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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

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

BNGHGEC03T/BNGGCOR03T-BENGALI (GE3/DSC3) 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

pািnক সীমার মধয্s সংখয্ািট pে রমান ি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 শb সংখয্া অনিধক ৩০০ হেব) 
১০× ৪= ৪০

 একক-১ 

(ক) জীবনী সািহেতয্র সংjা িনেদর্শ কেরা। েয-েকােনা একিট বাংলা জীবনী সািহতয্ সmেকর্ আেলাচনা 
কেরা। 

৪+৬

 অথবা 
(খ) েকান ্  েকান ্  ৈবিশ য্gেণ একিট gn জীবনী সািহতয্ হেয় ওেঠ — তা েলেখা। ১০

  
 একক-২ 

(গ) ‘নারীজািত’ সmেকর্ sামী িবেবকানেnর ধারণা েকমন িছল, তা ‘sামীজীেক েযrপ েদিখয়ািছ’ gn 
অবলmেন আেলাচনা কেরা। 

১০

 অথবা 
(ঘ) ‘sামীজীেক েযrপ েদিখয়ািছ’ gn অবলmেন sামীজীর দৃি েত বুেdর srপ উদ ্ ঘাটন কেরা। ১০

  
 একক-৩ 

(ঙ) ‘আtচিরত’ gেn িশবনাথ শাstী তাঁর মােয়র আtমযর্াদা jােনর েয পিরচয় িদেয়েছন তা িনেজর 
ভাষায় েলেখা। 

১০

 অথবা 
(চ) িশবনাথ শাstীর ‘আtচিরত’ gেn মনুেষয্তর জীেবর pিত তাঁর দৃি ভি র পিরচয় দাও। ১০

  
 একক-৪ 

(ছ) ‘যখন েছাট িছলাম’ gn অবলmেন সতয্িজৎ রােয়র েছেলেবলায় গড়পাড় বসবােসর sৃিত উেlখ 
কেরা। 

১০

 অথবা 
(জ) ‘যখন েছাট িছলাম’ gn অবলmেন সতয্িজৎ রােয়র ‘ইskেলর’ অিভjতা বণর্না কেরা। ১০
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২। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র সংিkp উtর দাওঃ 

(pিতিট উtেরর শb সংখয্া  ১৫০ হওয়া বা নীয়) 
৫× ২ = ১০

(ক) বাংলা জীবনী সািহতয্ রচনার সূচনালেgর ইিতহাস সংেkেপ বণর্না কেরা। ৫
(খ) ‘sামীজীেক েযrপ েদিখয়ািছ’ gn অবলmেন ১৮৯৬ সােল লnেন ভিগনী িনেবিদতার সে  sামীজীর 

সাkােতর বণর্না দাও। 
৫

(গ) ‘হাঁ, kkের আবার গr চরােব’-েক, কােক, েকান ্pসে  বেলিছেলন ? ১+১+৩
(ঘ) সতয্িজৎ রােয়র পিরবােরর েয-েকােনা d’জন খয্াতনামা বয্িkেtর পিরচয় দাও। ২.৫×২ = 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. 

 

——×—— 
 


