
সবং সজনীকা� মহািবদয্ালয় 

আভয্�রীণ মূলয্ায়ন-২০২১ 

�াতক (সা�ািনক) 

পাঠ পযর্ায়-৬ 

িবষয়-বাংলা (CC-13) 

সময়-৩০ িমিনট।                                       পূণর্মান-১০ 

েয েকান ৫িট �ে�র উ�র দাও:-           ২×৫=১০ 

১। ছড়ার ছে�র দুিট ৈবিশ�য্  েলেখা । 

২। রবী�নােথর মেত ছড়ার কতগুিল �কারেভদ আেছ ? তােদর নাম েলেখা ।  

৩। ‘ধাঁধাঁ’ কােক বেল উদাহরণ সহ বুিঝেয় দাও । 

৪। বাংলার দুই �কােরর েলাকগীিতর নাম েলেখা ।  

৫। ‘মহুয়া পালা’ কী ? এই পালার রচিয়তা েক ?  

৬। ‘মহুয়া পালা’-র দুইজন পুরুষ চিরে�র নাম েলেখা ।  

৭। মাঘ ম�ল �ত েকান সময় করা হয় ? এিটেক ক’িট অে� ভাগ করা হয় ? 

৮। �েতর সে� আলপনার স�কর্িট এক কথায় বুিঝেয় দাও ।  



 

সবং সজনীকা� মহািবদয্ালয় 

আভয্�রীণ মূলয্ায়ন-২০২১ 

�াতক (সা�ািনক) 

পাঠ পযর্ায়-৬ 

িবষয়-বাংলা (CC-14) 

সময়-৩০ িমিনট।                                       পূণর্মান-১০ 

েয েকান ৫িট �ে�র উ�র দাও:-           ২×৫=১০ 

১। পৃিথবীর সবর্�াচীন েমৗিখক সািহতয্ েকানিট ? েকান সমেয় এর িলিখত রূপ পাওয়া যায় ?  

২। ‘রামায়ণ’-এর েশষকাে�র নাম েলেখা । এই �ে�র ে�াকসংখয্া কত ? 

৩। মহাকাবয্গুিলর মেধয্ সবর্বৃহৎ  মহাকাবয্ েকানিট ? এর রচিয়তা েক ? 

৪। কািলদােসর একিট কাবয্ ও একিট নাটেকর নাম েলেখা ।  

৫। সং�ৃত নাটেক �য্ােজিড রচনা কেরেছন েকান নাটয্কার ? নাটকিটর নাম েলেখা ।  

৬। েশ�পীয়র রিচত দুিট �য্ােজিড নাটেকর নাম েলেখা ।  

৭। দুইজন অসিময়া সািহিতয্েকর নাম েলেখা ।  

৮। দুিট অসিময়া উপনয্ােসর নাম েলেখা ।  

 



সবং সজনীকা� মহািবদয্ালয় 
 

আভয্�রীণ মূলয্ায়ন-২০২১ 

�াতক (সা�ািনক) 

পাঠ পযর্ায়-৬ 

িবষয়-বাংলা (DSE-3) 

সময়-৩০ িমিনট।                                       পূণর্মান-১০ 

েয েকান ৫িট �ে�র উ�র দাও:-           ২×৫=১০ 

১। ‘চ�গু�’ নাটক কত সােল �কািশত ? এিট ইিতহােসর েকান যুগেক েক� কের েলখা ? 

২। ‘িশক কাবাব’ েকান জাতীয় নাটক ? নাটেক িশক কাবােবর   রাঁধুিনর নাম কী ? 

৩।  ‘চ�গু�’ নাটেক দুিট �ীক চিরে�র নাম েলেখা ।  

৪। ‘সাজােনা বাগান’ কার েলখা ? তাঁর েলখা অনয্ একিট নাটেকর নাম েলেখা ।  

৫। ‘রাজপুরী’ নাটেকর রাজা ও তাঁর রােজয্র নাম েলেখা ।  

৬। কিবেশখেরর প�ীর নাম কী ? রাণী বাসবদ�ার পূবর্ পিরচয় কী িছল ? 

৭। ‘েচৗযর্ান�’ নাটেক গৃহে�র নাম কী ? নাটকিট কত সােল রিচত হয় ? 

৮। ‘এক পশলা বৃি�’-এর দুিট পুরুষ চিরে�র নাম েলেখা ।  



সবং সজনীকা� মহািবদয্ালয় 

আভয্�রীণ মূলয্ায়ন-২০২১ 

�াতক (সা�ািনক) 

পাঠ পযর্ায়-৬ 

িবষয়-বাংলা (DSE-4) 

সময়-৩০ িমিনট।                                       পূণর্মান-১০ 

েয েকান ৫িট �ে�র উ�র দাও:-           ২×৫=১০ 

১। রবী�নাথ ‘েস’ ��িট কােক উৎ সগর্  কেরেছন ? রবী�নােথর ভাষায় এই গ�গুিল েকমন, এক 

কথায় েলেখা ।  

২। ‘মু�ধারা’ কেব �কািশত হয় ? এখােন ধন�য় ৈবরাগী েকান ঐিতহািসক চিরে�র আদেল সৃি� ? 

৩। “নম য�: , নম য�:”- গানিট কার / কােদর কে� গীত ? েকান যে�র কথা বলা হেয়েছ ? েসই 

য� েক িনমর্াণ কেরেছন ? 

৪। ‘িনঝর্েরর ��ভ�’ কিবতািট েকান কাবয্�ে�র অ�গর্ত ? ‘িনঝর্র’ বলেত এখােন কী �িতকািয়ত 

করা হেয়েছ ? 

৫। ‘সাধারণ েমেয়’ কিবতায় েকান সািহিতয্েকর কথা আেছ এবং তাঁর েকান বইিটর নােমাে�খ করা 

হেয়েছ ? 

৬। ‘েসানার তরী’ কিবতায় েক েসানার তরীেত কী তুেল িদেলন ? 

৭। শূনয্�ান পূরণ কেরা – 

 “রূপ সাগের ডুব িদেয়িছ ............................ আশা কির ।” 

৮। “িদিঘর েসই জল শীতল কােলা / তাহাির েকােলর ধাের মরণ ভােলা”- েকাথা েথেক েনওয়া 

হেয়েছ ? কার এই ভাবনা ? 


