ড. ভূ পেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি মহাতিদযালপের তি.এ জেনাপরল, োর্ট-২ এর সকল ছাত্রছাত্রীপক োনাপনা
হপে জে প্রপিযপক েতরষ্কার ভাপি উত্তরেপত্রর প্রথম োিাে তনপের নাম, ইউতনভাতসটতর্ জরাল নম্বর,
জরতেপেশন নম্বর, ইপমল আইতড ও জমািাইল জ ান নম্বর তলখপি ও েথােথ সংপেপে উত্তর তলপখ
জসগুতলপক ছতি িুপল অথিা তে তড এ আকাপর 124bengalioldpart2@gmail.com এই জমল
আইতডপি জমল করপি। জমল োঠাপনার জশষ িাতরখ ২/১২/২০২০।

ড. ভূ পেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি মহাতিদযালয়
তি.এ জেনাপেল োর্ট – ২ (১+১+১)
েুোিন োঠক্রম
িৃিীয় েত্র

েূ র্ম
ট ান – ৫০

১। জেপ াপনা োাঁচতর্ প্রপেে উত্তে দাও।
). ‘ইতিো’ উেনযাস

২ × ৫ = ১০

ি তিস্টাপে জ ান েতত্র ায় প্র াতিি হয় ?

খ). “পস ফদট তিল দি োিা লম্বা।” – জ ান েচনাে অংি? এখাপন জ ান ফপদটে

থা িলা

হপয়পি?
গ). জোস্টমাস্টাে জে গ্রাপম চা তে

েপি আপসন জসই গ্রাপমে নাম ত ?

ঘ). ‘তনিীপথ’ গপেে িক্তাে নাম ত ? তিতন

াপ

খন

াতহতনতর্ িপলপিন?

ঙ). তেয়াো জ ান নার্প ে চতেত্র? জ ান জলখপ ে জলখা?
চ). ‘েুাঁইমাচা’ গপে সহায়হতেে স্ত্রী ও

নযাপদে নাম উপেখ

ি). ‘পমঘ ও জেৌদ্র’ গপেে সূ চনায় তগতেিালাে িয়স
ে). তভখু জিষিাে জ াথায় ডা াতি

পো।

ি তিল? িাে িািাে নাম ত ?

েপি োয়? জসর্া জ ান মাস তিল?

২। জেপ াপনা চােতর্ প্রপেে উত্তে দাও।

৫ × ৪ = ২০

). “েীিপন এমন

ি তিপেদ,

ি মৃিুয আপি, তফতেয়া ফল

জ ান গপেে অন্তগটি? উদ্ধৃিাংপিে িাৎেেট িযাখযা
খ). ‘সাোহান’ নার্প

াহাে।” –

ে।

তদলদাে এ তর্ তিতিষ্ট র্াইে চতেত্র – সংপেপে আপলাচনা

গ). “এ া ি ু ন্তলা ি ু ন্তলাে এ -িৃিীয়াংি” –
ঘ). জলা তিোয়

ী। েৃতথিীপি জ

থ িাে ভূ তম া ত ? আে

াে উতক্ত?

ে।

থাতর্ে িাৎেেট তিপেষর্

ে।

থ িা জনই জ ন?

ঙ). “....িাহা প্রাগগতিহাতস , েৃতথিীে আপলা আে েেটন্ত িাহাে নাগাল োয় নাই, জ াপনাতদন
োইপিও না।” –

াপ

প্রাগগতিহাতস

িলা হপয়পি? জ ন িলা হপয়পি িা আপলাচনা

চ). “মরুভূ তমে মপযয আে এ িাে মেীতচ া জদতখপি লাতগলাম। িৃষ্ণা েখন িু
জচাপখে সামপন ূ ল েতেেূ র্ট স্বে েল িলিল ঢলঢল
উতক্তে আপলাপ

িাে মপনে েতেচয় েতেস্ফুর্

১০ × ২ = ২০
সম্প্রীতিে তচত্র

জিতেপয় আসাে ত

েোমিট তদপয়পিন আপলাচনা

গ). জ াপনা জ াপনা সমাপলাচপ ে অতভমি ‘সাোহান’ নার্প
চতেত্র – এই প্রসপঙ্গ জিামাে অতভমি আপলাচনা
ঘ). “পেপলে মপযয তমথযািাদী ৃ িঘ্ন
আপলাচনা

াপ
ে।

ির্া েতেস্ফুর্

ে।

খ). ‘আমাপদে ভাষা সং র্’ প্রিপে প্রমথ জচৌযু েী জ ান সং পর্ে

জিতি।” - জ

াে উতক্ত? এই

ে।

). ‘আদাি’ জিাপর্াগপে দাঙ্গা, োতি বিষপমযে ঊপবট সাম্প্রদাতয়

সং র্ জথপ

েেটন্ত িখন

তেপি লাতগল।” –

৩। জেপ াপনা দু তর্ প্রপেে উত্তে দাও।

হপয়পি িা আপলাচনা

ে।

থা উপেখ

পেপিন? জসই

ে।

সাোহান প্রযান চেত্র হপলও তনতিয়

ে।

ােুরুপষে সংখযা অে,

এ থা িপলপি? জ ান জোভ জথপ

াের্ স্থান েতেতমি – িাতহপে অপন
িক্তা এ থা িপলপিন িা

