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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

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

BNGACOR02T-BENGALI (CC2) 

বাংলা সাmািনক 

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) ব ব পদাবলী ব ব ধম ও তেttর রসভাষ  — আেলাচনা কেরা। ১০

 অথবা
(খ) ‘পূবরাগ’ কােক বেল ? েতামােদর পাঠ তািলকার অnগত ‘‘সই েকবা নাইল শ াম নাম’’ - শীষক পদিটর 

কাব েসৗnয আেলাচনা কেরা। 
৪+৬

  
 একক - ২

(গ) ‘‘আগমনী ও িবজয়ার পদgিলেত ভিkভাব ছািপেয় বড় হেয় উেঠেছ মান-অিভমান ও হািস-কাnায় ভরা 
গাহেs র মমsশী rপ’’ — আেলাচনা কেরা। 

১০

 অথবা
(ঘ) ‘েকবল আসার আশা, ভেব আসা, আসা মাt হেলা।’ – পদকতা েক ? েকান ্ পযােয়র পদ ? পদিটেত 

কিব hদেয়র েয গভীর অনু িতিট ধরা পেড়েছ েস-িবষেয় েলেখা। 
১+১+৮

  
 একক - ৩

(ঙ) কিব মুkেnর চ ীম ল কােব  ‘gেnাৎপিtর কারণ’ অংেশ pিতফিলত সমকালীন সামািজক, রাজৈনিতক 
ও অথৈনিতক অবsার পিরচয় দাও। 

১০

 অথবা
(চ) ‘বাঙািল নারীর চিরt িহসােব কিব মুkেnর lরা এেকবাের অনবদ ’ — আেলাচনা কেরা। ১০

  
 একক - ৪

(ছ) ‘ চতন ভাগবত’ gেnর ‘আিদখ ’ অনুসরেণ চতন  আিবভােবর কারণ িনেদশ কেরা। ১০
 অথবা

(জ) ‘ চতন ভাগবত’-এর ‘আিদখ ’ রচনায় বৃnাবন দােসর kিতt বণনা কেরা। ১০
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২। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র সংিkp উtর দাওঃ (শbসংখ া অনিধক ১৫০ হওয়া বা নীয়) ৫× ২= ১০

(ক)  ‘‘পেরর ছাওয়াল পাইয়া  মােরন আেসন ধাইয়া
 িশ  বিল দয়া নািহ তার’’ 
—  পদকতা েক ? েকান ্   পযােয়র পদ ? উdৃত অংেশর তাৎপয িবচার কেরা। 

১+১+৩

  
(খ)  ‘‘আিম িক েহিরলাম িনিশ-sপেন!

 িগিররাজ, অেচতন কত না ঘুমাও েহ!’’ 
— পদকতা েক ? উdৃত অংশিটর তাৎপয িবে ষণ কেরা। 

১+৪

  
(গ) ‘চ ীম ল’ কােব র কালেকtর িপতা ও মাতার নাম কী ? lরার িপতা ও মাতার নাম েলেখা। 

কালেকt ও lরার িববােহর ঘটক েক িছেলন ? 
১+১+১+১+১

  
(ঘ)  ‘‘ভালমেত িগয়া শাst বিসয়া পড়াও।

 ব িতিরk অথ কর েমার মাথা খাও॥’’ 
— েক, কােক এই উিkিট কেরেছন ? বkার এই কথা বলার কারণ কী ? 

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. 

 
——×—— 

 


