
UG/CBCS/B.A./Hons./3rd Sem./Bengali/CCBNGH5/2021, held in 2022 

3001T 1  Turn Over 

 
COOCH BEHAR PANCHANAN BARMA UNIVERSITY 

B.A. Honours 3rd Semester Examinations, 2021, held in 2022 

BENGALI 

ম লকাব , চিরতসািহত  ও আরাকান রাজসভার সািহত  

CORE-5 

সময় : ২ঘ া পূণমান : ৪০ 

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশ কের।  
পরীkাথীরা যথাসmব িনেজর ভাষায় িনিদ  শbসীমার মেধ  উtর কিরেব। 

 িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাও ২০×২ = ৪০

১। বাংলা চিরতসািহেত র উdেবর pkাপটিট বণনা কের মধ যুেগ এই ধারার  কিবর kিতt 
আেলাচনা কেরা। 

  

২। কিবক ন মুkn চkবতী তাঁর ‘চ ীম ল’ কােব  dঃেখর কথা িলখেলও তাঁেক dঃখবাদী কিব 
বলা যায় িকনা তা িববৃত কেরা। 

  

৩। বৃnাবন দােসর ‘ চতন ভাগবত’ কােব  দশম অধ ােয় চতন জীবেনর কান ্ পেবর কথা, 
িকভােব বিণত হেয়েছ, তার পিরচয় দাও। 

 
——×—— 
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pাচীন ভারতীয় কাব তtt, ছn ও অলংকার 

CORE-6  

সময় : ২ঘ া পূণমান : ৪০ 

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশ কের।  
পরীkাথীরা যথাসmব িনেজর ভাষায় িনিদ  শbসীমার মেধ  উtর কিরেব। 

 িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাও ২০×২= ৪০

১। ‘িবভাবানুভাব ব িভচারীসংেযাগাদ রসিন িt’ — ব াখ া কেরা।
  
২। বাংলা গদ ছn কান ্ রীিতর অn k ? এই ছেnর বিশ gেলা উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা। 
  
৩। উপমা অলংকার কােক বেল ? এই অলংকােরর িবিভn িবভাগgেলা উদাহরণসহ আেলাচনা কের 

দখাও। 
 

——×—— 
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উিনশ শতেকর গদ  ও কাব  
CORE-7 

সময় : ২ঘ া পূণমান : ৪০ 

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশ কের।  
পরীkাথীরা যথাসmব িনেজর ভাষায় িনিদ  শbসীমার মেধ  উtর কিরেব। 

 িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাও ২০×২ = ৪০
১। বাংলা গেদয্র িবকােশ উিনশ শতেকর সামিয়ক পtgিলর িমকা আেলাচনা কেরা।
  
২। উিনশ শতেকর বাংলা মহাকাবয্ ধারার পিরচয় িদেয় এই ধারার অবলুিpর কারণgেলা লেখা। 

  

৩। ‘বীরা না’ কােবয্ মাtেtর কামলতার িদক থেক অিভn হেলও ‘জনা’ ও ‘ ককয়ী’ িভn অেথ ‘বীরা না’ 
— এ িবষেয় তামার অিভমত বয্k কেরা। 

 
——×—— 

 


