
Sem-4  
Honours 

বাাংা ভাা ও াহত্য হবভাগ 
প্রভাত্কুমার কলজ, কাাঁহি 

বাাংা াম্মাহিক      চতু্িথ পাঠপযথায় 
CC 8 

উত্তর পাঠালত্ লব pkcbengali.cc8@gmail.com-এ 
 

যযলকালিা একহি প্রলের উত্তর দাও। 

১. বাাংা িািয াহলত্য হগহরলচন্দ্র যঘালর অবদাি আলাচিা কলরা। 
২. বাাংা িািয াহলত্যর ইহত্াল রবীন্দ্রিাি ঠাকুলরর রূপক াাংলকহত্ক িািক হবলয় আলাচিা কলরা। 
৩. উপিযা াহলত্য বহিমচন্দ্র চলটাপাধ্যায় কৃহত্ত্ব পযথালাচিা কলরা। 
৪. উপিযালর ধ্ারায় মাহিক বল্যাপাধ্যালয়র কৃহত্ত্ব কত্খাহি, আলাচিা কলরা। 
৫. উপিযা াহলত্য মালেত্া যদবীর অবদাি কত্খাহি, আলাচিা কলরা। 
৬. বাাংা য ািগলে াযরহক পরশুরালমর কৃহত্ত্ব যলখা। 
৭. য ািগলে িলরন্দ্রিাি হমলের গুরুত্ব কত্খাহি াংগহত্পূর্থ, ত্া আলাচিা কলরা। 
৮. আলাপূর্থা যদবীর রহচত্ পাাঁচহি গলের িাম যখ। ত্াাঁর য ালিাগলের কলয়কহি ববহলষ্ট্য আলাচিা কলরা। 
৯. যপ্রলমন্দ্র হমলের “যত্লিালপাত্া আহবষ্কার” গলের িামকরলর্র ািথকত্া আলাচিা কলরা। 
১০. “অহত্হি” গলের ত্ারাপদ চহরেহি আলাচিা কলরা। 
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যযলকালিা একহি প্রলের উত্তর দাও। 

১. বীরাঙ্গিা কালবয হকভালব কহব িারীজাগরলর্র বাত্থা হদলয়ল ি। 
২. বীরাঙ্গিা অবম্বলি ত্ারা বা যককয়ী চহরে আলাচিা কলরা। 
৩. বীরাঙ্গিা কালবযর স্বত্ন্ত্র আহঙ্গক হিলয় আলাচিা কলরা। 
৪. বাকা কালবযর িাম কহবত্ায় হবয়বস্ত াংলেলপ আলাচিা কলরা। 
৫. রবীন্দ্রকাবয ধ্ারায় বাকা-র গুরুত্ব আলাচিা কলরা। 
৬. প্রাহঙ্গক কহবত্া অবম্বলি বাকায় প্রকাহলত্ প্রিম হবেযুদ্ধ ও পহিমী ভযত্া ম্পলকথ কহবর মলিাভাব আলাচিা 
কলরা  
৭. বত্া যি কালবয প্রহত্ফহত্ প্রকৃহত্র হচে ম্পলকথ আলাচিা কলরা 
৮. ুলচত্িা কহবত্ার ভাববস্তু হিলজর ভাায় হববৃত্ কলরা 
৯. বিত্া যি কাবযগ্রলের প্রাহঙ্গক কহবত্া অবম্বলি কহবর ইহত্াভাবিার পহরচয় দাও। 
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১০. বাাংা কহবত্ার ধ্ারায় মধু্ূদি, রবীন্দ্রিাি ও জীবিািল্র স্থাি হিরূপর্ কলরা।  
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যযলকালিা একহি প্রলের উত্তর দাও। 

১. কপাকুণ্ডা যকাি যেহর্র উপিযা আলাচিা কলরা। 

২. কপাকুণ্ডা উপিযাল কপাকুণ্ডা চহরে হবলের্ কলরা। 

৩. ‘যললর কহবত্া কহবর কলম যখা উপিযা’—আলাচিা কলরা। 

৪. ‘যললর কহবত্া’ উপিযাল অহমত্ চহরে বযাখযা কলরা। 

৫. ‘কহব’ উপিযাল হিত্াই কহবয়ালর ভূহমকা আলাচিা কলরা। 

৬. ‘কহব’ উপিযাল বন্ত চহরেহি হবলের্ কলরা। 

৭. ‘কহব’ উপিযাল হিত্াই হিত্াই ঠাকুরহি ও যপ্রম ভাবিার স্বরূপ হবলের্ কলরা। 
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১. যত্ামার হিবথাহচত্ প্রকেহির ারাংলেপ যলখা। 
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