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UG 3RD SEMESTER EXAMINATION 2021

AWARD : B.A (PROGRAM)

DISCIPLINE : BENGALI

COURSE TYPE : CC (PROGRAM)

COURSE CODE : BAHBNGC301

COURSE NAME : মধ্যযুগে বাংলা পদাবলল

Full Marks: 40 Time: 2 Hours

দল্ষ পারা সংখ্াালল প্মা্ ল্ুদদেশ।

পেী্াষদীুদে যষাসমব ল্ুেে ভাষায় উতে লদুে হুব।

১। যয-যশাু্া পাঁচলি পু্ে উতে দাও: ১X৫

শ) ‘পদাবলল’ েবলি যশা্ শাুব্ পষম ব্ববে হয় ?

খ) যশা্ ববষব শলব ‘ল্েীয় লবদ্াপলে’ ্াুম পলেলচে ?

গ) ‘আেয হাম লশ যপখলয ঁ ্ব্ীপচপ’ পদলিে েচলয়োে ্াম যলুখা।

ঘ) চণীদাস যশা্ যদবীে উপাসশ লিুল্ ?

ঙ) “লশ আুি েব অরুে, ্া পালে বযলিুে”—যশ, শাুশ উু্ে্ শুে এশষা বুলুি ?

চ)”খুলে পধা্ যে, যশ আুি যোমাে মে” - বকা যশ ? লেল্ শাুশ খল বুলুি্ ?

ি) ‘মা আমায় ঘযোুব শে’ পদলি যশা্ পযদাুয়ে ?

ে) োমপসাদ যস্ শাে শাি যষুশ ‘শলবেঞ্’ উপালধ লাভ শুেলিুল্ ?

২। যযুশাু্া পাঁচলি পু্ে উতে দাও: ২X৫

শ) ‘লশ যপখলয ঁ ্িবে যগরে লশুোে’—‘যপখলয ঁ’ েুবে অষদ যলুখা। ‘যগরে লশুোে’ বলুে শাুশ যবািাু্া হুয়ুি?

খ) ‘হাে বাঢ়াইল চাঁুদ’—সংু্ুপ এ শষালিে োৎপযদ ব্াখ্া শুো।

গ) “যোুহ ে্লম’ পয্,/ যোুহ সমাওে,/ সাগে-লহেী সমা্া”—উদ্োংেলি সেলভাুব বযলিুয় দাও।



ঘ) ‘মষযো ্গুে লিুল ে ভাল’—যশ, শাুশ উু্ে্ শুে এশষা বুলুি?

ঙ) ‘শলহুি লেখেী, লশ শলে অচল’—‘লেখেী’ ও ‘অচল’ বলুে শাুদে যবািাু্া হুয়ুি?

চ) “ষড়ৈশযদ আুি যাঁে, লভ্া লশ েীলবশা োঁে?”—‘ষড়ৈশুযদ’ে পলেচয় দাও।

ি) “আলম যসই অবলধ, সেুম মেুম আলি মু্াভুগ”— পসগলি শী ’?

ে) ‘যদলখ ব্াুণেই এই েীলে মা’—সাধশ-শলব যশা্ েীলেে শষা এখাু্ বলুে যচুয়ুি্?

৩। যযুশাু্া লে্লি পু্ে উতে দাও: ৫X৩

শ) ‘যাঁহা যাঁহা ল্শসুয় ে য্ ে য্ যে্ালে’ পদলিে লবুেষত আুলাচ্া শুো।

খ) “ইুষ যলদ সযপলে যেেলব যগহ।/ যপমশ লালগ উুপখলব যদহ।।”—সপসগ োৎপযদ লবু্ষষ শুো।

গ) ‘লগলে, এবাে আমাে উমা এুল, আে উমা পাঠাব ্া’ পদলিুে শীভাুব যসই সমুয়ে সমাে বাসব রপ যপুয়ুি ো

আুলাচ্া শুো।

ঘ) ‘আলম লশ যহলেলাম ল্লে-সপু্’—পদলিুে যয আধ্ালতশ ব্ঞ্া েুয়ুি ো স্ শুো।

ঙ) ‘ভুবে আো যখলব পাো’ পদলিুে শলবে বদ সাধ্-েীবু্ে যয পলেচয় েুয়ুি ো ল্ুেে ভাষায় যলুখা।

৪। যযুশাু্া এশলি পু্ে উতে দাও: ১০X১

শ) ববষব েসসালহে্ অ য্যায়ী যগরেচলদশাে সংজা দাও। পাঠ্পদ অবলমু্ এে সরপ লবু্ষষ শুো।

খ) যোমাুদে পাঠ্ লবদ্াপলে েলচে যযুশাু্া দয ’লি পুদে ভাবুসরপযদ লবু্ষষ শুো।

গ) যোমাুদে পাঠ্ লবেয়া পযদাুয়ে পদ দয লিুে মাে্বদুয়ে যবদ্াে যয িলব ফয ুি উুঠুি ো ল্ুেে ভাষায় যলুখা।


