
                                                   QUESTION BANK FOR U.G BENGALI 

Semester Paper/CC Module           Topic                           Questions 
 Sem-2 CC-3 M-1 

 

কাব্য-কবব্তা ও নাটক-

প্রহসন 

১। ব্াাংলা কবব্তায় ঈশ্বর গুপ্তের কৃবতত্ব আপ্তলাচনা কপ্তরা। 

২।উবনশ শতপ্তক ব্াাংলা আখ্যান কাব্য রচবয়তাপ্তের একটি সাংবিে 

পবরচয় োও।এই কাব্যধারা বিবিত হব্ার কারণ কী বিল? 

৩। িধুসূেপ্তনর নাটযকৃবত সম্পপ্তকে  ততািার িতািত জানাও। 

 ৪। আধুবনক ব্াাংলা নাটপ্তক েীনব্নু্ধ  বিত্র ব্া বিবরশ্চন্দ্র ত াপ্তের অব্োন 

জানাও। 

 ৫। তিাট প্রশ্নঃ অিৃতলাল ব্সু,রব্ীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

  M-2 কথাসাবহতয ও 

সািবয়কপত্র 

১। নকশা রচবয়তা বহপ্তসপ্তব্ ভব্ানীচরপ্তণর কৃবতত্ব আপ্তলাচনা কপ্তরা। 

২। টীকা তলপ্তখ্া ; অ) সম্বাে প্রভাকর, আ) সিাচার চবন্দ্রকা। 

৩।  ব্াাংলা তিাটিপ্তে রব্ীন্দ্রনাথ (উবনশ শতক) 

৪। তিাট প্রশ্নঃ   স্বণেকুিারী তেব্ীর সাবহতয, 

তসািপ্রকাশ। 

   

 

M-3 

িেয ও প্রব্ন্ধ ১। ব্াাংলা িপ্তেযর বব্কাপ্তশ রািপ্তিাহন রাপ্তয়র কৃবতত্ব আপ্তলাচনা কপ্তরা। 

২। টীকা তলপ্তখ্া ; অ) ‘বব্োেবসনু্ধ’, আ) ‘আলাপ্তলর  প্তরর দুলাল’।  

 CC-4 M-1 কবব্তা (িধযযুি তথপ্তক 

আধুবনক কাল) 

 

১। ‘অব্নী ব্াবি আপ্তিা’ কবব্তার িূলভাব্ বনপ্তজর ভাোয় তলপ্তখ্া। 

২। ‘এ সবখ্ হািাবর দুপ্তখ্র নাবহ ওর’ পেটির িিোথে আপ্তলাচনা কপ্তরা।  

৩। ‘ব্লাকা’ কবব্তাটিপ্তত রব্ীন্দ্রনাথ তয 

িবতর কথা জি এব্াং কবব্প্তচতনায় ব্ণেনা কপ্তরপ্তিন তা বনপ্তজর ভাোয় 

তলপ্তখ্া। 

৪। শঙ্খ ত াপ্তের ‘ব্াব্প্তরর প্রাথেনা’ কবব্তাটিপ্তত সিকাল কীভাপ্তব্ 

রূপপ্তকর আব্রপ্তণ এপ্তসপ্তি আপ্তলাচনা কপ্তরা। 

৫। জীব্নানন্দ োপ্তশর ‘সুপ্তচতনা’ কবব্তাটির িিেকথা জানাও।   

৬। তিাট প্রশ্নঃ িধুসূেন েপ্তের পাঠয সপ্তনটটির  

বব্েয়ব্স্তু সাংপ্তিপ্তপ তলপ্তখ্া ।  

  M-2 কথাসাবহতয 

 

১। ‘কপালকুণ্ডলা’ কী জাতীয় উপনযাস? 

২। ‘আোব্’ িপ্তে সিকাল কীভাপ্তব্ জীব্ন্ত হপ্তয় ঊপ্তঠপ্তি – তেখ্াও।  

৩। ‘লম্বকণে’ িেটিপ্তত অপ্তব্ালা এক জীব্ বক কপ্তর িূল চবরপ্তত্রর 

োম্পতযজীব্প্তন ঝি ও শাবন্তর বৃ্বি এপ্তনবিল তার ব্ণেনা োও। 

   

M-3 

নাটক ও িেযপ্রব্ন্ধ ১। ‘নীলেপেণ’ নাটপ্তক ভপ্তেতর চবরত্র অঙ্কপ্তন নাটযকাপ্তরর কৃবতত্ব 

আপ্তলাচনা কপ্তরা। 

২। ‘ব্ইপিা’ প্রব্প্তন্ধ তলখ্ক কী ব্লপ্তত তচপ্তয়প্তিন? 

৩। রব্ীন্দ্রনাপ্তথর ‘ব্াপ্তজ কথা’ প্রব্ন্ধটিপ্তত ব্াপ্তজ কথাই তয প্রকৃৃ্ ত 

তসৌন্দযেিয় আসল কথা তা কীভাপ্তব্ ব্বণেত হপ্তয়প্তি? 

৪।প্রিথ তচৌধুরীর ‘ব্ইপিা’ প্রব্ন্ধটি আপ্তলাচনা কপ্তরা। 

GE2-2  BNGG -2 M-1 ঐবতহাবসক 

ভাোবব্জ্ঞান 

১।আবেিধয ব্াাংলাভাোর লিণ ‘শ্রীকৃষ্ণকীতে ন’কাপ্তব্য কীভাপ্তব্ তেখ্া 

তিপ্তি?. 

২।কীভাপ্তব্ আধুবনক আযেভাো এপ্তসপ্তি? 

  M-2 িন্দ ১।ব্াাংলা বতনটি িন্দ বক বক? সাংজ্ঞাথে জানাও বতনটি কপ্তর উোহরণ 

বেপ্তয়। 

২।সাংপ্তিপ্তপ জানাও-- েল,যবত,িাত্রা,লয়। 

  M-3 অলঙ্কার ১। যিক কয় প্রকার ও বক বক ? উোহরণ বেপ্তয় জানাও। 

২।সাংপ্তিপ্তপ জানাও কাপ্তক ব্প্তলঃ অনুপ্রাস, তেে,উৎপ্তপ্রিা,ব্যবতপ্তরক। 

৩।উপিা অলঙ্কার কাপ্তক ব্প্তল? উোহরণ বেপ্তয় বু্বঝপ্তয় োও। 

 



     

Sem-4  

 

   

 CC-8 M-1 বব্ষ্ণব্ পোব্বল ১। ততািার পাঠয পে অব্লম্বপ্তন ‘িাথুর’ পযোতয়র  কাব্যপ্তসৌন্দযে 

আপ্তলাচনা কপ্তরা। 

২। ‘তিৌরাঙ্গবব্েয়ক পে’ ও ‘তিৌরচবন্দ্রকা’ পপ্তের পাথেকয  তলপ্তখ্া। 

  M-2 চণ্ডীিঙ্গল ১। ফুল্লরা চবরত্রটি ‘ফুল্লরার ব্াপ্তরািাসযা’ অব্লম্বপ্তন আপ্তলাচনা কপ্তরা।  

২। চণ্ডীিঙ্গল কাপ্তব্যর উপনযাসগুণ সম্পপ্তকে  আপ্তলাচনা কপ্তরা।  

  M-3 শাক্ত পোব্বল ১। শাক্তপে রচনায় কবব্ রািপ্রসাে তসপ্তনর কৃবতত্ব আপ্তলাচনা কপ্তরা। 

২। শাক্ত পোব্বলর সিাজবচপ্তত্রর স্বরূপ আপ্তলাচনা কপ্তরা। 

 CC-9 M-1 িন্দ ১। বিশ্রবৃ্ে িপ্তন্দর বব্বশিযগুবল তলপ্তখ্া। 

২। টীকা তলপ্তখ্া ; অ) েল , আ) িাত্রা। 

৩।ব্াাংলা বতনটি িপ্তন্দর সাংজ্ঞাথে জানাও। ব্যবতক্রিী উোহরণ এব্াং 

িন্দটি তকন অনয িন্দ তথপ্তক পৃথক তার উোহরণ োও। 

৪।সাংপ্তিপ্তপ তলপ্তখ্াঃ পয়ার, িুক্তক,িেযিন্দ। 

  M-2 অলাংকার ১। শব্দালাংকার কত প্রকাপ্তরর? উোহরণসহ আপ্তলাচনা কপ্তরা। 

২। উপিা অলঙ্কার কাপ্তক ব্প্তল? উোহরণ বেপ্তয় বু্বঝপ্তয় োও। 

৩। টীকা তলপ্তখ্া ; অ) রূপক, আ) ব্যাজস্তুবত। 

৪। তেে ব্া উৎপ্তপিার বব্িাবরত বব্ব্রণ উোহরণপ্তযাপ্তি জানাও। 

৫। সাংপ্তিপ্তপ জানাওঃ ব্প্তক্রাবক্ত,রূপক,দৃিান্ত,বব্প্তরাধ  

  M-3 কাব্যতত্ত্ব ১। ‘ধব্বন’ কাপ্তক ব্প্তল? কবব্তা-উোহরণ সহ এর স্বরূপ আপ্তলাচনা 

কপ্তরা।   

২। রস কী? যথাথে উোহরণ বেপ্তয় বু্বঝপ্তয় োও রপ্তসর জিৎ ‘অপ্তলৌবকক 

িায়ার জিৎ’ তকন। 

৩।সাংপ্তিপ্তপ টীকা তলখ্- ব্াসনা, ‘পরসয ন পরপ্তসযবত…ন বব্েযপ্তত।’  

৩।অযাবরস্টটপ্তলর অনুকরণত্ত্ব আপ্তলাচনা কপ্তরা। 

 CC-10 M-1 প্রব্ন্ধ ও বব্বব্ধ রচনা ১। ‘একা’ বনব্প্তন্ধর িূল বব্েয়ব্স্তু বনপ্তজর ভাোয় তলপ্তখ্া। 

২। ‘তয তেপ্তশ ব্হু ধিে ব্হু ভাো’ প্রব্ন্ধ অব্লম্বপ্তন তলখ্প্তকর িূল 

ভাব্নাপ্তক বব্শে কপ্তরা।   

৩।‘কিলাকাপ্তন্তর েের’এর আিার ‘িন’ এব্াং ‘বব্িাল’ প্রব্ন্ধদুটির 

বব্েয়ব্স্তু ব্ণেনা ক’তর রবসক ব্বঙ্কিচপ্তন্দ্রর পবরচয় োও। 

৪।সাংপ্তিপ্তপ তলপ্তখ্া ‘একা’,’পতঙ্গ’র অন্তবনেবহত ভাব্ব্স্তু।   

  M-2  ‘সাবহতয’ ও একাপ্তলর 

সিাপ্তলাচনা 

১। ‘সাবহপ্ততযর তাৎপযে’ প্রব্প্তন্ধর িূলভাব্ বনপ্তজর ভাোয় তলপ্তখ্া।  

২। ‘আধুবনক সাবহতয’ রচনায় সিাপ্তলাচক কী ব্লপ্তত তচপ্তয়প্তিন? 

৩।তিাপাল হালোর তাাঁ র ‘আধুবনক সাবহতয’ প্রব্প্তন্ধ আপ্তলাচনার 

তপ্রবিতপ্তক কপ্তয়কটি ভাপ্তি ভাি কপ্তরপ্তিন।বক বক তসই ভাি? এর 

তযপ্তকাপ্তনা বতনটির বব্েয়ব্স্তু তলপ্তখ্া। 

৪।আখ্তারুজ্জািান ইবলয়াপ্তসর উপনযাস ও সিাজব্ািব্তা 

সিাপ্তলাচনাটি িাকে সীয় দৃবিভবঙ্গর ফসল। িন্তব্যটি বক সিথেনপ্তযািয 

?আপ্তলাচনা কপ্তরা।  

৫।‘রব্ীন্দ্রনাথ ও উের সাধক’ প্রব্ন্ধ অব্লম্বপ্তন নজরুল ও 

সপ্ততযন্দ্রনাথ-এর স্বাতন্ত্র্য তকাথায় আপ্তলাচনা  কর। 

 

  M-3 ‘বিন্নপত্র’ ১। ‘বিন্নপত্র’ ব্ইপ্তয়র কপ্তয়কটি বচঠি অব্লম্বপ্তন    রচবয়তার 

প্রকৃবতপ্তচতনার স্বরূপ আপ্তলাচনা কপ্তরা। 

২। ‘বিন্নপত্র’ ব্ইপ্তয়র িেযরীবতর স্বরূপ আপ্তলাচনা কপ্তরা। 

SEC-B-4 2 M-1 সৃজনশীল রচনা ১।িে তলপ্তখ্া বতনশ শপ্তব্দর িপ্তধয।  

 (বব্েয়-- সািাবজক সাংকট বকম্বা পাবরব্াবরক সাংকট।) 



 

৩।প্রব্ন্ধ রচনা কপ্তরা বতনশ শপ্তব্দর িপ্তধয।   

(বব্েয়-ততািার ভাপ্তলালািা তয তকাপ্তনা একটি ব্ই বনপ্তয়।) 

  M-2  

ব্াাংলা ব্ানান সম্পবকে ত 

১।ব্ানান ভুপ্তলর সিসযার কারণগুবল বক বক ? 

 

২।সাংপ্তিপ্তপ তলপ্তখ্াঃ ব্প্তণের ভুল,পপ্তের ভুল 

৩।ব্াাংলা আকাপ্তেবির ব্ানানবব্বধর নতুনত্ব বক ,এ বব্েপ্তয় 

আপ্তলাচনা কপ্তরা।  

  M-3 আন্তজে াবতকা 

ধ্ববনিূলক ব্ণেিালা 

১।আন্তজে াবতক ধ্ববনিূলক ব্ণেিালা ব্লপ্তত কী তব্াঝায়? এ বব্েপ্তয় 

সাংপ্তিপ্তপ আপ্তলাচনা কর।  

 GE2-4 

 

BNGG 4 

 

M-1 পল্লীসিাজ ১। শরৎচপ্তন্দ্রর ‘পল্লীসিাজ’ উপনযাপ্তসর নািকরপ্তণর সাথেকতা বব্চার 

কপ্তরা । 

২। ‘পল্লীসিাজ’ বক জাতীয় উপনযাস? 

  M-2 একাপ্তলর তিাটিে ১। ‘পুাঁইিাচা’ িপ্তের নািকরপ্তণর সাথেকতা আপ্তলাচনা কপ্তরা।  

২। ‘অশ্বপ্তিপ্তধর ত ািা’ -তিাটিে বহপ্তসপ্তব্ কতদূর সাথেক?     

৩। ‘হারাপ্তণর নাত জািাই’ িপ্তের নািকরপ্তণর সাথেকতা আপ্তলাচনা কর। 

  M-3 প্রব্ন্ধ ১। ‘তি দূত’ প্রব্প্তন্ধর িূলভাব্ বনপ্তজর ভাোয় তলপ্তখ্া। 

২।‘বশিার বিলন’ প্রব্প্তন্ধ রব্ীন্দ্রনাথ বক ব্লপ্তত তচপ্তয়প্তিন? 

 


