  ুণ্ড ো’ বোং ো সোকহকতের যেষ্ঠ যরোমোন্স” – আক োচ ো  করো। 

 

গ) ‘ ী দপ পণ’  োি  রচ োর পিভূকম আক োচ ো  করো ।  োিে োর সম ো ী  

পকরকিকতক   োিেরূপ যদওয়োর যেকে  তখোক  সোফ ে অজপ   করকে  তোর 

পকরচয় দোও। 



                                       DATE OF EXAM : 16-07-2021, TIME : 12.00 NOON- 12.30P.M 

DR. KANAILAL BHATTACHARYYA COLLEGE 

INTERNAL EXAMINATION – 2021 

 SEMESTER – 4,                       SUBJECT – BNGA CC-8 

FULL MARKS : 10                   TIME :  30 MINUTES 

 

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

১) ‘অভিসার’ কাকক বকে ?  

২) মুকুন্দ চক্রবর্তীর ‘চণ্ডীমঙ্গে’ কাকবের মমাট ক’টট খন্ড আকে ও ভক ভক ? 

৩) মুকুন্দ চক্রবর্তীর ‘চণ্ডীমঙ্গে’ কাকবে কােককরু্তর ভির্তামার্তার নাম কী ? 

৪) ‘আগমনী’ ও ‘ভবজয়া’ ির্ যাকয়র মেষ্ঠ িদকর্তযা মক ? এই ির্ যাকয়র র্তাৎির্ য মেকখা।  

৫) ‘িকের আকুভর্ত’ ির্ যাকয় িেমকনর আকুভর্তর স্বরূি মেকখা । 

৬) ‘ভগভররাভন এই নাও মর্তামার উমাকর’ – এই উক্তে কাকক উকেশ্ে ককর, মক ককরকেন ? ভর্তভন 

উমাকক মকাথা মথকক মকাথায় ভনকয় একসকেন ? 

৭) ‘ববষ্ণব িদাবেী’র ‘প্রাথ যনা’ ির্ যাকয়র র্তাৎির্ য মেকখা । 

 

  TUTORIAL                                                                         F.M.- 15 

 

যে য োন ো ১ টি প্রনের উত্তর দোও । 

 ) ‘য ৌরোঙ্গবিষয় ’ পদ িলনে ব  যিোঝোয় ? যেোমোনদর পোঠ্য বিষ্ণিপদোিলীর পদ 

অ ুসরনে ‘য ৌরোঙ্গবিষয় ’ পদ ও ‘য ৌরচন্দ্রি োর’ পোর্ থ য আনলোচ ো  নরো । 

খ) মু ুন্দচক্রিেীর ‘চন্ডীমঙ্গল’ (১’ম খণ্ড) অ ুসরনে  বির সমোজ িোস্তিেোর পবরচয় 

দোও । 

  ) য ো  বিনেষ সোমোন্দ্রজ  যপ্রক্ষোপনি ‘েোক্তপদোিলী’ সোবিেয রবচে িনয়নে ? 

যেোমোনদর পোঠ্য আ ম ী ও বিজয়োর পদ অ ুসরনে েৎ োলী  সমোনজর যে রূপটি 

ফুনি উনঠ্নে দৃষ্টোন্তসি েোর পবরচয় দোও।  



            DATE OF EXAM : 17-07-2021 TIME : 12.00 NOON- 12.30 P.M 

DR. KANAILAL BHATTACHARYYA COLLEGE 

INTERNAL EXAMINATION – 2021 

     SEMESTER – 4,                       SUBJECT – BNGA CC-9 

FULL MARKS : 10                   TIME :  30 MINUTES 

 

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

১)  ‘স্বরবতৃ্ত’ ছন্দ কাকক বকে ? 

২) ‘মাত্রাবতৃ্ত’ ছকন্দর একটি ববশিষ্ট্য লেক া । 

৩) শমশ্রকোবতৃ্ত রীশির ছকন্দর মাত্রা গণনা রীশি উকে  ককরা । 

৪) ‘যমক’ অেঙ্কার কাকক বকে ? একটি উদাহরণ দাও । 

৫) সমাকসাক্তি অেঙ্কাকরর সংজ্ঞা ও উদাহরণ দাও । 

৬) ‘আশম শক ডরাই স ী শি ারী রাঘকব ?’ – এটি লকান লশ্রণীর অেঙ্কাকরর দৃষ্ট্ান্ত ? 

৭) ‘ধ্বশন’ বেকি শক লবাঝায় ? 

 

                    TUTORIAL         F.M-15 

যে য োন ো ১ টি প্রনের উত্তর দোও । 

 ) অক্ষরবৃত্ত ছন্দ  োন  বনে ? এই ছনন্দর ববশিষ্ট্যগুশে উদোহরণসহ আনেোচ ো  নরো। 

খ) রূপ  অেঙ্কোর  োন  বনে ? রূপ  অেঙ্কোর  য়প্র োর ও শ  শ  ? উদোহরণসহ 

আনেোচ ো  নরো । 

গ) শবভোব, অ ুভোব ও বযশভচোরী ভোনবর সংনেোনগ শ ভোনব রসশ ষ্পশত্ত হয়, তো 

উদোহরণসহ আনেোচ ো  নরো। 

 



DATE OF EXAM :19-07-2021 TIME : 12.00 NOON-12.30 P.M 

DR. KANAILAL BHATTACHARYYA COLLEGE 

INTERNAL EXAMINATION – 2021 

  SEMESTER – 4,                       SUBJECT – BNGA CC-10 

FULL MARKS : 10                   TIME :  30 MINUTES 

 

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

১)  ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ প্রবন্ধগ্রন্তের অের্ গত ককান প্রবন্ধটিন্তত বঙ্কিমচন্তের সামযবাদী 

ভাবনার পররচয় আন্তে ? 

২) ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ গ্রন্তে ‘আমার মন’ প্রবন্তন্ধ ‘বাহ্য’ সম্পদ বলন্তত রক কবাঝান্তনা হ্ন্তয়ন্তে ? 

৩) ‘রিক্ষা ও রবজ্ঞান’ প্রবন্ধটির রচরয়তা কক ? প্রবন্ধটির প্রকািকাল কলন্ত া ? 

৪) রবীেনান্তের সারহ্তযরবষয়ক রতনটি প্রবন্ধগ্রন্তের নাম ও প্রকািকাল কলন্ত া ? 

৫) ‘রচত্র এবং সংর্ীত’ই সারহ্ন্ততযর প্রধান উপকরণ’ – তাৎপর্ গ কলন্ত া । 

৬) সুন্তবাধচে কসনগুপ্ত ররচত ‘পাশ্চাতয প্রাচয সমান্তলাচনার ধারা’ প্রবন্ধটিন্তত গ্রীক দাি গরনক 

কেন্তিা ও অযাররস্টিন্তলর কল া কর্ গ্রে দুটির নাম উন্তের ত হ্ন্তয়ন্তে তা কলন্ত া । 

৭) রবীেনান্তের ‘রেন্নপন্তত্র’ কমাি কতগুরল পত্র সংকরলত হ্ন্তয়ন্তে ? এই পত্রগুরল কান্তদর 

উন্তেিয কন্তর কল া ? 

 

                   TUTORIAL      F.M.- 15 

যে য োন ো ১ টি প্রনের উত্তর দোও । 

 ) বঙ্কিমচনের  মলো োনের দপ্তর প্রবন্ধ গ্রনের অের্ গত পোঠ্য প্রবন্ধগুলল অবলম্বন  

হোস্যরস্ সৃ্টিনত যলখন র দক্ষতোর পলরচয় দোও । 

খ) ‘এ স্ব স্নেও এ থো স্তয যে রবীে োনথর পনর বোাংলো ভোষোর লতল ই প্রথম যমৌলল  

 লব’ – ‘রবীে োথ ও উত্তরস্োধ ’ প্রবন্ধ অবলম্বন   োন  য   প্রথম যমৌলল   লবর 

মে গোদো যদওয়ো েোয় তো আনলোচ ো  নরো। 

র্) পত্র স্োলহতয লহনস্নব লিন্নপনত্রর স্োথ গ তো লবচোর  নরো । 



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 – BNGA CC 13 

        FULL MARKS : 10                                    TIME : 30 MINUTES 

 

যে য োন ো পোাঁচটি প্রনের উত্তর দোও। 

১) মধুসূদনের ‘বীরাঙ্গো’ প্্তরকাবযটিনে মমাি কেগুলি প্্তর আনে ? ‘বীরাঙ্গো’ শব্দটির 

অর্ থ লক ? 

২) ‘লদেু জিাঞ্জলি কুি মানে েব জনেয’ – উক্তিটি ‘বীরাঙ্গো কানবয’ মক বনিনেে ? কানক 

উনেশয কনর লেলে একর্া লিনেলেনিে ? 

৩) ‘প্তরম অধম থচারী রঘুকুিপ্তলে’ – মক, কানক একর্া বনিনেে ? বিা োনক অধম থচারী 

বনিনেে মকে ? 

৪) ‘যাহা লেি লেনে মেি মসাোর েরী’ – উক্তিটির বিা মক ? এই উক্তিটির অন্তলে থলহে 

োৎপ্তয থ মিে ? 

৫) ‘আর কেদনূর লেনে যানব মমানর মহ সুন্দরী’- মক, কানক উনেশয কনর একর্া বনিনেে ? 

যার উনেনশয একর্া বিা হনেনে োর প্তলরচে দাও। 

৬) েজরুনির ‘লবনরাহী’ কলবোটি প্রর্ম মকাে প্তক্তরকাে প্রকালশে হে ? এটি কে লিস্টানব্দ 

রলচে ? 

৭) ‘মবাধে’ কলবোটি কার মিো ? মকাে সমনের মপ্রক্ষাপ্তনি কলবোটি লিলেে ? 



DATE OF EXAM : 17-07-2021, TIME : 1.00 P.M- 1.30 P.M 

DR. KANAILAL BHATTACHARYYA COLLEGE 

INTERNAL EXAMINATION 2021 
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যে য োন ো পোাঁচটি প্রনের উত্তর দোও। 

১) কালিদাসের দুটি নািক ও দুটি কাসযের নাম লিখ ? 

২) হর্ ষচলরত কার লিখা ? এটি লকান জাতীয় গ্রন্থ ? 

৩) জয়সদসযর লযখোত কাযেটির নাম লক ? এটি কয়টি েসগ ষ রলচত ? 

৪) উইলিয়াম লেক্সপীয়সরর দুটি ট্র্োসজলি ও দুটি কসমলির নাম লিখ ? 

৫) ‘লিলিি কপারলিল্ড’ উপনোেটির রচলয়তা লক ? এটি লকান জাতীয় উপনোে ? 

৬) মহাসদযী যম ষা লহন্দী োলহসতের লকান েমসয়র কলয ? তার দুটি কাযেগ্রসন্থর নাম লিখ ? 

৭) ‘লগাদান’ উপনোেটি কার লিখা ও লকান পিিূলমসত রলচত ? 
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গে গকায়না পাাঁচটি প্রয়ের উত্তর দাও ।      ৫ x ২ = ১০ 

১) শজারুর কাাঁটা কাহিহিটটতে যে হেিটট মািুষ হিিে িতেহিল োরা যক যক ?  

২) ‘হকন্তু এে অস্ত্রশস্ত্র থাকতে শজারুর কাাঁটা যকি ?” – প্রশ্নটট কার ? এই প্রতশ্নর যক হক উত্তর 

হিতেহিল ? 

৩) প্রতেসর শঙ্কুর পুতরা িাম হক ? হেহি যকাি যকাি যপশাে েুক্ত ? 

৪) প্রতেসর শঙ্কুর হিরুতেশ সম্পতকে ‘য্যামোত্রীর ডাতেরী’ গতে হক েথয পাওো োে ? 

৫) ‘স্ ভুেুতে’ গতে গে কথতকর ্ে মামা যকাথাে ্াহে হকতিহিতলি ? ্াহেটট সস্তাে 

পাওো হগতেহিল যকি ? 

৬) ‘খাগাে িমঃ’ গতে যিাট  ঠাকুরিার ঠাকুরিা ্াহে যিতেহিতলি যকি ? 

৭) ‘িামু কাকার হ্পহত্ত’ গতে িামু কাকাতক কারা ্া াঁশ ঝাতের মতযয েুতল হিতেহগতেহিল এ্ং 

হকভাত্ িামু কাকা োতির িাে যথতক মুক্ত িতেহিল ? 
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                        ল োকসংসৃ্কতি ও ল োকসোতিিয 

 

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

১) ল োকসংসৃ্কতি ব তি তক লবোঝ ?  

২) ব্রি কোতক বত  ? ‘পুতযিপুকুর ব্রতি’ তক কোমনো করো হয় ? 

৩) ‘মোঘমণ্ড  ব্রতির’ লে লকোতনো একটি মতের ছড়ো ল ত ো ? 

৪) ছড়োর তবতিন্ন লেযীগুত র নোম উতে  কতরো ।  

৫) ধো াঁধোর দুটি উদোহরয দোও। 

৬) বোং ো প্রবোদগুত র তকিোতব উদ্ভব ঘতিতছ ? 

৭) পশ্চিমবতের লকোথোয় ‘িোওয়োইয়ো’ গোন প্রচত ি আতছ ? 

 


