
 

সবং সজনীকা� মহািবদয্ালয় 

আভয্�রীণ মূলয্ায়ন-২০২১ 

িবষয়-বাংলা (সা�ািনক) 

পাঠপযর্ায় – তৃতীয়  

CC-5   পূণর্মান -১০   সময়- ৩০ িম. 

েযেকান পাঁচিট �ে�র উ�র দাও।   ২x৫=১০   

১। িবদয্াসাগেরর েলখা দুিট িশশুপাঠয্ �ে�র নাম েলেখা । 

২। ‘ব�দশর্ন’ কার স�াদনায় �থম কেব �কাশ পায় ? 

৩। রবী�নােথর েলখা সািহতয্িবষয়ক দুিট �ব��ে�র নাম েলেখা । 

৪। ‘সারদাম�ল’ কার েলখা ? ��িটর �কাশকাল কত ? 

৫। রবী�নােথর েগাধূিলপেবর্র দুিট কেবয্র নাম �কাশকালসহ েলেখা ।  

৬। ‘বনলতা েসন’ কােবয্র �কাশকাল কত ? কাবয্িট কার েলখা ? 

৭। ‘শকু�লা’ রচনার দুিট পুরুষ চিরে�র নাম েলেখা ।  

৮। িবদয্াসাগেরর ‘শকু�লা’ কী জাতীয় রচনা ? ��িটর �কাশকাল কত ?   
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CC-6   পূণর্মান -১০   সময়- ৩০ িম. 

েযেকান পাঁচিট �ে�র উ�র দাও।   ২x৫=১০   

১। দলবৃ� ছে�র অনয্ একিট নাম েলেখা । এই ছে�র পূণর্পবর্ কত মা�া ? 

২। বাংলায় অিম�াক্ষর ছে�র �বতর্ন কেরন েক ? এই ছে� েলখা একিট কােবয্র নাম েলেখা ।  



৩। উপেময় ও উপমান বলেত কী েবাঝ ?  

৪। উৎ  ে�ক্ষা অল�ার কত �কার ও কী কী ? 

৫। সমােসাি� অল�ার কােক বেল ?  

৬। কােক দুঃখবাদী কিব বলা হয় এবং েকন ? 

৭। সুধী�নাথ দে�র ‘শা�তী’ কিবতার িপছেন েকান �ৃিত জিড়েয় আেছ ? 

৮। জীবনান� দােশর কিবতার দুিট ৈবিশ�য্ েলেখা ।  
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CC-7   পূণর্মান -১০   সময়- ৩০ িম. 

েযেকান পাঁচিট �ে�র উ�র দাও।   ২x৫=১০   

১। বি�মচে�র অনুসরেণ গীিতকােবয্র সংজ্ঞা েলেখা ।  

২। িবদয্াপিত ও জয়েদব-এর মেধয্ েকাথায় িমল ও েকাথায় অিমল ? 

৩। ‘ব�েদেশর কৃষক’ রচনায় বি�মচে�র েদশে�ম কীভােব ধরা যায় ? 

৪। ‘প�ভূত’ ��িট কার েলখা ? এিট কেব �কাশ পায় ? 

৫। ‘বইপড়া’ �ব�িট কার েলখা ? এিট েলখক েকাথায় পাঠ কেরিছেলন ? 

৬। অতীেত গৃহস�া িবষেয় �মথ েচৗধুরী েকান তথয্ �দান কেরেছন ? 

৭। ‘চিরতকথা’ কার েলখা ? ��িট কেব �কাশ পায় ? 

৮। িবদয্াসাগর চির� �সে� রেম�সু�র ি�েবদীর মূলয্ায়ন েলেখা । 
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SEC-1   পূণর্মান -৫  সময়- ১৫িম. 

েযেকান পাঁচিট �ে�র উ�র দাও।   ১x৫=৫    

১। সি�িবে�দ কেরা – েদবালয় / শীতাতর্ ।  

২। সমাস িনণর্য় কেরা- দ�িত / প�জ ।  

৩। �তয্য় িনণর্য় কেরা – কতর্বয্ / গাে�য় ।  

৪। এক কথায় �কাশ কেরা –হািতর ডাক / কৃে�র শ� ।  

৫। েছদ ও যিতর একিট পাথর্কয্ েলেখা ।  

৬। অনুবােদর একিট সমসয্া েলেখা ।  

   


