
B.A 2nd Semester Internal Assessment Examination 2020 

Subject - Bengali 

 

BENG- H- CC- T-3 

যেক োন এ টি প্রকের উত্তর যেখ  

প্রতিটি প্রকের পূর্ ণ মোন - ১০  

 

১. মোত্রো বতৃ্ত বো ধ্বতন প্রধোন ছকের সংজ্ঞো দোও । এই ছকের ববতিষ্ট্য উদোহরর্ সহ 

আকেোচনো  র ।  

২. পূব ণ রোগ  োক  বকে ? পূব ণ রোগ পে ণোক়ের যেষ্ঠ তবর  তব প্রতিভোর পতরচ়ে দোও ।  

৩.  ৃতত্তবোসী রোমো়েকর্র উত্তরো োন্ড অবেম্বকন রোবর্ চতরকত্রর ববতিষ্ট্ আকেোচনো 

 র। 

৪। অতভসোর বেকি ত  যবোঝ ? এই পকব ণর যেষ্ঠ  তবর রচনোর মূেযো়ের্  র  

 

BENG- H- CC- T-4 

যেক োন এ টি প্রকের উত্তর যেখ  

প্রতিটি প্রকের পূর্ ণ মোন - ১০  

 

১. অন্নদোমঙ্গে  োবয অবেম্বকন ঈশ্বরী পোিনী চতরকত্রর পতরচ়ে দোও । 

৩. যেষ অেং োকরর যের্ী তবভোগ  কর উদোহরর্ সহ প্রতি তবভোকগর পতরচ়ে দোও ।  

৪. ভকের আ ুতি বেকি ত  যবোঝ ? যিোমোর পটিি এই পে ণোক়ের পদ অবেম্বকন 

িোে পদোবেীকি ভকের আ ুতির মূেযো়ের্  র ।  

 

BENG- H- GE 

 

যেক োন এ টি প্রকের উত্তর যেখ  



প্রতিটি প্রকের পূর্ ণ মোন - ১০  

5. বোংেো উপনযোকস িোরো িঙ্কর বকেযোপোধযোক়ের অবদোন আকেোচনো  করো ।  

6. ধ্বতন পতরবিণকনর  োরর্গুতে উকেখ  কর বোংেো ধ্বতন পতরবিণকনর প্রধোন প্রধোন 

সূত্র গুতের পতরচ়ে দোও ।  

 

BENG- H- AECC 

 

যেক োন এ টি প্রকের উত্তর যেখ  

প্রতিটি প্রকের পূর্ ণ মোন - ১০  

 

১. প্রতিকবদন  োক  বকে ? যে য োকনো এ টি তবষক়ে প্রতিকবদন রচনো  র ।  

২.  োেোপোহোড় গল্পটি মোনুষ ও পশুর অপিয সম্পক ণর সুের আকেখয - 

আকেোচনো  র ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genarel Paper 

 

 



BENG- G- LCC 

 

যেক োন এ টি প্রকের উত্তর যেখ  

প্রতিটি প্রকের পূর্ ণ মোন - ১০  

 

১. পদ্মোনদীর মোঝঝ উপনযোকস র  তপেো অথবো  ুকবর  চতরত্রটি আকেোচনো  র ।  

২. যমঘনোদবধ  োকবযর প্রথম সকগ ণর নোম রকর্র সোথ ণ িো  তবচোর  র । অথবো ' 

যমঘনোদবধ '  োকবযর যেতর্ তবচোর  র । 

 

G CC 

 

যেক োন এ টি প্রকের উত্তর যেখ  

প্রতিটি প্রকের পূর্ ণ মোন - ১০  

 

১.  বোংেো গকদয র তব োকি ঈশ্বর চন্দ্র তবদযোসোগকরর অবদোন আকেোচনো  র। 

২. আধুতন  বোংেোভোষোর  োে সীমো তনধ ণোরর্  কর এর ভোষোিোঝি  ববতিষ্ট্য গুতে 

যেখ।  

Pls avoid which part is not required  

Achintya Dey  

HOD  

Department of Bengali 


