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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 3rd Semester Supplementary Examination, 2021 

BNGACOR07T-BENGALI (CC7)  

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

pািnক সীমার মধয্s সংখয্ািট pে র মান িনেদর্শ কের। 
পরীkাথর্ীেদর িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধয্ উtর িদেত হেব। 

১। pিতিট একক েথেক একিট  কের p  িনেয় েমাট চারিট  pে র উtর দাওঃ 
(pিতিট উtেরর শbসংখয্া অনিধক ৩০০ হেব) 

১০×৪ = ৪০

 একক - ১ 
(ক) ‘সাময্নীিত নূতন তtt নেহ, িকnt ইউেরাপীেয়রা েযভােব ইহার িবচার কেরন, আিম তাহা কির নাই।’ – 

বি মচেndর এই মnেবয্র েpিkেত ‘সাময্’ pবn অনুসরেণ তাঁর ‘সাময্নীিত’-র মূলয্ায়ন কেরা।  
১০

 অথবা
(খ) ‘সাময্’ gেn kিষজীবী সাধারণ বাঙািলর pিত  িহেসেব পরাণ ম েলর pসে র অবতারণা কীভােব 

হেয়েছ, তা বুিঝেয় দাও।  
১০

  

 একক - ২
(গ) িবjান আর মানবৈচতেনয্র অdয় বnন ‘িব পিরচয়’ gেn কীভােব pকাশ েপেয়েছ তার পিরচয় দাও।  ১০

 অথবা
(ঘ) সূেযর্র আেলায় রঙ ্  -এর ৈবভব আসেল িবjােনর এক অপূবর্ আিব ার — ‘পরমাণুেলাক’ অনুসরেণ 

আেলাচনা কেরা।  
১০

  

 একক - ৩
(ঙ) pমথ েচৗধুরী রিচত পাঠয্-pবn অবলmেন তাঁর গদয্ৈশলীর অননয্তার পিরচয় দাও। ১০

 অথবা 
(চ) ‘ভারতচnd’ pবেn pমথ েচৗধুরী ভারতচেndর িশl pিতভার েয মূলয্ায়ন কেরেছন, তা আেলাচনা কেরা।  ১০

  

 একক - ৪ 
(ছ) আtজীবনী িহেসেব ‘আপনকথা’ gnিটর sাতntয্ বুিঝেয় দাও। ১০
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 অথবা
(জ) ‘উtেরর ঘর’ রচনায় িচtিশlী অবনীndনাথ রসরচনাকার অবনীndনাথেক ছািপেয় েগেছন। 

— আেলাচনা কেরা।  
১০

 

২। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাওঃ (pিতিট উtেরের শbসংখয্া অনিধক ১৫০ হেব)  ৫×২= ১০
(ক) ‘জিমদারিদেগর dারা অেনক সৎকাযর্য্ অনুি ত হইেতেছ’ – বি মচেndর দৃি েত এইসব কাযর্gিলর পিরচয় 

দাও। 
৫

(খ) ‘িব পিরচয়’ gেnর িবিভn pবেn রবীndনাথ েয-সকল ৈবjািনক পিরভাষার সৃি  কেরেছন তার েয-
েকােনা পাঁচিটর নাম উেlখ কেরা। 

৫

(গ) ‘সবুজপt’ কত সােল, কার সmাদনায় pথম pকািশত হয় ? সমসামিয়ক সামিয়ক পtgিল েথেক এর 
নtনt েকাথায় ? 

২+৩

(ঘ) ‘পdদাসী’ অধয্ােয় অবনীndনােথর ৈশশেব দাসীর sৃিত কীভােব pা ল হেয় উেঠেছ তা সংেkেপ বণর্না 
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. 

 
——×—— 

 


