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I

রবীন্দৰ্ভারতী িবশব্িবদ ালয়
দূ রিশক্ষা িবভাগ
িবভাগ
এম.
এম.এ. বাংলা (২০১৯২০১৯-২০ বষর্)

িদব্তীয় েসেমস্টার

েকাসর্ – ২.১
ক) িনেম্নােল্লিখত েযেয-েকানও দু িট পৰ্েশ্নর উত্তর িলেখ জমা েদেবন7 পৰ্িতিট পৰ্েশ্নর পূ ণম
র্ ান ১০7
১০7

পূ ণম
র্ ান – ২৫
(১০×
১০×২ = ২০)
২০)

১7 সমাজভাষািবজ্ঞান কােক বেল?
বেল? সমাজভাষািবজ্ঞােনর
সমাজভাষািবজ্ঞােনর িবিভন্ন িদকগুিল উেল্লখ করুন7

১০

২7 সাধু ভাষা ও চিলতভাষার পাথর্ক দৃ ষ্টান্ত সহ আেলাচনা করুন7

১০

৩7 ইেন্দাইেন্দা-ইউেরাপীয় ভাষা েথেক িববতর্েনর মধ িদেয় কীভােব বাংলাভাষার উত্পিত্ত হেয়িছল—
হেয়িছল—আেলাচনা করুন7
১০
৪7 বাংলা িলিপর উদ্ভব ও িববতর্েনর ইিতহাসিট সংেক্ষেপ আেলাচনা করুন7
করুন7

খ) েযেয-েকানও একিট টীকার উত্তর িলখুন7 পৰ্েশ্নর মান – ৫7

১০

(৫×১১ = ৫)

i) বাংলাভাষায় কারক কয় পৰ্কার ও কী কী উদাহরণ সহ ব াখ া করুন7

৫

ii)
ii) উদাহরণ সহ সংজ্ঞা িলখুন- সমীভবন,
সমীভবন, সব্রসংগিত,
সব্রসংগিত, িবপযর্াস,
স, সব্রেলাপ,
সব্রেলাপ, িবষমীভবন,
িবষমীভবন, সব্রেলাপ

৫

iii)
iii) িনেচর বাক গুিলেক
গুিলেক আন্তজর্ািতক ধব্িনমূ লক বণর্মালায় িলপ ান্তর করুন7
রিববােরর েটািকও এককথায় িপিভ িসন্ধুর সেন্ধ 7 হিকেত ভারত েসিমফাইনােল েপঁৗেছ যাওয়ার
ঐিতহািসক জয় েতা রেয়ইেছ, তেব সব িকছু েক ছািপেয় িগেয়েছ িপিভ িসন্ধুর েবৰ্াঞ্জ জয়7 ভারেতর
আরও একিট পদক েটািকও অিলিম্পেক7
৫

রবীন্দৰ্ভারতী িবশব্িবদ ালয়
দূ রিশক্ষা িবভাগ
এম.
এম.এ. বাংলা (২০১৯২০১৯-২০ বষর্)

িদব্তীয় েসেমস্টার

েকাসর্ – ২.২

পূ ণম
র্ ান – ২৫

ক) িনেম্নােল্লিখত
িনেম্নােল্লিখত েযেয-েকানও দু িট পৰ্েশ্নর উত্তর িলেখ জমা েদেবন7 পৰ্িতিট পৰ্েশ্নর পূ ণম
র্ ান ১০7
১০7

(১০×
১০×২ = ২০)
২০)

১7 ‘উটপািখ’
উটপািখ’ িকেসর পৰ্তীক ? কিবতািটর মমর্াথর্ িনেজর ভাষায় িলখুন7

১০

২7 শঙ্খ েঘাষ ‘ফুলবাজার’
লবাজার’ বলেত েকান্ বাজােরর কথা বেলেছন এবং েকন — আেলাচনা করুন7

১০

৩7 জীবনানন্দ দােশর ‘বনলতা েসন’
েসন’ কিবতািট একিট েপৰ্েমর কিবতা—
কিবতা—পেক্ষ বা িবপেক্ষ িনেজর মত পৰ্িতিষ্ঠত
করুন7
৪7 ‘সু েচতনা’
চতনা’ কিবতায় কিব কীভােব সু -েচতনােক আহব্ান কেরেছন কিবতা অবলমব্েন বুিঝেয় িদন7

খ) েযেয-েকানও একিট টীকার উত্তর িলখুন7 পৰ্েশ্নর মান – ৫7

১০
১০

(৫×১১ = ৫)

i) ‘ফ ান’
ান’ কিবতা অবলমব্েন েপৰ্েমন্দৰ্ িমেতৰ্র কিবকিব-সব্ভােবর পিরচয় িদন7

৫

ii)
ii) ‘১৯৪৬১৯৪৬-৪৭’
৪৭’ কিবতা অবলমব্েন জীবনানেন্দর ইিতহাসইিতহাস-েচতনার সব্রূপ আেলাচনা করুন7

৫

iii)
িনেবদন’’ কিবতায় বেড়াবাবু কী কী েকেড় িনেত পারেবন না তার পিরচয় িদন7
iii) ‘বেড়াবাবুর কােছ িনেবদন

৫

রবীন্দৰ্ভারতী িবশব্িবদ ালয়
দূ রিশক্ষা িবভাগ
এম.
এম.এ. বাংলা (২০১৯২০১৯-২০ বষর্)

িদব্তীয় েসেমস্টার

েকাসর্ – ২.৩
ক) িনেম্নােল্লিখত েযেয-েকানও দু িট পৰ্েশ্নর উত্তর িলেখ জমা েদেবন7 পৰ্িতিট পৰ্েশ্নর পূ ণম
র্ ান ১০7
১০7

পূ ণম
র্ ান – ২৫
(১০×
১০×২ = ২০)
২০)

১7 িবদ াসাগেরর ‘শকুন্তলা’
ন্তলা’ অবলমব্েন তাঁর গদ ৈশলীর পিরচয় িদন7

১০

২7 ‘িবদ াপিত ও জয়েদব’
জয়েদব’ পৰ্বন্ধ অবলমব্েন বিঙ্কমচেন্দৰ্র তুলনামূ লক সমােলাচনা পদ্ধিতর সব্রূপ উেন্মাচন করুন7
১০
৩7 ‘বাঙ্গালার নব েলখকেদর পৰ্িত িনেবদন’
িনেবদন’-- পৰ্বন্ধ অবলমব্েন বিঙ্কমচেন্দৰ্র বক্তব আেলাচনা করুন7

১০

৪7 ‘জীবনস্মৃিত’
ত’ আত্মকািহিন িহেসেব
িহেসেব কতখািন সাথর্ক আেলাচনা করুন7

১০

খ) েযেয-েকানও একিট টীকার উত্তর িলখুন7 পৰ্েশ্নর মান – ৫7

(৫×১১ = ৫)

i) ‘শকু ন্তলা’
ন্তলা’-র আখ ানান-িনমর্ােণ িবদ াসাগেরর েমৗিলকতার পিরচয় িদন7

৫

ii)
ii) িমরান্দা ও েদস্িদমনা চিরতৰ্দু িটর পিরচয় িদন7

৫

iii)
iii) ‘জীবনস্মৃিত’
ত’ অবলমব্েন ভৃত রাজতেন্তৰ্র পিরচয় িদন7

৫

রবীন্দৰ্ভারতী িবশব্িবদ ালয়
দূ রিশক্ষা িবভাগ
এম.
এম.এ. বাংলা (২০১৯২০১৯-২০ বষর্)

িদব্তীয় েসেমস্টার

েকাসর্ – ২.৪
ক) িনেম্নােল্লিখত েযেয-েকানও দু িট পৰ্েশ্নর উত্তর িলেখ জমা েদেবন7 পৰ্িতিট পৰ্েশ্নর পূ ণম
র্ ান ১০7
১০7

পূ ণম
র্ ান – ২৫
(১০×
১০×২ = ২০)
২০)

১7 ‘বুদ্ধেদব চিরত’
চিরত’ নাটেকর গঠনৈশলী িবচার করুন7

১০

২7 ‘নু রজাহান’
জাহান’ একিট ঐিতহািসক নাটক—
নাটক—আেলাচনা করুন7

১০

৩7 ‘েদবীগজর্ন’ একিট গণনাট —মন্তেব র সাথর্কতা িবচার করুন7

১০

৪7 ‘িটেনর তেলায়ার’
তেলায়ার’ নামকরেণর সাথর্কতা িবচার করুন7

১০

খ) েযেয-েকানও একিট টীকার উত্তর িলখুন7 পৰ্েশ্নর মান – ৫7

(৫×১১ = ৫)

i) ‘নু রজাহান’
জাহান’ নাটেকর নু রজাহান চিরতৰ্

৫

ii)
ii) ‘িটেনর তেলায়ার’
তেলায়ার’ নাটেকর েবণীমাধব চিরতৰ্

৫

iii)
iii) ‘েদবীগজর্ন’ নাটেকর পৰ্ভঞ্জন চিরতৰ্

৫

রবীন্দৰ্ভারতী িবশব্িবদ ালয়
দূ রিশক্ষা িবভাগ
এম.
এম.এ. বাংলা (২০১৯২০১৯-২০ বষর্)

িদব্তীয় েসেমস্টার

েকাসর্ – ২.৫
ক) িনেম্নােল্লিখত েযেয-েকানও দু িট পৰ্েশ্নর উত্তর িলেখ জমা েদেবন7 পৰ্িতিট পৰ্েশ্নর পূ ণম
র্ ান ১০7
১০7

পূ ণম
র্ ান – ২৫
(১০×
১০×২ = ২০)
২০)

১7 ‘বলাকা’
বলাকা’ একিট গিতবােদর কাব — আপনােদর পাঠ কেয়কিট কিবতা অবলমব্েন িবষয়িট আেলাচনা করুন7 ১০
২7 ‘েপৰ্ম আর পৰ্তাপ’
পৰ্তাপ’—এই দু ই ভােবর দব্ন্দব্ ‘িবসজর্ন’ নাটেক েদখা যায়7 নাটক অবলমব্েন তা আেলাচনা কের
বুিঝেয় িদন7

১০

৩7 ‘েযাগােযাগ’
েযাগােযাগ’ িবষয়বস্তু সংেক্ষেপ আেলাচনা কের উপন ােস পৰ্িতফিলত দাম্পত সম্পেকর্র মনস্তািত্তব্ক জিটলতার
সব্রূপ উেন্মাচন করুন7
৪7 ‘মানু েষর ধমর্’ গৰ্ন্থ অবলমব্েন রবীন্দৰ্নােথর দাশর্িনক মনেনর পিরচয় তুেল ধরুন7

খ) েযেয-েকানও একিট টীকার উত্তর িলখুন7 পৰ্েশ্নর মান – ৫7

১০
১০

(৫×১১ = ৫)

১7 ‘িবসজর্ন’ নাটেকর জয়িসংহ চিরতৰ্

৫

২7 ‘েযাগােযাগ’
েযাগােযাগ’ উপন ােসর কুমুিদনী চিরতৰ্

৫

৩7 ‘বলাকা’
বলাকা’ কােব র অন্তগর্ত ‘শঙ্খ’
শঙ্খ’ কিবতার মমর্াথর্ িলখুন7

৫

DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION
RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
ASSIGNMENT FOR INTERNAL ASSESSMENT
ENGLISH
[SEMESTER- II, 2019-2020]
Answer any one from each course
Course 2.1 # Victorian Fiction

1 X 25 = 25

1) Write a note on Dickens’s views on morality through your reading of Hard Times.
2) Examine The Mill on the Floss as a tragedy.
3) Write an essay on the role of the secondary characters in Wuthering Heights
Course 2.2 # Victorian Poetry

1 X 25 = 25

4) What are the features that characterize In Memoriam as a philosophical elegy?
5) Write a note on the characteristics of the Browning speaker as presented in the three odes.
6) Examine The Goblin Market as a Pre-Raphaelite work.
Course 2.3 #Late Victorian and Early 20th Century Literature

1 X 25 = 25

7) Examine the Modernist formal features in T. S. Eliot’s The Waste Land.
8) Write a note on “Easter 1916” as a revolutionary work with nationalist fervor.
9) Write a note on the importance of symbolism in Tess of the D’Urbervilles.
Course 2.4 #Early 20th Century Drama and Fiction

1 X 25 = 25

10) Is Bluntschli the typical Shaw hero in Arms and the Man? Elaborate with examples.
11) What is the role played by the tempters in Murder in the Cathedral?
12) Examine the role of the failed artist in Aaron’s Rod.
Course 2.5 #Modernist Literature and Beyond

1 X 25 = 25

13) Examine the autobiographical elements in James Joyce’s A Portrait of the Artist as a
Young Man.
14) Write a note on Larkin’s meditations on time and impermanence in “Whitsun Wedding.”
15) Examine the qualities that define Osborne’s play as a “kitchen sink” drama. What are its
varying features?

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
CENTRE FOR DISTANCE AND ONLINE EDUCATION
RabindraBhavan, EE-9 & 10, SECTOR – II, SALTLAKE CITY, KOLKATA – 700091

INTERNAL ASSESSMENT
SUBJECT: SANSKRIT
SEMESTER-II
SESSION: 2019-20
COURSE: 2.1
[FULL MARKS - 25]
1. Answer any two of the following:
ू स्य हिषयिस्त ु यथासूक्तमऩु स्थाप्यताम ।्
a. हहरण्यगर्भसक्त
्
b. रूद्रस्य स्वरूऩं सम्यग उऩस्थाप्यताम
।्

c. अथिभिदे ीयर्ूहमसूक्तस्य हिषयिस्त ु सम्यगाऱोच्यताम ।्
्
d. “त्रीन िरान
िृ् णीष्व” – के न कस्म ै उक्तम ?् िरत्रयमध्ये तृतीयिरस्वरूऩं हिशद्यताम ।्

2. Write short notes from the following (any one):
a) Yāska,
b) Vedāṅga,

c) Swāmidayānandasaraswatī,
d) Aurobindo.

COURSE: 2.2
[FULL MARKS - 25]
1. Answer any two of the following:
ु य् सहि ता् सिाभ्
a. आषाढस्य प्रथमहदिसे इहत ऩाठस्य ग्रहणे या् यक्त
ु त्य सम्यगाऱोच्यताम ।्
महिनाथमनसृ

b. Write an exhaustive note about the beauty of Alakānagarī
as depicted in Meghadūtam.
c. Who is Śakāra? What role did he play in Śudraka’s Mṛcchakatikam?
Discuss.
1

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
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d. Who is the chief heroine of Śudraka’s Mṛcchakatikam? Discuss,
in this connection the role played by her in the course of events
of this play.
2. Explain any one of the following :
a) हऱम्पतीि तमोऽङ्गाहन िषभतीिाञ्जनं नर््।

ु
ु
c) जातं िंश े र्िनहिहदते
ऩष्कराितभ
कानां..।

ु य शोर्ते ।
ु हह द्खान्यनर्ू
b) सखं

d) आऱान े गृह्यते हस्ती िाजी बल्गास ु गृह्यते ।

COURSE: 2.3
[FULL MARKS - 25]
1. Answer any two of the following:
a. Give a detailed account on the three stages of Indo
Aryan language (I.A.).
b. Who did invent T.G.G.? Give in detail the role of T.G.G. in
the field of linguistics.
c. What are the differences between the Vedic and the Classical
Sanskrit in respect of Morphology, Phonology and Syntax?
d. Discuss the Phonetic Laws.
2. Write short note on any one of the following :
c) Patañjali,
d) Historical Linguistics.

a) Language and Dialect,
b) L. Bloomfield,

COURSE: 2.4
[FULL MARKS - 25]
1. Answer any two of the following:
a. सांख्यसम्मत् सत्कार्य्भिादो हिशद्यताम ।्
ु
b. सांख्यसम्मतं अनमानस्वरूऩं
हिशद्यताम ।्
2
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c. र्ाषाऩहरच्छेदमिऱम्ब्य ऩरामशभस्वरूऩमाऱोच्यताम ।्
d. अन ैकाहिकहेत्वार्ास् सर्ेदं सोदाहरणं व्याख्यायताम ।्
2. Explain any one of the following :
a) प्रकृ हतहिकृ तय् सप्त,

c) साध्यशून्यो यत्र ऩऺस्त्वसौ िाध उदाहृत्,

b) आप्तश्रहु तराप्तिचनं त,ु

d) हिरुद्धयो् ऩरामशे हेत्वो् सत्प्रहतऩऺता।

COURSE: 2.5
[FULL MARKS - 25]
1. Answer any two of the following:
a. Write a note on व्यञ्जना according to Mammaṭa.
b. What according to Mammaṭa, is the utility of Poetry? Discuss.
c. How, according to Mammaṭa, संकेतो गृह्णते ? Discuss.
d. Define and illustrate हनदशभना and दृष्टाि्.
2. Answer any one of following (in Sanskrit language):
Distinguish between the Alaṃkāras :
a) काव्यहऱङ्गम –् अथाभिरन्यास्,

c) ससन्देह् – उत्प्रेऺा,

b) हिर्ािना – हिशेषोहक्त्,

ु योहगता ।
d) दीऩकम –् तल्य

*************************
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