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(

 

িবষয় সেম ার
বাংলা পাস বা Program 
Course 

১ম
DSC
DSC
সম
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skcbenglcc@gmail.com  

কা  বমন 

 ধান 

িবভাগ 

 

Mail ID 

kcbendsc1sem@gmail.com  

কা  বমন 

 ধান 

িবভাগ 



িবষয় সেম ার Mail ID 

বাংলা পাস বা Program 
Course 

৩য় সেম ার 
DSC-A3 
DSC-B3 
এবং LCC-1 এর Paper-2 
SEC-A1 
SEC-B1 

skcbengdsc3sem@gmail.com  

 

ৃিত কা  বমন 

িবভাগীয় ধান 

বাংলা িবভাগ 
 

িবষয় সেম ার Mail ID  

বাংলা পাস বা Program 
Course 

৫ম সেম ার 
DSE-A1 
DSE-B1 
GE- বাংলা (১ম ও ৩য় 
সেম ার অনাস এবং ৫ম 
সেম ার পাস কাস) 

skcbengdsc3sem@gmail.com   

 

ৃিত কা  বমন 

িবভাগীয় ধান 

বাংলা িবভাগ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



শহীদ কু্ষদদরাম কলেজ 

আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন – ২০২২ 

বাাংো দবভাগ 

সেমমস্টার  – প্রথম  

বাাংো অনার্স (দর্দর্-১) 

পূণণমান – ১০ 

েময় – ৩০ মমমনট 

১। সেক াকনা এ টি প্রকের উত্তর দাও?  ১×১০ = ১০ 

 ) চেণাপকদর োমিত্যমূল্য ও ঐমত্িামে  গুরুত্ব মিচার  করা। 

খ) আরা ান রাজেভ্ার পৃষ্টকপাষ ত্ায় রমচত্  ািযধারার প্রধান দু'জন  মির পমরচয় দাও ও ত্াাঁ কদর  াকিযর নাম ও বিমিষ্টয উকেখ  করা। 

গ) িাক্তপদািল্ীর এ জন  মির  ৃমত্কের পমরচয় দাও।  

 

 

------ঃ------ 

শহীদ কু্ষদদরাম কলেজ 

আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন – ২০২২ 

বাাংো দবভাগ 

সেমমস্টার  – প্রথম  

বাাংো অনার্স – (দর্দর্-২) 

পূণণমান – ১০ 

েময় – ৩০ মমমনট 

১। সেক াকনা এ টি প্রকের উত্তর দাও?  ১×১০ = ১০ 

 ) সগৌরচমি া ম ? পঠিত্ পদ অিল্ম্বকন এই পেণাকয়র গুরুত্ব মিচার  করা।  

খ) রামায়কণর খন্ডগুমল্র নাম সল্খ?  উত্তরা াকন্ডর মিষয়িস্তু েংকেকপ উকেখ  করা।  

গ) 'িাক্তপদািল্ী' ও 'বিষ্ণি পদািল্ী'র ভ্ািগত্ পাথণ য সল্কখা। 

 

 

------ঃ------ 

 

 



শহীদ কু্ষদদরাম কলেজ 

আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন – ২০২২ 

বাাংো দবভাগ 

সেমমস্টার – তৃতীয় 

বাাংো অনার্স – (দর্দর্-৫) 

পূণণমান – ১০ 

েময় – ৩০ মমমনট 

১। সেক াকনা এ টি প্রকের উত্তর দাও?  ১×১০ = ১০ 

 ) 'মনোমঙ্গল্' অবল্ম্বকন মনো চমরকের আকল্াচনা  করা। 

খ) দুঃখবাদী  মব মিকেকব  মব মুকুন্দরাম চক্রবতী  তটা োর্ণ  আকল্াচনা  করা। 

গ) বৃন্দাবন দাকের 'চচতনযভ্াগবত' গ্রকের আমদ নাম ম ? এই গ্রকের ববমিষ্ট্য উকেখ  করা ? এই গ্রে অবল্ম্বকন মিাপ্রভু্ বচতনযকদকবর 

জীবকনর পমরচয় দাও ? (১+৩+৬) 

 

 

------ুঃ------ 

শহীদ কু্ষদদরাম কলেজ 

আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন – ২০২২ 

বাাংো দবভাগ 

সেমমস্টার – তৃতীয় 

বাাংো অনার্স – (দর্দর্-৬) 

পূণণমান– ১০ 

েময় – ৩০ মমমনট 

১। সেক াকনা এ টি প্রকের উত্তর দাও?  ১×১০ = ১০ 

 ) সেষ ও বকক্রামি অল্ঙ্কাকরর েংজ্ঞােি পার্ণ য সল্কখা।  

খ) ধ্বমনপ্রধান বা  ল্াবৃত্ত ছকন্দর পমরচয় দাও এবং এই ছকন্দর অনযানয নামগুমল্ সল্কখা? এই ছকন্দর ববমিষ্ট্যগুমল্ উপেুি উদািরণেি 

আকল্াচনা  করা।  

গ) উদািরণেি েংজ্ঞা সল্কখা। (সেক াকনা ৪টি)    ৪×২.৫=১০ 

      অনুপ্রাে, সেষ, উপমা, রূপ , বযাজস্তুমত । 

 

 

------ুঃ------ 

 

 

 



 

 

 

 

 

শহীদ কু্ষদদরাম কলেজ 

আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন – ২০২২ 

বাাংো দবভাগ 

সর্দমস্টার - তৃতীয় 

বাাংো অনার্স – (দর্দর্-৭) 

পূণণমান – ১০ 

েময় – ৩০ মমমনট 

১। সেক াকনা এ টি প্রকের উত্তর দাও?  ১×১০ = ১০ 

 ) ‘পে াবয’  াক  বকল্?  ‘পে াবয’ মিকেকব 'বীরাঙ্গনা'  াকবযর োর্ণ তা মবচার  করা।  

খ) 'কোনার তরী'  াকবযর ববষ্ণব  মবতায় রবীন্দ্রনার্  তখামন নতুন দৃমষ্ট্কত ববষ্ণব  াকবযর মূল্যায়ন  করকছন তা েংকেকপ আকল্াচনা 

 করা।  

গ) ‘সিা   াবয’  াক  বকল্?  ‘সিা   াবয’ মিকেকব 'এষা'  াকবযর পমরচয় দাও।  

 

 

------ুঃ------ 

 

 

 



শহীদ কু্ষদদরাম কলেজ 

আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন – ২০২২ 

বাাংো দবভাগ 

সেদমস্টার - তৃতীয় 

বাাংো অনােস – (দেদে-৭) 

পূণণমান – ১০ 

সময় – ৩০ মমমনট 

১। যেক াকনা এ টি প্রকের উত্তর দাও?  ১×১০ = ১০ 

 ) 'পত্র াব্য'  াক  ব্কল্ ? 'পত্র াব্য' মিকসকব্ 'ব্ীরাঙ্গনা'  াকব্যর সার্ণ তা মব্চার  করা।  

খ) 'কসানার তরী'  াকব্যর বব্ষ্ণব্  মব্তায় রব্ীন্দ্রনার্  তখামন নতুন দৃমিকত বব্ষ্ণব্  াকব্যর মূল্যায়ন  করকেন তা সংকেকপ আকল্াচনা 

 করা।  

গ) 'ক া   াব্য'  াক  ব্কল্ ? 'ক া   াব্য' মিকসকব্ 'এষা'  াকব্যর পমরচয় দাও।  

 

 

------ঃ------ 

 



শহীদ কু্ষদদরাম কলেজ 

আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন – ২০২২ 

বাাংো দবভাগ 

সেদমস্টার - তৃতীয় 

এে.ই.দে-১ 

পূণণমান – ১০ 

সময় – ৩০ মমমনট 

১। যেক াকনা এ টি প্রকের উত্তর দাও?  ১×১০ = ১০ 

 ) বাাংল্া বযা রণ চচণ ায় হ্যাল্কহ্কের  ৃমিত্ত্ব উকেখ  করা। 

খ) পুরুষ ম ? এই মবষকয়র যেমনমবভ্াগ  কর উদাহ্রণসহ্ আকল্াচনা  করা।  

গ) বাাংল্া বযা রণ চচণ ার ধারায় রামকমাহ্ন রাকয়র অবদান যল্কখা। 

 

 

------ঃ------ 

 



শহীদ কু্ষদদরাম কলেজ 

আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন – ২০২২ 

বাাংো দবভাগ 

সেমমস্টার – পঞ্চম 

বাাংো অনার্স – (দর্দর্-১১) 

পূণণমান – ১০ 

েময় – ৩০ মমমনট 

১। সেক াকনা এ টি প্রকের উত্তর দাও?  ১×১০ = ১০ 

 ) 'বঙ্গভ্াষা'  মবতায় মধুেূদন দকত্তর সে সৃ্মমত-কমদুরতা ফুকট উকেকে তা আকল্াচনা  করা।  

খ) নজরুল্ ইেল্াকমর 'মবকরাহী'  মবতার তত্ত্বগত মদ  আকল্াচনা  করা।  

গ) 'পদামত '  মবতার নাম রণ  তটা োর্ণ  আকল্াচনা  করা। 

 

 

------ঃ------ 

শহীদ কু্ষদদরাম কলেজ 

আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন – ২০২২ 

বাাংো দবভাগ 

সেমমস্টার  – পঞ্চম  

বাাংো অনার্স – (দর্দর্-১২) 

পূণণমান – ১০ 

েময় – ৩০ মমমনট 

১। সেক াকনা এ টি প্রকের উত্তর দাও?  ১×১০ = ১০ 

 ) রবীন্দ্রনাকর্র 'চার অধযায়' উপনযাকের এল্া চমরত্রটি আকল্াচনা  করা।  

খ) মামন  বক্যাপাধযায় এর 'পদ্মানদীর মামি' আঞ্চমল্  উপনযাে ম না আকল্াচনা  করা।  

গ) -'েমকরশ বেুর  াকে তীর্ণদশণণ আেকল্ ভ্ারতদশণণ’- 'অমৃতকুকের েন্ধাকন' উপনযাকের সপ্রমিকত এই মন্তকবযর োর্ণ তা মবচার  করা।  

 

 

------ঃ------ 

 

 



শহীদ কু্ষদদরাম কলেজ 

আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন – ২০২২ 

বাাংো দবভাগ 

সেমমস্টার  – পঞ্চম  

দি.এস.ই-১ 

পূণণমান – ১০ 

েময় – ৩০ মমমনট 

১। সেক াকনা এ টি প্রকের উত্তর দাও?  ১×১০ = ১০ 

 ) ' ৃষ্ণ াকন্তর উইল্' উপনযাকের নাম রকণর োর্ণ তা মিচার  করা । 

খ) 'কদনাপাওনা' উপনযাকে প্রমতফমল্ত তৎ াল্ীন পল্লীেমাজ এর মচত্র েংকেকপ উদঘাটন  করা। 

 

 

------ঃ------ 

 



শহীদ কু্ষদদরাম কলেজ 

আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন – ২০২২ 

বাাংো দবভাগ 

সেমমস্টার  – পঞ্চম  

দি.এস.ই--২ 

পূণণমান – ১০ 

েময় – ৩০ মমমনট 

১। সেক াকনা এ টি প্রকের উত্তর দাও?  ১×১০ = ১০ 

 ) রবীন্দ্রনাকের 'স্ত্রীর পত্র' গকের মৃনামল্নী চমরত্র আকল্াচনা  করা । 

খ) মামন  বক্যাপাধ্যায় এর 'দুঃশােনীয়' গকে মহাভ্ারকের প্রেী  ম ভ্াকব প্রমেমবমিে হকয়কে আকল্াচনা  করা । 

গ) 'শরৎচকন্দ্রর 'মকহশ' এ টি মবকশষ প্রমেমনমধ্স্থানীয় গে' – মবষয়বস্তু অবল্িকন আকল্াচনা  করা।  

 

 

------ুঃ------ 

 



                                শহীদ কু্ষদদরাম কলেজ 

                                 অভ্যন্তরীণ মূেযায়ন 

                     দি. এ. প্রথম সেলমস্টার  (পাশ সকােস) 

                              DSC 1 & DSC2  BENGALI 

                                          2021-2022 

                                     সমাট নম্বর =১০ 

*********************************************** 

            সেলকালনা একটি প্রলের উত্তর দাও। মান-১০ 

১• িাাংো গলদযর দিকালশ স াটস  উইদেয়াম কলেলজর অিদান আলোচনা কর।      

২• িাাংো নাটয োদহলযযর ইদযহালে মাইলকে মধুেূদন দলত্তর অিদান আলোচনা 
কলরা । 

৩• িাাংো উপভ্াষা কয়টি ও দক দক? সেলকালনা একটি উপভ্াষা আলোচনা কলরা । 

       দনলজর নাম, সরদজলেশন নম্বর,অ  ক্লাে সরাে দেলে দপদিএ   াইে কলর জমা 
করলি।সে ইলমইে আইদি সদওয়া থাকলি সেোলন  ।     

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

 

              দি.এ. প্রথম সেলমস্টার পাশ সকােস   

                   LCC 1 BENGALU      

                   সমাট নম্বর =১০           

 

     সে সকালনা একটি প্রলের উত্তর দাও।মান =১০ 

১• দশক্ষাগয সোগযযা ও অদভ্জ্ঞযার উলেে কলর দিদযােলয় করদণক পলদর জনয 
একটি আলিদন পত্র রচনা কলরা। 

২• ভ্দযস র দ  মুকুলির জনয সযামার মহাদিদযােলয়র অধযলক্ষর দনকট একটি 
আলিদন পত্র রচনা কলরা। 

৩• একটি সেচ্ছালেিী োংগঠলনর পক্ষ সথলক িৃক্ষলরাপণ কমসেূদচ গ্রহণ করা হলয়লে 
এই- মলমস একটি দিজ্ঞাপলনর েেডা রচনা কলরা। 



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

  

             দি.এ.যৃযীয় সেলমস্টার (পাশ সকােস) 

              DSC A3 &DSC B3 BENGALU 

                  সমাট নম্বর =১০ 

 

    সে সকান একটি প্রলের উত্তর দাও।মান =১০ 

১• পূিসরাগ কালক িলে? পূিসরাগ ও অনুরাগ এর পাথসকয সদোও।পূিসরালগর 
সেণীদিভ্াগ কলরা। এই পেসালয়র সেষ্ঠ কদির কৃদযত্ব আলোচনা কলরা। 

২• অদভ্োর কালক িলে? অদভ্োর পেসালয়র সেষ্ঠ কদিরঠ কৃদযত্ব আলোচনা কলরা। 

৩• রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর েডালক সমলের েলে যুেনা কলরলেন -এ প্রেলে কদির 
িক্তলিযর যাৎপেস দিলেষণ কলরা 

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

 

           দি.এ.যৃযীয় সেলমস্টার ( পাশ সকােস) 

              LCC 1-BENGALI Paper 2 

               সমাট নম্বর =১০ 

        সে সকালনা একটি প্রলের উত্তর দাও।মান =১০ 

 

১• কারক কালক িলে?কারক এর সেণীদিভ্াগ কলর সেলকালনা এক প্রকার কারণ 
আলোচনা কলরা। 

২• েমাে কালক িলে?েমালের সেণীদিভ্াগ কলরা? সেলকালনা এক প্রকার েমাে 
আলোচনা কলরা। 

৩• উদাহরণ েহ োংজ্ঞা দেে:  সোকদনরুদক্ত,অদপদনদহদয,েমীভ্িন,সজাডকেম শব্দ   
।      

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

 



 

        দি.এ.যৃযীয় সেলমস্টার এিাং পঞ্চম সেলমস্টার ( পাশ সকােস) 

                 SEC A1 & SEC B1 -BENGALI 

                    সমাট নম্বর =১০ 

   সে সকালনা একটি প্রলের উত্তর দাও। মান=১০ 

 

১• োধু ও চদেয গদ য কালক িলে?োধু ও চদেয গলদ যর পাথসকয গুদে আলোচনা 
কলরা। 

২•িাক য কালক িলে? গঠন অনুোলর িালক যর সেণীদিভ্াগ গুলো আলোচনা কলরা। 

৩•েিসনাম পদ কালক িলে? উদাহরণ েহ এর সেনীদিভ্াগ গুলো আলোচনা কলরা। 

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

 

 

               দি.এ.পঞ্চম সেলমস্টার  (পাশ সকােস) 

                 DSE A1 & DSE B1 -BENGALI 

                      সমাট নম্বর =১০ 

 

     সে সকালনা একটি প্রলের উত্তর দাও।মান =১০ 

 

১• কৃষ্ণকালন্তর উইে উপন যালের নামকরলণর োথসকযা আলোচনা কলরা। 

২•কৃষ্ণকালন্তর উইে উপন যালের সরাদহণী চদরত্র আলোচনা কলরা। 

৩•সদনাপাওনা উপন যালের দনমসে হহম উপকাদহনীর উপলোদগযা  আলোচনা কলরা। 

৪•সদনাপাওনা উপন যালের জীিানন্দ চদরত্র অথিা সষাডশী চদরত্র আলোচনা কলরা। 

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

 

 



              দি.এ.প্রথম ও যৃযীয় সেলমস্টার (অনােস) এিাং  

                  পঞ্চম সেলমস্টার ( পাশ সকােস) 

                      GE – BENGALI 

                      সমাট নম্বর =১০ 

 

      সে সকালনা একটি প্রলের উত্তর দাও। মান =১০ 

 

১• িাাংো গলদযর দিকালশ স াটস  উইদেয়াম কলেলজর অিদান আলোচনা কলরা। 

২•িাাংো নাট যোদহলয যর ইদযহালে মাইলকে মধুেূদন দলত্তর অিদান আলোচনা কলরা। 

৩•উদাহরণ েহ োংজ্ঞা দেলো। অদভ্শ্রুদয,অদপদনদহদয,সজাডকেম শব্দ,োংকর শব্দ। 

                   -------- 

 

             

 

 

  

                                          


