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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 4th Semester Examination, 2020  

BNGACOR09T-BENGALI (CC9) 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের। 
পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  উtর কিরেব। 

 িবভাগ-ক
  ১। pিতিট একক থেক একিট কের মাট চারিট  pে র উtর দাওঃ (pিতিট উtেরর শb সংখয্া অনিধক 

৩০০ হেব) 
১০×৪ = ৪০

 একক-১ 
(ক) ‘ঘের-বাইের’ উপনয্ােসর মেধয্ dিট সমাnরাল pবাহ রেয়েছ। pথমিট রাজৈনিতক, িdতীয়িট 

সামািজক — আেলাচনা কেরা। 
১০

 অথবা 
(খ) ধমনীিত নামধারী সতয্ কােনাভােবই সnীেপর লkয্ নয়, লkয্ হেc ফললাভ — মnবয্িটর pিkেত 

সnীপ চিরtিট িবে ষণ কেরা। 
১০

  
 একক-২

(গ) ‘‘িকnt কবল অতীত বতমান নেহ, pেতয্ক মানুেষর মেধয্ অতলsশ িবরহ’’ — ‘ মঘদূত’ pবেn 
অতলsশ িবরেহর য বাক ্ pিতমা রবীndনাথ ঠাkর সৃি  কেরেছন তা বয্াখয্া কেরা। 

১০

 অথবা 
(ঘ) ‘‘কাবয্ সংসাের এমন dিট-একিট রমণী আেছ যাহারা কিব কtক সmূণ উেপিkত হইয়াও অমরেলাক 

হইেত  হয় নাই।’’ — dিট-একিট রমণী কারা ? তাঁরা কিব-কtক উেপিkতা হেয়ও কীভােব 
অমরেলােকর sায়ী আসন লাভ কেরেছন ? 

৪+৬ = ১০

  

 একক-৩
(ঙ) ‘‘আিম জn-িনেয়িছলুম সেকেল কলকাতায়।’’ — ‘ ছেলেবলা’ gn অবলmেন সকােলর কলকাতার 

পিরচয় দাও। 
১০

 অথবা 
(চ)  ‘‘বয়স তখন িছল কাঁচা, হালকা দহখানা

 িছল পািখর মেতা, ধু িছল না তার ডানা।’’ 
—  ‘ ছেলেবলা’ gেn উdৃত কিবতািটর সংেযাজেনর pাসি কতা িবচার কেরা। 

১০
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 একক-৪

(ছ) ‘‘ সই বয্ি বিজত সমি র অবাsবতা কখেনাই মানষু িচরিদন সইেব না।’’ — বলেশিভক নীিতর য়সী 
pশংসা কেরও এর সীমাবdতােক রবীndনাথ কীভােব িনেদশ কেরেছন — আেলাচনা কেরা।  

১০

 অথবা
(জ) ‘‘িবjান িশkায় পুঁিথ পড়ার সে  চােখর দখার যাগ থাকা চাই।’’ — ‘ চােখ দখার’ য সকল 

pণালীর রবীndনাথ ঠাkর উেlখ কেরেছন, ‘রািশয়ার িচিঠ’-র অনুসরেণ তার পিরচয় দাও। 
১০

  

 িবভাগ-খ
২। য- কােনা dিট  pে র সংিkp উtর দাওঃ (pিতিটর শbসংখয্া অনিধক ১৫০) ৫×২ = ১০

(ক)  ‘‘আিদম pদীপ jালাবার হাজার ঝ াট পাহােত রািজ আিছ। 

 িকnt তাড়াতািড় সুিবধার জনয্ ঘের আgন jালােত রািজ নই।’’ 
— কান ্  pসে  কার উিk ? বkবয্িটর তাৎপয বুিঝেয় দাও। 

২+৩ = ৫

(খ) ‘‘আবার সই pাচীন ভারত খ kর নদী-িগির-নগরীর নামgিলই বা কী সুnর!’’ — pবেnর নামসহ 
pাচীন ভারেতর নদী, িগির, নগরীর নামgিল লেখা। 

 ৫ 

(গ) িব র কােছ িকেশার রবীndনাথ ঠাkেরর গান শখার অিভjতার পিরচয় দাও।  ৫
(ঘ) ‘‘তারা সভয্তার িপলসুজ’’ — তােদর এই উপমায় উপিমত করবার কারণ িনেদশ 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. 

 
——×—— 

 


