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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 
B.A. Honours 3rd Semester Examination, 2021  

CC5-BENGALI 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 60 

The figures in the margin indicate full marks. 

১। িনmিলিখত য- কােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৩×৪ = ১২
(ক) লখীnেরর িবেয়র টাপর ক বািনেয়িছল ? টাপরিট িকভােব সিjত হেয়িছল ?
(খ)  ‘‘কাল িনdা ধের তাের দবীর মায়ায়,

 িলেত িলেত রামা, p ের িচরায়॥’’ 
— কান ্  কােব , কার সmেক, কন এrপ বলা হেয়েছ ? 

(গ) মুkn চkবতীর চ ীম ল কােব  িনদয়ার ‘সাধভkণ’-এ য সমs খাবােরর আেয়াজন করা হেয়িছল, 
সgিলর নাম বল। 

(ঘ) মুkn চkবতী কাথায় জngহণ কেরন ? তারঁ িপতার নাম কী ? কান ্ নগের, কার পৃ েপাষকতায় িতিন 
তাঁর কাব িট রচনা কেরন ? 

(ঙ) ‘ চতন ভাগবত’ gেnর আিদখে  বৃnাবন দাস কয়িট অধ ায় রচনা কেরেছন ? এই অধ ায়gিলেত 
চতন জীবেনর কান ্  কান ্  িবষয় বিণত হেয়েছ ? 

(চ) চতন েদেবর িdতীয় পtীর নাম িক িছল ? তারঁ িdতীয় িবেয়র ব য়ভার ক বহন কেরিছেলন ? তাঁর pথম 
পtীর মৃt  কীভােব ঘেটিছল ? 

  
২। িনmিলিখত য- কােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৬×৪ = ২৪

(ক) নতা- ক দবচিরt বলার কারণ িক ? চিরtিটর সংিkp পিরচয় দাও।
(খ) লাকসংskিতর নানা উপাদােন kমানেnর মনসাম ল কাব খািন িবিশ  হেয় উেঠেছ — উদাহরণসহ 

আেলাচনা কেরা। 
(গ) মুkn চkবতীর চ ীম ল কােব র ‘কালেকtর িববাহ’ অংশ অবলmেন তৎকালীন সমােজর িববাহ 

পdিত, bাhণ  সংskিত ও stী-আচােরর পিরচয় দাও। 
(ঘ) ‘প গেণর knন’ অবলmেন মুkn চkবতীর কৗtকরস সৃি র kিতt আেলাচনা কেরা। 
(ঙ) িনত ানn লীলা বা িনত ানn তেttর পিরচয় দাও।
(চ) ‘ চতন ভাগবত’ gেn মহাp র িবদ ািশkার য িববরণ আেছ তার পিরচয় দাও।

  



UG/CBCS/B.A./Hons./3rd Sem./Bengali/BENCC5/2021 

3010 2

৩। িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ১২×২= ২৪
(ক) কতকাদাস kমানেnর ‘মনসাম ল’ কাব  অনুসরেণ বhলা চিরtিট িচিtত কেরা।
(খ) তামােদর পাঠ  মুkn চkবতীর চ ীম ল কােব  উপন ােসর য সকল লkণ pকিটত হেয়েছ, সgিলর 

উেlখ কেরা। 
(গ) মুkn চkবতীর চ ীম ল কাব  অনুসরেণ ভাড়ুদt ও মুরারীশীল চিরt dিটর পিরচয় দাও। 
(ঘ) বৃnাবন দাস তাঁর ‘ চতন ভাগবত’-এ সমকালীন সমাজ িচেtর য পিরচয় িদেয়েছন তা িববতৃ কেরা। 

 
——×—— 

 


