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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 3rd Semester Examination, 2020, held in 2021 

BNGACOR07T-BENGALI (CC7)  

বাংলা গদ  ও pবn 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

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

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

(ক) পুrষ ও নারীর অিধকােরর সাম  pিত ার জন  বি মচnd কী কী psাব কেরেছন — সাম  pবn gn 
অনুসরেণ আেলাচনা কেরা।  

১০

 অথবা
(খ) সাম  pবn gেn বি মচnd উtরকােলর সাম  ভাবনােক পিরত াগ কেরিছেলন বেল িক েতামার মেন হয় 

— েস িবষেয় আেলাকপাত কেরা।  
১০

  

 একক - ২
(গ) ‘িব পিরচয়’ gnিট রবীndনাথ কােক উৎসগ কেরেছন ? উৎসগপেt রচনার উেdশ  সmেক pাবিnেকর 

বkব  কী িছল আেলাচনা কেরা।  
১০

 অথবা
(ঘ) আমােদর pিতিদেনর েচনা সূেযর অেচনা জগৎ সmেক রবীndনাথ েয পাঠ িদেয়েছন পাঠ  pবngিল 

অনুসরেণ তার পিরচয় দাও।  
১০

  

 একক - ৩
(ঙ) pমথ েচৗধুরীর pবn মােনই শািণত গেদ র pেয়াগ — পাঠ  pবngিলেত তার পিরচয় েকমন কের 

পাওয়া যায় েদখাও। 
১০

 অথবা 
(চ) ‘েতল নুন লকিড়’ pবn অবলmেন dই সভ তার tলনা উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা। ১০

  



CBCS/B.A./Hons./3rd Sem./BNGACOR07T/2020, held in 2021 

3107 2

 একক - ৪ 
(ছ) ‘আপন কথা’ gেn অবনীndনাথ জীবনীসািহেত  ঘেরায়া কথনভি র েয sাদ এেনেছন তার পিরচয় দাও।  ১০

 অথবা
(জ) ‘উtেরর ঘর’ pবেn িচtিশlী অবনীndনাথ রসরচনাকার অেপkা অেনক েবিশ pত k — আেলাচনা 

কেরা।  
১০

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

(ক) ‘‘েয বষম  pাkিতক িনয়েমর অধীন তাই pkত বষম ’’ – েকন ? সংেkেপ বুিঝেয় দাও। ৫
(খ) ‘িব পিরচয়’ ছাড়া রবীndনােথর িবjানমনsতার পিরচয় পাওয়া যায় এমন dিট িনদশন ব াখ াসহ উেlখ 

কেরা। 
৫

(গ) ‘‘ভারতচnd যা িদেয় তা ঢাকা িদেত িগেয়িছেলন তােতই তা েট উেঠেছ’’ – ভারতচnd কী িদেয় কী ঢাকা 
িদেত িগেয়িছেলন আর েকনই বা তা করেত সkম হেলন না ? 

২+৩

(ঘ) ‘আপনকথা’ gেn রামলাল চিরtিটর grt সংেkেপ আেলাচনা 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. 

  
 

——×—— 
 


