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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 
B.A. Honours 1st Semester Examination, 2021 

CC1-BENGALI 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 60 

The figures in the margin indicate full marks. 

 িবভাগ-ক

১। িনmিলিখত য- কান চারিট  pে র উtর দাওঃ ৩×৪ = ১২
(ক) ীk কীতন কােব র পুিথ ক, কত সােল, কাথা থেক আিব ার কেরন ? পুিথিট কান ্   pিত ান থেক,

কত সােল pকািশত হয় ? পুিথিটর মেধ  pাp িচরkেট পুিথিটর কী নাম পাওয়া যায় ? 
(খ) চতন  পূববতী ও চতন  পরবতী dইজন ব ব পদকতার নাম লখ। এই পদকতােদর পদ রচনার 

বিশ  অনিধক পাঁচ লাইেন লখ। 
(গ) মনসাম ল কাব ধারার আিদ কিব ক ? পূবব  ও উtরবে র d’জন কের কিবর নাম উেlখ কের 

মনসাম ল কােব র চারিট বিশ  লখ। 
(ঘ) চতন  পূববতী ও পরবতী বাংলা সািহেত র ছয়িট পাথক - বিশ  লখ।
(ঙ) চযাপদ ক, কত সােল, কাথা থেক আিব ার কেরন ? এই gnিট কী নােম, কাথা থেক, কত সােল

pকািশত হয় ? 
(চ) মধ যুেগর সািহেত র ইিতহােস সুবণযুগ বেল কান ্ সময়সীমােক িচিhত করা হয় ? এই যুগেক সুবণযুগ 

বলা হয় কন, সংিkp পিরসের লখ। 
  

 িবভাগ-খ

২। িনmিলিখত য- কান চারিট  pে র উtর দাওঃ ৬×৪ = ২৪
(ক) টীকা লখঃ 

 িdজ মাধব, সn া ভাষা 
(খ) চ ীম ল কােব র  কিব কােক বলা হয় ? তাঁর কাব kিত আেলাচনা কর।
(গ) ‘‘মহাভারেতর কথা অমতৃ সমান’’ – কিব কিথত এই উিk তারঁ মহাভারেতর অনুবাদেক কতটা মৗিলক 

কের tেলেছ, সংিkp আকাের তার পিরচয় দাও। 
(ঘ) চযাপেদ pিতফিলত তদানীnন সমােজর য চালিচt পাওয়া যায়, তার পিরচয় দাও।
(ঙ) ব ব কিব িহসােব কিব চ ীদােসর িনজsতা িনেজর ভাষায় লখ।
(চ) বাংলার সমাজ-সংskিতেত tকী আkমেণর pভাব সmেক আেলাচনা কর।
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 িবভাগ-গ 

৩। িনmিলিখত য- কান dিট  pে র উtর দাওঃ ১২×২ = ২৪
(ক) বাংলা সািহেত  কিব িবদ াপিতেক অn িkর যৗিkকতা িবচার কর।
(খ) আরাকান রাসাঙ রাজসভার সািহত  মধ যুেগর বাংলা সািহেত র ইিতহােস কন িবেশষভােব 

উেlখেযাগ । এই রাজসভার অন তম কিব সয়দ আলাওেলর কােব র সংিkp পিরচয় দাও। 
(গ) ীk কীতন কােব র grt বাংলা সািহেত র ইিতহােস কীভােব ব াখ াত হয়, আেলাচনা কর। pস ত 

এই কােব র গঠনগত বিচt  কী ? তার সানুপু  উtর দাও। 
(ঘ) চযা পূববতী বাঙািলর সািহত চচার পিরচয় দাও।

 
——×—— 

 


