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KNU/20/BAHBNGC101 

2020  

1st Semester 

CORE (Honours) 

Discipline: BENGALI 

Full Marks: 40                     Time: 2 Hours  

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নমান ক্ষনর্দেশক।  

পরীিার্েীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব।  

Course Name: বাংিা সাক্ষহর্েযর ইক্ষেহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ) 
Course Code: BAHBNGC101  

১। যযর্কার্না পাাঁচক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও :                                                        ১x৫ 

ক) চযোগীক্ষের আক্ষদ পদকেো যক? 

খ্) মধ্যযুর্গর বাংিা সাক্ষহর্েযর প্রর্ম ক্ষনদশেন যকান গ্রর্ে পাওয়া যায়? 

গ) কৃক্ষত্তবাসী রামায়ণ সবেপ্রর্ম কার উর্দযার্গ মুক্ষিে হয়? 

ঘ) মািাধ্র বসুর উপাক্ষধ্ কী ক্ষিি এবং োাঁর কার্বযর নাম কী ? 

ঙ) যক যকান কার্বয ক্ষনর্ের্ক 'যখ্িন কক্ষব' বর্ির্িন? 

চ) চচেনযপূবে যুর্গর দু'েন চবষ্ণব পদকেোর নাম যির্খ্া। 

ি) ক্ষনর্বদন পযোর্য়র পদ রচনায় যেষ্ঠ পদকেো যক? 

ে) মুকুন্দ চক্রবেেীর্ক 'কক্ষবকঙ্কন' উপাক্ষধ্ যক যদন? 

ঝ) রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর কার যকান কাবযর্ক 'রােকর্ের মক্ষণমািা' বর্িক্ষির্িন? 

ঞ) চসয়দ আিাওর্ির যেষ্ঠ কাবয যকানক্ষি? 

২। যযর্কার্না পাাঁচক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও :                                                                    ২x৫ 

 

ক) চযোগীক্ষের যেষ্ঠ পদকেো যক? ক্ষেক্ষন যমাি কেগুক্ষি পদ রচনা কর্রর্িন? 

খ্) 'শ্রীকৃষ্ণকীেেন' কার্বয বযবহৃে দুক্ষি প্রবাদ বার্কযর  উর্েখ্ কর্রা। 

গ) যেষ্ঠ চচেনযেীবনী কার্বযর নাম ক্ষক? গ্রেক্ষির রচক্ষয়ো যক এবং গ্রেক্ষি কেগুক্ষি িীিা বা খ্র্ে ক্ষবভক্ত? 
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ঘ) 'ক্ষিেীয় ক্ষবদযাপক্ষে' কার্ক বিা হয়? এরূপ বিার কারণ কী? 

ঙ) ক্ষবেয়গুপ্ত রক্ষচে কার্বযর নাম ক্ষক? ক্ষেক্ষন কার পৃষ্ঠর্পাষকোয় যকান সমর্য় কাবয রচনা কর্রন? 

চ) 'চেীমঙ্গি' কার্বযর আক্ষদ কক্ষবর নাম কী? এই কার্বয উর্েক্ষখ্ে দুক্ষি চক্ষরর্ের নাম যির্খ্া। 

ি) 'বাউি' শর্ের অর্ে কী? দু'েন বাউি গান রক্ষচয়োর নাম যির্খ্া। 

ে) কক্ষব ভারেচন্দ্র রার্য়র উপাক্ষধ্ কী? ক্ষেক্ষন যকান রােসভার কক্ষব ক্ষির্িন? 

ঝ) রামায়র্ণর মক্ষহিা অনুবাদক যক? সপ্তদশ শোেীর দু'েন রামায়ণ রচক্ষয়োর নাম যির্খ্া। 

ঞ) সপ্তদশ শের্কর যেষ্ঠ মহাভারে অনুবাদর্কর নাম কী? োাঁর কার্বযর নাম যির্খ্া। 

৩। যযর্কার্না ক্ষেনক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও :                       ৫x৩ 

 

ক) সন্ধ্যা ভাষা কী? এই ভাষায় চযোগীক্ষে রক্ষচে হওয়ার কারণ কী? 

খ্) 'শ্রীকৃষ্ণক্ষবেয়' কার্বয মািাধ্র বসুর কক্ষবপ্রক্ষেভার পক্ষরচয় দাও। 

গ) 'চচেনযভাগবে' ও 'চচেনযচক্ষরোমৃে' গ্রে দুক্ষির্ক পরস্পর্রর পক্ষরপূরক বিা হয় যকন? 

ঘ) জ্ঞানদাসর্ক কার ভাবক্ষশষয বিা হয়? কারণ ক্ষনর্দেশ কর্রা। 

ঙ) ভারেচন্দ্র রক্ষচে মঙ্গিকার্বযর নাম ক্ষক? যসই কাবযর্ক 'নূেন মঙ্গি' বিা হয় যকন? 

চ) যকান সমর্য় আরাকার্ন বাংিা সাক্ষহর্েযর ক্ষবস্তার ঘর্ি? এই ক্ষবস্তার্রর কারণ ক্ষক? 

৪। যযর্কার্না একক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও :              ১০x১  

 

ক) 'চেীমঙ্গি' কার্বয মুকুন্দ চক্রবেেীর কক্ষবপ্রক্ষেভার চবক্ষশষ্ট্যগুক্ষি সক্ষবস্তার্র আর্িাচনা কর্রা। 

খ্) 'শ্রীকৃষ্ণকীেেন' কার্বযর নামকরণ প্রসঙ্গ আর্িাচনা কর্রা। 

গ) কৃক্ষত্তবার্সর রামায়র্ণর েনক্ষপ্রয়োর কারণগুক্ষি ক্ষনর্দেশ কর্রা । 
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পরী�া প�িত 

১. উ�র পে� িনেজর নাম, কেলজ �রাল নং, �রিজে�শন নং ও �ফান নং থাকেব।  

২. রিচত �ক�িটর PDF কর। (পৃ�া সংখ�া থাকা আবিশ�ক) 

৩. PDF িট এই amexam.2021@gmail.com �মল আইিডেত পাঠাও। 

৪. �মল আইিডর মেধ� িনেজর নাম, কেলজ �রাল নং, �রিজে�শন নং ও �ফান নং থাকা আবিশ�ক। 

৫. �মল আইিডেত পাঠােনার পর িনেজর কােছ হাড�কিপ �রেখ দাও। 

৬. KNU-এর মাক�স আপেলাড �পাট�ােল পরী�াথ�ীর নাম না থাকেল তার পরী�ািট বািতল বেল গণ� হেব।    
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