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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A. Honours 5th Semester Examination, 2020, held in 2021

BNGACOR12T-BENGALI (CC12)
Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50
pািnক সীমার মধ s সংখ ািট pে রমান িনেদশ কের।
পরীkাথীেদর িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ উtর িদেত হেব।

১।

১০× ৪= ৪০

pিতিট একক েথেক একিট কের েমাট চারিট pে র (pিতিট অনিধক ৩০০ শেb) উtর দাওঃ
একক -১
(ক) উপনয্ােসর লkণাkাn হেয়ও মানস ৈবিশে য্ ‘ন নীড়’ েছাটগl-ই হেয় উেঠেছ। — আেলাচনা কেরা।

১০

অথবা
(খ) ৈজবতা নয়, d েpেম উtরেণর গl ‘েশষকথা।’ — মnবয্িট কতদূর gহণেযাগয্ তা বুিঝেয় দাও।

১০

একক-২
(গ) আgাসী ধমযাজকতnt এবং আরণয্ক মানুেষর আtরkার সংgাম সুেবাধ েঘােষর ‘চtথ পািণপেথর যুd’
গেlর মূল উপজীবয্ । — আেলাচনা কেরা।

১০

অথবা
(ঘ) অথ, েগাt, মানুেষর অধঃপতনেক ‘েগাtাnর’ গেl েলখক কীভােব rপািয়ত কেরেছন, কািহিন অনুসরেণ
তা’ আেলাচনা কেরা।
একক -৩
(ঙ) বাংলা সািহেতয্র েকৗtক রসাtক রচনার এক িবরল উপsাপনা pভাতkমার মুেখাপাধয্ােয়র ‘রসময়ীর
রিসকতা।’ — মnবয্িটর gহণেযাগয্তা িবে ষণ কেরা।

১০

১০

অথবা
(চ) ইিতহােসর পট িমেত আধুিনক জীবেনর েpম-সmেকর অপূব িচtায়ণ ‘রkসnয্া।’ — আেলাচনা কেরা।

১০

একক - ৪
(ছ) মহাভারেতর েdৗপদী ও জয়া িমেtর মলা েকান তাৎপেয সমীkত হেয় যায় — ‘েdৗপদী’ গlিট িবে ষণ
pসে তা’ েদখাও।

১০

অথবা
(জ) ‘েগা ’ গেlর নামকরণ কতখািন sাতntয্িচিhত তা’ িনেদশ কেরা।
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১০
Turn Over
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২।

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র সংিkp উtর দাওঃ (pিতিট অনিধক ১৫০ শb)

৫×২= ১০

(ক) ‘ঠাkর, বউ েগেল বউ পাইব িকnt আমার ভাই ফাঁিস েগেল আর েতা ভাই পাইব না।’
— pস উেlখ কের বkার এই মnেবয্র তাৎপয েলেখা।

৫

(খ) ‘জগdেলর সমািধ খনন চেলেছ, েযন েকাদাল আর শাবেলর শb।’
— pস উেlখ কের ‘জগdল’ শbিটর িনিহত তাৎপয িবে ষণ কেরা।

২+৩

(গ) ‘... েমাহরgিল পাইয়া আমার েযন sগলাভ হইল।’
— েকান ‘েমাহরgিলর’ কথা বলা হেয়েছ ? েমাহর িনেয় কী কা হেয়িছেলা সংেkেপ েলেখা।

১+৪

(ঘ) ‘শbহীন েসই চরাচের বেস অনুভব করলাম, আমােদর মােয়র সৎকার েযন এইমাt সমাধা হেলা।’
— েকান্ পিরেpিkেত এই উপলিbর সীমানায় েপৗঁছেনা — তা’ বুিঝেয় দাও।
N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp to
their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after end of
exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong submission (at in
proper address). Students are strongly advised not to submit multiple copies of the same
answer script.

——×——
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৫

