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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 4th Semester Supplementary Examination, 2021 

BNGACOR08T-BENGALI (CC8) 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

pািnক সীমার মধয্s সংখয্ািট পূণর্মান িনেদর্শ কের। 
পরীkাথর্ীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধয্ উtর কিরেব। 

১। pিতিট একক েথেক একিট  কের েমাট চারিট  pে র (pিতিট অনিধক ৩০০ শেb) উtর দাওঃ ১০×৪ = ৪০

 একক-১ 

 (ক) সািহিতয্ক মহাকাবয্ িহসােব ‘েমঘনাদবধ কাবয্’ — এর সাথর্কতা িবচার কেরা।  
 অথবা 

(খ) মধুসূদন দt তাঁর ‘েমঘনাদবধ কাবয্’-এ অেশাকবেন সীতা ও সরমার েয িচtপট tেল ধেরেছন তার 
বণর্না দাও। 

  
 একক-২ 

(গ) ‘‘ইহােত বষর্ার সমs অnেবর্দনা িনতয্কােলর ভাষায় িলিখত হইয়া েগেছ।’’ – রবীndনােথর ‘েমঘদূত’ 
কিবতা অবলmেন আেলাচনা কেরা। 

 অথবা 
(ঘ) রবীndনােথর ‘গীতা িল’-র অnগর্ত ‘ভারততীথর্’ কিবতািট আজও কীভােব pাসি ক হেয় উেঠেছ তা 

আেলাচনা কেরা। 
  
 একক-৩ 

(ঙ) ‘‘কিবতার অিsর িভতের থাকেব ইিতহাস েচতনা এবং মেমর্ থাকেব পিরcn কাল jান’’ – 
জীবনানেnর ‘বনলতা েসন’ কিবতািটর মধয্ িদেয় তা আেলাচনা কেরা। 

 অথবা 

(চ) ‘আট বছর আেগর একিদন’ কিবতায় জীবনানn দাশ েয িবপnতার ছিব tেল ধেরেছন তা িবে ষণ 
কের েদখাও। 

  
 একক-৪ 

(ছ) আধুিনক কিব সুভাষ মুেখাপাধয্ায় তাঁর ‘সুnর’ কিবতায় সুnরেক কীভােব আিব ার কেরন — 
আেলাচনা কেরা। 
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 অথবা 
(জ) ‘‘েযন সমs শরীর ভের উdত হেয় উঠেত চায় অতল েথেক েকান pাথর্না, সকেলর জনয্।’’ – শ  

েঘােষর এই উিkিট ‘বাবেরর pাথর্না’ কিবতা অবলmেন আেলাকপাত কেরা। 

  
২। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর দাওঃ (pিতিট অনিধক ১৫০ শেb) ৫×২= ১০

(ক)  ‘‘sািপলা িবধুের িবিধ sাণুর ললােট,
 পিড় িক তেল শশী যান গড়াগিড় ধূলায় ?’’ 
— pস  উেlখপূবর্ক বয্াখয্া কেরা। 

  
(খ)  ‘‘যাবনা বাসর কেk বাজায় িকি ণী

 আমাের েpেমর বীেযর্ কর অশি নী।’’ 
— কিবতার নাম উেlখ কের পঙিk dিট বয্াখয্া কেরা। 

  
(গ)  ‘‘েদখিছ যা হেলা হেব মানুেষর যা হবার নয়

 শা ত রািtর বুেক সকিল অনn সূেযর্াদয়।’’ 
— কিবতার নাম উেlখ কের িবে ষণ কেরা। 

  
(ঘ)  ‘‘েঝােড়া হাওয়া আর ঐ েপােড়া দরজাটা 

 েমলােবন িতিন, েমলােবন।’’ 
— বয্াখয্া কেরা। 

  
 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. 

 

——×—— 
 


