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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

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

BNGHGEC01T/BNGGCOR01T-BENGALI (GE1/DSC1) 

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 
(শbসংখয্া অনিধক ৩০০ শেb) 

১০× ৪ = ৪০

 একক-১ 

(ক) বাংলা সািহেতয্র আিদযুেগ কীভােব বৗdধম ও সংskিত pচারলাভ কেরিছল ? তার সে  বাংলা ভাষায় 
রিচত সািহেতয্র যাগােযাগ কাথায় তা আেলাচনা কেরা। 

৫+৫

 অথবা 
(খ) বাংলা সািহেতয্র আিদযুেগর সািহেতয্ বৗdধেমর pভােবর কারণ কী ? আিদযুেগর বৗdধম pভািবত 

সািহতয্িট সmেক আেলাচনা কেরা। 
৩+৭

  
 একক-২ 

(গ) tকী আkমেণর ংসিচt বাংলা সািহেতয্ কীভােব pিতফিলত হেয়েছ তার পিরচয় দাও। ১০
 অথবা 

(ঘ) বাংলা সািহেতয্র ইিতহােস আয-অনায সংskিতর সমnেয়র ফেল য সািহতয্ ধারাgিলর উdব ঘেটিছল 
স সmেক সংিkp আেলাচনা কেরা। 

১০

  
 একক-৩ 

(ঙ) মধয্যুেগর বাংলা সািহেতয্র ইিতহােস ব ব পদাবলীর grt কাথায় ? চতনয্পূব ও চতনয্-পরবতী 
ব ব পদাবলীর পাথকয্ আেলাচনা কেরা। 

৩+৭

 অথবা 
(চ) শাkপদাবলী বলেত কী বােঝা ? বাংলা সািহেতয্ শাkপদাবলী উdেবর কারণgিল কী কী ? একজন 

 শাkপদাবলীকােরর কিবpিতভা সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 
১+৩+৬

  
 একক-৪ 

(ছ) বাংলা সািহেতয্ মধয্যুেগর শষ পেব অবkেয়র কারণgিল আেলাচনা কেরা। অবkেয়র যুেগ কীভােব 
কিবগােনর উdব হয় স সmেক আেলাকপাত কেরা। 

৭+৩

 অথবা 
(জ) ‘ খউড়’ গান বলেত কী বােঝা ? এই ধারার গান ও গায়ক-এর পিরচয় দাও। ২+৮
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২। সংিkp উtর দাওঃ য- কােনা dিট   (pস  িনেদশ কেরা/শbসংখয্া অনিধক ১৫০) ৫× ২ = ১০
(ক) বৗdধেমর অবলmন িছল কান  ্ ভাষা ? বাংলা সািহেতয্ বৗdধম pভািবত আিদ gেnর নাম কী ? এই 
gnিট কান  ্  pিত ান থেক ক, কেব pকাশ কেরন ? gnিটর নাম কী ? 

১+১+১+১+১

(খ) মনসাম ল কােবয্ আয-অনায সংskিতর সমnয় কীভােব ঘেটেছ – তা সংেkেপ বুিঝেয় দাও। ৫
(গ) চতনয্পূব ব ব পদাবলীর  dজন কিবর নাম লেখা। তাঁেদর মেধয্ কােক, কন ‘ মিথল কািকল’ 

বলা হয় ? তাঁর সািহতয্ কান  ্  ভাষায় লখা ? 
২+২+১

(ঘ) ‘হাফ-আখড়াই’ গান বলেত কী বােঝা ? এই ধারার গােনর সংিkp পিরচয় দাও। ২+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. 

 
——×—— 

 


