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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 

B.A. Programme 3rd Semester Examination, 2021  

DSC1/2-P3-BENGALI 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 60 

The figures in the margin indicate full marks. 

 DSC3A/3B 

১। িনmিলিখত য- কােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৩×৪ = ১২

(ক) ‘‘মিnর বািহর কিঠন কবাট’’ – এিট কান ্ পযােয়র পদ ? পদিটর রচিয়তা ক ? এখােন ‘মিnর’ 
শেbর অথ িক ? 

 

(খ) ‘‘অব মথুরাপুর মাধব গল’’ – পদিটর রচিয়তা ক ? ‘মাধব’, ‘মথুরাপরু’ কাথা থেক, িক উেdেশ  
িগেয়িছল ? 

 

(গ)  ‘‘তাকর চরেণ / দীন হীন বি ত / গািবnদাস রh দূর॥’’
– আেলাচ  অংেশ কিব গািবnদােসর িনেজর সmেক এrপ উিkর কারণ কী ? 

 

(ঘ) তামােদর পাঠ  রবীndনাথ ঠাkেরর ‘ লাকসািহত ’ gnিট কেব pকািশত হেয়িছল ? এ gেn মাট 
কয়িট pবn আেছ ? এর মেধ  pথম pবেnর নাম িক ? 

 

(ঙ) ‘ ছেল লােনা ছড়া’ pবেn রবীndনাথ ঠাkর ‘ দাল দাল dলুিন’ – ছড়ািটর য ব াখ া িদেয়েছন তা 
িববৃত কেরা। 

 

(চ)  ‘‘রাজ সভাকিব রায়gণাকেরর অnদাম ল গান রাজকে র মিণমালার মত,···।’’ 
– কাথা থেক নওয়া ? রায়gণাকেরর pkত নাম কী ? িতিন কান ্  রাজার সভাকিব িছেলন ? 

 

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

(ক) ‘‘rপ লািগ আঁিখ ের gেণ মন ভার’’ – কান ্পযােয়র পদ ? পদিটর ভাববst সংেkেপ লেখা।  
(খ) ‘‘ ব ব পদাবলী’ ত pাথনা পযােয়র পদ কােক বেল ? তামার পাঠ  pাথনা পযােয়র পদিটর 

িবষয়বst পিরsট কেরা। 
 

(গ) গৗরচিndকা কােক বেল ? ‘সমs গৗরা  িবষয়ক পদ গৗরচিndকা নয়’ – িবষয়িট পিরsট কেরা।  
(ঘ) ‘‘রাধার িক হল অnের বথা’’ – রাধা ‘অnের বথা’র কারেণ িকrপ আচরণ করিছল ? এrপ 

আচরণ করার পছেন সmাব  কারণ িক িছল বেল কিব মেন কেরেছন ? 
 

(ঙ) ‘gাম সািহত ’ pবেn রবীndনাথ gাম  ছড়াgিলেক কয় ভােগ ভাগ কেরেছন ও সgিল িক ? pিতিট 
ভােগর একিট কের উদাহরণ িদেয় এrপ িবভাজেনর srপ িনণয় কেরা। 
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(চ) বাংলােদেশর ছেল লােনা ছড়াgিলেত য রসিট পাওয়া যায় রবীndনাথ ঠাkর তার কী নামকরণ 
কেরেছন ? এrপ নামকরেণর কারণ কী ? আেলাচ  pবেnর ‘ছড়া সংgহ’ ত মাট কয়িট ছড়ার 
উেlখ রেয়েছ ? 

 

   
৩। িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ১২×২ = ২৪

(ক) পূবরাগ কােক বেল ? অনুরােগর সে -এর পাথক  কাথায় ? পূবরাগ পযােয়র  কিবর kিতt 
আেলাচনা কেরা। 

 

(খ) ‘‘ ব ব পদাবলী সমুdগািমনী নদীর ন ায়’’ – উপযুk দৃ াnসহ মnব িটর সারবtা িনণয় কেরা।  
(গ) রবীndনাথ তাঁর ‘কিব-সংগীত’ pবেn কিবগান ও কিবওয়ালােদর য মূল ায়ন কেরেছন তার পিরচয় 

দাও। 
 

(ঘ) ‘ ছেল লােনা ছড়া’ pবেn রবীndনাথ ঠাkর ‘বাংলা ভাষায় ছেল লাইবার জন  য-সকল ছড়া 
pচিলত আেছ’, সgিলর মেধ  য সহজ sাভািবক কাব রস সnান কেরেছন, তার পিরচয় দাও। 

 

 
——×—— 

 


