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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
B.A. Honours Part-III Examination, 2020

BENGALI
PAPER-VIII
Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50
পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক।

The word limit mentioned below against each question to be strictly followed by the students:
4 marks-60 words / 8 marks-220 words / 10 marks-300 words.

১।

২।

েয-েকােনা একিট pে র উtর দাওঃ

১০×১= ১০

(ক) কািলদােসর ‘েমঘদূতম’ কাবয্িটর ে িণিবচার কের কাবয্িটর েসৗnেযর পিরচয় দাও।

১০

(খ) সংskত সািহেতয্র ইিতহােস নাটয্কার িহসােব কািলদােসর অবদান ও sান িনণয় কেরা।

১০

(গ) ‘হষচিরত’ আখয্ািয়কা অবলmেন বাণভে র সৃজন pিতভার পিরচয় দাও।

১০

(ঘ) ভব িতর মালতীমাধব নাটেকর কািহিন িনমাণ শলীর পিরচয় দাও।

১০

েয-েকােনা একিট pে র উtর দাওঃ
(ক) নাটয্কার িহেসেব ভারেতnু হির েndর kিতt আেলাচনা কেরা।

১০×১= ১০
১০

(খ) মিথলী শরণgেpর কােবয্র pধান pধান বিশ য্ আেলাচনা কেরা।

১০

(গ) েpমচn আসেল উেপিkত ও িনপীিড়ত মানুেষর কথাকার — আেলাচনা কেরা।

১০

(ঘ) সুিমtানnন পেnর কিবতার ছেt ছেt ধরা পেড়েছ রবীnd মতাদেশর সুর — আেলাচনা কেরা।

১০

৩।

িবভাব, অনুভাব, স ারী সহেযােগ কীভােব রেসর িন িt হয় আেলাচনা কেরা।
অথবা
িন েকানি্ ট ?
িন কােক বেল ? িনর ে িণিবভাগ কেরা। এর মেধয্ ে

৮

৪।

‘েসৗnয েবাধ’ pবেn রবীndনােথর েসৗnয েচতনার পিরচয় দাও।
অথবা
‘‘সািহেতয্র িবষয় মানব hদয় ও মানব চিরt’’ — রবীndনােথর উিkিটর যথাথতা আেলাচনা কেরা।

৮
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৫।

েয-েকােনা একিট pে র উtর দাওঃ

৪×১= ৪

(ক) রসেক অেলৗিকক বলা হয় েকন ?

৪

(খ) sায়ীভাব কয়িট ও কী কী ?

৪

(গ) সতয্ই আনn, সতয্ই অমৃত — বয্াখয্া কেরা।

৪

(ঘ) ‘নীরব কিবt’-েক রবীndনাথ বােজ কথা বেলেছন েকন ?

৪

৬।

১০

pবn রচনা কেরাঃ (েয-েকােনা একিট )
(ক) মধয্যুেগর বাংলা সািহেতয্ সমাজিচt।
(খ) ম লকােবয্ নারী।
(গ) ঈ রচnd িবদয্াসাগর।
(ঘ) rপক সাংেকিতক নাটক।
(ঙ) উtরবে র েলাকজীবেন েলাকসািহেতয্র pভাব।
——×——
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