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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A./B.Com. Programme 4th Semester Supplementary Examination, 2021 

BNGLCOR02T-BENGALI (MIL)  

সময় : ২ ঘণ্টা পূণর্মান : ৫০ 

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

১।(ক) বাংলা নাটয্সািহেতয্র ধারায় রবীndনাথ ঠাkেরর অবদান আেলাচনা কেরা। ১০
 অথবা

(খ) গণনাটয্ আেnালেনর অনয্তম পিথkৎ িবজন ভ াচােযর্র নাটয্ভাবনা িনেজর ভাষায় আেলাচনা কেরা। ১০
  
২।(ক) ‘নূরজাহান’ নাটেকর নামকরেণর সাথর্কতা িবচার কেরা। ১০

 অথবা 
(খ) ‘‘এ জেয় েতামার েগৗরব নাই। আিম dবর্ল নারী মাt। tিম বীর, tিম পুrষ। আর আিম যাই হই, নারী 

মাt। এ জেয় েতামার েপৗrষ নাই। আিম অবনতিশের আমার পরাজয় sীকার কির।’’ – বkা েক ? তাঁর 
জীবেনর েকান ্  েpিkেত িতিন এই অবsার সm ুখীন হেয়েছন তা আেলাচনা কের বুিঝেয় দাও। 

১+৯

  
৩।(ক) বাংলা েছােটাগেlর ধারায় মািনক বেnয্াপাধয্ােয়র অবদান সংেkেপ আেলাচনা কেরা। ১০
 অথবা

(খ) বাংলা উপনয্াস সািহেতয্র ধারায় মহাে তা েদবীর অবদান আেলাচনা কেরা। ১০
  

৪।(ক) ‘েদনাপাওনা’ গেl রবীndনাথ ঠাkর েয সমাজ-মানিসকতা িচt tেল ধেরেছন তা িনেজর ভাষায় েলেখা। ১০
 অথবা 

(খ) িনতাই কিবয়ালেক িঘের রিচত হওয়া িtেকাণ-েpেমর বৃt ‘কিব’ উপনয্ােস কতটা pাধানয্ েপেয়েছ তা 
িনেজর ভাষায় আেলাচনা কেরা। 

১০

  
৫। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  িবষয় সmেকর্ সংিkp পিরচয় দাওঃ ৫×২=১০

(ক) টীকা েলেখাঃ (েয-েকােনা একিট) 
 নtন ইhদী, এবং ইndিজৎ, বে র pতাপািদতয্ 

৫

(খ) ‘নূরজাহান’ নাটেক লায়লা চিরেtর pাসি কতা আেলাচনা কেরা। ৫
(গ) টীকা েলেখাঃ (েয-েকােনা একিট) 

 েচােখর বািল, গণেদবতা, জাগরী 
৫

  
(ঘ)  ‘‘এই েখদ আমার মেন-/ভােলােবেস িমটল না সাধ, kলাল না এ জীবেন!

 হায়—জীবন এত েছাট েকেন ?/এ বেন ? 
— আেলাচয্ গােনর তাৎপযর্ আেলাচনা 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. 

 ——×——  
 


