
KABI NAZRUL COLLEGE 

MURARAI, BIRBHUM 

INTERNAL ASSESSMENT 

SEM – 2 (GENERAL) -2021 

SUB- গ  : ভাতকুমার ও শরৎচ  

PAPER (CODE) – CC- 1B 

 

যেকােনা দুিট ে র উ র দাও।         পূণমান (৫×২=১০) 

১) ‘রসময়ীর রিসকতা’ গে  রসময়ী কী রিসকতা কেরিছেলন? 

২) মেহেশর মৃতু র জন  তামার কােক দায়ী বেল মেন হয় তা সংে েপ আেলাচনা কর। 

৩)‘এই ঘ া দুেয়েকর অিভ তায় সংসাের স যন এেকবাের বুড়া হইয়া িগেয়েছ’ – এখােন কার অিভ তার কথা বলা হেয়েছ? 

উ ৃ িতিটর তাৎপয কী? 

 

 

 

N.B.: A4 কাগেজ নাম, রাল ন র, িবষয়, paper code উে খ কের িনেজর হােত উ র িলেখ pdf বািনেয় উ রপ  পািঠেয় 

িদেত হেব kncbengali2020@gmail.com –এই মইল আইিড ত।  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kncbengali2020@gmail.com


KABI NAZRUL COLLEGE 

MURARAI, BIRBHUM 

INTERNAL ASSESSMENT 

SEM – 2 (GENERAL) -2021 

SUB- বাংলা ছাটগ  

PAPER (CODE) – MIL(L2-1) 

 

যেকােনা দুিট ে র উ র দাও।         পূণমান (৫×২=১০) 

১) ‘তািরনী মািঝ’ গে  নদী ও মানুেষর স কিটেক িনেজর ভাষায় সংে েপ বণনা কর। 

২) তাজমহেলর পেক বনফুল জীবেনর কান সত েক কািশত করেত চেয়েছন তা আেলাচনা কর। 

৩) ‘হারােনর নাতজামাই’ গে র মূল ব ব িটেক িনেজর ভাষায় সংে েপ লখ। 

 

 

 

 

 

N.B.: A4 কাগেজ নাম, রাল ন র, িবষয়, paper code উে খ কের িনেজর হােত উ র িলেখ pdf বািনেয় উ রপ  পািঠেয় 

িদেত হেব kncbengali2020@gmail.com –এই মইল আইিড ত।  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kncbengali2020@gmail.com


 

KABI NAZRUL COLLEGE 

MURARAI, BIRBHUM 

INTERNAL ASSESSMENT 

SEM – 2 (GENERAL) -2021 

SUB-  বাংলা ভাষা অংশ ও সািহত  অংশ 

PAPER (CODE) –AECC-2 

 

যেকােনা দুিট ে র উ র দাও।         পূণমান (৫×২=১০) 

১) ‘বাংলা ভাষা’ বে  ভাষা স ে  ামী িবেবকানে র মুল ব ব িট কী িছল তার পিরচয় দাও। 

২) দীঘ িদন িশ া া ণ ব  থাকবার ফেল ছা ছা ীরা কী কী সমস ার স ুখীন হে  তা জািনেয় সংবাদপ  একিট িতেবদন 

লখ। 

৩) ছুিট গে র ধান চির  ক? এই গে র মেধ  িদেয় রবী নাথ মানবমেনর য ভাবিটেক কাশ করেত চেয়েছন তার 

সংি  পিরচয় গ  অবল েন দখাও।  

 

 

 

 

N.B.: A4 কাগেজ নাম, রাল ন র, িবষয়, paper code উে খ কের িনেজর হােত উ র িলেখ pdf বািনেয় উ রপ  পািঠেয় 

িদেত হেব kncbengali2020@gmail.com –এই মইল আইিড ত।  

 

mailto:kncbengali2020@gmail.com

