
Kandi Raj College 

5th Sem, Bengali-H, CC, T- 11 

Internal Evaluation -- 2021 

উপন্যাস 

পূর্ণমান্-১০ 

সময়- ৪৫ মমমন্ট 

  

যে য ানন্া দটুি প্রনের উত্তর দাও                   ৫+৫= ১০  

১) ‘হাাঁসুমি বাাঁ ’  থাটির অথণ  ী? ‘হাাঁসুমি বাাঁন র উপ থা’ উপন্যানসর সূনে উত্তর 

দাও 

২) ‘ইছামতী’ উপন্যাস প্রসনে গয়া যমম সম্পন ণ  ৫টি বা য যিন া।  

৩) আি াপ দনি ‘যছা রা’  ানদরন  বিা হয় ?  
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ন্াট  ও রেমঞ্চ  

পূর্ণমান্-১০ 

সময়- ৪৫ মমমন্ট 

  

যে য ানন্া এ টি প্রনের উত্তর দাও                   ১০  

১) বাাংিা রেমনঞ্চর ইমতহানস যবিগামছয়া ন্াটযশািার গুরুত্ব যদ াও,   

২) ‘অচিায়তন্’ ন্াটন  রবীন্দ্রসেীত প্রনয়াগ  ত ামন্ সাথণ  হনত যপনরনছ, এ 

মবষনয় যতামার অমিমত বযক্ত  নরা।  

৩) দীন্বনু্ধ মমনের ‘সধবার এ াদশী’ প্রহসন্ মহসানব  ত ামন্ মশল্পসাথণ তা 

যপনয়নছ, তা আনিাচন্া  নর যদ াও । 
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সামহতযতত্ত্ব  

পূর্ণমান্-১০ 

সময়- ৪৫ মমমন্ট 



যে য ান্পাাঁচটি প্রনের উত্তর দাও                                                   ২×৫=১০  

১) “ াবযম গ্রাহযম অিঙ্কারাৎ” য ,   ন্, য ান্ গ্রনে এ  থা বনিনছন্?  

২) ‘বনরামক্ত জীমবতম’ গ্রেটি  ার রচন্া? শব্দািঙ্কার রূনপ োরা বনরামক্তন  গ্রহর্ 

 নরমছনিন্ তানদর মনত বনরামক্তর দটুি উপমবিাগ ম  ম ?  

৩) “Therese raquin ” গ্রেটি  ার রচন্া? মতমন্ য ান্ সামহতয আনদািনন্র েুক্ত 

মছনিন্?  

৪) ‘Realism’ শব্দটি   ন্ য ান্ য ান্ দাশণমন্  ম  অনথণ প্রথম মশল্প-সামহনতয 
আমদামন্  নরমছনিন্?  

৫) প্রাবমন্ধ  বমঙ্কমচন্দ্র চনটাপাধযায় বেীয় গীমত াবয যি  গর্ন   ’টি দনি িাগ 

 নরনছন্ ও ম  ম  ? 

৬) ‘ মবর সমগ্র সৃমির বন্িূমম সদশৃ পূর্ণতান   ণ্ড  ণ্ড রচন্ার পুষ্পতুিয পূর্ণতার 

আদনশণ মবচার  রা োয় ন্া’—‘আধুমন্ তা ও রবীন্দ্রন্াথ’ প্রবনন্ধ প্রাবমন্ধ  য ন্ এ 

 থা বনিনছন্?     
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বাাংিানদনশর সামহতয  

পূর্ণমান্-১০ 

সময়- ৪৫ মমমন্ট 

  



১) হাসান্ আমজজিু হন র ‘জন্ন্ী’ আসনি এ টি মবনশষ যমনয়র  ামহন্ী ন্য়, যছানটা 
গল্প ার এ ানন্ এ টি যমনয়ন  অবিম্বন্  নর মবশ্বপৃমথবীর  থা বিনত যচনয়নছন্, 

আনিাচন্া  নরা      ১০  

 

  

 

  

 

 

  


