B.A. 4th Semester (Honours) Examination, 2022 (CBCS)
Subject: Bengali
Course: CC-9
Time: 3hrs.

Full Marks: 60
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূ ণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক
পরীিার্ণীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব

১। যয-যকাশ্নো দশক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও :

২x১০ =২০

(ক) ‘হায় ! যকে আক্ষম ইহাশ্নক ক্ষববাহ কক্ষরয়াক্ষি’—কার আশ্নিপ? যকে এই আশ্নিপ?
(খ্) ‘চন্দ্রশ্নশখ্র’ উপেযাশ্নসর ভীমা পুষ্কক্ষরণীর অবস্থাে যকাে গ্রাশ্নম? শশবক্ষিেী এই পু কুশ্নর কখ্ে েি আেশ্নে ক্ষিশ্নয়ক্ষিি?
(ি) ‘চন্দ্রশ্নশখ্র ব্রাহ্মণ এবং পক্ষিে , ক্ষকন্তু ব্রাহ্মণ-পক্ষিে েশ্নহে’ –কর্াগুক্ষির অর্ণ যিশ্নখ্া।
(ঘ) ‘চন্দ্রশ্নশখ্র’ উপেযাশ্নস দিেী যবিশ্নমর যপাষা কাকােুয়া োশ্নক কী বশ্নি িাক্ষি ক্ষদে? যসই িাক্ষি কাকােুয়াশ্নক যক
ক্ষশক্ষখ্শ্নয়ক্ষিি?
(ঙ) ‘ক্ষকন্তু শুক্ষেয়াক্ষি, যিাশ্নক বড় মােুষ হইশ্নি পূ র্ব্ণকর্া ভুক্ষিয়া যায়’ –যক, কাশ্নক কর্াক্ষি বশ্নিক্ষিি?
(চ) ‘এ বাশ্নঘর যযািয বাক্ষঘেী বশ্নি’ –বাঘ ও বাক্ষঘেীর পক্ষরচয় দাও।
(ি) ‘েিদীশ্বর ! দু ুঃখ্ এে সুন্দর কক্ষরয়াি যকে?’ –কাশ্নক যদশ্নখ্ কার এমে কর্া মশ্নে হি?
(ে) ‘বািশ্নকর েযায় যকহ ভািবাক্ষসশ্নে োশ্নে ো’ –কর্াক্ষির অন্তক্ষেণক্ষহে অর্ণ যিশ্নখ্া।
(ঝ) ‘িণশ্নদবো’ উপেযাশ্নসর যদবোশ্নর্র পদক্ষব কী ক্ষিি ? যস যকাে স্কুশ্নি মাস্টাক্ষর করশ্নো?
(ঞ) ‘িণশ্নদবো’ উপেযাশ্নসর পঞ্চগ্রাম যকাে যকাে গ্রাম ক্ষেশ্নয়?
(ি) ‘যপৌষ আিিাশ্নো’ কী?
(ঠ) ‘িণশ্নদবো’ উপেযাশ্নসর শ্রীহক্ষর ক্ষেশ্নের পদক্ষব ‘পাি’ যকশ্নি ‘যঘাষ’ করশ্নে যচশ্নয়ক্ষিি যকে?
(ড) আকুক্ষিয়া গ্রাশ্নমর কাবু িী যচৌধু রীর প্রকৃে োম ক্ষক ক্ষিি? যিাশ্নক োশ্নক কাবু িী বিশ্নো যকে?
(ঢ) ‘রূশ্নপণ োই কুক্ষড়শ্নয় িবািব যখ্শ্নয়শ্নি ।শ্নখ্শ্নয় সেশ্নে্ যর্শ্নক ‘োমু শ্নে’ হশ্নয়শ্নি’ । ‘োমু শ্নে’ শশ্নের অর্ণ কী? কী যখ্শ্নয়
রূশ্নপশ্নণর োমু শ্নে হশ্নয়ক্ষিি?
(ণ) ‘িণশ্নদবো’ উপেযাশ্নস গ্রাম বাংিার যমশ্নয়রা যকাে ক্ষবশ্বাস ক্ষেশ্নয় অশ্নশাক ষষ্ঠীর ব্রে কশ্নর?
২। যয-যকাশ্নো চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও :

৫X৪=২০

(ক) ‘চন্দ্রশ্নশখ্র’ উপেযাশ্নস দিেী যবিশ্নমর ক্ষবশুদ্ধ যপ্রশ্নমর যশাচেীয় পক্ষরণাম যর্াযর্ ক্ষক ো ক্ষবচার কশ্নরা।
(খ্) ‘চন্দ্রশ্নশখ্র’ উপেযাশ্নস িশ্নরন্স ফস্টর চক্ষরত্রক্ষির গুরুত্ব আশ্নিাচো কশ্নরা।
(ি) ‘চন্দ্রশ্নশখ্র’ উপেযাশ্নস েক্ষক খ্াাঁ চক্ষরত্রক্ষি ক্ষেমণাশ্নণ যিখ্ক ইক্ষেহাশ্নসর সেয অশ্নপিা কল্পোর উপর ক্ষেভণর কশ্নরশ্নিে অক্ষধক –
মেক্ষি ক্ষবচার কশ্নরা ।
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(ঘ) ‘িণশ্নদবো’ উপেযাশ্নস যদবোশ্নর্র স্ত্রীর োম কী ক্ষিি? সারিয আর ক্ষবশ্বাস োর চক্ষরশ্নত্রর প্রধাে গুণ—বযাখ্যা কশ্নরা।
(ঙ) ‘িণশ্নদবো’ উপেযাশ্নস পােু বাশ্নয়শ্নের ঘশ্নর যক আগুে ক্ষদশ্নয়ক্ষিি? ওই অক্ষিকাশ্নির ঘিোয় হক্ষরেে পক্ষির অবস্থা যকমে
হি, ো ক্ষেশ্নের ভাষায় যিশ্নখ্া।
(চ) ‘শৈক্ষরণী ক্ষবিাক্ষসেীর মশ্নধয এ রূপ যকার্ায় ক্ষিি –যকমে কক্ষরয়া িু কাইয়া ক্ষিি’—কার সম্পশ্নকণ ,কার উক্ষি? প্রসঙ্গ উশ্নিখ্
কশ্নর বিার এমে মশ্নোভাশ্নবর কারণ ক্ষেশ্নের ভাষায় যিশ্নখ্া।
৩। ক্ষেশ্নচর প্রেগুক্ষির উত্তর দাও :

১০X২=২০

(ক) ‘চন্দ্রশ্নশখ্র’ উপেযাশ্নসর োয়ক প্রোপ, সমস্ত ঘিোর যকশ্নন্দ্র শশবক্ষিেী; অর্চ োম-ভূ ক্ষমকার যিৌরব চন্দ্রশ্নশখ্শ্নরর –এমে
োমকরণ যু ক্ষিযুি ক্ষক ো ক্ষবচার কশ্নরা।
অর্বা
শশবক্ষিেী বাশ্নিয ক্ষপ্রয়া ,শকশ্নশাশ্নর োয়া এবং যযৌবশ্নে পু েরায় ক্ষপ্রয়া – শশবক্ষিেীর এই ক্ষেে রূশ্নপর পক্ষরচয় দাও।
(খ্) ‘িণশ্নদবো’ উপেযাশ্নসর দক্ষরদ্র মােু ষগুক্ষির শদেক্ষন্দে েীবেযাত্রার পক্ষরচয় দাও।
অর্বা

‘দু িণা! আহা দু িণা বড় ভাশ্নিা যমশ্নয়’ –দু িণার সম্পশ্নকণ এই কর্াগুক্ষি আেু পূক্ষবণক সেয ক্ষক ো ো ক্ষেশ্নের ভাষায় স্পষ্ট
কশ্নরা।
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