
B.A. 1st Semester (General) Examination, 2020 (CBCS) 

 

বাাংলা (সাধারণ) 

  Course : CC-I A/2A/GE-1                                                    

 দক্ষিণপ্রান্তস্থ মান পূণণমাননর ক্ষননদণ শক 

যথাসম্ভব ক্ষননের ভাষায় উত্তর ক্ষলখনে হনব 

 

সময় : ক্ষেন ঘণ্টা                                                                    পূণণ মান : ৬০        

উত্তরপত্র সবণাক্ষধক পনননরা পৃষ্ঠার মনধে সমূ্পণণ করনে হনব 

 

 ১. যয-যকাননা ছটি প্রনের উত্তর দাও :      :                                                                                    ৬X৫=৩০  

ক) ‘মনুষ্যফল’ প্রবন্ধে কমলাকান্ত নারীজাতি সম্পন্ধকে  যে ভাবনার প্রকাশ কন্ধরন্ধেন িার পতরচয় দাও। 

খ) “ন্ধচান্ধরর দণ্ড হয়, চুতরর মূল যে কৃপণ, িাহার দণ্ড হয় না যকন ?” – প্রসঙ্গ উন্ধেখ কন্ধর উক্ত বক্তবয পতরসু্ফট কন্ধরা । 

গ) “একা শকুন্তলা শকুন্তলার এক-িৃিীয়াাংশ। শকুন্তলার অতিকাাংশই অনসূয়া এবাং তপ্রয়াংবদা,” – প্রাবতেন্ধকর উক্ত বক্তন্ধবযর প্রসঙ্গ তনন্ধদে শ 

কন্ধরা । 

ঘ) “সাতহন্ধিযর অবলম্বন জ্ঞান্ধনর তবষ্য় নয়, ভান্ধবর তবষ্য়।” – ‘জ্ঞান্ধনর তবষ্য়’ ও ‘ভান্ধবর তবষ্য়’ বলন্ধি প্রাবতেক কী যবাঝান্ধি যচন্ধয়ন্ধেন ? 

ঙ) “োত্রার অতভনন্ধয় দশেক ও অতভন্ধনিার মন্ধিয একটা গুরুির বযবিান নাই।” – প্রাবতেন্ধকর উক্ত বক্তন্ধবযর কারণ তনন্ধদে শ কন্ধরা । 

চ) “িুতম বসন্ধন্তর যকাতকল, শীি-বষ্োর যকহ নও।” - প্রবন্ধে বতিমচন্দ্র চন্ধটাপািযায় কান্ধদর, যকন ‘বসন্ধন্তর যকাতকল বন্ধলন্ধেন ? 

ে) “ন্ধিামরা এি কল কতরন্ধিে, মনুন্ধষ্য মনুন্ধষ্য প্রণয় বৃতির জনয তক একটা তকেু কল হয় না ? একটু বুতি খাটাইয়া যদখ, নতহন্ধল সকল 

যবকল হইয়া োইন্ধব ।” – প্রসঙ্গ উন্ধেখ কন্ধর প্রাবতেন্ধকর বক্তন্ধবযর েথাথেিা তবচার কন্ধরা । 

জ) ‘আমার দুন্ধগোৎসব’ প্রবন্ধে বতিমচন্দ্র চন্ধটাপািযায় বঙ্গজননীর আবাহন্ধন স্বন্ধদশবাসীর কান্ধে যকান প্রাথেনা কন্ধরন্ধেন ? 

২. যয-যকাননা ক্ষেনটি প্রনের উত্তর দাও :                                                                                ৩X১০=৩০                              

ক) “কমলাকান্ধন্তর দপ্তর” গ্রন্ধের ‘তবড়াল’ প্রবন্ধে প্রাবতেক সমাজজীবন বাস্তবিার তদকটিন্ধক িুন্ধল িন্ধরন্ধেন – আন্ধলাচনা কন্ধরা । 

খ) বতিমচন্দ্র চন্ধটাপািযায় ‘মনুষ্যফল’ প্রবন্ধে তবতভন্ন যেতণর মানুন্ধষ্র সন্ধঙ্গ তবতভন্ন ফন্ধলর িুলনা কন্ধরন্ধেন – প্রসঙ্গ উন্ধেখ কন্ধর প্রাবতেন্ধকর 

বক্তবয পতরসু্ফট কন্ধরা । 

গ) ‘কান্ধবযর উন্ধপতিিা’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাতিক উন্ধপতিিা চতরন্ধত্রর উন্ধেখ কন্ধরন্ধেন । রবীন্দ্রনান্ধথর যকন উক্ত চতরত্রগুতলন্ধক 

উন্ধপতিিা বন্ধল মন্ধন হন্ধয়ন্ধে ? 

ঘ) “ভাবুন্ধকর তচন্ধের মন্ধিয রঙ্গমঞ্চ আন্ধে, যস রঙ্গমন্ধঞ্চ স্থানাভাব নাই। যসখান্ধন জাদুকন্ধরর হান্ধি দৃশযপট আপতন রতচি হইন্ধি থান্ধক ।” -

প্রাবতেন্ধকর উক্ত বক্তন্ধবযর যপ্রতিন্ধি ‘রঙ্গমঞ্চ’ প্রবন্ধের মূল বক্তবয পতরসু্ফট কন্ধরা । 

ঙ) ‘যলাকতহি’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুন্ধরর সমাজভাবনার পতরচয় দাও । 


