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

SUBJECT SUBJECT SUBJECT SUBJECT ––––    BENGALIBENGALIBENGALIBENGALI    (Semester(Semester(Semester(Semester----IIIIIIIIIIII))))    

SESSION SESSION SESSION SESSION ––––    2012012012017777----    11118888        
PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS AS GIVENPLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS AS GIVENPLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS AS GIVENPLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS AS GIVEN    IN THE QUESTION PAPER PROPERLYIN THE QUESTION PAPER PROPERLYIN THE QUESTION PAPER PROPERLYIN THE QUESTION PAPER PROPERLY    

    

1.   

    

    

    

    

    

    

    

-িতিট-িতিট-িতিট-িতিট    এককএককএককএকক    েথেকেথেকেথেকেথেক    একিটএকিটএকিটএকিট    কেরকেরকেরকের    উ8রউ8রউ8রউ8র    িলেখিলেখিলেখিলেখ    জমাজমাজমাজমা    িদেতিদেতিদেতিদেত    হেবহেবহেবহেব            ১০ ১০ ১০ ১০ × × × × ৫৫৫৫    = = = = ১০১০১০১০            

    

-থম-থম-থম-থম    এককএককএককএকক        

েযেযেযেয    েকানওেকানওেকানওেকানও    একিটএকিটএকিটএকিট    -েIর-েIর-েIর-েIর    উ8রউ8রউ8রউ8র    িলখেতিলখেতিলখেতিলখেত    হেবহেবহেবহেব।                                                                                                                                                                                                                                            ১১১১× × × × ১০১০১০১০    = = = = ১০১০১০১০            

১. ‘িবষবৃM’ উপনPােসর কথাবR িবেSষণ কের উপনPাস-িশVী িহেসেব বিXেমর সাথYকতা িবচার ক[ন।  

২. ‘চতুর^’ উপনPােসর গঠনৈশলী আেলাচনা ক[ন। 

৩. ‘dকাe’ উপনPােসর -থম ও িfতীয় পবY অবলiেন  dকাe চিরjিট িবেSষণ ক[ন।   

িfতীয়িfতীয়িfতীয়িfতীয়    এককএককএককএকক        

েযেযেযেয    েকানওেকানওেকানওেকানও    একিটএকিটএকিটএকিট    -েIর-েIর-েIর-েIর    উ8রউ8রউ8রউ8র    িলখেতিলখেতিলখেতিলখেত    হেবহেবহেবহেব।                                                                                                                                                                                                                                            ১১১১× × × × ১০১০১০১০    = = = = ১০১০১০১০    

৪. ‘হাঁসুলী বাঁেকর উপকথা’ উপনPাসিটেক করালী চিরেjর mnপ িবচার ক[ন।     

৫.  ‘পুতুল নােচর ইিতকথা’ উপনPােস শশী ও কুসুেমর সpকY-সংঘাতিট িবেSষণ ক[ন।  

৬. ‘অরেণPর অিধকার’ আসেল -ািeক মানুেষর অিধকােরর লড়াই – আেলাচনা ক[ন। 

 

 

 

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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তৃতীয়তৃতীয়তৃতীয়তৃতীয়    এককএককএককএকক    

েযেযেযেয    েকানওেকানওেকানওেকানও    একিটএকিটএকিটএকিট    -েIর-েIর-েIর-েIর    উ8রউ8রউ8রউ8র    িলখেতিলখেতিলখেতিলখেত    হেবহেবহেবহেব।                                                                                                                                                                                                                                            ১১১১× × × × ১০১০১০১০    = = = = ১০১০১০১০    

৭. ‘কwলী’ অবলiেন ভাষািশVী পরyরােমর পিরচয় িদন।  

৮. পাঠP গV অবলiেন নারায়ণ গে^াপাধPােয়র েছাটগেVর িশVস| সpেকY আেলাচনা ক[ন।  

৯. েছাটগVকার বনফুেলর mাত�P, পাঠP গV অবলiেন িবচার ক[ন।     

 

চতুথYচতুথYচতুথYচতুথY    এককএককএককএকক    

েযেযেযেয    েকানওেকানওেকানওেকানও    একিটএকিটএকিটএকিট    -েIর-েIর-েIর-েIর    উ8রউ8রউ8রউ8র    িলখেতিলখেতিলখেতিলখেত    হেবহেবহেবহেব।                                                                                                                                                                                                                                            ১১১১× × × × ১০১০১০১০    = = = = ১০১০১০১০            

১০. সমেরশ বসুর  েছাটগV ‘আদাব’ েকা� িবেশষ সমেয়র িচjেক তুেল ধেরেছ আেলাচনা ক[ন।  

১১. ‘শবাগার’ গেV েলখক মিত ন�ী আধুিনক মানুেষর েয বীভ�স nপ িচিjত কেরেছন তা আেলাচনা ক[ন।  

১২. সুনীল গে^াপাধPােয়র ‘গরম ভাত অথবা িনছক ভূেতর গV’ নামকরেণর সাথYকতা িবচার ক[ন।    

 

প�মপ�মপ�মপ�ম    এককএককএককএকক    

েযেযেযেয    েকানওেকানওেকানওেকানও    একিটএকিটএকিটএকিট    -েIর-েIর-েIর-েIর    উ8রউ8রউ8রউ8র    িলখেতিলখেতিলখেতিলখেত    হেবহেবহেবহেব।                                                                                                                                                                                                                                            ১১১১× × × × ১০১০১০১০    = = = = ১০১০১০১০            

১৩. ‘�িনবাদ’ সpেকY আন�বধYেনর মত আেলাচনা ক[ন।   

১৪. ‘অনুকরণ’ বা ‘মাইেমিসস’ সpেকY অPাির�টল-এর ধারণা ও অিভনব� িবেSষণ ক[ন।   

১৫. তথP ও সতP বলেত রবী�নাথ কী বুিঝেয়েছন – ‘সািহেতPর পেথ’ �ে�র ‘তথP ও সতP’ এবং ‘বা�ব’ -ব� 

অবলiেন আেলাচনা ক[ন।     

    

    

    

    

……………………………………………………. ……………………………………………………. ……………………………………………………. …………………………………………………….     

    

    

    


