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�াতেকা�র বাংলা 

২০২০ 

পাঠ পযর্ায় -৪ 

পাঠমালা -িব.এন.িজ -৪০৫ 

পূণর্মান -৪০ 

সময় -২ ঘ�া 

 
 (ভাষাত� িবেশষ প�) 

কমেবিশ ২৫০ শে�র মেধয্ েয েকান একিট �ে�র উ�র দাও    ৪০ 

১। সমা�রালতা ও িবচুয্িত িবষয় দুিট উদাহরণ িদেয় বুিঝেয় দাও ।  

২। ৈশলীিবজ্ঞােনর আেলােক েয েকান একজন আধুিনক কিবর বাংলা কিবতার িবে�ষণ কেরা ।  
৩। ভাষা-ৈশলী আেলাচনার �ধান �ধান িদকগুিলর পিরচয় দাও।  

৪। ভাষািবজ্ঞান চচর্ায় পািণিনর অবদান আেলাচনা কেরা । 

৫। �াচীন �ীেসর ভাষািবজ্ঞান চচর্ায় সংিক্ষ� পিরচয় দাও । 

৬। তুলনামূলক ভাষািবজ্ঞান চচর্া িবষেয় একিট নািতদীঘর্ �ব� রচনা কেরা । 

৭। িশশুর �থম ভাষা িশক্ষায় পিরবার ও পিরেবেশর �ভাব সংেক্ষেপ আেলাচনা কেরা ।  
৮। িশশুর �থম ভাষা অজর্েনর ধাপগুিল আেলাচনা কেরা ।  

৯। িবেশষয্ পদগুে�র গঠন আেলাচনা কেরা ।  

১০। বাংলা উপভাষাগুিলর অব�ানগত িদক উে�খ কের েয েকান একিট উপভাষার সময্ক পিরচয় দাও ।  

১১। উপভাষা মানিচ� িনমর্ােণর প�িত আেলাচনা কেরা ।  

১২। উপভাষা-িবভাষা-িনভাষা স�কর্িট উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা ।  
 

(রবী� সািহতয্ িবেশষ প�) 

   কমেবিশ ২৫০ শে�র মেধয্ েয েকান একিট �ে�র উ�র দাও    ৪০ 

১। ‘েশষস�ক’ কাবয্�ে� �িতফিলত রবী�দশর্েনর সংিক্ষ� পিরচয় দাও ।  

২। ‘েশষস�ক’ কােবয্র নামকরেণর সাথর্কতা িবচার কেরা ।  

৩। ‘েশষস�ক’ কােবয্র কিবতাগুিল কী আ�ৈজবিনক ? েতামার উ�েরর সপেক্ষ যুি� দাও ।  

৪। আন�ময়ী চিরে�র মধয্ িদেয় রবী�নাথ ভারতবেষর্র েকান ৈবিশ�য্েক রূপদান কেরেছন বয্াখয্া কেরা ।  

৫। েগারা ও িবনয় চিরে�র তুলনা কেরা ।  

৬। ‘েগারা’ উপনয্াসেক মহাকািবয্ক উপনয্াস বলা যায় িক না – আেলাচনা কেরা ।  

৭। কাবয্নাটয্ ‘িচ�া�দা’-র নৃতয্নাটয্ ‘িচ�া�দা’-য় রূপা�িরত হওয়ার কারণগুিল বয্াখয্া কেরা । 

৮। “এই নাটকিট িলিরকয্ােলর েচেয় �ামািটক েবিশ”-েকান নাটকিট িলিরকয্াল িছল, েকান নাটকিট �ামািটক ? েয নাটক 

স�েকর্ এই ম�বয্ করা হেয়েছ তার যাথাথর্াতা িনণর্য় কেরা ।  

৯। কাবয্নাটয্ ‘িচ�া�দা’ ও নৃতয্নাটয্ ‘িচ�া�দা’-র রূপা�র জিনত েয পিরবতর্নগুিল সূিচত হেয়েছ তার সময্ক পিরচয় দাও ।  



১০। ‘জীবন�ৃিত’ �ৃিতকথা না আ�জীবনী ? েতামার উ�েরর সপেক্ষ যুি� দাও । 

১১। ‘জীবন�ৃিত’ �ে� ‘িবশু� সািহেতয্র েসৗরভ’ কতখািন িবচার কেরা ।  

১২। “কমর্বীরেদর জীবন কমর্েক জ� েদয় , আবার েসই কমর্ তাঁহােদর জীবনেক গিঠত কের”- ম�বয্িটর আেলােক ‘জীবন�ৃিত’ 

��িট িবচার কেরা । 

(েলাকসং�ৃিত িবেশষ প�) 

   কমেবিশ ২৫০ শে�র মেধয্ েয েকান একিট �ে�র উ�র দাও    ৪০ 

১) েলাকসং�ৃিত স�েকর্ একিট সুিচি�ত আেলাচনা তুেল ধের, সৃ� সং�ৃিত ও েলাকসং�ৃিতর মেধয্কার পাথর্কয্ 

িনরূপণ কেরা।  
২) ধাঁধা ও �বােদর মেধয্কার একিট তুলনামূলক আেলাচনা েতামার িনেজর ভাষায় িববৃত কেরা । 

৩) েলাকসংগীেতর সংজ্ঞা, ৈবিশ�য্ ও ে�ণীিবভাগ স�েকর্ একিট িব�ািরত আেলাচনা তুেল ধেরা।  

৪) েলাকসািহতয্ িবচােরর েক্ষে� তুলনামূলক ও মন�াি�ক প�িতর ভূিমকা স�েকর্ আেলাচনা কেরা। 

৫) ঐিতহািসক ও েভৗেগািলক প�িত স�েকর্ যা জােনা িনেজর ভাষায় েলখ । 

৬) মাকর্সীয় প�িতর আিবভর্াব স�িকর্ত িকছু কথা তুেল ধের, েলাকসািহেতয্ এই প�িতর �েয়াগ স�েকর্ েতামার 

িনজ� মতামত �দান কেরা। 

৭) েলাককথা িবে�ষেণ টাইপ ও েমািটফ ইনেড� প�িতর গুরু� স�েকর্ আেলাচনা কেরা। 

৮) টাইপ ইনেড�-এর সংজ্ঞা ও �রূপ স�েকর্ একিট আেলাচনা তুেল ধেরা। 

৯) েমািটফ-এর সংজ্ঞা সহ  কেয়কিট েলাককথার উদাহরণ তুেল ধের, তার টাইপ ও েমািটফ  িনধর্ারণ কের েদখাও। 

১০) রূপকথার সংজ্ঞা ও ৈবিশ�য্ স�েকর্ আেলাচনা কের,  রূপকথা িহেসেব 'ঠাকুরমার ঝুিল' কতখািন সাথর্কতা 

অজর্ন কেরেছ েস স�েকর্ েতামার সুিচি�ত মতামত �দান কেরা । 

১১) 'ঠাকুরমার ঝুিল'  গ�-সংকলেন নারীর  সামািজক অব�ান  স�েকর্ েতামার িনজ� মতামতিট বয্� কেরা। 

১২) 'ঠাকুরমার ঝুিল' গ�-সংকলেন িশশু মন�ে�র িদকিট  স�েকর্ আেলাচনা কেরা। 

---------------------------------- 

 


