B.A.6th Semester (Honours) Examination, 2022 (CBCS)
বাাংলা (সাম্মানিক)
Course – CC-13
দনিণপ্রান্তস্থ সাংখ্যাগুনল পূ ণম
ণ ানির নিনদণশক
যথাসম্ভব নিনের ভাষায় উত্তর নলখ্নে হনব
সময়- নেি ঘণ্টা

পূ ণণ মাি -৬০

১) যয-যকানিা দশনি প্রনের সাংনিপ্ত ও যথাযথ উত্তর দাও :
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(ক) ককিংবদকি অনু সারে বাল্মীকক কাে কনরদেরে োমায়ণ েচনা করেন? ববকদক পেম্পো অনু সারে োমায়ণ কী নারম আখ্যাত?
(খ্) মহাভােতরক‘ পঞ্চমরবদ বলা হয় ককন?
(গ) বাণভরেে‘ কাদম্বেী ’ কী জাতীয় েচনা? একি গরদয না কক পরদয েকচত?
(ঘ) ‘মৃ চ্ছককিক ’নািরকে কবষয়বস্তু কী?
(ঙ) ভারসে নািকগুকল কক ককাথা কথরক আকবষ্কাে করেন ?
(চ) ‘কমঘদূ ত’ কারবযে কয়কি কবভাগ? কবভাগগুকলে নাম কলরখ্া।
(ছ) ‘গীতরগাকবন্দ’ কারবয কতগুকল সগে আরছ? একি ককান কেকণে কাবয?
(জ) কোমান ইকতহাস অবলম্বরন কেক্সকপয়ারেে কলখ্া দু কি নািরকে নাম ও নািকদু কিে প্রকােকাল কলরখ্া।
(ঝ) ‘Pamphlets on Episcopacy’—ককান ঘিনাে পকেরপ্রকিরত কমল্টন একি েচনা করেন? কলখ্াকি করব প্রকাকেত
হয়?
(ঞ) ‘Murder in the Cathedral’ –েচনাকিে মূ ল কবষয় কী?
(ি) িমাস হাকডেে কেষ্ঠ উপনযাসকিে নাম কলরখ্া এবিং প্রকােকাল উরেখ্ করো।
(ঠ) চালেস কডরকরেে আরমকেকা ভ্রমরণে অকভজ্ঞতা তাে ককান ককান গ্ররে স্থান কপরয়রছ?
(ড) ‘A thing of beauty is a joy for ever’ –একি কাে কাবযাদেে? এই পঙকিকি ককান ককবতায় আরছ?
(ঢ) ককব কেলীে কলখ্া কোককাবযকিে নাম কী? কাবযকি কাে প্রকত ককবে েদ্ধাঘেয?
(ণ) ‘Lyrical Ballads’ কারদে সম্পাদনায় প্রকাকেত হয় ? কাবযকিরত ওয়াডেসওয়ারথেে কতগুকল ককবতা আরছ?
২) যয-যকানিা চারনি প্রনের উত্তর দাও
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(ক) কোমাকিক করমকড কারক বরল? কোমাকিক করমকড েচনায় কেক্সকপয়ারেে সাফরলযে কােণ অল্পকথায় কলরখ্া।
(খ্) অকতপ্রাকৃত ককবতা কারক বরল? অকতপ্রাকৃত ককবতা েচনায় কীিরসে দিতাে পকেমাপ করো।
(গ) কাবযনািয েচনায় একলয়রিে সাফরলযে মূ লযায়ন করো।
(ঘ) ককব জয়রদরবে কাবযকিে অকভনবত্ব ককাথায় তা কনরজে ভাষায় কলরখ্া।
(ঙ) ‘কথা’ ও ‘আখ্যাকয়কা’ েব্দদু কিরক বাণভে কী অরথে প্ররয়াগ করেরছন? বাণভরেে েচনােীকতে ববকেষ্ট্য অল্পকথায় কলরখ্া।
(চ) োমায়ণ ও মহাভােত ববকদকযু রগে আরগ না পরে েকচত? োমায়রণে েচনাকাল কনণেয় করো।

1

৩) কনরচে প্রশ্নগুকলে উত্তে দাও।
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(ক) কাকলদারসে নািকগুকলে সিংকিপ্ত পকেচয় কদরয় তাে নািযপ্রকতভাে মূ লযায়ন করো।
অথবা
ভাস ককান সমরয়ে নািযকাে? ভারসে নািযববকেষ্ট্য সিংরিরপ আরলাচনা করো।
(খ্) ঐকতহাকসক কোমাে কারক বরল? ঐকতহাকসক কোমাে েচনায় ওয়াল্টাে স্করিে কবকেষ্ট্তাে পকেচয় দাও।
অথবা
ইিংরেকজ সাকহরতযে ইকতহারস ককব কহসারব কেলীে স্থান কনরূপণ করো। কেলীরক কবররাহী ককব বলা হয় ককন?
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