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B.A (CBCS) 2ND SEMESTER 
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FULL MARKS:  40 

 

The figures in the margin indicates full marks for the questions 

১/ প্রশ্নের উত্তর দাও ।       ১x১০= ১০  

ক) ‘ছেশ্নে ভুোশ্ন া েড়া’  ামক প্রবন্ধটি কার ছেখা ?  

খ) ‘ছেশ্নে ভুোশ্ন া েড়া’ প্রবন্ধটিশ্নে ছেখক ককশ্নের কথা বশ্নেশ্নে  ? 

গ) েড়ার কবকিষ্টোশ্নক ছবাঝাশ্ন ার জ য রবীন্দ্র াথ ছকা  দটুি িশ্নের প্রশ্ন াগ কশ্নরশ্নে  ? 

ঘ) েড়া কে প্রকার ও কক কক ? 

ঙ) ‘ঠাকুরমার ঝুকে’ গ্রন্থটির ছেখক ছক ? 

চ) ‘ঠাকুরমার ঝুকে’ প্রথম কশ্নব প্রকাকিে হ  ? 

ে) ‘োে ভাই চম্পা’ কক ধরশ্নের গল্প ? 

জ) ছকা  েম শ্নক ভাটি াকে গাশ্ন র স্বেণযুগ বো হ  ? 

ঝ) ‘ঠাকুরমার ঝুকে’ গল্পটি কক ধরশ্নের রচ া ?  

ঞ) বাউে গাশ্ন র একজ  কবখযাে গীকেকাশ্নরর  াম কেখ । 

২/ টীকা কেখ ।         ৫x৩= ১৫    

ক) োে  ফককর   খ) ভাটি াকে  গ) ছোকেঙ্গীে 

৩/প্রশ্নের উত্তর দাও ।       ৫x৩= ১৫ 

ক) রবীন্দ্র াশ্নথর ‘ছেশ্নেভুোশ্ন া েড়া’ প্রবন্ধটিশ্নে রবীন্দ্র াশ্নথর অকভমে েংশ্নেশ্নে আশ্নোচ া কশ্নরা । 

খ) ‘োে ভাই চম্পা’ গল্পটি েংশ্নেশ্নে আশ্নোচ া কশ্নরা । 

গ) বাউে গাশ্ন র স্বরূে আশ্নোচ া কশ্নরা । 

                                             -------  
GUIDELINES  

 Students have to mention their Full Name, G.U Roll No, Semester, Course Name, Subject, Department and 

Name of the Paper on the top of the first page of the Answer script. 

 A clear Scan copy of Answer script ( In pdf Format) will have to be submitted via email-

bengalidepartment9@gmail.com 

 The last date of submission of Answer script is 15th May,2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNAL ASSESMENT  

HOME ASSIGNMENT, 2020 

B.A 4th SEMESTER 

SUBJECT: MIL (BENGALI) 

FULL MARKS: 40 
 

The figures in the margin indicates full marks for the questions 

১/ ছয ছকাশ্ন া ১০টি প্রশ্নের উত্তর দাও ।     ১x১০= ১০  

ক) ছেখক সে দ মুজেবা আেীর ‘ছদশ্নি কবশ্নদশ্নি’ গ্রন্থটি কক ধরশ্নের রচ া ? 

খ) ইেোকম া কশ্নেশ্নজর অধযােশ্নকর  াম কী ?   

গ) ‘কফকরকঙ্গ’ িশ্নের অথণ কী ?  

ঘ) অধযােক খুদাবখি-এর কিেী  ছেশ্নে কক ছরাশ্নগ মারা কগশ্ন কেে ?   

ঙ) েদণ ারজীর মশ্নে ‘ছঘর ও াো কিেও ার’ বা াশ্নে জেন্ধশ্নর কে কােড় োশ্নগ ?  

চ) ছেিাও াশ্নর কে, আই, কি োব ইন্সশ্নেক্টর-এর  াম কী ?  

ে) কফকরকঙ্গ ছপ্রকমকা ছকাথা ছথশ্নক কফকরকঙ্গর জ য খাবার ককশ্ন কেে ?  

জ) ছেখক সে দ মুজেবা আেী ছকাথা ছথশ্নক যাত্রা শুরু কশ্নরকেশ্নে  ? 

ঝ) ‘ইশ্ন াম উে েফর্ ক েফ্ উস্ েফর্’ – এর অথণ কী ?  

ঞ) আফগাক স্থাশ্ন  কক কক বস্তু সেরী হ  ? 

ট) ছেখক ছেিাও াশ্নর কার বাকড়শ্নে বাে কশ্নরকেশ্নে  ?  

২/ প্রশ্নের উত্তর দাও ।       ৬x৫= ৩০  

ক) োঠা  মুেুশ্নক ক মন্ত্রে বাকড়র খাও া দাও ার কা দা ছকম  হ  ? 

খ) আফগা  েরাই খা াটির বেণ া দাও ।      

গ) খাইবার োে োর হবার ঘট াটির বেণ া দাও । 

ঘ) ছয ছকাশ্ন া কে টি বাকিকধর অথণ ক শ্নদণি কশ্নর বাকয রচ া কশ্নরা ঃ  
 োশ্নের ঘর ; ছগৌরচকন্দ্রকা ; েীশ্নথণর কাক ;  ছগাড়া  গেদ ।  

ঙ) ছেখশ্নকর অ ুেরশ্নে গুেবাশ্নগর মশ্ন ারম ছেৌন্দশ্নযণর বেণ া দাও ।    

 

      -------  
GUIDELINES  

 Students have to mention their Full Name, G.U Roll No, Semester, Course Name, Subject, Department and 

Name of the Paper on the top of the first page of the Answer script. 

 A clear Scan copy of Answer script ( In pdf Format) will have to be submitted  via email-

bengalidepartment9@gmail.com 

 The last date of submission of Answer script is 15th May,2020    



 


