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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-I Examination, 2021 

বাংলা 

pথম পt 

সময়: ২ ঘ া পূণর্মান: ৫০ 

pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  উtর িলখেব। 

 ১নং েথেক ৯নং pে র মেধ  েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাও ১৫×২ = ৩০
১। সাধারণভােব ‘চযর্াপদ’ নােম পিরিচত পদgিলর pkত নাম, pাp পেদর সংখয্া এবং িবষয়বstর পিরচয় 

দাও। এই পদgিলেত সমকালীন সমােজর েয আভাস পাওয়া যায়, তা পিরsট কেরা। 
১+১+৫+৮

 
২। মধয্যুেগর বাংলা অনুবাদ সািহেতয্র ধারায় pধান িতনজন কিবর নাম েলেখা। তাঁেদর অনূিদত gেnর 

pkত নাম েলেখা। মহাভারেতর অনুবাদ সmেকর্ েলেখা। 
৩+৩+৯

 
৩। ধমর্ম ল কাবয্েক েকন ‘রােঢ়র জাতীয় মহাকাবয্’ বেল অিভিহত করা হয় ? এই কাবয্ধারার একজন 

কিবর kিতt পযর্ােলাচনা কেরা। 
৫+১০

 
৪। ‘িবদয্াসাগর বাংলা গেদয্র pথম যথাথর্ িশlী।’ — মnবয্িটর সাথর্কতা িবচার কেরা। তারঁ রিচত গদয্ 

gngিলর পিরচয় দাও। 
৫+১০

 
৫। ‘‘বাংলা গীিতকিবতার ইিতহােস িবহারীলাল চkবতর্ীর িমকা বড় কিবর নয়, নtন ধারার কিব 

িহসােব।’’ — আেলাচনা কেরা। 
১৫

 
৬। বাংলা নাটয্সািহেতয্র ধারায় মধুসূদন দেtর িবিশ তা িনধর্ারণ কেরা। ১৫

  
৭। আধুিনক কিবগণ েকান ্ তাৎপেযর্ আধুিনক ? আধুিনক কিব িহেসেব সুধীndনাথ দt অথবা জীবনানn 

দােশর কিব pিতভার মূলয্ায়ন কেরা। 
৫+১০

  
৮। বাংলা েছাটগেl িব িত ষণ বেnয্াপাধয্ায়-এর অবদান আেলাচনা কেরা। ১৫

   
৯। নাটয্কার উৎপল দেtর kিতt িবচার কেরা। ১৫
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 ১০নং েথেক ১৩নং pে র মেধ  েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাও ১০×২ = ২০
১০। িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ১০×১ = ১০

(ক) চতনয্ পূবর্ ও চতেনয্াtর যুেগর পদাবলী সািহেতয্র pধান pধান পাথর্কয্gিল উদাহরণ সহেযােগ 
েদিখেয় দাও। 

(খ) pহসন রচিয়তা িহেসেব দীনবnু িমেtর pিতভার মূলয্ায়ন কেরা।
(গ) বাংলা উপনয্ােসর ধারায় সয়দ ওয়ালীউlােহর অবদান িবষেয় েলেখা।

  
১১। িনmিলিখত pিতিট gc েথেক একিট কের েয-েকােনা dিট  gেnর সংিkp পিরচয় দাওঃ ৫×২ = ১০

(ক) (অ) মনসািবজয়  (আ) চতনয্ভাগবত (ই) েলারচndানী
(খ) (অ) hেতাম পয্াঁচার নkা  (আ) েলাকরহসয্ (ই) kলীনkলসবর্s
(গ) (অ) গৃহদাহ  (আ) কারাগার (ই) পদািতক।

  
১২। িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ১০×১ = ১০

(ক) pাচীন বাংলা ভাষার কালসীমা িনেদর্শ কের তার ভাষাতািttক বিশ য্gিল উপযুk দৃ াnসহ আেলাচনা 
কেরা। 

২+৮

(খ) িন পিরবতর্েনর কারণgিল উদাহরণ সহেযােগ েলেখা। ১০
(গ) শbাথর্ পিরবতর্েনর কারণgিল উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা। ১০

  
১৩। িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ১০×১ = ১০

(ক) উদাহরণসহ েয-েকােনা পাঁচিটর  সংjা িনেদর্শ কেরাঃ ২×৫ = ১০
 অিপিনিহিত, sরস িত, বণর্িবপযর্য়, নািসকয্ীভবন, িম ণ, েলাকিনrিk, সমাkরেলাপ। 

(খ) িনmিলিখত েয-েকােনা পাঁচিটর  ভাষাতািttক টীকা েলেখাঃ ২×৫ = ১০
 পাষ , জুয়া, েতেরা, দাম, মািট, িরঠা, িঝ, সাঁঝ, আsাবল।
  
 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp 

to their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after end of 
exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong submission (at in 
proper address). Students are strongly advised not to submit multiple copies of the same answer 
script. 
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