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UG 3RD SEMESTER EXAMINATION 2021

AWARD : B.A (HONS.)

DISCIPLINE : BENGALI

COURSE TYPE : CC (HONOURS)

COURSE CODE : BAHBNGC301

COURSE NAME : মঙ্গলকা ও চরিতসলরিতা

Full Marks: 40 Time: 2 Hours

দর্ষ পলরা সংখালার্ প্মল্ র্রদদেগ।

পিী্লষদীরদি যষলসমক র্রেি ভলষলয় উতি রদরত িরক।

১. যয-যগলর্ল পলঁচরি পর্ি উতি দলও: ১X৫

গ) গলি র্রদদরে কৃনলক্ দলস ‘চচত্াভলাকত’ িচ্ল গরি্?

খ) শরাীিলঙ গলি গলরে যগলষলয় ‘যালপল্ম্’ র্রয়রের্্?

া) ‘ধ্া তুরম রমশ পুিনি ভলাাকল্’--রমশ পুিনি যগ?

ঘ) ‘সিসকদ্’ গলরগ ক্ল িরয়রে?

ঙ) ‘চণীমঙ্’ িচরয়তলি চপতৃগ রভিল যগল্ যে্লি যগল্ গলরম রে্?

চ) গল্রগতুি রপতল-মলতলি ্লম গী?

ে) ‘আি গড়লইয়ল’ গী?

ে) ‘্ীচ রগ উতম িরক পলইর্ কহ ধ্’—যগ গলি সমরগদ এই উর্ গরিরে?

২. যযরগলর্ল পলঁচরি পর্ি উতি দলও: ২X৫

গ) ‘চচত্াভলাকত’ িচ্লি উপলদল্ গরক যগল্ যগল্ উৎস যষরগ যপরয়রের্্ ?

খ) ‘রের্য়লও গলরিল ্ল গরি্ যতেভঙ’—যগ গলরগ েয় গরি ‘যতেভঙ’ গরি্ র্ ?

া) র্তাল্রনি েনাল্ যগলষলয় রে্? তলঁি পূকদলশরমি রপতল-মলতলি ্লম গী ?

ঘ) ‘যয তলিলি দলসাপদ ভলরক র্িরি/ তলিলি অকো দলসা গরি্ ঈশি’-- পসঙরি গী ?



ঙ) ‘্ফরিি িলরত খলঁড়ল কহরড় ের্ি ভলঁড়ল’—এই পকলদরিি অষদ গী ?

চ) ‘চত্ রকর্ গরি সল্/যগক্ উদগ পল্/রেশ গলরন ওদর্ি তরি’–গলি অকালি গষল ক্ল িরয়রে? ‘উদগ’ একং ‘ওদ্’

েবদুরিি অষদ গী ?

ে) ‘দুঃখ গি অকধল্ দুঃখ গি অকধল্/েল্ু ভল্ু গৃেলষু েীরতি পরিতলষ’—গলি দুঃখ? েল্ু ভল্ু গৃেলষু গীভলরক েীত র্কলিষ

গরি ?

ে) ‘যেলি গলস যতলর্ যয্ যতয়লরিয়ল তল্’—গলি গষল ক্ল িরয়রে? ‘যতয়লরিয়ল তল্’ গী ?

৩. যযরগলর্ল রত্রি পর্ি উতি দলও: ৫X৩

গ) ‘চচত্াভলাকত’ আরদখণ অক্মর্ শরাীিলঙতত আর্লচ্ল গরিল।

খ) ‘চচত্াভলাকত’-এি আরদখরণ শরাীিলরঙি দুরি অর্ীরগগ ্ী্ল কষদ্ল গরিল।

া) কৃনলক্ দলস তলঁি গলরকা যযভলরক িরিদলস-মলিলতা কষদ্ল গরিরে্ তল সংর্রপ আর্লচ্ল।

ঘ) ‘ভলর্ যফলঁিল মিলদম।/যেঁড়ল ধুরত যগলঁচল্ম/শকরষ গ্ম খি।’--গলি গষল ক্ল িরয়রে? উর্দ কার্ি চরিত-চকরেদা আর্লচ্ল

গরিল।

ঙ) ‘আরে্লঙ এগলরগ্ী করসয়ল গল্র্/আর্্ যতলমলি সলমী কলর্ র্োরষ’।--যগ যগল্ পসরঙ এ-গষল কর্রে্? উর্রিি তলৎপযদ

কুরিরয় দলও। এই উর্রত গী অ্ঙলি আরে?

৪. যযরগলর্ল এগরি পর্ি উতি দলও: ১০X১

গ) ‘চচত্াভলাকত’ আরদখণ অক্মর্ ‘রদর্েয়ী-রকরমলচ্’ পসঙরি আর্লচ্ল গরি র্মলই পরণরতি চরিতমরিমল কুরিরয় দলও।

খ) ‘এ যুরা েনলর্ মুগুনিলম গরক ্ল িরয় ঔপ্ালরসগ িরত্’।–সমলর্লচরগি এই উর্রিি সলিকতল রকচলি গরিল।

া) ‘চণীমঙর্ি’ আরখরিগ খরণ কালধ গল্রগতু চরিতরি যযভলরক রচরতত িরয়রে উদৃরতসি তলি পরিচয় দলও।


