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B.A. 2nd Semester (Honours) Examination, 2022 (CBCS)  

Subject: Bengali 

Course: CC-3 

Time: 3hrs.                                                                                           Full Marks: 60 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নমানের ক্ষেনদেশক  

পরীিার্েীনদর যর্াসম্ভব ক্ষেনের ভাষায় উত্তর ক্ষদনে হনব  

 

১। যয-যকানো দশক্ষি প্রনশ্নর উত্তর দাও :                                                      ২x১০ = ২০ 

ক) প্রাক্-চৈতন্য যুগের একজন্ এবং চৈতগন্যাত্তর যুগের একজন্ চবষ্ণব পদকততার ন্াম লেগ া৷ 
 ) ‘সহৈর অগে লোরা অে লহোইয়া’—কার লে া লকান্ পযতাগয়র পদ? 
ে) ‘অভিন্ব লহম-কল্পতরু সঞ্চরু’—‘কল্পতরু’ লক? তাগক ‘অভিন্ব’ বো হগয়গে লকন্? 
ঘ) ‘কভি পীতবসন্ রসন্া তাগহ জড়া’—ৈরণভির অর্ত কী? 
ঙ) ‘এ লঘার রজন্ী লমগঘর ঘিা লকমগন্ আইগে বাগি’—লক কার উগেগে কর্াভি বগেগে? 
ৈ) লতামার পাঠ্য একভি পগদর িভণতায় দুজন্ কভবর ন্াম উগে  করা হগয়গে, এই দুই কভবর ন্াম লেগ া। পদভির 
প্রর্ম ৈরণ উদ্ধার কগরা৷ 
ে) ‘গপ্রমক অঙু্কর জাত আত লিে/ন্া লিে যুেে পোো’—উদৃ্ধত অংেভির অর্ত লেগ া৷ 
জ) লতামার পাঠ্য ‘োক্ত পদাবেী’র রামপ্রসাদ ও কমোকান্ত োড়া দুজন্ পদকততার ন্াম লেগ া৷ 
ঝ) ‘আপভন্ হইগয় হত, বধ লর পগরভর প্রাণ’—কার কর্া বো হগয়গে? বক্তার এ-কর্ার তাৎপযত কী? 
ঞ) ‘সভতন্ী সরো ন্গহ, স্বামী লস শ্মোগন্ রগহ’— ‘সভতন্ী’-র পভরৈয় কী? ভতভন্ কার ‘সভতন্ী’? 
ি) ‘তুভম ভক লদাগে কভরগে আমায়, ে’িা কেুর অনু্েত’— ে’িা কেুর পভরৈয় দাও৷ 
ঠ্) ‘েড়ড়শ্বযতয আগে যাাঁর, ভিক্ষা ভক জীভবকা তাাঁর?’— ‘েড়ড়শ্বযতয’ কী কী? 
ড) ধগমত োক্ত ন্ন্, এমন্ একজন্ কভবর ন্াম উগে  কগর তাাঁর লে া একভি পগদর প্রর্ম ৈরণভি লেগ া৷ 
ঢ) ‘ডুভবে জেভধ-জগে প্রাগণর কুমার’— ‘প্রাগণর কুমার’ লক? তাগক লকন্ ‘জেভধ-জগে’ ডুবগত হগয়ভেে? 
ণ) োক্তপদ োড়া রামপ্রসাগদর অপর একভি গ্রগের ন্াম লেগ া৷ রামপ্রসাদগক মহারাজা কৃষ্ণৈন্দ্র কী উপাভধ  
   ভদগয়ভেগেন্? 
২। যয-যকানো চারক্ষি প্রনশ্নর উত্তর দাও :                                                      ৫x৪ = ২০ 

ক) ‘এমন্ ভপরীভত কিু ন্াভহ লদভ  শুভন্’— লকান্ পযতাগয়র পগদ লক এই কর্া বগেগেন্? লকান্ লকান্ উপমার 
    সাহাগযয ভতভন্ তাাঁর এই বক্তবয প্রভতভিত কগরগেন্?  
 ) ‘মাধব বহুত ভমন্ভত কভর লতায়’—পদকততার ন্াম ও পযতায় উগে  কগর পদভির িাববস্তু বযা যা কগরা৷                                                         
ে) আগক্ষপানু্রাে কাগক বগে? লতামার পাঠ্য 'ভক লমাভহন্ী জান্ বাঁধু ভক লমাভহন্ী জান্' পদভির কাবযগসৌন্দযত ভবৈার 
    কগরা৷                        
ঘ) ‘ভেোম িাে জন্ন্ী লো হগরভর ঘগর’— পদকততা লক? পদভির কাবযগসৌন্দযত ভবগেেণ কগরা৷  
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ঙ) ‘কাভমন্ী কভরে ভবভধ, লতাঁই লহ লতামাগর সাভধ, ন্ারীর জন্ম লকবে যন্ত্রণা সভহগত’—কার লে া লকান্ পযতাগয়র 
   পদ? পদভিগত প্রকাভেত ন্ারী-হৃদগয়র মমতগবদন্ার পভরৈয় দাও                                                    
ৈ) ‘গযমন্ ভৈগের পগেগত পগড়, ভ্রমর িুগে র’গো’—‘ভৈগের পে’ কী? ‘ভৈগের পগেগত’ ভ্রমগরর িুগে র্াকার 
   তাৎপযত কী?               
৩। ক্ষেনচর প্রশ্নগুক্ষির উত্তর দাও :                                                       ১০x২ =২০ 

ক) লেৌরৈভন্দ্রকা কাগক বগে? লতামার পাঠ্য পদ অনু্সরগণ লেৌরাে-ভবেয়ক পদ ও লেৌরৈভন্দ্রকার পার্তকয বযা যা 
   কগরা৷                        
                                                     অর্বা 
  লোভবন্দদাগসর অভিসার পযতাগয়র পাঠ্য পদ অবেম্বন্ কগর এই পযতাগয়র পদ রৈন্ায় তাাঁর কৃভতত্ব আগোৈন্া 
  কগরা৷  
 ) োক্ত পদাবেীর আেমন্ী ও ভবজয়া পযতাগয়র পাঠ্য পদ অবেম্বগন্ অষ্টাদে েতাব্দীর সমাজ ও পাভরবাভরক 
জীবগন্র পভরৈয় দাও৷  
                                                      অর্বা 
  রামপ্রসাদ ও কমোকাগন্তর কভবপ্রভতিার তুেন্ামূেক আগোৈন্া কগরা৷  
 

 

 

  
 


