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B.A. Honours 2nd Semester Examination, 2020 

BNGACOR04T-BENGALI (CC4) 
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের। 
পরীkাথীেদর িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  উtর িদেত হেব। 

১। pিতিট একক থেক একিট কের মাট চারিট  pে র (pিতিট অনিধক ৩০০ শb) উtর দাওঃ ১০×৪ = ৪০
 একক-১

 (ক) pবnকার িহেসেব বি মচnd চে াপাধ ােয়র অনন তা কাথায় তা’ আেলাচনা কেরা। ১০

 অথবা
(খ) বাংলা সামিয়ক পেtর ইিতহােস ‘ভারতী’, ‘সাধনা’ ও ‘pবাসী’ পিtকা িতনিটর grt িনণয় কেরা। ১০

 একক-২
 (গ) বাংলা নাট সািহেত র ধারায় িগিরশচnd ঘাষ-এর পৗরািণক নাটকgিলর মলূ ায়ন কেরা। ১০

 অথবা
(ঘ) গণনােট র বিশে র কথা মেন রেখ নাট কার িবজন ভ াচােযর িমকা ও sাতnt  সmেক আেলাচনা 

কেরা। 
১০

 একক-৩
 (ঙ) নtনকােলর পট িমকায় বাঙািলর জীবন ও সৃি েত মধুসূদন দেtর কিবkিতর অিভনবেtর পিরচয় 

দাও। 
১০

 অথবা
(চ) আধুিনক বাংলা কিবতায় কিব িব  দ-র িবিশ তার িদকgিল আেলাচনা কেরা। ১০

 একক-৪
(ছ) pসn িহউমার আর িবদg ব  রাজেশখর বসু বা পর রােমর গেlর অনন  সmদ। — আেলাচনা 

কেরা। 
১০

 অথবা
(জ) বাংলা উপন াস সািহেত  সতীনাথ ভাdিড়র sাতnt  ও অিভনবেtর িদকgিল িবে ষণ কেরা। ১০

  
২। িনmিলিখত য- কােনা dিট pে র সংিkp উtর দাওঃ (pিতিট অনিধক ১৫০ শb) ৫×২= ১০

(ক) ‘িজjাসা’ কার রচনা ? বাংলা pবn সািহেত  এর িবিশ তার পিরচয় দাও। ১+৪
(খ) ‘ডাকঘর’ কান িণর নাটক ? এর মলূভাব পিরsট কেরা। ১+৪
(গ) ‘পদািতক’-এর কিব ক ? কাব িট কেব pকািশত হয় ? কাব িটর grt সংেkেপ বুিঝেয় দাও। ১+১+৩
(ঘ) ‘লালসালু’-এর রচিয়তা ক ? উপন াসিটর ভাববstর সংিkp পিরচয় দাও। ১+৪

  
 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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