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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 4th Semester Examination, 2020 

BNGACOR08T-BENGALI (CC8) 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

দিkন pাns সংখ াgিল p মােনর িনেদশক। 
পরীkাথীেদর িনেজর ভাষায় যথাসmব শbসীমার মেধ  উtর িদেত হেব। 

১। pিতিট একক েথেক একিট  কের েমাট চারিট  pে র উtর দাওঃ (pিতিট উtেরর শbসংখ া অনিধক 
৩০০ হেব) 

১০×৪ = ৪০

 একক-১
 (ক) pাচ  ও পা াত  পুরাণ ও সািহেত  কিব মধুসূদন দেtর সাবলীল পদস ার কীভােব ‘েমঘনাদবধ 

কাব ’-েক সমৃd কেরেছ, তা — আেলাচনা কেরা। 
১০

 অথবা 
(খ) ‘েমঘনাদবধ কাব ’-এ চtথ সেগর সংেযাজন কতটা িশlসmত হেয়েছ, তা’ — িবে ষণ কেরা। ১০

  
 একক-২ 

(গ) কািলদােসর pাচীন েসৗnযময় জগেত কিবর sppয়াণ ‘কlনা’-কােব র ‘sp’ নােমর কিবতািট। 
— আেলাচনা কেরা। 

১০

 অথবা 
(ঘ) ‘বৃkবnনা’ কিবতা অনুসরেণ রবীndনােথর পিরেবশ-ভাবনার পিরচয় দাও। ১০

  
 একক-৩ 

(ঙ) ‘শ মালা’ কিবতায় rপকথার আবেহ িবষnতার সুর কীভােব িনত  সেত  উtীণ হেয়েছ, তা’ 
আেলাচনা কেরা। 

১০

 অথবা 
(চ) জীবনানn দােশর ‘rপসী বাংলা’-কাব gেnর কিবতাgিলেত অি ত হেয়েছ িচরnন বাংলার 

েচনামুেখর pিতkিত। — এ মnেব র আেলেক  ‘বাংলার মুখ আিম েদিখয়ািছ’ কিবতািটর িশlrপ 
িবচার কেরা।  

১০

  
 একক-৪ 

(ছ) ‘pcn sেদশ’ কিবতায় কিব িব  েদ েকান ্sেদশ সtার অনুসnান কেরেছন তা’ — ব াখ া কেরা। ১০
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 অথবা 

(জ) k া বসুর ‘চাঁদ বিণেকর িডঙা’ কিবতায় কীভােব মনসাম ল কােব র নবায়ন ঘেটেছ, কিবতািট 
িবে ষণ কের তা  েবাঝাও।  

১০

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

(ক)   ‘pমীলার বােমতর নয়ন নািচল!
 আtিবsৃিতেত, হায়, অকsাৎ সতী 
 মুিছলা িসn ূরিবn ু সn ুর ললােট!’ 
— সগনাম ও pস  উেlখ কের উdৃিতিটর ভাব-েসৗnয পিরsট কেরা। 

১+২+২

(খ)  ‘বাইশ বছর রেয়িছ েসই এক চাকােতই বাঁধা
 পােকর েঘাের আঁধা।’  

— েকান ্  কিবতার অংশ ? নারীমেনর িনিহত েয যntণা এখােন pকাশ েপেয়েছ তার পিরচয় দাও। 

১+৪

(গ)  ‘মাথার িভতের
 sp নয় – েpম নয় - েকােনা এক েবাধ কাজ কের।’ 
— কিবর জীবেন এই ‘েবাধ’-এর pভাব বুিঝেয় দাও। 

৫

(ঘ)  ‘আমার অrর জলেসেচ আর হােড়র ফসেফট-এ
 খুনীর েচেয়ও rk কেঠার মািটেত  
 েবানা হেয়েছ েয–অnহীন ধান ও গােনর sp — 
 তার নাম ভারতবষ।’  

— উdৃতাংশিটর িনিহতাথ পিরsট কেরা।  

৫

  
 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. 

 
——×—— 

 


