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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

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

BNGHGEC03T/BNGGCOR03T-BENGALI (GE3/DSC3) 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

pািnক সীমার মধ s সংখ ািট pে রমান ি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 (অনিধক ৩০০ শেb) ১০× ৪= ৪০

 একক-১ 
(ক) জীবনী সািহতয্ বলেত কী বােঝা ? জীবনী সািহেতয্র উৎপিt ও kমিবকাশ সmেকর্ আেলাচনা কেরা। ৩+৭

 অথবা 
(খ) আtজীবনী রচনার উৎস কী ? আtজীবনী রচনার সীমাবdতা সmেকর্ আেলাচনা কেরা। ৩+৭

  
 একক-২ 

(গ) ‘sামীজীেক যrপ দিখয়ািছ’ gn অবলmেন sামীজীর মহাpsান pস িটর পিরচয় দাও। ১০
 অথবা 

(ঘ) ‘sামীজীেক যrপ দিখয়ািছ’ gেnর প ম পিরেcেদ উtর ভারেতর pাkিতক সৗnযর্ বণর্না pসে  
sামীজীর য গভীর sেদশেpেমর পিরচয় পাওয়া যায় তা িনেজর ভাষায় লেখা। 

১০

  
 একক-৩ 

(ঙ) িশবনাথ শাstী রিচত ‘আtচিরত’ gnিট আtজীবনী সািহতয্rেপ কতখািন সাথর্ক, তা আেলাচনা কেরা। ১০
 অথবা 

(চ) সাধারণ bাhসমাজ pিত ার কারণ কী ? ‘আtচিরত’ gn অবলmেন িশবনাথ শাstীর িমকা পযর্ােলাচনা 
কেরা। 

১০

  
 একক-৪ 

(ছ) সতয্িজৎ রােয়র িবদয্ালয় জীবেনর কেরা কেরা ছিব ‘যখন ছাট িছলাম’ gেn য-ভােব ধরা পেড়েছ তা 
অসাধারণ এক জীবনােলখয্। — আেলাচনা কেরা। 

১০

 অথবা 
(জ) ছেলেবলায় সতয্িজৎ রায় য-সমs িবিশ  বয্িkt-র সািnেধয্ এেসিছেলন — ‘যখন ছাট িছলাম’ gn 

অনুসরেণ তাঁেদর পিরচয় দাও। 
১০
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২। িনmিলিখত য- কােনা dিট  িবষয় সmেকর্ সংিkp পিরচয় দাওঃ (pিতিট অনিধক ১৫০ শb) ৫× ২ = ১০

(ক) জীবনী সািহতয্ পােঠর উপেযািগতা িবচার কেরা। ৫
(খ) ‘মরদ িক বাত হািত কা দাতঁ’ – ক , কান  ্ pসে  pবাদিটর উেlখ কেরেছন ? ১+৪
(গ) িবধবািববাহ সmিকর্ত িশবনাথ শাstীর d-একিট অিভjতা সংেkেপ বণর্না কেরা। ৫
(ঘ)  ‘ কেশ মােখা knলীন 

 rমােলেত দলেখাশ, 
 পােন খাও তাmbলীন 
 ধনয্ হাক এইচ বাস।’ 
এইচ. বাস-এর সmূণর্ নাম কী ? সতয্িজেতর সে  তাঁর সmকর্ কী ? লখক কান  ্ pসে  এই 
উdৃতাংশিট উেlখ কেরেছন ? 

১+১+৩

  
 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. 

 
——×—— 

 


