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UG 1st Semester Examination 2021 

Award: BA (HONS) 

Discipline: BENGALI 

Course Type: CC (Hons) 

Course Code: BAHBNGC101 

Course Name: বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস : প্রাচীন ও মধ্েযুগ  

Full Marks: 40           Time: 2 Hours 

দহিণ প্রান্তস্থ সাংখ্োগুহল প্রশ্নমান হনত্দেশক। 

পরীিার্েীত্দর যর্াসম্ভব হনত্ের ভাষায় উত্তর হদত্য িত্ব। 

 

১। যযত্কাত্না পাাঁচহি প্রত্শ্নর উত্তর দাও:                    ১X৫ 

ক) ‘চযোগীহয’ যকার্ায় যক আহবষ্কার কত্রন ?  

খ্) বাঙাহলর সাংকহলয একহি সাংসৃ্কয যলাক সাংগ্রত্ির নাম যলত্খ্া। 

গ) ‘বড়াহয়’ যকান কাত্বের চহরত্র ?  

ঘ) মনসামঙ্গত্লর আহদ কহবর নাম কী ?  

ঙ) চচযনেপরবযেী যুত্গর দু’েন চবষ্ণব পদকযোর নাম যলত্খ্া।  

চ)  ‘যগারিহবেয়’ যকান ধ্মেীয় যগাষ্ঠীর সাহিযে ? 

ছ) ‘যলারচন্দ্রানী’ যকান রােসভার সাহিযে ?  

ে) অন্নদামঙ্গল’ কাত্বের রচনাকাল হনত্দেশ কত্রা।  

 

২। যযত্কাত্না পাাঁচহি প্রত্শ্নর উত্তর দাও:            ২X৫ 

ক) ‘চযোগীহয’ যকান সমত্য়র রচনা ? ‘চযো’র িীকা যক রচনা কত্রন ?  

খ্) চণ্ডীমঙ্গল’ কাত্বে ক’হি কাহিহন আত্ছ এবাং কী কী ?  

গ) ‘অহভনব েয়ত্দব’ কাত্ক বলা িত্য়ত্ছ এবাং যকন ?  

ঘ) ‘চচযনেচহরযামৃয’ কাবেহি যক যকার্ায় রচনা কত্রন ?  

ঙ) আলাওত্লর ‘পদ্মাবযী’ যকান কহবর যকান কাবে অবলম্বত্ন রহচয ?  



চ) আহঙ্গত্কর হদক হদত্য় যকান বাঙাহল কহব হবদোপহযত্ক অনুসরণ কত্রহছত্লন ? হযহন যকান শযাব্দীর কহব ?  

ছ) কৃহত্তবাস ওঝার রামায়ত্ণর নাম কী ? হযহন যকান রােসভায় সম্মাহনয িত্য়হছত্লন ?  

ে) ‘শ্রীকৃষ্ণকীযেন’ কাবেহি কয বঙ্গাত্ব্দ কার সম্পাদনায় যকার্া যর্ত্ক প্রকাহশয িত্য়হছল ?  

 

৩। যযত্কাত্না হযনহি প্রত্শ্নর উত্তর দাও:            ৫X৩ 

ক) আহদ যুত্গর বাাংলা সাহিযে হিত্সত্ব চযোগীহযর গুরুত্ব হবচার কত্রা।  

খ্) লালন ফহকর এবাং যাাঁর বাউলগান সম্পত্কে সাংত্িত্প আত্লাচনা কত্রা। 

গ) কার রােত্বকাত্ল বাাংলায় যুহকে হবেয় সাংঘহিয িত্য়হছল ? এর ফলশ্রুহযত্য বাাংলা সাহিত্যের কী কী পহরবযেন সূহচয িত্য়হছল 
?  

ঘ) পহিমবাাংলার একেন মনসামঙ্গল কাবে রচহয়যার েীবন ও কাবে সম্পত্কে সাংহিপ্ত আত্লাচনা কত্রা।  

ঙ) ‘চণ্ডীদাস-সমসো’ সম্পত্কে হবহভন্ন ময পযোত্লাচনা কত্রা।  

 

৪। যযত্কাত্না একহি প্রত্শ্নর উত্তর দাও:             ১০X১ 

ক) চযোগীহয যবৌদ্ধ–হসদ্ধাচাযেত্দর গূঢ় সাধ্নসঙ্গীয িত্লও এর সাহিযেমূলে আপহরসীম।– আত্লাচনা কত্রা।  

খ্) যষাড়শ শযত্কর বাাংলা সাহিত্যে শ্রীচচযনেত্দত্বর অবদান সম্পত্কে আত্লাচনা কত্রা।  

গ) ভারযচত্ন্দ্রর ‘অন্নদামঙ্গল’ ‘নূযনমঙ্গল’ হিত্সত্ব কযদূর গ্রিণত্যাগে যা আত্লাচনা কত্রা।  

 

 


