Activity ID: 1903003021
BA-VI/Bengali-AHBNG-603-DSE-3TH/60116- (MADHYAYOUGER BANGLA SAHITYA)/20
BA 6th Semester Examination, October 2020
Subject: বাাংলা
Course Title: মধ্যযুগের বাাংলা সাহিত্য
Course Code: AHBNG-603-DSE-3

Course ID: 60116
সময়ঃ ১ ঘন্টা

পূর্ণমানঃ ২০

দক্ষির্-প্রান্তস্থ সাংখ্যাগুক্ষল প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদণশক।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।
১। যয-য াগ া দু’টি প্রগের উত্তর দাও।

২×২=৪

ক) মালাধর বসু োাঁর কাশ্নবযর েনয কার কাছ থর্থশ্নক কী উপাক্ষধ থপশ্নয়ক্ষছশ্নলন?
খ্) ‘শ্রীকৃ ষ্ণক্ষবেয়’ কাশ্নবয উক্ষিক্ষখ্ে কক্ষবর রচনাকালজ্ঞাপক থলাকটি থলশ্নখ্া।
গ) ধমণমঙ্গল কাশ্নবয বীরাঙ্গনা নারী চক্ষরত্র কাশ্নদর বলা হয়?
ঘ) ধমণমঙ্গল থকান শোব্দীর কাবয? ঘনরাশ্নমর ‘ধর্ম্ণমঙ্গল’ কাশ্নবযর প্রকৃ ে নাম কী?
ঙ) চণ্ডীদাশ্নসর থকান থকান কক্ষব-ববক্ষশষ্ট্য জ্ঞানদাশ্নস লি করা যায়?
চ) “রূশ্নপর পার্থাশ্নর আাঁক্ষখ্ ডু ক্ষব থস রক্ষহল” –এর পশ্নরর দু’টি চরর্ থলশ্নখ্া।
ছ) “ইশ্নর্থ যক্ষদ সুন্দক্ষর থেেক্ষব থগহ।
থপ্রমক লাক্ষগ উশ্নপখ্ক্ষব থদহ।।” -থকান কক্ষবর থলখ্া থকান পযণাশ্নয়র পদ?
ে) “ঢল ঢল কাাঁচা

অশ্নঙ্গর লাবক্ষর্

অবনী বক্ষহয়া যায়।” –শীষণক পদটির ভক্ষর্োাংশটি েু শ্নল ধশ্নরা।
২। যয-য াগ া এ টি প্রগের উত্তর দাও।

৬×১=৬

ক) ‘শ্রীকৃ ষ্ণক্ষবেয়’ কাশ্নবয বক্ষর্ণে “নশ্নন্দর নন্দন কৃ ষ্ণ থমার প্রার্নার্থ।’’ ক্ষবষয়টির োৎপযণ ক্ষবশ্নলষর্ কশ্নরা।
খ্) মালাধর বসুর ‘শ্রীকৃ ষ্ণক্ষবেয়’ কাবয অবলম্বশ্নন কৃ ষ্ণ চক্ষরত্র ক্ষবশ্নলষর্ কশ্নরা।
গ) ঘনরাশ্নমর কাশ্নবযর রঞ্জাবেী চক্ষরত্রটি সাংশ্নিশ্নপ আশ্নলাচনা কশ্নরা।
ঘ) ধমণমঙ্গল কাশ্নবযর ‘হক্ষরশ্চন্দ্র পালা’র প্রাসক্ষঙ্গকো থলশ্নখ্া।
ঙ) “রূপ লাক্ষগ আাঁক্ষখ্ ঝু শ্নর গুশ্নর্ মন থভার” পদটির কাবযশ্নসৌন্দযণ ক্ষবশ্নলষর্ কশ্নরা।
চ) “সুশ্নখ্র লাক্ষগয়া

এ ঘর বাাঁক্ষধনু

আনশ্নল পুক্ষিয়া থগল।” পদটির আলঙ্কাক্ষরক োৎপযণ বযাখ্যা কশ্নরা।
ছ) “নীরদ নয়শ্নন

নীর ঘন ক্ষসঞ্চশ্নন”

পদটির পযণায় উশ্নিখ্ কশ্নর শ্রীচচেনযশ্নদশ্নবর স্বরূপ বযাখ্যা কশ্নরা।
ে) থগৌরচক্ষন্দ্রকা ও থগৌরাঙ্গ-ক্ষবষয়ক পশ্নদর পার্থণকয থলশ্নখ্া।
৩। যয-য াগ া এ টি প্রগের উত্তর দাও।

১০ × ১ = ১০

ক) মালাধর বসুর ‘শ্রীকৃ ষ্ণক্ষবেয়’ কাবয অবলম্বশ্নন েৎকালীন সমােক্ষচশ্নত্রর পক্ষরচয় দাও।
খ্) ‘শ্রীকৃ ষ্ণক্ষবেয়’ কাবয রচনায় মালাধর বসুর কক্ষবত্বশক্ষির কেখ্াক্ষন প্রকাশ ঘশ্নেশ্নছ-- আশ্নলাচনা কশ্নরা
গ) ঘনরাম চক্রবেীর ‘ধর্ম্ণমঙ্গল’ কাশ্নবযর নায়ক লাউশ্নসন চক্ষরত্রটি ক্ষবশ্নলষর্ কশ্নরা।
ঘ) ঘনরাম চক্রবেীর ‘ধর্ম্ণমঙ্গল’ কাবয কেখ্াক্ষন মহাকাক্ষবযকলির্াক্রান্ত-- আশ্নলাচনা কশ্নরা।
ঙ) রূপানুরাশ্নগর পদ রচনায় জ্ঞানদাশ্নসর কক্ষবকৃ ক্ষেত্ব আশ্নলাচনা কশ্নরা।
চ) জ্ঞানদাশ্নসর কক্ষবো আসশ্নল থরামাক্ষন্টক গীক্ষেকক্ষবো—থোমার পাঠ্য পদ অবলম্বশ্নন ক্ষবচার কশ্নরা।
ছ) “থগাক্ষবন্দদাস আশ্নগ ভি পশ্নর কক্ষব।”- থোমার পাঠ্য পদ অবলম্বশ্নন বুক্ষঝশ্নয় দাও।
ে) অক্ষভসাশ্নরর পদ রচনায় থগাক্ষবন্দদাসশ্নক থকন থেষ্ঠ মশ্নন করা হয়-- আশ্নলাচনা কশ্নরা।

Activity ID: 1903004021
BA-VI/Bengali-AHBNG-603-DSE-3TH/60116-(RABINDRA SAHITYA)/20
BA 6th Semester Examination, October 2020

Subject: বাাংলা
Course Title: রবীন্দ্রসাহিত্য
Course code: AHBNG-60 3-DSE-3
Course ID: 60116
সময়ঃ ১ ঘন্টা

পূর্ণমানঃ ২০
দক্ষির্-প্রান্তস্থ সাংখ্যাগুক্ষল প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদণশক।

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।
১। যয-য াগ া দু’টি প্রগের উত্তর দাও।

২×২=৪

ক) ‘প্রাক্ষন্তক’ কাবযটি রবীন্দ্রনাশ্নর্থর েীবশ্ননর থকান পযণাশ্নয়র রচনা? এর প্রকাশ কাল উশ্নিখ্ কশ্নরা।
খ্) “নাক্ষগনীরা চাক্ষরক্ষদশ্নক থেক্ষলশ্নেশ্নছ ক্ষবষাি ক্ষনঃশ্বাস ।” কক্ষবোটি থকান পক্ষরশ্নপ্রক্ষিশ্নে এবাং থকার্থায় থলখ্া?
গ) থশাভনলাল ও লাবর্যর ক্ষবশ্নয় থকান মাশ্নস থকান োয়গায় হশ্নব বশ্নল ঠিক হয়?
ঘ) ‘থশশ্নষর কক্ষবো’ উপনযাশ্নস থয পাহাশ্নির বর্ণনা আশ্নছ োর নাম কী? ক্ষলক্ষস ও ক্ষসক্ষস থক?
ঙ) “প্রার্ যক্ষদ ক্ষদশ্নেই হয় থো সাবধাশ্নন থদশ্নবন।” থক কাশ্নক এ কর্থা বশ্নলশ্নছ?
চ) অভীশ্নকর আসল নাম কী ক্ষছল? থকন থস নাম পক্ষরবেণ ন কশ্নরক্ষছল?
ছ) ‘ডাকঘর’ নােকটি থক অনুবাদ কশ্নরক্ষছশ্নলন? এর ইাংরাক্ষে অনুবাশ্নদর নাম কী?
ে) ‘ডাকঘর’ নােশ্নক বক্ষর্ণে নদীটির নাম কী? থসই নদীেীশ্নর থক র্থাকে?

২। যয-য াগ া এ টি প্রগের উত্তর দাও।

৬×১=৬

ক) থোমার পাঠ্য কক্ষবো অবলম্বশ্নন ‘প্রাক্ষন্তক’ কাশ্নবয যুশ্নের থয পক্ষরশ্নপ্রক্ষিে বক্ষর্ণে হশ্নয়শ্নছ ো থলশ্নখ্া।
খ্) “থয সাশ্নে রক্ষচয়াক্ষছনু আপনার নােযপক্ষরচয়।”- কক্ষবর এরূপ মন্তশ্নবযর যর্থার্থণ কারর্ ক্ষনশ্নদণশ কশ্নরা।
গ) ‘থশশ্নষর কক্ষবো’ উপনযাশ্নস “অক্ষমশ্নের ক্ষবপরীে চক্ষরত্র থশাভনলাল” –মন্তবযটি ক্ষবশ্নলষর্ কশ্নরা।

ঘ) ‘থশশ্নষর কক্ষবো’ উপনযাশ্নস লাবর্য ও থকেকীর েু লনা রবীন্দ্রনার্থ ক্ষকভাশ্নব কশ্নরশ্নছন?
ঙ) “অভীশ্নকর থচহারাো আশ্চযণ রকশ্নমর ক্ষবক্ষলক্ষে ছাাঁশ্নদর।” প্রসঙ্গ উশ্নিখ্ কশ্নর োর থচহারার ক্ষবশ্নশষত্ব বর্ণনা কশ্নরা।
চ) ‘লযাবশ্নরেক্ষর’ গশ্নের থসাক্ষহনী চক্ষরত্রটি ক্ষবশ্নলষর্ কশ্নরা।
ছ) “আক্ষম যক্ষদ কাঠ্শ্নবিাক্ষল হেু ম েশ্নব থবশ হশ্নো।” কর্থাটি যার থসই উক্ষিষ্ট্ চক্ষরত্রটির ববক্ষশষ্ট্য েু শ্নল ধশ্নরা।
ে) ‘ডাকঘর’ নােশ্নক অমল ও দইওয়ালার কশ্নর্থাপকর্থন দৃশযটি ক্ষনশ্নের ভাষায় েু টিশ্নয় থোশ্নলা।
৩। যয-য াগ া এ টি প্রগের উত্তর দাও।

১০ × ১ = ১০

ক) থোমার পঠিে ‘প্রাক্ষন্তক’ কাবযগ্রশ্নের কক্ষবো অবলম্বশ্নন কক্ষবর েীবনদশণশ্ননর পক্ষরচয় দাও।
খ্) ‘প্রাক্ষন্তক’ কাশ্নবয থোমার পাঠ্য কক্ষবো অবলম্বশ্নন কক্ষবর মৃেুয উত্তীর্ণ েীবনশ্নবাশ্নধর থয পক্ষরচয় পাওয়া যায় ো আশ্নলাচনা
কশ্নরা।
গ) রবীন্দ্রনাশ্নর্থর ‘থশশ্নষর কক্ষবো’ উপনযাসটিশ্নক কাশ্নবযাপনযাস বলা যায় ক্ষকনা যুক্ষিসহ আশ্নলাচনা কশ্নরা।
ঘ) ‘থশশ্নষর কক্ষবো’ উপনযাশ্নস থপ্রম-মনস্তশ্নের স্বরূপ ক্ষবশ্নলষর্ কশ্নরা।
ঙ) ‘রক্ষববার’ গেটির নামকরর্ োৎপযণ ক্ষবশ্নলষর্ কশ্নরা।
চ) ‘থশষকর্থা’ গেটির পেভূ ক্ষম বর্ণনার গুরুে ক্ষবশ্নলষর্ কশ্নরা।
ছ) নােশ্নক সাংলাশ্নপর গুরুে কী? ‘ডাকঘর’ নােশ্নকর সাংলাপ ক্ষবশ্নশষত্ব আশ্নলাচনা কশ্নরা।
ে) রূপক ও সাাংশ্নকক্ষেক নােক ক্ষহসাশ্নব ‘ডাকঘর’ নােকটির সার্থণকো ক্ষবশ্নলষর্ কশ্নরা।

Activity ID: 1903005021
BA-VI/BENGALI-AHBNG-603-DSE-3 TH/60116- (ADHUNIK KABITA)/20
BA 6th Semester Examination, 2020
Subject: বাাংলা
Course Title: আধ্ুহ

হবত্া

Course Code: AHBNG-603-DSE-3
Course ID: 60116
সময়ঃ ১ ঘন্টা

পূর্ণমানঃ ২০

দক্ষির্-প্রান্তস্থ সাংখ্যাগুক্ষল প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদণশক।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।
১। যয-য াগ া দু’টি প্রগের উত্তর দাও ।

২×২=৪

ক) কক্ষবর থচাশ্নখ্ ‘মহুয়ার থদশ’ ক্ষকশ্নসর প্রেীক?
খ্) ‘’আমরা থো অশ্নে খ্ুক্ষশ” – কার থকান কক্ষবোর অাংশ? ‘আমরা’ বলশ্নে কাশ্নদর থবাঝান হশ্নয়শ্নছ?
গ) ‘ক্ষমক্ষছশ্নলর মুখ্’ কক্ষবোয় কক্ষব ক্ষমক্ষছশ্নল কী কী থদশ্নখ্ক্ষছশ্নলন?
ঘ) ‘পদাক্ষেক’ কক্ষব কাশ্নক বলা হয়? এই কক্ষবর েন্ম ও মৃেুয সাল থলশ্নখ্া।
ঙ) ‘বশ্নিাবাবুর কাশ্নছ ক্ষনশ্নবদন’ কক্ষবোয় ‘ক্ষনবণাক্ষসে থকরাক্ষন’র কী কী থকশ্নি ক্ষনশ্নে পারশ্নব না?
চ) “থকাঁ শ্নদও পাশ্নব না যাশ্নক বষণার অেস্র েলধাশ্নর।” থকান কক্ষবোর চরর্? কক্ষব থক?
ছ) ‘নুন’ কক্ষবোর মূল কাবযগ্রশ্নের নাম ও প্রকাশকাল থলশ্নখ্া?
ে) “আক্ষম েখ্ন নবম থের্ী/ আক্ষম েখ্ন শাক্ষি।” – থকান কক্ষবোর অাংশ? থমশ্নয়টির বয়স কে?
২। যয-য াগ া এ টি প্রগের উত্তর দাও।

৬×১= ৬

ক) ‘মহুয়ার থদশ’ কক্ষবোয় ক্ষকভাশ্নব স্বপ্ন ও বাস্তবো ক্ষমশ্নলক্ষমশ্নশ আশ্নছ কক্ষবো অবলম্বশ্নন আশ্নলাচনা কশ্নরা।
খ্) “বক্ষর্ক সভযোর শূনয মরুভূ ক্ষম।” –কক্ষব সমর থসশ্ননর ‘বক্ষর্ক সভযো’থক থকন শূনয মরুভূ ক্ষম মশ্নন হশ্নয়শ্নছ ো আশ্নলাচনা কশ্নরা।
গ) “বাবরাক্ষশর থমশ্নয় সাশ্নলমন
খ্ুাঁেশ্নছ োর মাশ্নক।” প্রসঙ্গ উশ্নিখ্ কশ্নর োৎপযণ ক্ষনরূপর্ কশ্নরা।
ঘ) ‘এক মাশ্নঘ শীে যায় না’ কক্ষবোর মূল ক্ষবষয়বস্তু সাংশ্নিশ্নপ ক্ষনশ্নের ভাষায় থলশ্নখ্া।
ঙ) থোমার পাঠ্য কক্ষবো অবলম্বশ্নন অক্ষময় চক্রবেীর কক্ষবোর বাস্তবোশ্নবাশ্নধর পক্ষরচয় দাও।
চ) অক্ষময় চক্রবেীর ‘বৃক্ষষ্ট্’ কক্ষবো অবলম্বশ্নন বৃক্ষষ্ট্ ঝরার বর্ণনা দাও।
ছ) “আমাশ্নদর শুকশ্ননা ভাশ্নে লবশ্নর্র বযবস্থা থহাক।” –‘শুকশ্ননা ভাশ্নে লবশ্নর্র বযবস্থা’ বলশ্নে কক্ষব কী বুক্ষঝশ্নয়শ্নছন ো ‘নুন’ কক্ষবো
অবলম্বশ্নন েু শ্নল ধশ্নরা।
ে) “শেবষণ এক্ষগশ্নয় আশ্নস শেবষণ যায়
চাল থোশ্নলা থগা মাক্ষস ক্ষপক্ষস লালশ্নগালা বনগাাঁয়।” – পঙক্ষিগুক্ষলর োৎপযণ বযাখ্যা কশ্নরা।
৩। যয-য াগ া এ টি প্রগের উত্তর দাও।

১০ × ১ = ১০

ক) আধুক্ষনক কক্ষব ক্ষহসাশ্নব সমর থসশ্ননর কক্ষবোর ভাবচবক্ষশষ্ট্যগুক্ষল আশ্নলাচনা কশ্নরা।

খ্) নাগক্ষরক কক্ষব ক্ষহসাশ্নব সমর থসশ্ননর কক্ষব প্রক্ষেভা পাঠ্য কক্ষবো অবলম্বশ্নন থলশ্নখ্া।
গ) কক্ষব সুভাষ মুশ্নখ্াপাধযাশ্নয়র কক্ষবোয় থয সামযবাদী ক্ষচন্তা-থচেনার পক্ষরচয় পাও ো ক্ষনশ্নের ভাষায় থলশ্নখ্া।
ঘ) সুভাষ মুশ্নখ্াপাধযাশ্নয়র ‘ক্ষমক্ষছশ্নলর মুখ্’ কক্ষবো অবলম্বশ্নন কক্ষবর েীবনদশণশ্ননর পক্ষরচয় দাও।
ঙ) অক্ষময় চক্রবেীশ্নক অশ্ননশ্নক আধযাক্ষিক কক্ষব বলশ্নে চান। এ সম্পশ্নকণ থোমার মোমে দাও।
চ) অক্ষময় চক্রবেীর ক্ষবশ্বপক্ষরক্রমী মন সবণদা পশ্নিক্ষছল বাঙাক্ষলর বচেনযশ্নলাশ্নক—‘বশ্নিাবাবুর কাশ্নছ ক্ষনশ্নবদন’ কক্ষবো অবলম্বশ্নন ো
থদখ্াও।
ছ) “থপ্রশ্নমর আনন্দ র্থাশ্নক শুধু স্বেির্
থপ্রশ্নমর থবদনা র্থাশ্নক সমস্ত েীবন।”—‘মালেীবালা বাক্ষলকা ক্ষবদযালয়’ কক্ষবো অবলম্বশ্নন কক্ষবর থপ্রমভাবনার পক্ষরচয় দাও।
ে) আধুক্ষনশ্নকাত্তর কক্ষব ক্ষহসাশ্নব েয় থগাস্বামীর কক্ষব-স্বভাশ্নবর ববক্ষশষ্ট্য পাঠ্য কক্ষবো অবলম্বশ্নন আশ্নলাচনা কশ্নরা।

