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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 
B.A. Honours 4th Semester Examination, 2022  

GE2-P2-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) দল কােক বেল ? দলেক কয়িট ভােগ ভাগ করা যায় ও কী কী ? pেত কিট ভােগর একিট কের 
উদাহরণ দাও। 

(খ) কলাবৃt ছেnর pকারেভদ লেখা। এই ছnেক িবিভn ছাnিসক কী কী নােম অিভিহত কেরেছন ? 
(গ) ‘ভারত ভারতখ াত আপনার gেণ’ – উদাহরণিট কান ্অলংকার ব াখ াসহ লেখা।
(ঘ) সাদৃশ মূলক অলংকােরর কয়িট উপাদান ? উপাদানgিলর নাম উেlখ কের একিট উদাহরণ িদেয় 

বুিঝেয় দাও। 
(ঙ) ‘ভাওয়াইয়া’ কথার বু ৎপিtগত অথ কী ? এই লাকসংগীত মূলত কান ্অ েল pচিলত ? একজন 

িবখ াত ভাওয়াইয়া িশlীর নাম লেখা। 
(চ) ‘খেনর দশ’ কান ্  অ লেক বলা হয় ? খন গান মূলত কয় pকার ও কী কী ?

  

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

(ক) যিত কােক বেল ? কত pকার ও কী কী ? উদাহরণসহ অথ-যিতর সে  ছn-যিতর পাথক  লেখা। 
(খ) ছnিলিপ pstত কেরাঃ

(অ)  মহাভারেতর কথা অমতৃ সমান। 
 কাশীরাম দাস কেহ েন পুণ বান॥ 

 (আ)  আিম যিদ জn িনেতম কািলদােসর কােল। 
 দেব হেতম দশম রt নবরেtর মােল॥ 

(গ) উৎেpkা অলংকার কােক বেল ? উদাহরণসহ এর pকারেভদgিল আেলাচনা কেরা।
(ঘ) অলংকার িনণয় কেরাঃ

(অ)  পািখর নীেড়র মেতা চাখ tেল নােটােরর বনলতা সন। 
 (আ)  ক sের বj লjাহত। 
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(ঙ) সমাজ জীবন িচtায়েন pবােদর িমকা লেখা।
(চ) ভাd ও সু গান কান ্  অ েল pচিলত ? এই dই গােনর একিট tলনামূলক আেলাচনা কেরা। 

  
৩। িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ১২×২ = ২৪

(ক) অkরবৃt ছn কােক বেল ? এই ছেnর বিশ gিল উদাহরণসহ ব াখ া কেরা।
(খ) উপমা ও rপক অলংকােরর সmক ও পাথক  িবশেদ আেলাচনা কেরা।
(গ) উদাহরণসহ সংjা দাওঃ 

 ষ, অপhnিত, সমােসািk, ব াজstিত 
(ঘ) বাংলা ছড়ার গঠন ও িবষয় বিচt  আেলাচনা কেরা।

 
——×—— 

 


