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KNU/20/BAHBNGGE101 

 

2020  

1st Semester 

GE (Honours) 

Discipline: BENGALI 

Full Marks: 40                     Time: 2 Hours  

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নমান ক্ষনর্দেশক।  

পরীিার্েীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর দদওয়া প্রর্য়ােন।  

Course Name: বাংিা সাক্ষিত্য ও সংসৃ্কক্ষত্র ইক্ষত্িাস 

Course Code: BAHBNGGE101 

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

ক) ক্ষত্স্তার দক্ষিণবািী পূবেত্ম দরার্ত্র নাম কী? 

খ্) 'বর্রন্দ্রক ক্ষশল্পীর্ াষ্ঠী চূডামক্ষণ' কার্ক বিা িয়? 

 ) িক্ষস্ত সসর্নযর অধ্যির্ক কী বিা ির্ত্া? 

ঘ) বমেন বংর্শর দশষ রাো দক? 

ঙ) বাংিার্দর্শর প্রকৃত্ আক্ষদবাসী কারা? 

চ)  ণনািয আর্দাির্নর পক্ষর্কৃৎ কার্ক বিা যায়? 

ছ) 'দ ারা' উপনযাসক্ষির রচক্ষয়ত্ার্ক? 

ে) বাংিা  র্দয দিখ্া ক্ষবদযাসা র্রর প্রর্ম দশাক ার্াক্ষির নাম দির্খ্া। 

ঝ) চযোপদ এর প্রকৃত্ নাম কী? 

ঞ) ভাাঁড়ু  দত্ত দকান্ কার্বযর অনযত্ম খ্ি চক্ষরত্র? 

২। দযর্কার্না পাাঁচক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও :        ২ x ৫ 

 

ক) 'শাবর্রাৎসব' কী? ত্া কখ্ন পাক্ষিত্ ির্ত্া? 
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খ্) পাি য়ুর্ র দ়ুেন মক্ষিিা বাঙাক্ষি কক্ষবর নাম দির্খ্া। ত্াাঁর্দর রচনার উর্েখ্ দকার্ায় আর্ছ? 

 ) নেরুি ইসিার্মর দ়ুক্ষি কাবযগ্রর্ের নাম দির্খ্া। 

ঘ) রবীন্দ্রনার্র্র দ়ুক্ষি রূপক-সাংর্কক্ষত্ক নাির্কর নাম দির্খ্া। 

ঙ) বক্ষিমচর্ন্দ্রর দ়ুক্ষি সামাক্ষেক উপনযার্সর নাম প্রকাশকাি সি উর্েখ্ কর্রা। 

চ) 'কক্ষব'কার দিখ্া? ক্ষক োত্ীয় গ্রে? 

ছ) 'নূত্ন মঙ্গি'কার্ক বর্ি?এই কার্বযর রষ্টার্ক? 

ে) 'চন্ডীমঙ্গি' কার্বযর কয়ক্ষি খ্ন্ড? দশষ খ্ন্ডক্ষি কী নার্ম পক্ষরক্ষচত্? 

ঝ) বড়ু  চন্ডীদার্সর েন্মস্থান দকার্ায়? ক্ষত্ক্ষন দকান্ দদবীর উপাসক ক্ষছর্িন? 

ঞ) 'বনিত্া দসন' কাবযগ্রেক্ষি কার দিখ্া?এই গ্রর্ের নাম কক্ষবত্া দকান্ ক্ষি? 

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

 

ক) প্রাচীন বাংিার সঙ্গীত্চচো এবং নৃত্যকিার সংক্ষিপ্ত পক্ষরচয় দাও। 

খ্) দকান্ প্রাণীক্ষবষয়ক ক্ষবদযায় বাংিার্দর্শর সবোক্ষধ্ক প্রক্ষসক্ষি ঘর্িক্ষছি? দসই ক্ষবদযার সংক্ষিপ্ত পক্ষরচয় দাও। 

 ) বাংিাভাষার আক্ষদত্ম সাক্ষিক্ষত্যক ক্ষনদশেন চযোপর্দ সমকািীন বাংিার্দর্শর সমাে েীবর্নর দয ছক্ষব 

প্রকাক্ষশত্ ির্য়র্ছ,সংর্ির্প ত্ার পক্ষরচয় দাও। 

ঘ) বাংিা  দয সাক্ষির্ত্যর ক্ষবকার্শ দ ািে উইক্ষিয়াম কর্ির্ের অবদান আর্িাচনা কর্রা। 

ঙ) কৃক্ষত্তবার্সর আক্ষবভোবকাি ক্ষনর্য় ক্ষবর্শষজ্ঞর্দর মত্ামর্ত্র সারমমে দির্খ্া। 

চ) শরৎচন্দ্র চর্টাপাধ্যার্য়র দয-দকার্না দ়ু ক্ষি উপনযার্সর কাক্ষিক্ষন উর্েখ্ কর্র দসগুক্ষির সবক্ষশষ্টয ও অক্ষভনবর্ের 

কারণ আর্িাচনা কর্রা। 

৪। দযর্কার্না একক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও :             ১০ x ১  

 

ক) দত্ামার পাঠ্য 'বাঙাক্ষির ইক্ষত্িাস' গ্রে অবিম্বর্ন প্রাচীন বাংিার নারী সমার্ের সংক্ষিপ্ত পক্ষরচয় দাও। 

খ্) বাংিা কাবয-কক্ষবত্ার ইক্ষত্িার্স েীবনানর্দর অবদানআর্িাচনা কর্রা। 

 ) 'শ্রীকৃষ্ণকীত্েন' কার্বযর রাধ্াক্ষবরি অংশক্ষির্ক প্রক্ষিপ্ত বিা যায় ক্ষকনা আর্িাচনা কর্রা। 



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 debdipdhibar.bclll@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 হাড�কিপ �রেখ দাও। 

৬. KNU-এর মাক�স আপেলাড �পাট�ােল পরী�াথ�ীর নাম না থাকেল তার পরী�ািট বািতল বেল গণ� হেব।    

 


