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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 5th Semester Examination, 2020, held in 2021 

BNGADSE01T-BENGALI (DSE1/2) 

মধ যুেগর সািহত  পাঠ 
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

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

 িবভাগ-ক
১। pিতিট একক থেক একিট  কের p  িনেয় মাট চারিট  pে র উtর দাওঃ (pিতিট উtেরর শb সংখ া 

অনিধক ৩০০ হেব)  
১০×৪ = ৪০

 একক - ১
(ক) kিtবাস ওঝা অনূিদত রামায়েণর ‘আরণ কাে ’ বিণত ‘সূপণখার নাসাকণেcদন’ অংশিটর পিরচয় দাও। 

অংশিট পিরকlনায় kিtবােসর দkতা দখাও। 
১০

 অথবা
(খ) kিtবাস ওঝা অনিূদত রামায়েণর ‘ল াকাে ’ বিণত ‘সরমা কtক সীতার সাntনা’ অংশ অবলmেন সীতা 

ও সরমা চিরt dিটর পিরচয় িদেয় কন চিরt dিট আমােদর দৃি  আকষণ কের তার কারণ অনুসnান 
কেরা। 

১০

  
 একক – ২

(গ) িবpদাস িপিপলাই-এর ‘মনসাম ল’ কােব  তামার পাঠ  অংশ অবলmেন মনসার চিরt িনমােণ কিবর 
দkতা ও দূরদিশতার পিরচয় দাও। 

১০

 অথবা
(ঘ) িবpদাস িপিপলাই-এর ‘মনসাম ল’ কােব র চtথ পালার সpম ও অ ম অধ ােয় য সপসt যেjর 

pstিত এবং সপসt যেjর িববরণ আেছ — তার পিরচয় িদেয় অংশ dিটর বাsবায়েন কিবর দkতা 
দখাও। 

১০

  
 একক - ৩

(ঙ) িdজ মাধব রিচত ‘ম লচ ীর গীত’ gেn তামার পাঠ  অংশ অবলmেন ভাঁড়ু দt চিরt পিরকlনায় কিবর 
দূরদিশতার পিরচয় দাও। 

১০

 অথবা
(চ) িdজ মাধব রিচত ‘ম লচ ীর গীত’ gেnর চtথ পালায় বিণত ‘কালেকt ও lরার জn’, ‘কালেকtর 

িবkম’, এবং ‘কালেকtর িববােহর উেদ াগ’ অংশ িতনিটর বণনায় কিবর বাsবতা jােনর পিরচয় দাও। 
১০

  
 একক - ৪

(ছ) রায়gণাকর ভারতচnd রিচত ‘অnদাম ল’ কােব র pথম খ অবলmেন িশব চিরেtর পিরচয় দাও ও 
চিরtিটর মানবায়ন কীভােব ঘেটেছ তা দখাও। 

১০
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 অথবা
(জ) রায়gণাকর ভারতচnd রিচত ‘অnদাম ল’ কােব র pথম খ  অবলmেন ‘ব াস’ দব চিরt িনমােণ কিবর 

নপুণ  দখাও। 
১০

 
 িবভাগ-খ

২। িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র সংিkp উtর দাওঃ ৫×২= ১০
(ক)  tিম ত ভা ড় সদা বড়াও শােন।

 কান ্  gেণ পূেজ তামা ল ার রাবেণ॥ 
 ধেন pােণ মিজল ল ার অিধকারী। 
 কমেন আছ হ িsর বুিঝেত না পাির॥ 
 আপনার মাথা কাট আপনার কের। 
 dঃখ নািহ হয় কন সবেকর তের॥ 
— pস  উেlখ কের তাৎপয িবে ষণ কেরা। 

৫

  
(খ)  কান জািত কার সুতা কাহার রমণী।

 হন rপ- যৗবন যািলেল ভাস কিন॥ 
 তেবত মিন বেল পিরহার কির। 
 হইেতা মিন এই ঘােটর খয়াির॥ 
— উdৃতাংশিটর pস  উেlখ কের তাৎপয িবে ষণ কেরা। 

৫

  
(গ)  ফাlgন মােসত সািজ আইল ঋtবতী।

 িনজ পিরবার লইয়া সখার স িত॥ 
 কািমনী করেয় কিল সখা লইয়া পােশ। 
 হন কােল যােয় sামী বন-পরবােস॥ 
— উdৃতাংশিটর ব াখ া দাও। 

৫

  
(ঘ)  ভবানী কেহন তার নােয় ভরা জল।

 আলতা ধুইেব পদ কাথা থুব বল॥ 
 পা নী বিলেছ মা গা ন িনেবদন। 
 সঁউতী উপের রাখ ও রা া চরণ॥ 
 পা নীর বােক  মাতা হািসয়া অnের। 
 রািখলা dখািন পদ সঁউতী উপের॥ 
— তাৎপয ব াখ া 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. 

 ——×—— 
 


