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B.A. 1st Semester (General) Examination, 2021 (CBCS) 
বাাংলা (সাধারণ) 

  Course – CC-1A/2A/GE-1                                                     
 দক্ষিণ-প্রান্তস্থ সাংখ্যাগুক্ষল প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদেশক 
যথাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষলখ্শ্নে হশ্নব 

 
সময় - ক্ষেন ঘণ্টা                                                                    পূণেমান -৬০        

উত্তরপত্র সবোক্ষধক পশ্ননশ্নরা পৃষ্ঠার মশ্নধয সমূ্পণে করশ্নে হশ্নব 

নেুন পাঠক্রম 
১। ক্ষনশ্নের প্রেগুক্ষল থথশ্নক থয-থকাশ্ননা ছয়ক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও ।                           ৬X৫=৩০  

ক) 'মনুষ্যফল' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র দেশঙ্কিতৈষ্ী ও ঙ্কিঙ্কিল িাঙ্কিিি বাবুন্ধের িন্ধে দকান দকান ফন্ধলর ৈুলনা কন্ধরন্ধেন 
এবং দকন কন্ধরন্ধেন বুঙ্কিন্ধে োও। 
খ) "ৈুঙ্কম বিন্ধের দকাঙ্ককল, শীৈ-বষ্িার দকি নও" –- প্রিে উন্ধেখ কন্ধর প্রাবঙ্কেন্ধকর উক্ত বক্তন্ধবযর বযাখযা োও। 
গ) "ন্ধৈামার কথাগুঙ্কল িাঙ্কর দিাঙ্কিোঙ্কলঙ্কিক্! িমাজঙ্কবশৃঙ্খলার মূল!"— প্রিে উন্ধেখ কন্ধর বক্তার উক্ত মেন্ধবযর 
যথাথিৈা ঙ্কনর্িে কন্ধরা। 
ঘ) "চুঙ্কর কঙ্কর নাই। দৈামার িঙ্কগনী আমান্ধক যাচাই কঙ্করন্ধৈ ঙ্কেোঙ্কেল, ের কঙ্কষ্ো আঙ্কম ঙ্কফরাইো ঙ্কেোঙ্কে।"— 
প্রিে উন্ধেখ কন্ধর প্রাবঙ্কেন্ধকর উক্ত বক্তবয পঙ্করসু্ফট কন্ধরা। 
ঙ) 'আমার েুন্ধগিাৎিব' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চন্ধটাপাধ্যাে মৃন্মেী মান্ধের কান্ধে যা প্রাথিনা কন্ধরন্ধেন ৈার পঙ্করচে োও। 
চ) ‘িাঙ্কিন্ধৈযর উন্ধেশয’ প্রবে অবলম্বন্ধন িাঙ্কিন্ধৈযর উন্ধেশয িম্বন্ধে প্রাবঙ্কেন্ধকর মৈামৈ বযাখযা কন্ধরা। 
ে) "জ্ঞান্ধনর কথান্ধক প্রমার্ কঙ্করন্ধৈ িে, িান্ধবর কথান্ধক িঞ্চার কঙ্করন্ধৈ িে।"— প্রবে অবলম্বন্ধন উক্ত বক্তন্ধবযর 
বযাখযা োও। 
জ) 'কান্ধবযর উন্ধপঙ্কিৈা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঊঙ্কমিলান্ধক এক উন্ধপঙ্কিৈা নারী ঙ্কিিান্ধব ঙ্কনমিার্ কন্ধরন্ধেন – 
আন্ধলাচনা কন্ধরা। 
 
২। ঙ্কনন্ধচর প্রশ্নগুঙ্কল দথন্ধক দয-দকান্ধনা ঙ্কৈনঙ্কট প্রন্ধশ্নর উত্তর োও।                    ৩×১০=৩০ 
 
ক) "মানুষ্ দকান্ধনাঙ্কেন দকান্ধনা যথাথি ঙ্কিৈন্ধক ঙ্কিিা রূন্ধপ গ্রির্ কঙ্করন্ধব না, ঋর্রূন্ধপও না, দকবলমাত্র প্রাপয 
বঙ্কলোই গ্রির্ কঙ্করন্ধৈ পাঙ্করন্ধব।"— উক্ত বক্তন্ধবযর পঙ্করন্ধপ্রঙ্কিন্ধৈ প্রাবঙ্কেন্ধকর দলাকঙ্কিৈ-িম্পঙ্ককিৈ িাবনার পঙ্করচে 
োও। 
খ) 'রেমঞ্চ' প্রবে অবলম্বন্ধন রবীন্দ্রনান্ধথর নাটযিাবনার পঙ্করচে োও। 
গ) 'মনুষ্যফল' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চন্ধটাপাধ্যাে িমাজ ও িংিার িম্পন্ধকি দয অঙ্কিজ্ঞৈা বযক্ত কন্ধরন্ধেন- ৈা ঙ্কনন্ধজর 
িাষ্াে দলন্ধখা। 
ঘ) 'বিন্ধের দকাঙ্ককল' প্রবন্ধে বিন্ধের দকাঙ্ককল কারা? বিন্ধের দকাঙ্ককল িম্পন্ধকি বঙ্কিম-িাবনার পঙ্করচে োও। 
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ঙ) "আঙ্কম দৈা মন্ধন কঙ্কর, রাজিিাে েুষ্ম্যে শকুেলান্ধক দয ঙ্কচঙ্কনন্ধৈ পান্ধরন নাই ৈািার প্রধ্ান কারর্- িন্ধে 
অনিূো ও ঙ্কপ্রেংবো ঙ্কেল না।"— প্রবে অবলম্বন্ধন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুন্ধরর উক্ত মেন্ধবযর যথাথিৈা ঙ্কবচার কন্ধরা। 
 

 
পুন্ধরান্ধনা পাঠক্রম 

 

১। ঙ্কনন্ধচর প্রশ্নগুঙ্কল দথন্ধক দয-ন্ধকান্ধনা েেঙ্কট প্রন্ধশ্নর উত্তর োও।                                      ৬×৫=৩০ 
ক) 'মনুষ্যফল' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র দেশঙ্কিতৈষ্ী ও ঙ্কিঙ্কিল িাঙ্কিিি বাবুন্ধের িন্ধে দকান দকান ফন্ধলর ৈুলনা কন্ধরন্ধেন 
এবং দকন কন্ধরন্ধেন বুঙ্কিন্ধে োও। 
খ) "ৈুঙ্কম বিন্ধের দকাঙ্ককল, শীৈ-বষ্িার দকি নও" – প্রিে উন্ধেখ কন্ধর প্রাবঙ্কেন্ধকর উক্ত বক্তন্ধবযর বযাখযা োও। 
গ) "ন্ধৈামার কথাগুঙ্কল িাঙ্কর দিাঙ্কিোঙ্কলঙ্কিক্! িমাজঙ্কবশৃঙ্খলার মূল!"— প্রিে উন্ধেখ কন্ধর বক্তার উক্ত মেন্ধবযর 
যথাথিৈা ঙ্কনর্িে কন্ধরা। 
ঘ) "ন্ধৈলা মাথাে দৈল দেওো মনুষ্য জাঙ্কৈর দরাগ"— প্রাবঙ্কেক বঙ্কিমচন্দ্র চন্ধটাপাধ্যান্ধের উক্ত মেবযঙ্কট বযাখযা 
কন্ধরা। 
ঙ) ‘আঙ্কবষ্কার অনুকরর্ নে, ৈা িৃঙ্কি।’— উক্ত বক্তন্ধবয িৃঙ্কি িম্পন্ধকি রবীন্দ্রনান্ধথর দয িাবনার প্রকাশ ঘন্ধটন্ধে ৈার 
পঙ্করচে োও।  
চ) ‘অন্ধনক িাঙ্কিৈয এইরূপ হৃেেঙ্কমলন-উপলন্ধি বান্ধজ কথা এবং মুন্ধখামুঙ্কখ, চািাচাঙ্কি, দকালাকুঙ্কল।’ – ‘িাঙ্কিন্ধৈযর 
উন্ধেশয’ প্রবে অবলম্বন্ধন মেবযঙ্কট বযাখযা কন্ধরা। 
ে) "জ্ঞান্ধনর কথান্ধক প্রমার্ কঙ্করন্ধৈ িে, িান্ধবর কথান্ধক িঞ্চার কঙ্করন্ধৈ িে।"— প্রবে অবলম্বন্ধন উক্ত বক্তন্ধবযর 
বযাখযা োও। 
জ) 'কান্ধবযর উন্ধপঙ্কিৈা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রন্ধলখান্ধক উন্ধপঙ্কিৈা নারী ঙ্কিিান্ধব ঙ্কনমিার্ কন্ধরন্ধেন – 
আন্ধলাচনা কন্ধরা। 
 
২। ঙ্কনন্ধচর প্রশ্নগুঙ্কল দথন্ধক দয-দকান্ধনা ঙ্কৈনঙ্কট প্রন্ধশ্নর উত্তর োও।                                  ৩×১০=৩০ 
 
ক) "িমাজ উন্নঙ্কৈন্ধৈ েঙ্করন্ধের প্রন্ধোজন না থাঙ্ককন্ধল না থাঙ্ককন্ধৈ পান্ধর, ঙ্ককন্তু ধ্নীঙ্কেন্ধগর ঙ্কবন্ধশষ্ প্রন্ধোজন,"— 
‘ঙ্কবডাল’ প্রবন্ধের উক্ত মেন্ধবযর পঙ্করন্ধপ্রঙ্কিন্ধৈ প্রাবঙ্কেন্ধকর িমাজ-মনস্কৈার পঙ্করচে োও। 
খ) িাঙ্কিন্ধৈযর উন্ধেশয িম্পন্ধকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুন্ধরর িাবনা পাঠয প্রবে অবলম্বন্ধন বযাখযা কন্ধরা। 
গ) 'মনুষ্যফল' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চন্ধটাপাধ্যাে িমাজ ও িংিার িম্পন্ধকি দয অঙ্কিজ্ঞৈা বযক্ত কন্ধরন্ধেন- ৈা ঙ্কনন্ধজর 
িাষ্াে দলন্ধখা। 
ঘ) 'বিন্ধের দকাঙ্ককল' প্রবন্ধে বিন্ধের দকাঙ্ককল কারা? বিন্ধের দকাঙ্ককল িম্পন্ধকি বঙ্কিম-িাবনার পঙ্করচে োও। 
ঙ) "আঙ্কম দৈা মন্ধন কঙ্কর, রাজিিাে েুষ্ম্যে শকুেলান্ধক দয ঙ্কচঙ্কনন্ধৈ পান্ধরন নাই ৈািার প্রধ্ান কারর্- িন্ধে 
অনিূো ও ঙ্কপ্রেংবো ঙ্কেল না।"- প্রবে অবলম্বন্ধন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুন্ধরর উক্ত মেন্ধবযর যথাথিৈা ঙ্কবচার কন্ধরা। 
 

 


