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Questions for Internal AssessmentQuestions for Internal AssessmentQuestions for Internal AssessmentQuestions for Internal Assessment    

SUBJECT SUBJECT SUBJECT SUBJECT ––––    BENGALI (SemesterBENGALI (SemesterBENGALI (SemesterBENGALI (Semester----II)II)II)II)    

SESSION SESSION SESSION SESSION ––––    2012012012018888    ––––    11119999            
PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS AS GIVEN IN THE PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS AS GIVEN IN THE PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS AS GIVEN IN THE PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS AS GIVEN IN THE QUESTION PAPER PROPERLYQUESTION PAPER PROPERLYQUESTION PAPER PROPERLYQUESTION PAPER PROPERLY    

    

1.   

    

    

    

    

    

    

    

-িতিট-িতিট-িতিট-িতিট    এককএককএককএকক    েথেকেথেকেথেকেথেক    একিটএকিটএকিটএকিট    কেরকেরকেরকের    উ8রউ8রউ8রউ8র    িলেখিলেখিলেখিলেখ    জমাজমাজমাজমা    িদেতিদেতিদেতিদেত    হেবহেবহেবহেব         ১০ × ৫ = ৫০    

-থম একক               েকাসG – ২.১ 

েয-েকানও একিট -েLর উ8র িদনM              ১০ × ১ = ১০ 

১M সমাজ-ভাষািবPান কােক বেল ? সমাজ-ভাষািবPােনর িবিভR িদক আেলাচনা কUনM  

২M বাংলা উদাহরণ সহ উিXিখত িবষয়Zিলর সংPা িলখুন (েয েকানও চারিট)– \রসংগিত, িবষমীকরণ, িবপযGাস, 

\রেযাগ, সমীভবনM  

৩M বাংলা িলিপর উbব কীভােব হেয়েছ তা dমানুসাের আেলাচনা কUনM 

িeতীয় একক           েকাসG – ২.২ 

েয-েকানও একিট -েLর উ8র িদনM               ১০ × ১ = ১০ 

৪M ‘শাiতী’ কিবতার িবষয়বk আেলাচনা কের কিবতার নামকরেণর সাথGকতা িবচার কUনM   

৫M শিl চেmাপাধoােয়র ‘অবনী বািড় আেছা’ কিবতায় কিব অিrেsর সংকেটর কথা কীভােব তুেল ধেরেছন তা িনেজর 

ভাষায় আেলাচনা কUনM  

৬M ‘সুেচতনা’ কিবতায় কিব েকমনভােব uভশিlর আvান কেরেছন আেলাচনা কUনM  

 

 

 

 

Instructions for Students  

1. Answers of 7 papers ( I to VII) should be written in a Single Booklet or stitched together, if written 

on separate pages.  

2. Do not write both sides in a Paper.  

3. Keep one blank page between answers of two papers.  

4. Sequence of booklet :   A)  Top Sheet.   B) Page showing Name of Student, Subject Name, Roll 

Number, Phone Number. C)   Copy of Student Identity Card with Signature of student  

 D)  Assignment Question Paper   E )    Answers of questions  

5. Please begin Answer of Each question in a New Page. Please write the Question on Top of Page 

before writing Answer. 
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তৃতীয় একক          েকাসG – ২.৩ 

েয-েকানও একিট -েLর উ8র িদনM            ১০ × ১ = ১০ 

৭M িবদoাসাগরেক ‘বাংলা গেদoর -থম যথাথG িশyী’ বলা কতদূর স{ত ‘শকু|লা’ -ব} অবল~েন আেলাচনা কUনM   

৮M ‘ঈiরচ� Zে�র জীবনচিরত ও কিবs’ -বে}র পাঠ িবে�ষণ কের তাঁর স�েকG েলখক বি�মচে�র িনেমGাহ 

সমােলাচনার িদকিট আেলাচনা কUনM  

৯M ‘জীবন�ৃিত’ – েকা�  ধরেনর রচনা, আেলাচনা কUনM  

চতুথG একক          েকাসG – ২.৪ 

েয-েকানও একিট -েLর উ8র িদনM                     ১০ × ১ = ১০ 

১০M ‘নুরজাহান’ নাটকিট ঐিতহািসক নাটক িহেসেব কতখািন সাথGক হেয় উেঠেছ আেলাচনা কUনM  

১১M ‘িটেনর তেলায়ার’ নাটকিটর নামকরেণর সাথGকতা স�েকG আপনার অিভমত আেলাচনা কUনM   

১২M ‘েদবীগজGন’ নাটেকর সংলাপ রচনায় িবজন ভmাচােযGর কৃিতেsর পিরচয় িদনM  

প�ম একক          েকাসG – ২.৫ 

েয-েকানও একিট -েLর উ8র িদনM              ১০ × ১ = ১০ 

১৩M ‘েযাগােযাগ’ উপনoােসর গঠনৈশলী আেলাচনা কের েদখানM      

১৪M ‘মানুেষর ধমG’ -ব}�� অবল~েন রবী�নােথর মানবতােবােধর পিরচয় িদনM  

১৫M ‘িবসজGন’ নাটেকর জয়িসংহ চির� আেলাচনা কUনM  
 

………………………………….. 


