
Bankura University 

BA 5th Semester (Honours) Examination, 2021 

বাাংলা  

                                       Course Title: মধ্যযগুের বাাংলা সাহিত্য 

Course ID: 50116                                                                 Course Code:  AHBNG-503-DSE-1 

সময়ঃ ২ ঘণ্টা                                                                               পূর্ণমানঃ ৪০ 

(যয-য াগনা এ টি হনবণাচন  রগত্ িগব।) 

দহির্-প্রান্তস্থ সাংখ্যা প্রগের পরূ্ণমান হনগদণশ । 

পরীিার্থীগদর যর্থাসম্ভব হনগের ভাষায় উত্তর হদগত্ িগব। 

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

 ) ‘শ্রীচচত্নযচহরত্ামৃত্’ গ্রগের আহদলীলার পহরগেদ সাংখ্যা ও যলা  সাংখ্যা উগেখ্  গরা। 

খ্) ‘শ্রীচচত্নযচহরত্ামৃত্’ গ্রে অনুসরগর্ শ্রী ৃষ্ণচচত্গনযর স্বরূপ পহরসু্ফট  গরা। 

ে) “ঘগরর বাহিগর দগে শত্বার” –  ার রহচত্ য ান পযণাগয়র পদ ? 

ঘ) ববষ্ণবপদাবহলগত্ প্রার্থণনা বলগত্  ী যবাঝ ? 

ঙ) য ত্ াদাস যিমানন্দ রহচত্ ‘মনসামঙ্গল’ গ্রেটির প্রর্থম মদু্রর্  াল উগেখ্  গরা। ‘য ত্ াদাস’ শব্দটির অর্থণ  ী ?  

চ) য ত্ াদাস যিমানন্দ রহচত্ ‘মনসামঙ্গল’  াগবয যবহুলা ও লহখ্ন্দগরর পবূণ পহরচয় হববৃত্  গরা। 

ছ) মুকুগন্দর ‘চেীমঙ্গল’  াগবয চেী  ালগ তু্গ  য ান য ান বর প্রদান  গরহছল ? 

ে) “সাসুহি ননহদ নাহি নাহি যত্ার সত্া” –বক্তা য  ?  ‘সত্া’ শগব্দর অর্থণ  ী ? 

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

 ) ‘শ্রীচচত্নযচহরত্ামৃত্’ গ্রগের আহদলীলা অবলম্বগন অহচন্তযগভদাগভদ ত্ত্ত্ব বযাখ্যা  গরা। 

খ্) “ ত্াত্ল বস ত্ বাহরহবনু্দ সম”  -- পদটির ভাব-যসৌন্দযণ বযাখ্যা  গরা। 

ে) য ত্ াদাস যিমানন্দ রহচত্ ‘মনসামঙ্গল’  াগবযর চাাঁদ-মনসার দ্বগের স্বরূপ সাংগিগপ হবগলষর্  গরা। 

ঘ) মুকুন্দ চক্রবত্ীর ‘চেীমঙ্গল’  াবয অবলম্বগন  ালগ তু্র বশশগবর পহরচয় দাও। 

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

 ) যত্ামার পাঠ্য পদ অবলম্বগন ববষ্ণবপদাবহলগত্ চেীদাগসর  হব ৃহত্ত্ব আগলাচনা  গরা। 



খ্) ‘শ্রীচচত্নযচহরত্ামৃত্’ গ্রগের আহদলীলা অবলম্বগন ‘ াম’ ও ‘যপ্রম’-এর স্বরূপ বযাখ্যা  গরা। 

ে) য ত্ াদাস যিমানন্দ রহচত্ ‘মনসামঙ্গল’  াগবযর মনসা চহরত্র আগলাচনা  গরা। 

ঘ) মুকুন্দ চক্রবত্ীর ‘চেীমঙ্গল’  াগবযর ‘আগখ্টি ’ খ্ে অবলম্বগন  হবর সমােবাস্তবত্ার পহরচয় দাও। 

 

 

Bankura University 

BA 5th Semester (Honours) Examination, 2021 

বাাংলা  

Course Title: রবীন্দ্রসাহিত্য 

Course ID: 50116                                                                      Course Code: AHBNG-503-DSE-1  

সময়ঃ ২ ঘণ্টা                                                                                       পূর্ণমানঃ ৪০ 

দহির্-প্রান্তস্থ সাংখ্যা প্রগের পরূ্ণমান হনগদণশ । 

পরীিার্থীগদর যর্থাসম্ভব হনগের ভাষায় উত্তর হদগত্ িগব। 

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

 ) ‘সুরদাগসর প্রার্থণনা’  হবত্ার অনয নাম  ী হছল ? সুরদাস য  হছগলন ? 

খ্) “আহনয়াহছ ছুরী ত্ীক্ষ্ণ দীপ্ত প্রভাত্রহিসম” -- প্রসঙ্গ উগেখ্  গর সাংগিগপ বযাখ্যা  গরা।  

ে) ‘বধ্ূ’  হবত্ায়  হব বঙ্গবধ্গূ  সগম্বাধ্ন  গর  ী বগল হছগলন ? 

ঘ) ‘চতু্রঙ্গ’ উপনযাগস যমাট  ’টি প্রধ্ান চহরত্র আগছ এবাং  ী  ী ? 

ঙ) ‘চতু্রঙ্গ’ শব্দটির অর্থণ  ী ? উপনযাসটি প্রর্থম য ান পহত্র ায় প্র াহশত্ িগয়হছল ? 

চ) ‘হছন্নপত্রাবলী’ গ্রেটি  হব  াগ  উৎসেণ  গরহছগলন ? এই গ্রগে যমাট  ত্গুহল পত্র আগছ ? 

ছ) ‘হছন্নপত্রাবলী’ হ  োত্ীয় গ্রে ? এই গ্রগের সগঙ্গ য ান নদীর সম্প ণ  আগছ ? 

ে) ‘ঝুলন’  হবত্াটি  ত্ সাগল প্র াহশত্ িয় ?  হবত্াটি য ার্থায় বগস যলখ্া ? 

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

 ) সুরদাস  ার  াগছ হ  প্রার্থণনা  গরহছগলন, হনগের ভাষায় যলগখ্া। 

খ্) ‘ঝুলন’  হবত্ায়  হব হ গসর সাধ্না হ ভাগব প্র াশ  গরগছন, হনগের ভাষায় যলগখ্া। 



ে) ’চতু্রঙ্গ’ উপনযাগস েযাঠ্ামশাই চহরগত্রর ভূহম া হবগলষর্  গরা। 

ঘ) ‘হছন্নপত্রাবলী’ গ্রগে  হবর প্র ৃহত্ যচত্নার সাংহিপ্ত পহরচয় দাও। 

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

 ) ‘মানসী’  াগবযর ‘বধ্’ূ  হবত্ায় বাাংলার গ্রাময বাহল া বধ্রূ চহরগত্রর পহরচয় দাও। 

খ্) ‘ববষ্ণব  হবত্া’  হবত্ায় রবীন্দ্রনার্থ ববষ্ণবপদাবহলর যয বযাখ্যা হদগয়গছন ত্া হনগের ভাষায় যলগখ্া। 

ে) ‘চতু্রঙ্গ’ উপনযাগস শচীশ ও দাহমনীর অন্তদ্বণগের পহরচয় দাও। 

ঘ) ‘হছন্নপত্রাবলী’ পত্রসাহিত্য হিসাগব  ত্খ্াহন সার্থণ  িগয়গছ আগলাচনা  গরা।  

 

 

Bankura University 

BA 5th Semester (Honours) Examination, 2021 

বাাংলা  

Course Title: আধ্ুহন   হবত্া  

Course ID: 50116                                                                   Course Code: AHBNG-503-DSE-1  

সময়ঃ ২ ঘণ্টা                                                                                 পূর্ণমানঃ ৪০ 

দহির্-প্রান্তস্থ সাংখ্যা প্রগের পরূ্ণমান হনগদণশ । 

পরীিার্থীগদর যর্থাসম্ভব হনগের ভাষায় উত্তর হদগত্ িগব। 

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

 ) “ এ আমারই সাগি হত্ন িাত্ ভূহম।” – এর পগরর পঙহক্ত দটুি যলগখ্া। 

খ্) “ঘাইমেৃী সারারাত্ ডাগ ।” – ‘ঘাইমৃেী’ শগব্দর অর্থণ  ী ? 

ে) “আমাগদর ক্লান্ত  গর / ক্লান্ত---ক্লান্ত  গর; / লাশ াটা ঘগর / যসই ক্লাহন্ত নাই।”—এখ্াগন ‘ক্লান্ত’ শগব্দর বহুল বযবিার হ গসর প্রত্ী  ? 

ঘ) ‘রাধ্াচূিা’  হবত্াটি য ান  াবযগ্রগের অন্তেণত্ ?  াবযগ্রেটির প্র াশ  াল উগেখ্  গরা। 

ঙ) “যত্ামাগ  আমার যত্ামার বয়সী সব হ ছু হদগত্ বি সাধ্ িয়।” –এখ্গন ‘সাধ্’ শব্দটির দ্বারা হ  বুহঝগয়গছন ? 

চ) ‘হনরীশ্বর পাখ্ীগদর উপাসনালগয়’  হবত্াটি  ত্ সাগল প্র াহশত্ িয় ? এটি য ান  াবযগ্রগের  হবত্া ? 

ছ) “রাখ্াহলয়া েীহত্ িাগত্ হনগয় ভাহেণ ল 



     সারা হবগশ্বগর যশানাগলন যসই োন।” –ভাহেণ ল য  হছগলন ? 

ে) “আমার পূো ও নারী িত্যার হভত্গর যবগে ওগঠ্ সাইগরন।” –‘সাইগরন’ শব্দটির অর্থণ  ী ? এখ্াগন ‘সাইগরন’ হ গসর প্রত্ী  ? 

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

 ) “য ার্থাও  গয়  টু গরা মাগছর  াাঁটার সফলত্ার পর / ত্ারপর সাদা মাটির  ঙ্কাগলর হভত্র / 

   হনগের হৃদয়গ  হনগয় যমৌমাহছর মত্ হনমগ্ন িগয় আগছ যদহখ্।” এখ্গন ‘সফলত্া’ ও ‘হনমগ্ন’ শব্দদটুি বযবিাগরর ত্াৎপযণ বুহঝগয় দাও। 

খ্) “ত্রল আগুন ভগর পা স্থলী / যয  র্থাটাই বলাগত্ চাও বহল।” –হনগের ভাষায় পঙহক্ত দটুির ত্াৎপযণ বুহঝগয় দাও। 

ে) েীবনানন্দ দাগশর ‘হবিাল”  হবত্ায় সরুহরয়াহলেগমর প্রভাব বুহঝগয় দাও। 

ঘ) “ধ্ানগিগত্ চাপ চাপ রক্ত / এইখ্াগন ঝগরহছল মানগুষর ঘাম।”—প্রসঙ্গ উগেখ্  গর বযাখ্যা  গরা। 

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

 ) ‘যবাধ্’  হবত্ায় েীবনানগন্দর মৃতু্যগচত্নার স্বরূপ বযাখ্যা  গরা। 

খ্) “আরুহর্ উদ্দাল ’  হবত্ায় বযহক্ত-েীবগনর অহভজ্ঞত্াগ  েদয ছগন্দর বন্ধগন  হব শঙ্খ যঘাষ যপৌাঁগছ হদগয়গছন  মানবাত্মার োেরর্ 

ভূহমগত্। -- এই মন্তগবযর আগলাগ  ‘আরুহর্ উদ্দাল ’  হবত্াটির বক্তবয পহরসু্ফট  গরা। 

ে) বযহক্ত হব আর  হবসত্তা হমগলহমগশ এ া ার িগয় যেগছ ‘ আহম  ী র ম ভাগব যবাঁগচ আহছ’  হবত্ায় – এই সত্যধ্গমণর আগলাগ  

 হবত্াটি হবগলষর্  গরা। 

ঘ) অগলা রঞ্জন  হবত্ায় েল্প বগলন। ত্াাঁর ‘হনবণাসন’  হবত্ার আগলাগ  হবষয়টি আগলাচনা  গরা।  

 

 

 

 

 




