
১ম বষ ১ম সিম ার ব াকলগ পরী া ২০২০ 
বাংলা সািহেত র ইিতহাস ও বাংলা ভাষার ইিতহাস  

(বাংলা া াম) 

BAPBNGC101 
 

পরী া প িত 

১. উ র পে  িনেজর নাম, কেলজ রাল নং, রিজে শন নং ও ফান নং িলখেব।  

২. রিচত ক িটর PDF কর। (পৃ া সংখ া থাকা আবিশ ক) 

৩. PDF িট এই dwcbacklog2020@gmail.com মল আইিডেত পাঠাও। 

৪. মল আইিডর মেধ  িনেজর নাম, কেলজ রাল নং, রিজে শন নং ও ফান নং থাকা আবিশ ক। 

৫. মল আইিডেত পাঠােনার পর িনেজর কােছ হাডকিপ রেখ দাও। 

৬. KNU-এর মাকস আপেলাড পাটােল পরী াথীর নাম না থাকেল তার পরী ািট বািতল বেল গণ  হেব।  
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KNU/20/ BAPBNGC101 

 

2020  

1st Semester 

CORE (Program) 

Discipline: BENGALI 

Full Marks: 40                     Time: 2 Hours  

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নমান ক্ষনর্দেশক।  

পরীিার্েীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর দদওয়া প্রর্য়ােন।  

Course Name: বাংিা সাক্ষির্যযর ইক্ষযিাস ও বাংিা ভাষার ইক্ষযিাস 

Course Code: BAPBNGC101 

১। দয-দকার্না পাাঁচক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও :        ১ x ৫ 

ক) বাংিা গর্দযর েনক কার্ক বিা িয়? 

খ্) বাংিা ভাষা দকান মূি ভাষা দগাষ্ঠীর অন্তগেয? 

গ) মধুসূদন দর্ত্তর দুক্ষি কাবযগ্রর্ের নাম দির্খ্া।  

ঘ) সাধু>সাউধ – কী োযীয় ধ্বক্ষন পক্ষরবযেন? 

ঙ) ‘আিার্ির ঘর্রর দুিাি’ গ্রেক্ষির দিখ্র্কর নাম দির্খ্া।   

চ) আক্ষদ মধযযুর্গর বাংিা ভাষার একক্ষি সাক্ষিক্ষযযক ক্ষনদশেন দির্খ্া। 

ছ) ‘কামরূপী’ উপভাষা দকান অঞ্চর্ি প্রচক্ষিয? 

ে) ‘বণেক্ষিত্ব’ বির্য কী দবার্ া?  

 ) ‘ক্ষিক্ষপমািা’ গ্রেক্ষি কার দিখ্া? 

 ঞ) চযোপর্দর প্রর্ম পদক্ষির রচক্ষয়যা দক?  

২। দযর্কার্না পাাঁচক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও :        ২ x ৫ 

 

ক) ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষবদযাসাগর যাাঁর ‘দবযাি পঞ্চক্ষবংশক্ষয’ ও ‘সীযার বনবাস’ গ্রে দুক্ষি দকান দকান গ্রে অনুসরর্ণ 

রচনা কর্রন?                      
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খ্) বাংিা ভাষায় উপভাষা কয়ক্ষি ও কী কী?                                 

গ) ক্ষবপ্রকষে কার্ক বর্ি? উদািরণ দাও।                                              

ঘ) আধুক্ষনক যুর্গর কািসীমা ক্ষনর্দেশ কর্রা।  

ঙ) যৎসম শব্দ কার্ক বর্ি? উদািরণ দাও।                                           

চ) ‘শ্রীকৃষ্ণকীযেন’ কাবযক্ষি কয়ক্ষি খ্র্ে ক্ষবভক্ত? কাবযক্ষির দশষ খ্েক্ষির নাম দির্খ্া।           

ছ) চেীমঙ্গি কার্বযর দেষ্ট কক্ষব দক? যাাঁর রক্ষচয কার্বযর নাম দির্খ্া।                       

ে) নেরুি ইসিার্মর প্রর্ম কাবযগ্রে দকানক্ষি? কয ক্ষিস্টার্ব্দ এক্ষি প্রকাক্ষশয িয়?         

 ) ‘পর্র্র পাাঁচাক্ষি’ উপনযাসক্ষি কার দিখ্া? উপনযাসক্ষি দকান পক্ষিকায় প্রকাক্ষশয িয়?      

ঞ) বক্ষিমচর্ন্দ্রর দিখ্া প্রর্ম বাংিা উপনযাস দকানক্ষি? কয ক্ষিস্টার্ব্দ উপনযাসক্ষি প্রকাক্ষশয িয়?    

৩। দয-দকার্না ক্ষযনক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও :        ৫ x ৩ 

 

ক) বাংিা সাক্ষির্যযর আক্ষদ ক্ষনদশেন কী? বাংিা সাক্ষির্যযর ইক্ষযিার্স যার গুরুত্ব দির্খ্া। 

খ্) কৃক্ষত্তবাসী রামায়র্ণর েনক্ষপ্রয়যার কারণগুক্ষি দির্খ্া।   

গ) ধ্বক্ষন পক্ষরবযের্নর কারণগুক্ষি দির্খ্া।  

ঘ) মধুসূদন দর্ত্তর কক্ষবপ্রক্ষযভার মূিযায়ন কর্রা।    

ঙ) বঙ্গাক্ষি উপভাষার চারক্ষি কর্র ধ্বক্ষনযাক্ষিক ও রূপযাক্ষিক ববক্ষশষ্টয দির্খ্া।   

চ) বাংিা গর্দযর ক্ষবকার্শ দ ািে উইক্ষিয়াম কর্ির্ের দুেন দিখ্র্কর অবদান আর্িাচনা কর্রা।    

৪। দযর্কার্না একক্ষি  প্রর্শ্নর উত্তর দাও :             ১০ x ১  

 

ক) শব্দার্ে পক্ষরবযের্নর  ক্ষবক্ষভন্ন ধারাগুক্ষি দৃষ্টান্তসি  আর্িাচনা কর্রা।  

খ্) ভারযচর্ন্দ্রর ‘অন্নদামঙ্গি’ কাবযক্ষির্ক ‘নূযনমঙ্গি’ বিার কারণগুক্ষি আর্িাচনা কর্রা। 

গ) বাংিা কর্াসাক্ষির্যয রবীন্দ্রনার্র্র অবদান আর্িাচনা কর্রা।   


