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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 
B.A. Honours 3rd Semester Examination, 2021  

CC6-BENGALI 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 60 

The figures in the margin indicate full marks. 

১। িনmিলিখত য- কােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৩×৪ = ১২
(ক) বাংলা কােব  ব বhত িতনিট সংskত ছেnর নাম লেখা। এই সকল ছn ব বহার কেরেছন এrপ িতনজন 

কিবর নাম লেখা। 
(খ) সেত ndনাথ দেtর ছn সmিকত gnিটর নাম কী ? এিট কত সােল pকািশত হয় ? দলবৃt ছnেক িতিন 

কী নােম অিভিহত কেরেছন ? 
(গ) যিত কােক বেল ? ইহা কত pকার ও িক িক ?
(ঘ) লয় কােক বেল ? কান  ্ছেn, কান  ্ লয় ব বহার করা হয় ?
(ঙ) ‘অপhnিত’ শেbর অথ কী ? অপhnিত অলংকােরর উদাহরণ দাও।
(চ) শbালংকােরর সৗnয কাথায় িনিহত ? একিট উদাহরণ িদেয় বুিঝেয় দাও।

  
২। িনmিলিখত য- কােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৬×৪ = ২৪

(ক) অিমtাkর ছn বাংলা কিবতায় ক, কাথায় pথম pবতন কেরন ? এই ছেnর pবতক কীভােব পয়ােরর 
বড়ী ভােঙন ? উদাহরণ িদেয় বুিঝেয় দাও। 

(খ) মাtাবৃt ও অkরবৃt ছেnর tলনামূলক আেলাচনা কেরা।
(গ) ছnিলিপ pstত কেরাঃ

(অ)  িবদ ্ ঘুেট রািtের ঘুট ্ ঘুেট ফাঁকা 
 গাছপালা িমশিমেশ মখমেল ঢাকা। 
(আ)  কা আ তrবর প িব ডাল 
 চ ল চীএ পেঠা কাল॥ 

(ঘ) ব িতেরক অলংকার কােক বেল ? উদাহরণসহ ব িতেরেকর pকারেভদgিল আেলাচনা কেরা। 
(ঙ) অলংকার িনণয় কেরাঃ

(অ)  বােজ পূরবীর ছেn রিবর শষ রািগণীর বীণ। 
(আ)  পািখর নীেড়র মেতা চাখ তােল নাটেরর বনলতা সন। 

(চ) উৎেpkা অলংকার কােক বেল ? উদাহরণসহ-এর pকারেভদgিল আেলাচনা কেরা।
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৩। িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ১২×২=২৪
(ক) বাংলা ছেn রবীndনাথ ঠাkেরর অবদান আেলাচনা কেরা।
(খ) অkরবৃt ছেnর শাষণ শিk সবািধক আেলাচনা কেরা।
(গ) rপক অলংকার কােক বেল ? উদাহরণসহ rপেকর pকারেভদgিল আেলাচনা কেরা।
(ঘ) উদাহরণসহ সংjা দাওঃ

 বেkািk, ছকানুpাস, অিতশেয়ািk, িবেরাধাভাস। 
 

——×—— 
 


