
প্রেসিডডসি সিশ্বসিদ্যালয় 

স্নাতক স্তডে িাাংলা (িাম্মাসিক) েডিসিকা পেীক্ষা 
২০১১ 

নির্ধানিত পাঠ্যনিষয়সূনি ও প্রশ্নেি সম্ভািয কাঠ্াশ্ন া 
িিেসতসিত প্রেসিডডসি সিশ্বসিদ্যালডয় িাাংলা (িাম্মাসিক) স্নাতক পর্যাডয় ভসতয ে জিয েডিসিকা পেীক্ষাে েশ্ন-

কাঠাড া এ িছে প্রেডক পসেিসতয ত হডয়ডছ। এ িম্পডকয  োিসিক জ্ঞাতিয সিষয়  : 

েডিসিকা পেীক্ষাে পূর্য  াি—১০০ 

ি য় – ২ ঘন্টা 
 

 

পাঠ্যনিষয়সূনি   : 

     দ্বাদ্ি প্রের্ী পর্যন্ত িাাংলা ভাষা, িযাকের্, িািাি, িাাংলা িাসহডতযে ি গ্র াআসতহাি, িাগ্ ধাো, 
িব্দভান্ডাে, িাাংলা উপভাষা, ছন্দ, চসলত-িাধ ুেীসত, িাাংলা িািাি, সিশু ও সকডিাে িাসহতয, 
ি কালীি িাাংলা িাসহডতযে োিসিক তেযাসদ্ সিষডয় ধাের্া োকা একান্তভাডি াঅিিযক ।  

    েচিাধ ী েডশ্নাত্তডে িাসহতযডিাধ, সিজস্ব েকািক্ষ তা সিডিষ গুরুত্ব পাডি। িািাি ভুডলে 

জিয িম্বে কাটা হডি। িাংসক্ষপ্ত েডশ্নে উত্তডে িািাি ভুল োকডল প্রকাি িম্বে প্রদ্ওয়া হডি িা।  

 

প্রশ্নেি সম্ভািয কাঠ্াশ্ন া ও িম্বি নিভাজি  : 

 প্রিাধিসি পেীক্ষর্ (গদ্য িা পডদ্যে উদৃ্ধত াাংি প্রেডক েশ্ন োকডি) :  াি--৩০             

 েিন্ধ েচিা (কডয়কটি সিষয় প্রদ্ওয়া োকডি, ১ টি সলখডত হডি)    :  াি--৩০ 

 েসতডিদ্ি িা িাংলাপ েচিা                                         :  াি--২০ 

 িাংসক্ষপ্ত েশ্ন ( ১ ােিা ২ িম্বডেে )                                 :  াি—২০ 

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

                                                                            প্র াট  াি : ১০০ 

 

                           

                 

 

 

 

 



 

প্রেসিডডসি সিশ্বসিদ্যালয় 

িাাংলা িাম্মাসিক েডিসিকা পেীক্ষা 
ি ুিা প্রে :  ২০১১ 

পূর্য- ১০০                                                                              ি য়- ২ ঘণ্টা 
 

১) িীডচে গদ্যাাংিটি ািলম্বডি েদ্ত্ত েশ্নগুসলে উত্তে নিশ্নজি ভাষায় প্রলখ :--                         ৩০ 

   ―য়ুডোপ হাআডত একটা ভাডিে েিাহ াঅসিয়াডছ এিাং স্বভািতাআ তাহা াঅ াডদ্ে  িডক াঅঘাত কসেডতডছ। 

এাআরূপ ঘাত-েসতঘাডত াঅ াডদ্ে সচত্ত জাগ্রত হাআয়া উঠিয়াডছ, প্রি কো াস্বীকাে কসেডল সিডজে সচত্তিৃসত্তে 

েসত ািযায় াপিাদ্ প্রদ্ওয়া হাআডি।এাআরূপ ভাডিে স লডি প্রর্ একটা িযাপাে উৎপন্ন হাআয়া উঠিডতডছ, 

সকছুকাল পডে তাহাে  সূতয টা স্পষ্ট কসেয়া প্রদ্সখডত পাাআিাে ি য় াঅসিডি। 

      ―য়ুডোপ হাআডত িূতি ভাডিে িাংঘাত াঅ াডদ্ে হৃদ্য়ডক প্রচতাাআয়া তুসলয়াডছ এ কো র্খি িতয, তখি 

াঅ ো হাজাে খাাঁটি হাআিাে প্রচষ্টা কসে-িা প্রকি, াঅ াডদ্ে িাসহতয সকছু-িা-সকছু িূতি  সূতয  ধসেয়া এাআ 

িতযডক েকাি িা কসেয়া োসকডত পাসেডি িা। ঠিক প্রিাআ িাডিক সজসিডিে পুিোিৃসত্ত াঅে প্রকাডিা ডতাআ হাআডত 

পাডে িা; র্সদ্ হয় এ িাসহতযডক স েযা ও কৃসি  িসলি। 

     প্র ঘিাদ্িধ কাডিয, প্রকিল ছডন্দািডন্ধ ও েচিাের্ালীডত িডহ, তাহাে সভতেকাে ভাি ও েডিে  ডধয 
একটা াপূিয পসেিতয ি প্রদ্সখডত পাাআ। এ পসেিতয ি াঅত্মসিসৃ্মত িডহ। াআহাে  ডধয একটা সিডরাহ াঅডছ। কসি 

পয়াডেে প্রিসি ভাসঙয়াডছি এিাং ো -োিডর্ে িম্বডন্ধ াডিক সদ্ি হাআডত াঅ াডদ্ে  ডি প্রর্ একটা িাাঁধািাাঁসধ 

ভাি চসলয়া াঅসিয়াডছ,স্পধযাপূিযক তাহােও িািি ভাসঙয়াডছি।‖  

ক) ‗এাআরূপ ভাডিে স লডি‘ – প্রকান্ রূপ ভাডিে স লি ঘডটডছ ? কীভাডি ঘডটডছ?                 ৪  

খ) ‗িাডিক সজসিডিে পিুোিৃসত্ত‘ িলডত প্রলখক কী িুসঝডয়ডছি?                                  ৪ 

গ) ‗কসি পয়াডেে প্রিসি ভাসঙয়াডছি‘—িিিয িুসঝডয় প্রলডখা ।                                    ৩ 

ঘ) ো -োির্ িম্বডন্ধ াঅ াডদ্ে  ডি কী ‗িাাঁধািাাঁসধ ভাি‘ চডল এডিডছ ?                           ২                                                     

ঙ) কসি ‗স্পধযাপূিযক তাহােও িািি ভাসঙয়াডছি‘–এ ােয কী ?                                   ২ 

চ) ‗ঘাত-েসতঘাডত‘, ‗হৃদ্য়ডক‘ –কােক-সিভসি সিডদ্যি কডো।                                   ২ 

ছ) পদ্ান্তে কডো – উৎপন্ন, জাগ্রত, াঅত্মসিসৃ্মত                                                  ৩ 

 জ) ‗হাজাে খাাঁটি‘, ‗প্রচতাাআয়া‘ – ােয কী ?                                                      ২ 

ঝ) েসতিব্দ প্রলখ – িাডিক, প্রিসি, কৃসি                                                         ৩  

ঞ) হৃদ্য়, সভতে, িযাপাে –এখাডি তদ্ভি িব্দ প্রকান্ টি ?                                          ১ 

ট) িসন্ধ সিডেদ্ কডো – পুিোিৃসত্ত                                                               ১ 

ঠ) চসলত ভাষায় রূপান্তে কডো --  স্পধযাপূিযক, িাংঘাত                                          ২ 

ড) িাচয পসেিতয ি কডো – ‗াঅ াডদ্ে সচত্ত জাগ্রত হাআয়া উঠিয়াডছ‘                                ১ 

 

২)  প্রর্ প্রকাি ১টি সিষডয় েচিা প্রলডখা (ািসধক ৪০০ িব্দ) :                                  ৩০ 

ক। াঅ াে পিা উপিযাডিে সেয় চসেি   

খ। িিাে উপডে  ািষু িতয তাহাে উপডে িাাআ  

৩) উচ্চ- াধযস ক পর্যাডয়ে িাাংলা পাঠযিূসচে পিু ূযলযায়ি কডে িহু েচসলত িাংিাদ্পডিে জিয একটি 

েসতডিদ্ি েচিা কডো ( ািসধক ১৫০ িব্দ )                                                            ২০ 



          ােিা  
দ্াুআ িনু্ধে  ডধয সিতকয  – গ্রন্থাগাে পাঠক হাোডে – দ্ায়ী প্রক ? এ সিষডয় ািসধক ১৫০ িডব্দ িাংলাপ েচিা 
কডো।                                                  

৪) এক কোয় উত্তে দ্াও :                                                               ২০×১ =২০ 

  কসি কাহ্নপাডদ্ে েচিা প্রকান্  গ্রডন্থ পাওয়া র্ায় ? 

  িাাংলায় ো ায়ডর্ে েে  ািুিাদ্ক প্রক? 

 ‗সিেঞ্জডিে রুষ্মা‘ কী ? 

  ধযর্ুডগ উদূ্ভত একজি প্রলৌসকক প্রদ্িতাে িা  কডো  
 োজা কৃষ্ণচডেে পৃিডপাষকতা প্রপডয়ডছি এ ি একজি কসিে িা  কডো। 

 িীল-াঅডন্দালি সিডয় িাটক সলডখ সিখযাত হডয় াঅডছি ?  

 হুডিি িাহ প্রকাোকাে িলুতাি সছডলি? 

 প্রগাসিন্দদ্াি, ক লাকান্ত, সিধুিািু —এাঁডদ্ে  ডধয প্রক িাি কসি? 

‗প্রকয়া পাতাে প্রিৌকা‘, ‗ািযি‘, ‗প্রিতাে জগৎ‘ – এডদ্ে  ডধয প্রকান্ টি জগদ্ীিচডেে প্রলখা?  

‗প্রদ্ি‘ পসিকাে িম্পাদ্ডকে িা  প্রলডখা  
র্ার্ািে, পেশুো , জোিন্ধ – এখাডি প্রকান্ টি োজডিখে িিেু ছদ্মিা  ? 

কা রূপী উপভাষা প্রকান্  াঞ্চডল েচসলত ? 

প্রষািি িতক িলডত কত প্রেডক কত সরাঃ ? 

িতযসজৎ োডয়ে গডে িঙু্কিািুে সভন্  গ্রডহে িনু্ধটিে িা  কী ? 

িিন্তেঞ্জি োয় সিদ্বদ্বল্লভ প্রক সছডলি?  

িাাঁটুল সদ্ প্রগ্রট চসেিটি কাে িৃসষ্ট? 

িসঙ্ক চডেে েে  িাাংলা উপিযাি প্রকান্ টি? 

প্রকান্  রুি পর্যটক িাাংলা িাটক েচিা কডে সিখযাত হডয় াঅডছি?   

দ্টুি সকডিাে পসিকাে িা  প্রলডখা। 

িৃিিাংহাে, গীতাঞ্জসল, িা য, াসিিীর্া – এডদ্ে  ডধয সিিদ্িৃ িাআটিডক সচসহ্নত কডো। 

 

 

 

 


