
কবি নজরুল কললজ 

মুরারই, িীরভূম 

B.A General Internal Assessment, ২০২১ 

SEM 5 

বিষয় – GE 1 

যে যকালনা একটি প্রলের উত্তর দাও। (১০ ) 

১) িাাংলা উপনযাস সাবিলযযর ইবযিালস রলমশচন্দ্র দালসর অিদান আললাচনা কর। 

২) িাাংলা উপনযালসর বশল্পকলার বিকালশ রিীন্দ্রনাথ ঠাকুলরর ভূবমকা আললাচনা কর। 

 

যে যকালনা দুটি প্রলের উত্তর দাও। (৫ ) 

১) উবনশ শযলকর িাাংলা উপনযাস সাবিলযযর উদ্ভি ও বিকাশ সম্বলে সাংলেলপ আললাচনা কর। 

২) িাাংলা উপনযাস সাবিলযযর ইবযিালস সঞ্জীিচন্দ্র চলটাপাধ্যালয়র অিদান সাংলেলপ আললাচনা কর। 

৩) িাাংলা উপনযালসর আবিনায় ত্রৈললাকযনাথ মুল াপাধ্যালয়র অিদান সাংলেলপ আললাচনা কর। 
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বিষয় – DSE 1A 

যে যকালনা  চারটি প্রলের উত্তর দাও। (৫ ) 

১) িাাংলা সাবিলযয ‘পালালমৌ’ এর গুরুত্ব আললাচনা কর। 

২) িবিমচন্দ্র ও যারকনাথ গলগাপাধ্যালয়র উপনযাস ত্রশলীর মূল পাথথকয আললাচনা কর। 

৩) ‘ফুলমবন ও করুণার বিিরণ’ গ্রলের যল ক যক? এর গুরুত্ব সাংলেলপ আললাচনা কর। 

৪) িাাংলা ভাষায় রবচয প্রথম সাথথক উপনযাস যকানটি? যকন যালক সাথথক উপনযাস িলা িয়? 

৫) িাাংলা উপনযালস যারকনাথ গলগাপাধ্যালয়র অিদান সম্বলে সাংলেলপ আললাচনা কর। 
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বিষয় – SEC 3 

যে যকালনা  একটি প্রলের উত্তর দাও।(১ ) 

১) কলরানার সময় যযামার অঞ্চললর দবরদ্র মানুষলদর পালশ দাাঁ ড়ালনা মানুষগুবলর ভূবমকা বনলয় একটি প্রবযলিদন রচনা কর। 
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২) ‘কলরানা মিামারী একটি বিশ্বলজাড়া সাংকট’ – এই বিষয় অিলম্বলন একটি সাংবেপ্ত প্রিে রচনা কর। 
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বিষয় – CC 1C 

যে যকালনা একটি প্রলের উত্তর দাও। (১০ ) 

১) িাাংলা সাবিলযযর ইবযিালস চেথাপলদর সাবিযযমূলয বিচার কর। 

২) মধ্যেুগীয় িাাংলা সাবিলযয ভারযচলন্দ্রর অিদান সম্বলে আললাচনা কর। 

৩) িাাংলা সাবিলযযর ইবযিালস ঔপনযাবসক শরৎচন্দ্র চলটাপাধ্যালয়র অিদান সম্বলে আললাচনা কর। 

৪) নাটযসাবিলযযর ইবযিালস নাটককার বিজন ভটাচালেথর অিদান সম্বলে আললাচনা কর। 
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বিষয় – SEC - 1 

যে যকালনা  চারটি প্রলের উত্তর দাও। (৫ ) 

১) বিলশষযপদ কালক িলল? বিলশষযপদ কয়প্রকার ও কী কী? একটি কলর উদািরণ দাও। 

২) পদ পবরিযথ ন কর – মাঠ, উজ্জ্বল, বনদ্রা, প্রলদশ, বদন 

৩) সবে বিলেদ কর – েুগান্তর, পুরষ্কার, চলবিৈ, বনরাবমষ, বিদযালয় 

৪) সিথনাম কালক িলল? যে যকালনা বযন প্রকালরর সিথনালমর উলে  কলর উদািরণ দাও। 
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