
Bankura University 

BA 5th Semester (Programme) Examination, 2021 

বাাংলা  

Course Title: মধ্যযুগের বাাংলা সাহিত্য 

Course ID: 50118                                                 Course Code: APBNG-501-DSE-1 

সময়ঃ ২ ঘণ্টা                                                                            পূর্ণমানঃ ৪০ 

(যয-য াগনা এ টি হনবণাচন  রগত্ িগব।) 

দহির্-প্রান্তস্থ সাংখ্যা প্রগের পূর্ণমান হনগদণশ । 

পরীিার্থীগদর যর্থাসম্ভব হনগের ভাষায় উত্তর হদগত্ িগব। 

১। যয-য াগনা পাাঁচটি প্রগের উত্তর দাও।                                                    ২ x ৫ = ১০ 

 ) ‘শ্রীচচত্নযচহরত্ামতৃ্’ গ্রগের যমাট খ্ণ্ড ও পহরগেদ সাংখ্যা উগেখ্  গরা। 

খ্) “অবত্াগরর আর এ  আগে মখু্য বীে।” – অবত্াগরর ‘মখু্য বীে’  ী ? 

ে) “হ  যমাহিনী োন বাঁধূ্ হ  যমাহিনী োন” –  ার রহচত্ য ান পযণাগয়র পদ ? 

ঘ) ববষ্ণবপদাবহলগত্ পূবণরাে বলগত্ হ  যবাগ া ? 

ঙ) হবেয় গুগের মনসামঙ্গল  াবয রচনার  ালজ্ঞাপ  পয়ারটি উগেখ্  গরা। 

চ) হবেয় গুগের েন্মস্থান য ার্থায় ? ত্াাঁর  াগবযর নাম  ী ? 

ে) মকুুন্দ চক্রবত্ী য ান রাোর পৃষ্ঠগপাষ ত্ায় ‘চণ্ডীমঙ্গল’  াবয রচনা  গরন ? ত্াাঁর  াগবযর প্র ৃত্ নাম  ী ? 

ে) ‘চণ্ডীমঙ্গল’  াগবয খু্েনার সত্ীত্ব পরীিার প্রগয়ােন িগয়হেল য ন ? 

২। যয-য াগনা দটুি প্রগের উত্তর দাও।                                                  ৫ x ২ = ১০ 

 ) “রাধ্া ৃষ্ণ এ  আত্মা দইু যদি ধ্হর। 

    অগনাগনয হবলাগস রস আস্বাদন  হর।।” –উহিটির ত্াৎপযণ বহু গয় দাও।  

খ্) যত্ামার পাঠ্য হবদযাপহত্র প্রার্থণনা-হবষয়  পদটির  াবযগসৌন্দযণ হবগেষর্  গরা। 



ে) “এ যঘার রেনী যমগঘর ঘটা” – পদটি অবলম্বগন অহভসার-হবষয়  পগদ চণ্ডীদাগসর হবগশষত্ব হনর্ণয়  গরা। 

ঘ) মকুুন্দ চক্রবত্ীর ‘চণ্ডীমঙ্গল’  াবয অনুসরগর্  মগল াহমনী দশৃযটির সাংহিে বর্ণনা দাও।  

৩। যয-য াগনা দটুি প্রগের উত্তর দাও।                                                 ১০ x ২ = ২০ 

 ) ‘শ্রীচচত্নযচহরত্ামতৃ্’ গ্রগের আহদলীলা অবলম্বগন যোপীগপ্রগমর স্বরূপ বযাখ্যা  গরা। 

খ্) যত্ামার পাঠ্য হবদযাপহত্র মার্থুর-হবষয়  পদ অবলম্বগন ত্াাঁর  হব- ৃহত্গত্বর পহরচয় দাও।  

ে) হবেয় গুগের মনসামঙ্গল  াগবযর চাাঁদ সদাের চহরত্র আগলাচনা  গরা। 

ঘ) মকুুন্দ চক্রবত্ীর ‘চণ্ডীমঙ্গল’  াগবযর বহর্  খ্গণ্ড নারী চহরত্র সৃহিগত্  হবর পারদহশণত্ার পহরচয় দাও।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankura University 

BA 5th Semester (Programme) Examination, 2021 

বাাংলা  



Course Title:  র্থাসাহিত্য: উপনযাস 

Course ID: 50118                                                 Course Code: APBNG-501-DSE-1 

সময়ঃ ২ ঘণ্টা                                                                     পূর্ণমানঃ ৪০ 

দহির্-প্রান্তস্থ সাংখ্যা প্রগের পূর্ণমান হনগদণশ । 

পরীিার্থীগদর যর্থাসম্ভব হনগের ভাষায় উত্তর হদগত্ িগব। 

১। যয-য াগনা পাাঁচটি প্রগের উত্তর দাও।                                             ২ x ৫ = ১০ 

 ) যদগবগের পত্নীর নাম  ী ? যদগবে  ার েদ্মগবশ ধ্ারর্  গরহেল ? 

খ্) “যস এখ্ন আমার  হনষ্ঠা ভহেনী।” – য   াগ  ভহেনী বগলগে ? 

ে) ‘ঘগরবাইগর’ উপনযাসটি  ত্ সাগল গ্রো াগর প্র াহশত্ িয় ? উপনযাসটি য ান পহত্র ায় ধ্ারাবাহি ভাগব 

প্র াহশত্ িগয়হেল ? 

ঘ) ‘ঘগরবাইগর’ উপনযাসটি শুরু ও যশষ িগয়গে  ার আত্ম র্থায় ? 

ঙ) ‘শ্রী ান্ত’ (প্রর্থম পবণ) এর পহরগেদ সাংখ্যা  ’টি ? উপনযাসটি য ান পহত্র ায় ধ্ারাবাহি ভাগব প্র াহশত্ িয় ? 

চ) নতু্ন দা য ার্থা ার বাহসন্দা ? ইেনাগর্থর সগঙ্গ ত্ার  ী সম্প ণ  ? 

ে) যিাগসন হমঞার োনটির প্রর্থম দটুি পঙহি যলগখ্া। 

ে)   হপলার স্বামীর নাম  ী ? ত্ার শ্বশুরবাহি য ার্থায় ? 

২। যয-য াগনা দটুি প্রগের উত্তর দাও।                                                  ৫ x ২ = ১০ 

 ) ‘হবষবিৃ’ উপনযাগস িীরা চহরগত্রর ঔপনযাহস  প্রগয়ােনীয়ত্া আগলাচনা  গরা। 

খ্) ‘ঘগরবাইগর’ উপনযাগস অমলূয চহরগত্রর গুরুত্ব আগলাচনা  গরা। 

ে) ইেনার্থ ও শ্রী াগন্তর বনশ অহভযাগনর অহভজ্ঞত্া বযি  গরা। 

ঘ) ‘পদ্মানদীর মাহ ’ উপনযাগস েগর্শ আনেুগত্য ও সত্ত্ায় হবগশষগত্বর দাহব রাগখ্ – বযাখ্যা  গরা। 

৩। যয-য াগনা দটুি প্রগের উত্তর দাও।                                                  ১০ x ২ = ২০ 

 ) ‘হবষবিৃ’ উপনযাগস পত্র বযবিাগরর গুরুত্ব বযাখ্যা  গরা। 



খ্) ‘ঘগরবাইগর’ উপনযাগস হনহখ্গলশ চহরত্রটি হবগেষর্  গরা। 

ে) ‘পদ্মানদীর মাহ ’ উপনযাগসর নাম রগর্র সার্থণ ত্া হবগেষর্  গরা। 

ঘ) শ্রী াগন্তর েীবগন ইেনাগর্থর গুরুত্ব হবগেষর্  গরা।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankura University 

BA 5th Semester (Programme) Examination, 2021 

বাাংলা  

Course Title: নাটযসাহিত্য 

Course ID: 50118                                                   Course Code: APBNG-501-DSE-1 

সময়ঃ ২ ঘণ্টা                                                                        পূর্ণমানঃ ৪০ 



দহির্-প্রান্তস্থ সাংখ্যা প্রগের পূর্ণমান হনগদণশ । 

পরীিার্থীগদর যর্থাসম্ভব হনগের ভাষায় উত্তর হদগত্ িগব। 

১। যয-য াগনা পাাঁচটি প্রগের উত্তর দাও।                                               ২ x ৫ = ১০ 

 ) ‘শহমণষ্ঠা’ নাট টি নাটয ার  াগদর উৎসেণ  গরহেগলন ? এই নাট টির উৎস হনগদণশ  গরা। 

খ্) ‘শহমণষ্ঠা’ নাটগ  যদবযানী ও শহমণষ্ঠার সখ্ীগদর নাম যলগখ্া। 

ে) “ আহম যত্ামাগ  অহভশাপ হদহে।”—য   াগ   ী অহভশাপ হদগয়হেল ?   

ঘ) ‘সাোিান’ নাটগ  দারার স্ত্রী, পুত্রদ্বয় ও  নযার নাম যলগখ্া। 

ঙ) “ ---ত্াই এই  উৎসব।” ‘মুিধ্ারা’ নাটগ র সূচনাগত্ য ান উৎসগবর  র্থা বলা িগয়গে ?  ী  ারগর্ এই 
উৎসব ? 

চ) ‘মিুধ্ারা’ নাটগ  উত্তরকূগটর রাো ও যুবরাগের নাম  ী ? 

ে) ‘টিগনর ত্গলায়ার’ নাটগ  নটবর য  ? যস হ গসর যপাস্টার লাোগে ? 

ে) ‘টিগনর ত্গলায়ার’ নাটগ  যবঙ্গল অগপরার সত্তাহধ্ ারীর নাম  ী ? ত্ার যপাশাগ র বর্ণনা দাও। 

২। যয-য াগনা দটুি প্রগের উত্তর দাও।                                                ৫ x ২ = ১০ 

 ) ‘শহমণষ্ঠা’ নাটগ র যপৌরাহর্  প্রসগঙ্গর পহরচয় দাও। 

খ্) ‘মিুধ্ারা’ নাটগ  অহভহেত্ চহরগত্রর গুরুত্ব বযাখ্যা  গরা।  

ে) “রােপুত্ দপণ ! এই দপণই মিারাগের পরােয়।” –‘সাোিান’ নাটগ র এই উহিটির প্রসঙ্গ হনগদণশ  গর ত্াৎপযণ 
হবগেষর্  গরা।  

ঘ) “আহম বাাংলার েযাহর ।”— র্থাটা য  বগলগে ? উহিটির সূগত্র ত্ার চহরত্র হবগেষর্  গরা। 

৩। যয-য াগনা দটুি প্রগের উত্তর দাও।                                             ১০ x ২ = ২০ 

 ) ‘শহমণষ্ঠা’ নাটগ র নাম রগর্র সার্থণ ত্া হবগেষর্  গরা। 

খ্) ‘মিুধ্ারা’ নাটগ  রবীেনার্থ যাহি ত্ার হবরুগে প্রহত্বাদ যঘাষর্া  গরগেন—আগলাচনা  গরা। 

ে) ‘সাোিান’ নাটগ  োিানারা চহরগত্রর নাগটযাপগযাহেত্া বযাখ্যা  গরা। 



ঘ) ‘টিগনর ত্গলায়ার’ নাটগ র সাংলাগপর ভাষা ও  র্থনচবহচত্রয আগলাচনা  গরা।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankura University 

BA 5th Semester (Programme) Examination, 2021 

বাাংলা  

Course Title: রবীেসাহিত্য 

Course ID: 50118                                                   Course Code: APBNG-501-DSE-1 

সময়ঃ ২ ঘণ্টা                                                                       পূর্ণমানঃ ৪০ 

দহির্-প্রান্তস্থ সাংখ্যা প্রগের পূর্ণমান হনগদণশ । 

পরীিার্থীগদর যর্থাসম্ভব হনগের ভাষায় উত্তর হদগত্ িগব। 



১। যয-য াগনা পাাঁচটি প্রগের উত্তর দাও।                                                ২ x ৫ = ১০ 

 ) ‘যসানার ত্রী’  াগবযর প্র াশ াল উগেখ্  গর প্রর্থম  হবত্াটির নাম যলগখ্া। 

খ্) ‘মানসসুন্দরী’  হবত্ায়  হব  াগ  মানসসুন্দরী বগলগেন ? 

ে) ‘চতু্রঙ্গ’ উপনযাগসর প্র াশ াল উগেখ্  গর এ টি পুরুষ চহরগত্রর নাম উগেখ্  গরা। 

ঘ) ‘চতু্রঙ্গ’ উপনযাগসর প্রধ্ান নারী চহরগত্রর নাম  ী ? ত্ার আত্ম র্থার সাংখ্যা  য়টি ? 

ঙ) ‘চার অধ্যায়’ উপনযাগসর চারটি অধ্যাগয়র নাম  ী  ী ? 

চ) ‘যসানার ত্রী’  হবত্ায় ‘নদী’ ও ‘যনৌ া’ হ গসর প্রত্ী  ? 

ে) লীলানন্দ স্বামীর পহরচয় দাও। 

ে) ‘আত্মপহরচয়’ গ্রগের প্রর্থম ও যশষ প্রবগের নাম যলগখ্া। 

২। যয-য াগনা দটুি প্রগের উত্তর দাও।                                              ৫ x ২ = ১০  

 ) ‘বসুেরা’  হবত্ার হবষয়বস্তু হনগের ভাষায় যলগখ্া। 

খ্) ‘দাহমনীর সাধ্না েীবগনর সাধ্না’- এই মত্ তু্হম সমর্থণন  গরা হ না, উপনযাস অবলম্বগন সাংগিগপ যবা াও। 

ে) ‘চার অধ্যায়’ উপনযাগস ইেনাগর্থর হবপ্লবী দল পহরচালনা সম্পগ ণ  সাংগিগপ যলগখ্া। 

ঘ) “আমাগদর পহরচগয়র এ টা ভাে আগে, যািা এগ বাগর পা া।” – গ্রগের নাম উগেখ্  গর উহিটি বযাখ্যা 
 গরা। 

৩। যয-য াগনা দটুি প্রগের উত্তর দাও।                                                 ১০ x ২ = ২০ 

 ) রবীেনাগর্থর ‘ববষ্ণব  হবত্া’ অবলম্বগন ত্াাঁর দাশণহন  মত্বাদটি হবগেষর্  গরা। 

খ্) ‘চতু্রঙ্গ’ উপনযাগসর নাম রর্ ত্াৎপযণ হনগের ভাষায় বযাখ্যা  গরা। 

ে) ‘চার অধ্যায়’ উপনযাগসর এলা চহরত্রটি সম্পগ ণ  আগলাচনা  গরা। 

ঘ) আত্মেীবনীমলূ  গ্রে হিসাগব ‘আত্মপহরচয়’  ত্খ্াহন সার্থণ  বহু গয় দাও।  

 

 


