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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 
B.A. Honours 5th Semester Examination, 2021-22 

BNGACOR12T-BENGALI (CC12) 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

pািnক সীমার মধ s সংখ ািট pে রমান িনেদশ কের।  
পরীkাথীেদর িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  উtর িদেত হেব। 

 ৫নং p  আবিশ ক এবং pিতিট একক েথেক একিট  কের েমাট চারিট  pে র উtর দাওঃ  
(অনিধক ৩০০ শেb) 

১০× ৪= ৪০

 একক -১
১। ‘িলিরক কিবতা, আ য sতঃsত মূছনা, নাটকীয়তা এবং গভীরতর ব নায় ‘একরািt’ একিট সাথক 

pেমর ছাটগl’ — আেলাচনা কেরা। 
১০

 অথবা
 ‘আিম তা সওদা করেত আিস না’ — উিkিট কার ? বkার চিরেt য িপtসtার পিরচয় পাওয়া যায় 
গlিট অবলmেন তা s  কেরা। 

১+৯= ১০

  
 একক-২
২। সুেবাধ ঘােষর ‘সুnরম ্  ’ গেl লখক মধ িবt মেনর য পিরচয় িদেয়েছন তা আেলাচনা কেরা। ১০

 অথবা
 ‘‘ ‘পর রােমর kঠার’ গেl ধিনয়া জীবন সংgােমর এক অপরােজয় শিk’’ — আেলাচনা কেরা।  ১০
  

 একক -৩
৩। ‘তাজমহল’ গেl সমাজ বাsবতার য িচt েট উেঠেছ তার পিরচয় দাও। ১০
 অথবা

 ‘আজ যিদ kিtবাস, কাশীদাস থািকেতন তাহা হইেল আমার বুিd, আমার বীরt, আমার কীিতর িবষেয় 
তাঁহারা ছড়া বাঁিধেতন’ — উিkিট কার ? চিরtিট িবে ষণ কেরা। 

১+৯= ১০

  
 একক - ৪
৪। ‘যেশাদা পশায় জননী, pেফশনাল মাদার’, ‘sনদািয়নী’ গl অবলmেন পশাদার মা িহেসেব যেশাদা 

চিরtিট মূল ায়ন কেরা। 
১০

 অথবা
 ‘গেণশ’ গেl িবjােনর উেdশ মূলক অপpেয়ােগ লখক জীবেনর য মমািnক পিরণিত রচনা কেরেছন 
তার পিরচয় দাও। 

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

(ক) ‘টাকা যিদ দাও তেবই অপমান। তামার মেয়র িক কােনা মযাদা নই ?’ — বkা ক ? কান ্  pসে  
উিkিট কেরিছল ? উিkিটর তাৎপয ব াখ া কেরা। 

১+২+২= ৫

(খ) ‘জীবেনর চারা ঘের ওরা পােপর সে  cিk কের চেল’ — pস  উেlখ কের বkার এই উিkিটর 
তাৎপয িবে ষণ কেরা। 

২+৩= ৫

(গ) ‘িচরকাল আিম কপােল পুrষ’ — বkার এrপ মেন হওয়ার কারণ িক ? বিুঝেয় দাও। ৫
(ঘ) ‘ দহগত tc একটা প তা নয়, ভােলাবাসা পাওয়াও না, ধুমাt ভােলাবাসেত পারাই য যৗবন, এ 

বয়েস একথা বাঝা তামার পেk শk হেব।’ — উিkিটর তাৎপয ব াখ া 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. 

 ——×—— 
 


