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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 
B.A. Honours 3rd Semester Examination, 2021-22 

BNGACOR07T-BENGALI (CC7)  

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। 

১। pিতিট একক েথেক একিট  কের p  িনেয় েমাট চারিট  pে র উtর দাওঃ ১০×৪ = ৪০
 একক - ১

(ক) ‘এkেণ জমীদারিদেগর পেk কেয়কিট কথা বিলবার pেয়াজন আেছ’— ‘সাময্’ gn অবলmেন pাবিnেকর 
মnবয্িট িবে ষণ কেরা।  

১০

 অথবা
(খ) ‘পৃিথবীেত িতনবার আ যয্ ঘটনা ঘিটয়ােছ।’ — pথম dিট আ য ঘটনা িকভােব সাময্বাদ pিত ায় সহায়ক 

হেয়িছল, pবn অনুসরেণ তা বয্াখয্া কেরা। 
১০

  
 একক - ২

(গ) ‘িব পিরচয় gেn ভাষার েয sাcnয্ লk করা যায় তা বাংলা ভাষায় িবjানচচায় এক অননয্ নিজর’— 
pাসি ক দৃ াnসহ মnবয্িটর েযৗিkকতা িবচার কেরা।  

১০

 অথবা
(ঘ) ‘ চতেনয্র এই মুিkর অিভবয্িkই েবাধ কির সৃি র েশষ পিরণাম।’— ‘িব পিরচয়’ gেnর উপসংহার 

অবলmেন মnবয্িট িবে ষণ কেরা। 
১০

  
 একক - ৩

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

(চ) সািহিতয্ক pমথ েচৗধুরীর সমাজ-বীkার অনয্তম পিরচয় ‘রায়েতর কথা’ pবnিট আেলাচনা কেরা। ১০
  
 একক - ৪

(ছ) ‘েকান গাঁেয়র েকান ঘর েছেড় এেসিছল অnকােরর মেতা কােলা আমার পdদাসী।’— অবনীndনাথ ঠাkেরর 
িশ মেন কীভােব আেলা ছিড়েয় িদেয়িছল কােলা পdদাসী, আেলাচনা কেরা। 

১০

 অথবা
(জ) ‘আপন কথা বাংলা সািহেতয্ এক অননয্ সৃি ’— মnবয্িটর আেলায় gnিটর ে িণ িনণয় কেরা। ১০
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২। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ৫×২= ১০

(ক) ‘সাময্’ gেn ভারতীয় নারীর উnিতকেl pাবিnক কী কী psাব িদেয়েছন ? ৫
(খ) েভারেবলায় সূেযর িদেক তাকােল েয কােলা কােলা দাগ েদখা যায়, েস সmেক ‘িব পিরচয়’ gেn 

pাবিnেকর বkবয্ পিরsট কেরা। 
৫

(গ) ‘েসকােল বই পড়াটা িছল িবলােসর একটা অ ।’— ‘বই পড়া’ pবn অনুসাের মnবয্িটর বয্াখয্া কেরা। ৫
(ঘ) ‘একটা ইংিরিজ কথা জানেলম — সাইেkান’— ‘আপন কথা’ gn অবলmেন গভীর রােতর েসই সাইেkােনর 

সংিkp পিরচয় দাও। 
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. 

  
 

——×—— 
 


