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UG 1st Semester Examination 2021

Award: BA (HONS)

Discipline: BENGALI

Course Type: GE (Hons)

Course Code: BAHBNGGE101

Course Name: বাংলা সাহিত্ ও সংস্হতত ইহতিাস

Full Marks: 40 Time: 2 Hours

দহ্ষ পারা সংখ্াাহল প্রা্ হ্রদদেশ।

পতী্াষদীরদত যষাসমব হ্রেত ভাষায় উতত হদরত িরব।

১। যযরশার্া পাঁচহি পর্ত উতত দাও: ১X৫

শ) যতারারদত পাঠ্ ‘বাঙাহলত ইহতিাস’ গ্হি যশা্ রূল গর্ত সংহ্ষ সংসতষ ?

খ) শুশুতরশ ডাশাত সরয় আেও বাংলায় যয ‘চু চু’ বা ‘তু তু’ েব উচাতষ শতা িয় তা যশা্ ভাষা যষরশ এরসরে ?

গ) পহতবােশ ইউইয়া্-যচায়াং যশা্ েতরশ এরদরে এরসহেরল্ ?

ঘ) াষযুরগত যতপপ্রুদাত ্ার শী হেল ?

ঙ) ‘অনদারাল’ শাব্ শাত যলখা ও যশা্ সররয় তহচত ?

চ) র্সারাল শারব্ত এশে্ পহ্রবাীয় শহবত ্ার যলরখা।

ে) ঈশতচর হবদ্াসাগত যেকহপয়ারতত যশা্ ্ািশ অবলমর্ ‘ভাহরহবলাস’ তচ্া শরত্ ?

ে) তবীর্াষ ঠাশুত শত হ্রারব পয়াত ি্ ?

২। যযরশার্া পাঁচহি পর্ত উতত দাও: ২X৫

শ) পাল বংরেত দু’ে্ তাোত ্ার যলরখা।

খ) ‘তাঢ়া’ ে্পরদত উর্খ পষর যশা্ পঁুহষরত পাওয়া যায় এবং এত তােধা্ীত ্ার শী হেল ?

গ) আে যষরশ সারে পাঁচরো বেত আরগ গাাত পূবদ-দহ্ষবাহি্ী পবািরশ শী ্ারর ডাশা িত ? এখ্ তাত ্ার শী ?

ঘ) ‘শবীরবচ্সরুচয়’ সংশল্ গ্হি যশা্ সরয়শারল হলহখত িয় এবং এরত শতে্ শহবত শহবতা সংশহলত িরয়হেল ?

ঙ) চযদাপরদত দু’ে্ শহবত ্ার যলরখা।

চ) ‘হবরদািী’ শহবতাহি শাত যলখা এবং এহি শত হ্রারব পষর পশাহেত িয় ?



ে) বহ্রচররত দুহি উপ্্ারসত ্ার যলরখা।

ে) ‘্বান’ শী ধতরষত তচ্া ? এত তচহয়তা যশ ?

৩। যযরশার্া হত্হি পর্ত উতত দাও: ৫X৩

শ) “চতুষদ-পঞর েতশ যষরশ অরাদে েতরশত যেষ পযদর বাংলাত গাররত এই যচিাতা ও পশ্হত হবরেষ বদলায়হ্” – যলখশ

অবলমর্ বাংলাত গারেীবর্ত সংহ্ষ বষদ্া দাও।

খ) “রাৎস্্্ায়” শারশ বরল সংর্রপ আরলাচ্া শরতা।

গ) রাইরশল রধুসূদর্ত যলখা ‘বীতাা্া শাব্’ত সংহ্ষ পহতচয় দাও।

ঘ) ববষব পদ তচ্ায় চণীদারসত শ্হতত সংর্রপ যলরখা।

ঙ) তবীর্ারষত শহবেীবর্ত ঐশযদ-পরবদত শরয়শহি শাব্গর্ত পহতচয় দাও।

৪। যযরশার্া এশহি পর্ত উতত দাও: ১০X১

শ) চযদাগীহতত আহবষাত, ভাষা এবং সাহিত্রুল্ সমরশদ হবসাহতত আরলাচ্া শরতা।

খ) বাংলা উপ্্াস সাহিরত্ তাতাে্ত বর্্াপাধারয়ত শ্হতত আরলাচ্া শরতা।

গ) ‘বাঙাহলত ইহতিাস’ অবলমর্ পাচী্ বাংলাত (অরর যষরশ দাদে েতশ) যবপ্ জা্-হবজা্, হে্া-দী্া এবং হে্া

পহততা্াহল সমরশদ সহবসাত আরলাচ্া শরতা।


