
UG/CBCS/B.A./Hons./1st Sem./Bengali/BENGE1/2021 

1008 1  Turn Over 

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

GE1-P1-BENGALI 

বাংলা সািহত  ও বাংলা ভাষার ইিতহাস 

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) pকাশকাল অনুযায়ী kমাnেয় বি মচnd চে াপাধ ােয়র উপন াসgিলর নাম লখ।
(খ) বাংলা সািহেত  ‘ ভােরর পািখ’ কােক বলা হয় ? তাঁেক এই নাম দবার কারণ কী ?
(গ) sরস িত কােক বেল ? উদাহরণসহ এর pকারেভদgিলর নাম লখ।
(ঘ) ‘বৃtসংহার’ কােব র লখক ক ? এিট কী জাতীয় gn ? এই gেn কােক নায়ক rেপ বণনা করা 

হেয়েছ ? 
(ঙ) ‘ জাড়কলম’ কী ? এ জাতীয় শেbর িতনিট উদাহরণ দাও।
(চ) ‘নীলদপণ’ নাটেকর রচিয়তা ক ? এই নাটক রচনার pkাপেট বিণত তদানীnন kষক সমােজর 

কান ্  িচt pিতফিলত হেয়েছ ? 
  

 িবভাগ-খ
২। িনmিলিখত য- কান চারিট  pে র উtর দাওঃ ৬×৪ = ২৪

(ক) যুগসিnর কিব িহসােব ঈ রgেpর কাব pিতভার মূল ায়ন কর।
(খ) িগিরশচnd ঘােষর পৗরািণক নাটকgিলর নাম লখ ও তাঁর একিট pিতিনিধsানীয় পৗরািণক নাটেকর 

সংিkp পিরচয় দাও। 
(গ) টীকা লখঃ 

 আরণ ক, পুtল নােচর ইিতকথা । 
(ঘ) টীকা লখঃ 

 sরভিk, অিপিনিহিত, লাকিনrিk। 
(ঙ) রামেমাহন রায় সািহিত ক িছেলন না, তবু বাংলা গদ  সািহেত  তাঁর অেনক অবদান আেছ — িবষয়িট 

পযােলাচনা কর। 
(চ) বাংলা নাটক রচনার ইিতহােস মধুসূদন দেtর অবদান উেlখ কর।
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 িবভাগ-গ 

৩। িনmিলিখত য- কান dিট  pে র উtর দাওঃ ১২×২ = ২৪
(ক) রখািচেtর সাহােয  বাংলা ভাষার উdেবর ইিতহাস িববতৃ কর।
(খ) বাংলা ছাটগl রচনার ধারায় রবীndনাথ ঠাkেরর kিতt িবচার কর।
(গ) বাংলা উপভাষা কয়িট ? অ লেভেদ উপভাষাgিলর নাম লখ ও ‘কামrপী’ উপভাষার িনতািttক 

ও rপতািttক বিশ  লখ। 
(ঘ) ফাট উইিলয়াম কেলজ pিত ার pাথিমক উেdশ  িক িছল ? এই কেলেজ িবিভn সমেয় চিচত বাংলা 

গেদ র পিরচয় দাও। 
 

——×—— 
 


