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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

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

BNGLCOR01T-BENGALI (MIL) 

উিনশ শতেকর গদ , কাব -কিবতা 
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। 

 িবভাগ-ক
 pিতিট একক েথেক একিট কের িনেয় েমাট চারিট pে র উtর দাও 

(pিতিট উtেরর শbসংখ া অনিধক ৩০০ হওয়া বা নীয়) 
১০×৪ = ৪০

 একক - ১
(ক) উিনশ শতেক বাংলা গেদ র উdব ও িবকােশ ‘ ীরামপুর িমশন’ কতখািন grtপূণর্ অবদান 

রেখেছ, স িবষেয় আেলাকপাত কেরা। 
১০

 অথবা
(খ) বাংলা গদ  সািহেত র ইিতহােস অkয়kমার দেtর অবদান আেলাচনা কেরা। ১০

  
 একক – ২

(গ) ‘hেতাম প াঁচার নkা’ রচনািটেত সমকালীন সমােজর য িচt েট উেঠেছ আেলাচ  রচনািট 
অবলmেন তার পিরচয় দাও। 

১০

 অথবা
(ঘ) ‘hেতাম প াঁচার নkা’ gnিটেত যথাথর্ পিরমােণ পিরহাস রিসকতা pকাশ পেয়েছ – রচনা অবলmেন 

িবষয়িট উপsাপন কেরা। 
১০

  
 একক – ৩

(ঙ) উিনশ শতেকর কাব  রচনায় র লাল বেn াপাধ ােয়র কিবkিতt আেলাচনা কেরা। ১০
 অথবা

(চ) বাংলা কাব  কিবতার ইিতহােস িগরীndেমািহনী দাসীর কিবkিতর পিরচয় দাও। ১০
  
 একক – ৪

(ছ) ‘ ীমেnর টাপর’ কিবতািট কান ্   কিবর, কান  ্কাব  dারা pভািবত ? তামার পাঠ  এই কিবতািটর 
িবষয়বst সংেkেপ লেখা। 

১০

 অথবা
(জ) সেনট রচনায় অ ক, ষটক বলেত কী বাঝ ? ‘কমেল কািমনী’ রচনািটেত অ ক ও ষটেক িবষয়গত 

য সূk পাথর্ক  ধরা পেড়, তা কিবতািট অনুসরেণ আেলাচনা কেরা। 
৩+৭ = ১০
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 িবভাগ-খ
২। িনmিলিখত য- কােনা dিট  িবষয় সmেকর্ সংিkp পিরচয় দাওঃ ৫×২ = ১০

(ক) িদগ ্ দশর্ন ৫
(খ) ‘hেতাম প াঁচার নkা’য় বিণর্ত চড়ক পাবর্ণ ৫
(গ) সারদাম ল ৫
(ঘ) ‘‘মাtর্-ভাষা-rেপ খিন, পূণর্ মিণজােল’’ কান কিবতার অংশ ? পংিkিটর তাৎপযর্ িবে ষণ কেরা। ১+৪

  
 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. 

 ——×—— 
 


