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

SUBJECT SUBJECT SUBJECT SUBJECT ––––    BENGALI (Semester BENGALI (Semester BENGALI (Semester BENGALI (Semester ----I)I)I)I)    

SESSION SESSION SESSION SESSION ––––    2012012012017777----11118888    

PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS AS GIVEN IN THE QUESTION PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS AS GIVEN IN THE QUESTION PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS AS GIVEN IN THE QUESTION PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS AS GIVEN IN THE QUESTION PAPER PAPER PAPER PAPER 

PROPERLYPROPERLYPROPERLYPROPERLY    

    

1.   

    

        

-িতিট-িতিট-িতিট-িতিট    এককএককএককএকক    েথেকেথেকেথেকেথেক    একিটএকিটএকিটএকিট    কেরকেরকেরকের    উ8রউ8রউ8রউ8র    িলেখিলেখিলেখিলেখ    জমাজমাজমাজমা    িদেতিদেতিদেতিদেত    হেবহেবহেবহেব    

-থম একক -থম একক -থম একক -থম একক     

েয েকানও একিট -েDর উ8র িলখেত হেবেয েকানও একিট -েDর উ8র িলখেত হেবেয েকানও একিট -েDর উ8র িলখেত হেবেয েকানও একিট -েDর উ8র িলখেত হেবEEEE                                                                                                                                                                                                                                            

১১১১× × × × ১০১০১০১০    = = = = ১০  ১০  ১০  ১০      

১. চযKাপেদর সমাজিচেNর পিরচয় িদনE    

২. মQলকােবRর সাধারণ পিরচয় িদেয় মনসামQেলর কািহিন বণKনা কUনE  

৩. নাথধেমKর সাধারণ পিরচয় িদেয় বাংলা সািহেতR নাথ সািহেতRর XUY আেলাচনা কUনE  

৪. পদকতKা চ\ীদাস ও িবদRাপিতর কিব-^ভােবর তুলনামূলক আেলাচনা কUনE  

    

িbতীয় একক িbতীয় একক িbতীয় একক িbতীয় একক     

েয েকানও একিট -েDর উ8র িলখেত হেবেয েকানও একিট -েDর উ8র িলখেত হেবেয েকানও একিট -েDর উ8র িলখেত হেবেয েকানও একিট -েDর উ8র িলখেত হেবEEEE                                                                                                                                                        ১১১১× × × × ১০১০১০১০    = = = = ১০১০১০১০    

৫. চযKাপেদর ভাষা েয যথািথK বাংলাভাষা, েস িবষেয় যুিfসহ আেলাচনা কUনE  

৬.  বড়াই কীভােব েjহ-মমতায় পিরপূণK এক নারী িহেসেব িনেজর পিরচয় েরেখেছ – ‘mকৃoকীতKন’ 

কােবRর বংশীখ\ অবলsেন আেলাচনা কUনE   

৭. uানদাস মধRযুেগর েwx েরামRািyক কিব – আেলাচনা কUনE  

Instructions for Students  

1. Answers of 5 Units ( I to V) 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, Active 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 এককতৃতীয় এককতৃতীয় এককতৃতীয় একক    

েয েকানও একিট -েDর উ8র িলখেত হেবেয েকানও একিট -েDর উ8র িলখেত হেবেয েকানও একিট -েDর উ8র িলখেত হেবেয েকানও একিট -েDর উ8র িলখেত হেবEEEE                                                                                                                                                                        ১১১১× × × × ১০১০১০১০    = = = = ১০১০১০১০    

৮. বা{ীিকর রামায়ন-কািহিন কৃি8বাসী রামায়েণর মূল উ|স হেলও একমাN উ|স িছল না –আেলাচনা 

কUন E  

৯. ‘নূতন মQল আেশ ভারত সরস ভােষ’ –অ~দামQল কাবR সsে� কিবর উিfর তা|পযK িলখুনE  

১০. শাfপদাবলীর ‘আগমনী ও িবজয়া’ পযKােয়র পদ অবলsেন েয সমাজিচেNর পিরচয় পাওয়া যায় তা 

আেলাচনা কUনE     

চতুথK এককচতুথK এককচতুথK এককচতুথK একক    

েয েকানও একিট -েDর উ8র িলখেত হেবেয েকানও একিট -েDর উ8র িলখেত হেবেয েকানও একিট -েDর উ8র িলখেত হেবেয েকানও একিট -েDর উ8র িলখেত হেবEEEE                                                                                                                                                                    ১১১১× × × × ১০১০১০১০    = = = = ১০১০১০১০            

১১. বQদশKন েথেক সবুজপN –এই পেবKর বাংলা সািহেতRর অ�গিতেত বাংলা সামিয়ক পN-পিNকার 

ভুিমকা আেলাচনা কUনE   

১২. বাংলা আখRান কােবRর ধারায় রQলাল-েহমচ� ও নবীনচে�র ভুিমকা আেলাচনা কUনE  

১৩. ‘বাংলা নাটক গেড় উেঠেছ বাংলা নাটRশালার উপর িনভKর কেরই’ –সমােলাচেকর এই ম�বR 

যুিfসহ আেলাচনা কUনE  

১৪. িবভূিতভূষেণর গে� -কৃিত ও মানবজীবন কীভােব সি�িলত হেয়েছ তা আেলাচনা কUনE  

প�ম এককপ�ম এককপ�ম এককপ�ম একক    

েয েকানও একিট -েDর উ8র িলখেত হেবেয েকানও একিট -েDর উ8র িলখেত হেবেয েকানও একিট -েDর উ8র িলখেত হেবেয েকানও একিট -েDর উ8র িলখেত হেবEEEE                                                                                                                                                                    ১১১১× × × × ১০১০১০১০    = = = = ১০১০১০১০            

১৫. ‘েমঘনাদবধকাবR’েক আধুিনক মহাকাবR বলা যায় িকনা িবচার কUনE   

অথবা 

     ‘েমঘনাদবধকােবR’র অ�ম সেগKর -েয়াজনীয়তা েকাথায় আেলাচনা কUনE   

১৬ . ‘কণKকু�ীসংবাদ’ নামকরণ সাথKকতা আেলাচনা কUনE   

অথবা  

  ‘এবার িফরাও েমাের’ কিবতায় েসৗ�যKরিসক কিবর বা�বজীবন সাহচেযKর রহসR উ�াটন কUন.  


