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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

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

BNGADSE02T-BENGALI (DSE1/2) 

বাংলা গদ  ও pবn পাঠ 

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। 

 ি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) ‘মুিচরাম gেড়র জীবনচিরত’ রচনায় বি মচেndর ভাষা pেয়াগ নপুেণ র পিরচয় দাও। ১০

 অথবা
(খ) ‘মুিচরাম gেড়র জীবনচিরত’ gেn তৎকালীন সমাজব বsার য িবেশষ িদকিটর pিত বি মচnd পাঠেকর দৃি  

আকষণ কেরেছন তার srপ বণনা কেরা। 
১০

  
 একক – ২

(গ) ‘pাচ  ও পা াত ’ pবn gেnর সহজ সরল গদ ভাষা িবষয়বstিটেক আকষণীয় কের tেলেছ — pবngিল 
অনুসরেণ আেলাচনা কেরা। 

১০

 অথবা
(ঘ) ‘ধম ও মাk’ অধ ােয় িবেবকানn উভয় খে র য tলনামলূক ব াখ া িদেয়েছন তার পিরচয় দাও। ১০

  
 একক - ৩

(ঙ) পাঠ  pবngিল অনুসরেণ প ত gnিটর আি কগত বিশ  িবচার কেরা। ১০
 অথবা

(চ) ‘‘কেমিডর হাস  এবং ােজিডর অrজল dঃেখর তারতেম র ওপর িনভর কের’’ — ‘ কৗtকহাস ’ pবেn 
িkিতর এই বkেব র অথ কী তা বুিঝেয় দাও।  

১০

  
 একক - ৪

(ছ) ‘‘আমরা ছােটা িছলুম বাংলা সািহেত র সানািল যুেগ’’ — ‘ সানািল যুগ’ বলেত কান সময়েক বাঝােনা 
হেয়েছ ? তােক সানািল যুগ বলবার কারণ কী যুিkসহ লেখা। 

২+৮

 অথবা
(জ) ‘‘এই kিড় বছের বাংলা কিবতার রবীndাি ত নাবালক দশার অবসান হেলা’’ — pাবিnেকর মেত কান 

kিড় বছের, কীভােব বাংলা কিবতার উtরণ ঘটেলা আেলাচনা কেরা। 
২+৮
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 িবভাগ-খ

২। িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ৫×২= ১০
(ক) ‘‘মুিচরাম অlিদেনই জািনল য যাtাওয়ালার জীবন সুেখর নয়’’ –  যাtাওয়ালা কারা ? তােদর জীবনেক 

লখক কেনা ‘সুেখর নয়’ বেলেছন ? 
২+৩

(খ) ‘‘সকল দেশই কাপেড় চাপেড় িকছু ভdতা লেগ থােক’’ – পৃিথবীর িবিভn জািতর বশ ষা সmেক এই 
মnেব র সপেk pাবিnেকর মত কী ? 

৫

  
(গ) ‘‘....সত  বিলব। িকnt স সত  বানাইয়া বিলব’’ – ‘সত  বানাইয়া’ বলা বলেত pাবিnক কী বাঝােত 

চেয়েছন ? 
৫

  
(ঘ) ‘‘আ ায় সকেলর মযাদা সমান হওয়া চাই’’ – আ ার পিরেবশ, পাশাক ও যাগদানকারী সদস েদর 

সmেক pাবিnেকর মতামত বk 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. 

 ——×—— 
 


