
Activity ID: 1903008021 

BA-VI/BENGALI-APBNG-601-DSE--1B TH/ 60118-(MADHYA YOUGER BANGLA SAHITYA)/20 

 

BA 6th Semester Examination, October 2020                         

 Subject: বাাংলা  

Course Title: মধ্যযুগের বাাংলা সাহিত্য 

Course Code: APBNG-601-DSE-1B 

Course ID: 60118 

সময়ঃ ১ ঘন্টা                                                                পূর্ণমানঃ ২০ 

দহির্-প্রান্তস্থ সাংখ্যাগুহল প্রগের মান হনগদণশক। 

                          পরীিার্থীগদর যর্থাসম্ভব হনগের ভাষায় উত্তর হদগত্ িগব।             

১। যে-য োন ো দ’ুটি প্রনের উত্তর দোও।                                                   ২ x ২ = ৪ 

ক) “গেৌগেশ্বর হদলা নাম গুর্রাে খ্ান।” গেৌগেশ্বর ও গুর্রাে খ্াগনর প্রকৃত্ নাম কী? 

খ্) ‘শ্রীকৃষ্ণহবেয়’ কাবযটি ভােবগত্র গকান্ গকান অাংগশর অনবুাদ ?    

ে)  হিত্ীয় হবদযাপহত্ কাগক বলা িয় ?   

ঘ) জ্ঞানদাস গকান্ পযণাগয়র গেষ্ঠ কহব ?   

ঙ) ঘনরাম চক্রবত্ীর ‘ধ্র্ম্ণ মঙ্গল’ কাগবযর প্রকৃত্ নাম কী? কাবযটি কয়টি পালায় হবভক্ত?  

চ) রঞ্জাবত্ী গক? গেৌগেশ্বগরর সগঙ্গ ত্ার সম্পকণ  কী?  

ছ) পদ্মাবত্ীর হপত্ামাত্ার নাম গলগখ্া। 

ে) আলাওল গকান সমগয় কার পৃষ্ঠগপাষকত্ায় ‘পদ্মাবত্ী’ কাবযটি রচনা কগরহছগলন? 

 

 

২। যে-য োন ো এ টি প্রনের উত্তর দোও ।                                                 ৬ X ১ = ৬ 

 ক) “..কুলীন গ্রাগমর গয িয় কুকু্কর।  
     গসগিা গমার হপ্রয়, অনযেন বহুদরূ।।” – মালাধ্র বসু সম্পগকণ  এই ধ্রগনর উহক্তর ত্াৎপযণ গলগখ্া।  



খ্) মালাধ্র বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণহবেয়’ কাগবয ভােবত্ পুরার্ কত্খ্াহন অনসৃুত্ িগয়গছ ত্া সাংগিগপ গলগখ্া।  

 

ে) “সুগখ্র লাহেয়া     এ ঘর বাাঁহধ্ন ু  

         আনগল পুহেয়া গেল।”– পদটির কাবযগসৌন্দযণ হবগেষর্ কগরা। 

 

ঘ) “নীরদ নয়গন    নীর ঘন হসঞ্চগন 

       পুলকমুকুল অবলম্ব।” পদটি কার গলখ্া গকান পযণাগয়র? পদটিগত্ হবধৃ্ত্ চচত্নযগদগবর স্বরূপ পহরসু্ফট 

কগরা।  

ঙ) ধ্মণমঙ্গল কাবযগক ‘রাগের োত্ীয় মিাকাবয’ বলা যায় হকনা ঘনরাম চক্রবত্ীর কাগবযর সাগপগি গলগখ্া।   

চ) ইছাই গঘাষ গকার্থাকার সামন্তরাে হছগলন? ত্ার চহরত্র হবগেষর্ কগরা। 

ছ) ‘পদ্মাবত্ীর কপট গদৌত্য খ্ণ্ড’-এ পদ্মাবত্ীর গয বহুিমত্তার পহরচয় পাওয়া যায় ত্া সাংগিগপ গলগখ্া। 

ে) শুকপাহখ্ হকভাগব পদ্মাবত্ীর কাহিহনগক হনয়ন্ত্রর্ কগরগছ, আগলাচনা কগরা।  

 

৩। যে-য োন ো এ টি প্রনের উত্তর দোও।                                            ১০ x ১ = ১০ 

ক) ‘শ্রীকৃষ্ণহবেয়’ একটি বীররগসর কাবয – মন্তবযটি আগলাচনা কগরা । 
খ্) ‘শ্রীকৃষ্ণহবেয়’ কাগবয মালাধ্র বসুর কহব প্রহত্ভার পহরচয় দাও। 

ে) গত্ামার পাঠ্য চবষ্ণব পদ অবলম্বগন অহভসার পযণাগয়র পগদ গোহবন্দদাগসর গেষ্ঠত্ব হনরূপর্ কগরা।  

ঘ) পাঠ্য পদ অবলম্বগন জ্ঞানদাগসর গরামাহন্টক কহব স্বরূগপর পহরচয় দাও। 

ঙ) ঘনরাম চক্রবত্ীর ‘ধ্র্ম্ণ মঙ্গল’ কাগবযর নায়ক হিসাগব লাউগসন চহরত্রটি হবগেষর্ কগরা। 

চ) ‘ধ্র্ম্ণ মঙ্গল’ কাবয রচনায় ঘনরাম চক্রবত্ীর কহব-কৃহত্ত্ব আগলাচনা কগরা। 

ছ) “আলাওগলর ‘পদ্মাবত্ী’ মাহলক মির্ম্দ োয়সীর ‘পদমুাবৎ’ কাগবযর হুবহু অনবুাদ নয় ।” – মন্তবযটি    

আগলাচনা কগরা।  
ে) ‘পদ্মাবত্ী’ কাগবয আলাওল ঐহত্িাহসক আধ্াগর গরামাহন্টক প্রর্য়কাবয রচনা কগরগছন – মন্তবযটি হবগেষর্     

কগরা।     

 

  
 

Activity ID: 1903009021 

BA-VI/BENGALI-APBNG-601-DSE-1B TH/60118- (RABINDRA-SAHITYA)/20 

                               BA 6th Semester Examination, October 2020                         

 Subject; বাাংলা  

Course Title: রবীন্দ্র-সোহিত্য 

Course Code: APBNG-601-DSE-1B  

Course ID: 60118 



সময়ঃ ১ ঘন্টা                                                                          পূর্ণমানঃ ২০ 

দহির্-প্রান্তস্থ সাংখ্যাগুহল প্রগের মান হনগদণশক। 

পরীিার্থীগদর যর্থাসম্ভব হনগের ভাষায় উত্তর হদগত্ িগব।             

১। যে-য োন ো দ’ুটি প্রনের উত্তর দোও।                                                ২ x ২ = ৪ 

ক) “গদহখ্লাম অবসন্ন গচত্নার গোধূ্হলগবলায়” – কহবত্ায় উহিহখ্ত্ নদীটির নাম হক ? 

খ্) “রঙ্গমগঞ্চ এগক এগক হনগব গেল যগব দীপহশখ্া” – কহবত্াটি কাবযগ্রগের কত্ সাংখ্যক কহবত্া ?  

ে)  বাহলেগঞ্জর সাহিত্য সভায় অহমত্ কার কহবত্া পাঠ্ কগরহছল ? কহবত্াটির প্রর্থম পঙহক্ত উগিখ্ কগরা। 

ঘ) ‘গশগষর কহবত্া’ উপনযাগসর প্রর্থম ও গশষ অধ্যাগয়র নাম গলগখ্া। 

ঙ ) ডাকাত্ অহচরার কাছ গর্থগক কী কী গকগে হনগয়হছল ? 

চ) “এ যুগে যগন্ত্রর সগঙ্গ যগন্ত্রর হদগত্ িগব পািা।” কার উহক্ত, গকান েগের অাংশ?                                 

ছ) দইওয়ালার বাহে গকার্থায় হছল ? গসখ্ানকার নদীটির নাম কী? 

ে) ‘ডাকঘর’ নাটগকর ইাংরাহে অনবুাদ ও অনবুাদগকর নাম গলগখ্া।  

 

২। যে-য োন ো এ টি প্রনের উত্তর দোও।                                              ৬ x ১ = ৬ 

ক) ‘প্রাহন্তক’ কাগবয গত্ামার পাঠ্য কহবত্ায় সাম্রােযবাদী শহক্ত সম্পগকণ   কহবর মগনাভাব বযক্ত কগরা ।  

খ্) “নাহেনীরা চাহরহদগক গেহলগত্গছ হবষাক্ত হনঃশ্বাস।” কহবত্াটির সাংহিপ্ত বযাখ্যা দাও। 

ে) অহমত্ ও লাবর্যর প্রর্থম সািাগত্র কাহিহনটি বর্ণনা কগরা ।  

ঘ) ‘গশগষর কহবত্া’ উপনযাগস গকান পািাগের বর্ণনা আগছ? গসখ্ানকার চনসহেণক গসৌন্দগযণর সাংহিপ্ত বর্ণনা দাও।  

ঙ) ‘রহববার’ েে অবলম্বগন অহভর নাহিকত্ার পহরচয় দাও ।   

চ) ‘লযাবগরটহর’ েগে গসাহিনীর নারীসত্তার পহরচয় দাও। 

ছ) সুধ্া গক? ‘ডাকঘর’ নাটগক অমল ও সুধ্ার কগর্থাপকর্থগনর অাংশটি সাংগিগপ গলগখ্া। 

ে) ‘ডাকঘর’ নাটগক মাধ্ব দত্ত চহরত্রটি হবগেষর্ কগরা।   

 

 

 

৩।  যে-য োন ো এ টি প্রনের উত্তর দোও।                                             ১০ x ১ = ১০ 

ক) ‘প্রাহন্তক’ কাগবয গত্ামার পাঠ্য কহবত্ায় প্রহত্েহলত্ কহবর মতুৃ্য-গচত্না সম্পগকণ  গত্ামার অহভমত্ বযক্ত কগরা 
।   

খ্) ‘প্রাহন্তক’ কাগবয গত্ামার পাঠ্য কহবত্াগুহল অবলম্বগন কহবর ত্ীব্র েীবন-হপপাসার পহরচয় দাও।  

ে) কাগবযাপনযাস কাগক বগল? কাগবযাপনযাস হিসাগব ‘গশগষর কহবত্ার’র সার্থণকত্া আগলাচনা কগরা।   

ঘ) রবীন্দ্র-ভাবনায় গপ্রম – ‘গশগষর কহবত্া’ উপনযাস অবলম্বগন আগলাচনা কগরা।  

ঙ)  গছাটেে হিসাগব ‘লযাবগরটহর’ েেটির নামকরর্ কত্খ্াহন সার্থণক িগয়গছ ত্া আগলাচনা কগরা।     

চ) ‘হত্নসঙ্গী’ েেগ্রগের েেগুহল গকান অগর্থণ হত্নসঙ্গী আগলাচনা কগর বহুিগয় দাও। 

ছ) রূপক-সাাংগকহত্ক নাটক হিসাগব ‘ডাকঘর’ কত্খ্াহন সার্থণক আগলাচনা কগরা । 



ে) ‘ডাকঘর’ নাটগক অমল চহরত্রটি হবগেষর্ কগরা। 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Activity ID: 1903010021 

                BA-VI/BENGALI-APBNG-601-DSE-1B TH/60118- (KATHA SAHITYA)/20 

                          BA 6th Semester Examination, October 2020                         

Subject: বাাংলা  

Course Title:  থোসোহিত্য 

Course Code: APBNG-601-DSE-1B 

Course ID: 60118 

সময়ঃ ১ ঘন্টা                                                                               পূর্ণমানঃ ২০ 

 

দহির্-প্রান্তস্থ সাংখ্যাগুহল প্রগের মান হনগদণশক 

পরীিার্থীগদর যর্থাসম্ভব হনগের ভাষায় উত্তর হদগত্ িগব । 
 

 

১। যে-য ো  দ’ুটি প্রনের উত্তর দোও ।                                              ২ x ২ = ৪   

ক) রেনী উপনযাসটি গকান্ পহত্রকায় কগব প্রকাহশত্ িয় ?  

খ্) অমরনাগর্থর হনবাস গকার্থায় হছল? ত্ার হপতৃ্কুগল কী কলঙ্ক রগটহছল? 

ে) কী গর্থগক নীরোর েুগলর প্রহত্ অনরুাে েন্মায়? 

ঘ) ‘মালঞ্চ’ শগের অর্থণ কী? ‘মালঞ্চ’ কী ধ্রগনর উপনযাস?  



ঙ) কার নাগমর সগঙ্গ হমল গরগখ্ কমগলর কী নাম রাখ্া িগয়হছল ?   

চ) ‘গশষপ্রে’ কী ধ্রগনর রচনা? উপনযাসটির ক’টি পহরগেদ?  

ছ) ‘অযাহন্ত্রক’ েেটি কত্ সাগল প্রকাহশত্ িয়? েগে হবমগলর গোডণ  োহেটির নাম কী ?  

ে) ‘েহসল’ েগের ঘটনাস্থল গকার্থায়? ত্ার আয়ত্ন কত্? 

 

২। যে-য ো  এ টি প্রনের উত্তর দোও।                                              ৬ x ১ = ৬  

ক) ‘রেনী’ উপনযাগস পাশ্চাত্য প্রভাব সম্পগকণ  সাংগিগপ আগলাচনা কগরা।   
খ্) ‘রেনী’ উপনযাগস লবঙ্গলত্া চহরত্রটির চবহশষ্ট্য আগলাচনা কগরা। 

ে) ‘মালঞ্চ’ উপনযাগস নীরো চহরত্রটির সাংহিপ্ত পহরচয় দাও ।    

ঘ) আয়ত্গন িুদ্র িগলও ‘মালঞ্চ’গক উপনযাস বলা যায় – এর সপগি যুহক্ত দাও। 

ঙ) ‘গশষপ্রে’ উপনযাগস আশুবাব ুচহরত্রটি সম্পগকণ  সাংগিগপ গলগখ্া।  
চ) ‘গশষপ্রে’ উপনযাগস গশষপ্রেটি কী হছল?- উপনযাগসর সাগপগি বহুিগয় দাও। 

ছ) “হসাংগির গচাগখ্ েল।” এখ্াগন হসাংি গক? ত্ার গচাগখ্ েল গকন? 

ে) ‘অযাহন্ত্রক’ েগের টযাহিটির িমত্া পরীিার যর্থাযর্থ বর্ণনা দাও।  
 

৩। যে-য োন ো এ টি প্রনের উত্তর দোও ।                                               ১০ x ১ = ১০ 

ক) গত্ামার মগত্ ‘রেনী’ উপনযাগসর নায়ক গক ? যুহক্তসি ত্া প্রহত্হষ্ঠত্ কগরা ।  

খ্) আত্মকর্থন রীহত্র উপনযাস বলগত্ কী গবাি? ‘রেনী’ উপনযাগস এই রীহত্র প্রগয়াে কত্খ্াহন সার্থণকত্া লাভ 

কগরগছ বহুিগয় দাও। 

ে)  মালঞ্চগক গকন্দ্র কগর প্রধ্ান চহরত্রগুহলর গয মানহসক েটিলত্া সৃহষ্ট্ িগয়গছ ত্ার পহরচয় দাও । 

ঘ) ‘মালঞ্চ’ উপনযাগস হবষয়টি ‘পুরগনা এবাং হচরনতু্ন’—এমন কর্থা বলার পগি যুহক্ত দাও। 

ঙ) ‘গশষপ্রে’ উপনযাগসর নামকরর্ কত্খ্াহন যুহক্তসঙ্গত্, ত্া আগলাচনা কগরা। 
চ) “দঃুখ্ গয পাইহন ত্া বহলগন হকন্তু ত্াগকই েীবগনর গশষ সত্য বগল গমগনও হনইহন।”—এই উহক্তর আগলাগক 

কমল চহরত্রটি হবগেষর্ কগরা। 

ছ) ‘অযাহন্ত্রক’ েগে যগন্ত্রর সগঙ্গ মানগুষর সম্পকণ  হবগেষর্ কগরা। 

ে) ‘চতু্র্থণ পাহনপগর্থর যুি’ েেটির নামকরর্ সার্থণকত্া আগলাচনা কগরা। 
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সময়ঃ ১ ঘন্টা                                                                        পূর্ণমানঃ ২০ 

 

দহির্-প্রান্তস্থ সাংখ্যাগুহল প্রগের মান হনগদণশক 

পরীিার্থীগদর যর্থাসম্ভব হনগের ভাষায় উত্তর হদগত্ িগব । 
 

১। যে-য োন ো দ’ুটি প্রনের উত্তর দোও ।                                           ২ x ২ = ৪   

ক) ট্রাগেহড শেটি গকান শে গর্থগক এগসগছ? শেটির অর্থণ কী?              

খ্) অযাহরস্টটল কহর্থত্ ট্রাগেহডর নায়গকর দ’ুটি চবহশষ্ট্য উগিখ্ কগরা। 

ে) নযাশনাল হর্থগয়টার কগব প্রহত্হষ্ঠত্ িগয়হছল? এখ্াগন প্রর্থম অহভনীত্ নাটক গকানটি? 

ঘ) দ’ুটি শগখ্র নাটযশালার নাম গলগখ্া। 

ঙ) ‘নটী হবগনাহদনী’ নাটকটি প্রর্থম গকান রঙ্গমগঞ্চ কত্হদন ধ্গর অহভনীত্ িগয়হছল? 

চ) হবগনাহদনী গকান হর্থগয়টাগরর সগঙ্গ যুক্ত হছগলন? ত্াাঁর অহভনীত্ একটি নাটগকর নাম গলগখ্া।  

ছ) ‘এবাং ইন্দ্রহেৎ’ নাটগক ইন্দ্রহেৎ ছাো হত্ন বনু্ধর নাম গলগখ্া। ইন্দ্রহেৎ-এর প্রকৃত্ নাম কী? 

ে)  ‘এবাং ইন্দ্রহেৎ’ নাটকটি কত্ সাগল  রহচত্ িয় ? নাটকটি গকান্ পহত্রকায় প্রকাহশত্ িয় ?  

 

 

২। যে-য োন ো এ টি প্রনের উত্তর দোও।                                              ৬ x ১ = ৬ 

ক) নাটগক ‘হত্রহবধ্ ঐকয’ বলগত্ কী গবািায়  আগলাচনা কগরা ।   

খ্) গকারাস কাগক বগল? নাটগক গকারাগসর ভূহমকা উগিখ্ কগরা। 

ে) গবঙ্গহল হর্থগয়টাগরর সূত্রপাত্ হকভাগব িগয়হছল? বাাংলা রঙ্গমগঞ্চর ইহত্িাগস এর গুরুত্ত্ব বহুিগয় দাও। 

ঘ) টীকা গলগখ্াঃ গবলোহছয়া হর্থগয়টার 

ঙ) ‘নটী হবগনাহদনী’ নাটগক গয-গকাগনা একটি পাশ্বণচহরত্র সম্পগকণ  সাংহিপ্ত আগলাচনা কগরা। 

চ) ‘নটী হবগনাহদনী’ নাটক অবলম্বগন হবগনাহদনীর নাটযগুরুর সাংহিপ্ত পহরচয় দাও। 

ছ)) ‘এবাং ইন্দ্রহেৎ’ নাটগক গলখ্ক চহরত্রটির গুরুত্ত্ব বহুিগয় দাও। 



ে) ‘এবাং ইন্দ্রহেৎ’ নাটগকর নামকরগর্ ‘এবাং’ শেটি প্রগয়াগের ত্াৎপযণ কী? 

 

 

৩। যে-য োন ো এ টি প্রনের উত্তর দোও।                                                ১০ x ১ = ১০ 

ক) ট্রাগেহডর সাংজ্ঞা হদগয় এর  ষেঙ্গ উপাদানগুহল সম্বগন্ধ সাংগিগপ আগলাচনা কগরা ।   

খ্) গমগলাড্রামা কাগক বগল? এই ধ্রগনর রচনার চবহশষ্ট্যগুহল আগলাচনা কগরা। 

ে) বাাংলা রঙ্গমগঞ্চর ইহত্িাগস ‘নযাশনাল হর্থগয়টার’-এর গুরুত্ব কত্খ্াহন-- আগলাচনা কগরা।  
ঘ) বাাংলা শগখ্র নাটযশালাগুহলর উদ্ভব ও ক্রমহবকাগশর পহরচয় দাও।   

ঙ) ‘নটী হবগনাহদনী’ নাটগক প্রহত্েহলত্ ত্ৎকালীন সমাে হচগত্রর পহরচয় দাও ।  

চ) ‘নটী হবগনাহদনী’ নাটক অবলম্বগন হবগনাহদনী চহরত্রটি হবগেষর্ কগরা। 

ছ) ‘এবাং ইন্দ্রহেৎ’ নাটগকর সাংলাপ রচনায় নাটযকাগরর হবগশষ কৃহত্গত্বর পহরচয় দাও। 

ে) অযাবসাডণ  নাটক কাগক বগল? ‘এবাং ইন্দ্রহেৎ’ নাটকটি এই গেহর্র নাটক হকনা ত্া আগলাচনা কগরা।  

  


