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বাাংা 

স্নাতক াত্তর 

COURSE NO – BNG – 402 

পূর্ণমান – ৪০                                                                      ময় – ২ ঘন্টা 

(পরীক্ষার্ণীক  যর্াম্ভব ননকের ভাায় উত্তর নিকত কব) 

নবভাগ-  

যয য াকনা িুনি প্রকের উওর িাওাঃ – ( াননি  ২০০ লকে)                               ৮×২ 

১। বকরানিবাকির প্রবিা য ? তাাঁর এাআ মতবাকির যের্ীগুন ম্পক ণ াঅকাচনা  করা।  

২। ‘রীনতরাত্মা  াবযয’- মন্তবযনির গ্রর্কযাগযতা নবচার  করা।   

৩। ‘ াকবযর তাৎপযণ’ প্রবন্ধ ানুরকর্ রবীন্দ্র যচতনায়  াবয ম্পন ণত ভাবনার স্বাতন্ত্র্য ননকয় াঅকাচনা  করা। 

৪। প্রাবনন্ধ  রবীন্দ্রনাকর্র মকত ানকতযর নবচার   ারা? ‘ানকতযর নবচার ’ প্রবন্ধ াবম্বকন নবয়নির ওপর াঅকা পাত 
 করা।  

নবভাগ-খ 

যয য াকনা চারনি প্রকের উত্তর িাওাঃ- (াননি  ১০০ লকে)                               ৪×8 

৫। ‘লোকর্ণৌ নকতৌ  াবযম’- মতনির প্রবিা য ? তাাঁর এাআ মন্তবযনির বযাখযা িাও। 

৬। ‘ াবযাংগ্রাযমাং ারাৎ’ মতনির পকক্ষ ও নবপকক্ষ যুনিগুন যিখাও।  

৭। ‘ানতয বযনি নবকলকর নক,তাা রচনয়তার নক,তাা দিব বার্ী’-বযাখযা  করা। 

৮। ‘এাআেনযাআ ানতয নি  প্র ৃনতর াঅরনল নক’-মন্তবযনির যার্ার্ণয ননরূপর্  করা। 

৯। ‘...যাআ উপকরর তা াআকত ানকতযর উৎপনত্ত’-মন্তবযনির ান্তননণনত তাৎপযণ বযাখযা  করা। 

১০। ‘ াবয যাআ ানিনলখা, পািক র মন নভন্ন নভন্ন প্র াকরর াঅতলবানে’- প্রঙ্গ ননকিণল  কর বযাখযা  করা।  

১১। ‘াংাকরর এাআ মত্তম িুাঃখ, এবাং এাআ মৎ িুাঃকখর মিয নিয়াাআ াঅমানিগক  াগ্রর াআকত য়’- রাবীনন্দ্র  যচতনার 
াঅকাক  এাআ মৎ িুাঃকখর স্বরূপ াংকক্ষকপ বযাখযা  করা।  

১২। নচত্র াবয ও গুর্ীভূত বযঙ্গয াকবযর পার্ ণয ননর্ণয়  করা।  



 
 

নবভাগ-গ 
যয য াকনা চারনি প্রকের উত্তর িাওাঃ-                                                   ২×৪ 

১৩। াাং ারবািী রূকপ পনরনচত িু’েন  াবযলাস্ত্রীর নাম যকখা।  

১৪। ‘ াবযািলণ’  ার যখা? নতনন য ান লতােীর াঅাং ানর  নিকন? 

১৫। ‚াতএব নচত্র এবাং াংগীতাআ ানকতযর প্রিান উপ রর্‛-এাআ িুাআ উপ রকর্র ভূনম া  ী  ী ? 

১৬। ‚ যাবাাং ার‛ গ্রকের যখ  য ? নতনন য ান লতােীর াঅাং ানর  নিকন? 

১৭। ‘ানকতযর নবচার ’ প্রবন্ধনি ন  নাকম, য ান পনত্র ায় প্রর্ম প্র ানলত কয় নিকা? 

১৮। ‘ানকতযর নবচার  নরবার ময় িুাআিা নেনন যিনখকত য়’- ‘িুাআিা’ নেনন ন  ন  ? 

১৯। ‘ াকবযর তাৎপযণ প্রবকন্ধর চারনি চনরকত্রর নাম যকখা।  

২০। ‘েনম াবনি ম রূপ যনারনু, নয়ন না নতরনপত যভ!’ – য ান প্রবকন্ধ  ার উনি? পাংনিনির মূ উৎ উকেখ  করা।  
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