
KABI NAZRUL COLLEGE  

MURARAI: BIRBHUM 

Internal Assessment- 

SEM-4 (General) -2021 

Subject: রচনাশি র নপুণ  

Paper (code): SEC -2 

 

যেকােনা দুিট ে র উ র দাও।                                                     পূণমান : ৫ x ২ = ১০ 

 

১) াধীনতা িদবস উপলে  তুিম তামার কেলেজ একিট সাং ৃ িতক অনু ােনর আেয়াজন করেত চাও, তার 

অনুমিত চেয় অধ  মহাশয়েক একিট আেবদন প  লখ। 

২) সংি  অনুে দ রচনা কর –  

র দান জীবন দান 

৩) কেরানা অিতমািরর কােল অি েজেনর অভাব িনেয় একিট িতেবদন রচনা কর। 

 

 

 

 

N.B.: A4 কাগেজ নাম, রাল নং, িবষয়, Paper Code উে খ কের িনেজর হােত উ র িলেখ, উ র প িট 

িনেচর E-mail-এ পাঠােত হেব। E-mail: kncbengali2020@gmail.com 
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KABI NAZRUL COLLEGE  

MURARAI: BIRBHUM 

Internal Assessment 

SEM-4 (General) - 2021 

Subject: আধুিনক বাংলা কিবতা 

Paper (code): MIL (L2) CC- (L2-2) 

 

যেকােনা দুিট ে র উ র দাও।                                                     পূণমান : ৫ x ২ = ১০ 

১) ‘বনলতা সন’ কিবতায় কিবর রাম াি ক চতনার কৃিত সংে েপ িবে ষণ কর। 

২) ‘কাে ’ কিবতায় বিণত আধুিনক িণ চতনার িববতন সংে েপ পযােলাচনা কর। 

৩) ‘বাবেরর াথনা’ কিবতায় সমেয়র অিভঘাত কীভােব কাশ পেয়েছ তা সংে েপ লখ। 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: A4 কাগেজ নাম, রাল নং, িবষয়, Paper Code উে খ কের িনেজর হােত উ র িলেখ, উ র প িট 

িনেচর E-mail-এ পাঠােত হেব। E-mail: kncbengali2020@gmail.com 
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MURARAI: BIRBHUM 

Internal Assessment 

SEM-4 (General) - 2021 

Subject: ভাষাত  

Paper (code): CC-1D 

যেকােনা দুিট ে র উ র দাও।                                                     পূণমান : ৫ x ২ = ১০ 

১) বাংলা শ ভা ােরর মৗিলক শ িলর সংি  পিরচয় দাও। 

২) াচীন বাংলা ভাষার আনুমািনক কালসীমা কত? আিদ সািহিত ক িনদশন কী? এই যুেগর বাংলা ভাষার দুিট 

পতাি ক ও দুিট ভাষাতাি ক বিশ  লখ।  

৩) উপভাষা কােক বেল? বাংলা ভাষায় কিট উপভাষা আেছ এবং কান অ েল সই উপভাষা িল চিলত তা 

লখ। 

 

 

 

 

 

 

N.B.: A4 কাগেজ নাম, রাল নং, িবষয়, Paper Code উে খ কের িনেজর হােত উ র িলেখ, উ র প িট 

িনেচর E-mail-এ পাঠােত হেব। E-mail: kncbengali2020@gmail.com 
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