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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 1st Semester Supplementary Examination, 2021 

BNGACOR01T-BENGALI (CC1)  

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 
(pিতিট উtেরর শb সংখ া অনিধক ৩০০ হেব) 

১০× ৪ = ৪০

 একক - ১
(ক) চযর্াপেদর সমাজিচt বণর্না কের সািহেত র ইিতহােস চযর্াপেদর ঐিতহািসক grt সংেkেপ আেলাচনা 

কেরা। 
৬+৪

 অথবা
(খ) ীk কীতর্ন কাব িটর রচিয়তা, আিব ারক ও pকাশকাল উেlখ কের বাংলা সািহেত র ইিতহােস 

ীk কীতর্েনর অবsান িনণর্য় কেরা। 
৩+৭

  

 একক – ২
(গ) ‘ম লকাব ’ বলেত কী েবাঝায় ? চ ীম ল কােব র কািহনী সংেkেপ বণর্না কের এই কােব র ে  

কিবর দkতার পিরচয় দাও। 
৩+৭

 অথবা
(ঘ) ‘আমার সnান েযন থােক dেধ ভােত’ — পঙ ্িkিট েকান ্ কিবর, েকান ্কােব র অnগর্ত ? এই কাব  

রচিয়তার কিবkিতর পিরচয় দাও। 
২+৮

  

 একক – ৩
(ঙ) সবর্ে ণীর বাঙালী আর েকােনা gnেক এমন আপনার কের েনয়িন, েযমন িনেয়িছল kিtবাসী 

রামায়ণেক — উিkিটর যথাথর্তা িবচার কেরা। 
১০

 অথবা
(চ) মধ যুেগ বাংলা অনুবাদ সািহত  সৃি র সmাব  কারণgিল িনেদর্শ কের মালাধর বসু অনূিদত ভাগবেতর 

পিরচয় দাও। 
৩+৭
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 একক – ৪
(ছ) চতন -জীবনী সািহেত র মেধ  অিdতীয় gn হল k দাস কিবরােজর ‘ ী ীৈচতন চিরতামৃত’ — 

মnব িটর যথাথর্তা িবচার কেরা। 
১০

 অথবা
(জ) অ াদশ শতাbীর জনজীবেনর মানিচt ‘শাkপদাবলী’-এর মেধ  কীভােব েট উেঠেছ আেলাচনা 

কেরা। 
১০

  

২। েয-েকােনা dিট  টীকা েলেখাঃ (শbসংখ া অনিধক ১৫০) ৫×২ = ১০

(ক) pাkতৈপ ল 
(খ) িশবায়ন 
(গ) পdাবতী 
(ঘ) ব ব তtt দশর্ন pিত ায় জীব েগাsামীর pভাব।

  
 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. 

 
——×—— 

 


