
Bankim sardar college 

Group A 

Subject – LCC ( Bengali) 

Semester – 4th  

Time – 2 hours 

িন�িলিখিত ৮িট �� েথেক েযেকােনা ৫ িট 

�ে�র উত্তর দাও ।                                                     

                                           ২*৫ = ১০ 

১) মহাকােবয্র  ইংিলশ �িতশ� কী ? 

মহাকােবয্র �ধান রস  েকানিট ? 

২)  েকান সমেয় বাংলায় উপনয্াস েলখা শর 

হয়?  বি�মচ� চে�াপাধয্ােয়র েলখা একিট 

সামািজক উপনয্ােসর নাম েলখ ।  

৩) মহাকােবয্র কিট সগর্ থােক ?  



৪) রবী�নােথর েলখা দিুট  েছাট গে�র নাম 

েলখ । 

৫)  বাংলা শ�ভা�ার বলেত কী েবাঝ ? 

৬) কৃ� > েক�  বাংলা শ� ভা�ােরর  এিট 

েকান ধরেনর পিরবতর্ ন ? 

৭) �ব� বলেত কী েবাঝ ?  

৮) কািলদােসর দিুট মহাকােবয্র নাম 

েলখ । 

 



Group B 

িন�িলিখত দিুট �� েথেক েযেকােনা একিট 

�ে�র উত্তর দাও  

                ১*১৫=১৫  

১) ঐিতহািসক উপনয্াস বলেত িক েবাঝ ? 

উদাহরণ িদেয় বয্াখয্া কেরা । 

২) েমঘনাদবধ কােবয্র শরেত কিব “ গাইব 

মা বীর রেস ভািস মহাগীত” বেল েয েঘাষণা 

কেরেছন, কােবয্র রস িবচােরর মধয্ িদেয় 

উি�িটর যথাথর্তা িনরপন কের েদখাও ।  



Group c 

িন�িলিখত ��গুিলর েথেক সিঠক উ�রিট িনণর্য় কের েলখ । ( �িতিট �ে�র উ�র েদওয়া আবশয্ক )  

                                                                               ২৫*১= ২৫  

৩) i) Epicos শে�র অথর্ কী ? 

 ক) গান খ)নাচ গ) আবৃি�  ঘ) েকানটাই নয়  

ii) দুেগর্শনি�নী িক ধরেনর উপনয্াস ? 

 ক) সামািজক খ) রাজৈনিতক গ) ঐিতহািসক ঘ) েকানটায় নয়  

iii) বাংলায় সাথর্ক েছাটগে�র রচিয়তা েক ? 

ক) বি�মচ� চে�াপাধয্ায়  খ) মািনক বে�য্াপাধয্ায় গ) ক ও খ উভয় ঘ) রবী�নাথ ঠাকুর   

iv)আিজ > আইজ �িনপিরবতর্েনর েকান রীিত এখােন অনুসরণ হে� ?  

ক) �রসি� খ) অিভ�িত গ) অিপিনিহিত ঘ) েকানটাই নয়  

v) মহাকােবয্ কেতাজন নায়ক থােক ? 

ক) ২ খ) ১ গ) ৩ ঘ) ৪  

vi) রবী�নােথর েকান কােবয্ েছাটগে�র বয্াখয্া আেছ ? 

ক) বলাকা খ) পুন� গ)িশশু ঘ) েসানারতরী  

  

vii) work of prose art কােক বলা হয়? 

ক)  গদয্ খ) পদয্ গ) �ব� ঘ) েছাটগ�  



viii) কৃ� > েক� এই পিরবতর্ন বাংলা শ�ভা�ােরের েকান রীিত েমেন হে�? 

ক) তৎসম খ) অধর্তৎসম গ)েদিশ ঘ) সংকর   

ix) �ব�েক কয় ভােগ ভাগ করা যায় ? 

ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) েকানটায় নয়  

x) মহাকাবয্েক কয়ভােগ ভাগ করা যায় ?  

ক) ১ খ) ২ গ) ৩ ৪) ৫  

xi) মািনক বে�াপাধয্ােয়র সামািজক উপনয্াস েকানিট ? 

ক) প�ানদীর মািঝ খ) েগারা গ) পেথর পাঁচািল ঘ) েকানটায় নয়   

xii) েমঘনাদ বধ কাবয্ কী? 

 ক) পুরাণ খ) মহাকাবয্ গ) কিবতা ঘ) উপনয্াস  

xiii) “প�ীসমাজ” কার েলখা? 

ক) রবী�নাথ ঠাকুর খ) তারাশ�র বে�য্াপাধয্ায় গ) মািনক বে�য্াপাধয্ায় ঘ) শরৎচ� চে�াপাধয্ায়  

xiv)েমঘনাদ বধ কােবয্র �থম সেগর্ কার মৃতুয্র খবর পাওয়া যায় ?  

ক) বীরবাহু খ) েমঘনাদ গ)রাবন ঘ)েকানটায় নয়  

xv) িবিভ� শে�র পার�িরক শে�র সং�েশর্ েকান ধরেনর শ� ৈতির হয় ? 

ক) তৎসম খ) সংকর  গ)িবেদিশ ঘ) েদিশ   

xvi) রবী�নােথর একিট �বে�র নাম বেলা –  

ক) ঘের বাইের খ) কালা�র গ) েগারা ঘ) অিতিথ 



xvii) কািল>কাইল>কাল �িন পিরবতর্েনর েকান রীিত এখােন অনুসরণ হে� ?   

ক) অিভ�িত খ) অিপিনিহিত গ) িব�কষর্ ঘ) েকানটায় নয়  

xviii) মধয্�রাগম কী ?  

ক) েশেষ �েরর আগমন খ) মেধয্ �েরর আগমন গ) শুরুেত �েরর আগমন ঘ) সবগুিলেক েবাঝায়  

xix) ইিলয়াড কার েলখা? 

ক) েহামার খ) কািলদাস গ) মধুসূদন গ) েবদবয্াস  

xx) বীরবল �ব�িট কার েলখা? 

ক) �মথ েচৗধুির খ) েমািহতলাল মজুমদার গ) রবী�নাথ ঠাকুর ঘ) েকানটায় নয়  

xxi) ঐিতহািসক উপনয্ােস েকান িবষয়িট েবিশ গুর� পায় ? 

ক) েচতনা �বাহ খ) সমাজ গ) ইিতহাস ঘ) খ ও গ দুেটাই  

xxii) মু�া > মুকতা �িনপিরবতর্েনর েকান রীিত েমেন এই পিরবতর্ন হে� ?  

ক) মধয্ �রাগম খ) অিভ�িত গ) অিপিনিহিত ঘ) সবগুেলা  

xxiii) কমলাকাে�র দ�র �ব�িট কার েলখা ? 

ক) রবী�নাথ ঠাকুর  খ) বি�মচ� চে�াপাধয্ায়  গ) �মথ েচৗধুির ঘ) েকানটায় নয় 

xxiv) েমঘনাদ বধ মহাকােবয্ েকান রেসর �াধানয্ েবিশ ? 

ক) বীর খ) করুন গ) ক ও খ উভয় ঘ) ক ও খ েকানটায় নয়  

xxv) েসানারতরী কােবয্র েকান কিবতািটেত রবী�নাথ ঠাকুর েছাটগে�র ভাবনা �কাশ কেরেছন? 

ক) িশশু খ) বষর্াম�ল গ) িনরুে�শ যা�া ঘ) েকানটায় নয়  



Bankim sardar college 

Group c 

েযেকােনা ৪িট �ে�র উত্তর দাও।  

(১০০ শে�র মেধয্) 

                      ৪*১০= ৪০ 

৪) েছাটগ� ও উপনয্ােসর মেধয্ পাথর্কয্ 

গিল েলখ । 

 

 

৫)মহাকাবয্ কােক বেল? এর ৈবিশ�য্গিল 

উে�খ কের একিট সাথর্ক মহাকাবয্ স�েকর্  

েলখ । 

 

 



৬) বাংলা ভাষায় েছাট গে�র উ�ব কী  

ভােব হেয়েছ েসই স�েকর্  েলখ । েছাটগ� 

স�েকর্  রবী�নােথর ধারণা েকমন  

িছল।৫+৫  

 

৭) বাংলা ভাষায় �িন পিরবতর্ েনর রীিত 

ও �কৃিত স�েকর্  যা জান েলখ । 

 

৮) �বে�র ৈবিশ�য্গেলা িনেয় আেলাচনা 

কেরা । 

 

৯) বাংলা শ� ভা�ােরর একিট সামি�ক 

পিরচয় দাও । 

  


	Bankim sardar college
	LCC question group B
	lcc group c
	lcc questions group c word file

