
শহীদ ু িদরাম কেলজ 

অভ রীণ মূল ায়ন -2022 

িব.এ.তৃতীয় সেম ার (পাস কাস) 

DSC-বাংলা   (মান-10) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

য কােনা একিট ে র উ র দাও।           মান -  10 

1. অিভসার কােক বেল? তামার পাঠ পদ অবল েন এই পযােয়র  কিবর কিত  আেলাচনা কেরা। 

2. রাধাকৃ  িবষষয়ক ছড়া িলেত বাঙািলর ভােবর কথা যভােব ব  হেয়েছ,রবী নােথর ‘ াম সািহত ’’ 

ব  অবল েন আেলাচনা কেরা।          

3. গৗরচি কা ও গৗরা িবষয়ক পদ বলেত িক বাঝ? গৗরচি কা ও গৗরা িবষয়ক পেদর পাথক  

দখাও।এবং ই পযােয়র  কিবর পদ আেলাচনা কেরা। 

______ 

তৃতীয় সেম ার (পাস কাস) 

SEC –বাংলা 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

য কােনা একিট ে র উ র দাও।          মান-  10 

1. সাধু ও চিলত ভাষা কােক বেল?সাধু ও চিলত গেদ র পাথক  িল উদাহরণ সহ আেলাচনা কেরা। 

2. বােক র গঠনগত ও অথগত  িণিবভাগ স েক িব ািরত আেলাচনা কেরা। 

3. বাংলার একজন িবিশ  চিলত গদ কােরর রচনা- কেমর     পিরচয় দাও। এবং তার গদ রীিতর বিশে  

আেলাচনা কেরা। 

----------- 

তৃতীয় সেম ার  (পাস কাস) 

LCC  -বাংলা 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

য কােনা একিট ে র উ র দাও।           মান  -10 

1. কারক কােক বেল?কারক কত কার ও িক িক? য কােনা এক কার কারক উদারণ সহ আেলাচনা 

কেরা।   

2. সমাস কােক বেল?সমাস কত কার ও িক িক? য কােনা এক কার সমাস উদাহরণ সহ আেলাচনা 

কেরা।          

3. উদাহরণ সহ সং া িলখ পাঁচিট। 

           অিপিনিহিত, অিভ িত, সমীভবণ, বণ-িবপযাস, জাড়কলম শ , রভি , সংকর শ  । 



তৃতীয় সেম ার   (অনাস) 

GE  -বাংলা 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

য কােনা একিট ে র উ র দাও।           মান -10 

1. বাংলা গেদ র িবকােল ফাট উইিলয়াম কেলেজর অবদান আেলাচনা কেরা। 

2 বাংলা মহাকাব  ধারার কেয়কজন কিবর সংি  পিরচয় দাও। এবং মহাকাব  ধারার িবলুি র কারণ িল 

সংে েপ িলেখা। 

3. বাংলা নাট  সািহেত  দীনব ু  িমে র অবদান আেলাচনা কেরা। 

4. উদাহরণ সহ সং া িলখ চারিট।    সমীভবণ ,অিপিনিহিত ,অিভ িত ,সংকর শ , রস িত। 

---------- 

 

প ম সেম ার (পাস কাস ) 

DSE – বাংলা 

অভ রীণ মূল ায়ন 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(িবভাগ -ক অথবা িবভাগ –খ) এর, য কােনা একিট ে র উ র দাও।                        মান -10 

িবভাগ-ক 

1. কৃ কাে র উইল উপন ােসর গািব লাল অথবা  রািহণী চির  আেলাচনা কেরা। 

2. দনা পাওনা উপন ােসর নামকরেণর তাৎপয আেলাচনা কেরা। 

3. দনা পাওনা উপন ােসর িনমল- হম উপ-কািহনীর  আেলাচনা কেরা। 

অথবা 

িবভাগ-খ 

1. মেহষ গে র মেহেশর মৃতু র জন  ক বা করা দায়ী যুি  সহ আেলাচনা কেরা। 

2. ীর প  গে র মৃণািলনী চির  আেলাচনা কেরা। 

3. কে াল যুেগর কেয়কজন ছােটা গ  কােরর নাম িলেখা।এবং একজন ছােটা গ কার স েক আেলাচনা 

কেরা। 

 

 

 

 

 

 

 

 



প ম সেম ার (পাস কাস ) 

GE – বাংলা 

অভ রীণ মূল ায়ন 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

য কােনা একিট ে র উ র দাও।           মান -10 

1. বাংলা গেদ র িবকােল ফাট উইিলয়াম কেলেজর অবদান আেলাচনা কেরা। 

2 বাংলা মহাকাব  ধারার কেয়কজন কিবর সংি  পিরচয় দাও। এবং মহাকাব  ধারার িবলুি র কারণ িল 

সংে েপ িলেখা। 

3. বাংলা নাট  সািহেত  দীনব ু  িমে র অবদান আেলাচনা কেরা। 

4. উদাহরণ সহ সং া িলখ চারিট।    সমীভবণ, অিপিনিহিত, অিভ িত, সংকর শ , রস িত। 

 

 

 

প ম সেম ার (পাস কাস ) 

SEC – বাংলা 

অভ রীণ মূল ায়ন 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

য কােনা একিট ে র উ র দাও।          মান-  10 

1. সাধু ও চিলত ভাষা কােক বেল?সাধু ও চিলত গেদ র পাথক  িল উদাহরণ সহ আেলাচনা কেরা। 

2. বােক র গঠনগত ও অথগত  িণিবভাগ স েক িব ািরত আেলাচনা কেরা। 

3. বাংলার একজন িবিশ  চিলত গদ কােরর রচনা- কেমর     পিরচয় দাও। এবং তার গদ রীিতর বিশে  

আেলাচনা কেরা। 

 


