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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 4th Semester Examination, 2020  

BNGACOR10T-BENGALI (CC10) 

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। 

  ১। pিতিট একক থেক একিট কের মাট চারিট  pে র উtর দাওঃ  ১০×৪ = ৪০
 একক-১ 

(ক) মহাকাবয্ কােক বেল ? মহাকােবয্র বিশ য্gিল বাংলা ভাষার একিট সাথক সািহিতয্ক মহাকােবয্র 
আেলাচনার মাধয্েম দখাও। 

৩+৭ 

 অথবা 
(খ) পৗরািণক নাটেকর সংjা লেখা। বাংলা ভাষায় রিচত একিট পৗরািণক নাটেকর পিরচয় দাও। 

পৗরািণক নাটেকর জনিpয়তা hােসর কারণ কী ? 
২+৫+৩

 

  
 একক-২ 

(গ) ছাটগl কােক বেল ? ছাটগেlর বিশ য্gিল কী কী ? সই বিশে য্র িনিরেখ একিট সাথক বাংলা 
ছাটগেlর পিরচয় দাও। 

২+৩+৫
 

 অথবা 
(ঘ) pবেnর ণীিবভাগ কের বয্িkিন  pবেnর বিশ য্gিল উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা। ২+৮ 

  

 একক-৩ 
(ঙ) ‘‘কিব য কােবয্র মায়াজগৎ সৃি  কেরন, তার কৗশলিট কী ?’’ — pাবিnেকর এই pে র উtর িতিন 

যভােব িদেয়েছন তা আেলাচনা কেরা। 
১০

 অথবা 
(চ) ‘‘ যখােন কােবয্র শb ও অথ িনেজেদর pাধানয্ পিরতয্াগ কের বয্ি ত অথেক pকাশ কের পি েতরা 

তােকই িন বেলেছন।’’ — িন বলেত পি েতরা কী বুিঝেয়েছন তা লেখা। pস ত িনবাদীরা য 
সকল সাবধান বাণী িনেয়েছন সgিল উেlখ কেরা। 

৬+৪ 
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 একক-৪ 
(ছ) ‘‘সািহতয্ বয্িk িবেশেষর নেহ, তাহা রচিয়তার নেহ, তাহা দববাণী।’’ — আেলাচনা কেরা।  ১০

 অথবা
(জ) ‘‘আগােগাড়া সমsই s , সমs পির ার, স কবল বয্াকরেণর িনয়েমর মেধয্ থািকেত পাের; িকnt 

pkিতেতও নাই, কােবয্ও নাই।’’ — উdৃিতিট কান pবেnর অnগত ? বয্াকরেণর িনয়েম s তা ও 
pkিত এবং কােবয্র িনয়েম অs তার কারণ বুিঝেয় দাও। 

২+৮ 

  
২। য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ৫×২ = ১০

(ক) টীকা লেখাঃ ( য- কােনা একিট) 
একা  নাটক, গাথাকাবয্ 

(খ) টীকা লেখাঃ ( য- কােনা একিট) 
পtসািহতয্, আ িলক উপনয্াস 

(গ) কাবয্ং gাহয্মাল ারাৎ — বয্াখয্া লেখা। 
(ঘ) ‘‘অেনক পি ত ভিবষয্দ ্  বাণী pচার কেরন য, সভয্তা িবsােরর সে  সে  সািহেতয্র িবনাশ হইেব। 

যিদ হয় তেব সভয্তারও িবনাশ হইেব।’’ — সভয্তা ও সািহেতয্র মেধয্ সmেকর srপিটর পিরচয় 
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. 

 
——×—— 

 


