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

BNGADSE01T-BENGALI (DSE1/2) 

মধ যুেগর সািহত  পাঠ 
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

pািnক সীমার মধ s সংখ ািট pে র মান িনেদশ কের।  
পরীkাথীেদর িনেজর ভাষায় যথাসmব শbসীমার মেধ  উtর িদেত হেব। 

 িবভাগ-ক
১। pিতিট একক থেক একিট  কের p  িনেয় মাট চারিট  pে র উtর দাওঃ 

(pিতিট উtেরর শb সংখ া  অনিধক ৩০০ হেব) 
১০×৪ = ৪০

 একক - ১
(ক) ‘kিtবাসী রামায়ণ মধ যুগীয় বাঙালীর ভিkবােদর কাব ’ — তামার পাঠ  অবলmেন িবষয়িট পিরsট 

কেরা। 
১০

 অথবা
(খ) kিtবাস ওঝার ‘ ীরাম পাঁচালী’ অবলmেন ‘সীতার অিgপরীkা’ বৃtাn আেলাচনা কের কিবkিতর 

পিরচয় দাও। 
  
 একক – ২

(গ) িবpদাস িপপলাই-এর ‘মনসাম ল’ কােব  পৗরািণক ও লৗিকক উপাদান কীভােব পিরsট হেয়েছ — 
আেলাচনা কেরা। 

১০

 অথবা
(ঘ) চাঁদ সদাগর চিরt িনমােণ িবpদাস িপপলাই-এর sাতেnt র পিরচয় দাও।

  
 একক - ৩

(ঙ) িdজমাধব রিচত ‘ম লচ ীর গীত’ gেn ব াধনারী lরার িবেশষt বণনা কেরা। ১০
 অথবা

(চ) িdজমাধেবর কােব  সমাজ-বাsবতার য ছিব েট উেঠেছ তার িববরণ দাও।
  
 একক - ৪

(ছ) রায়gণাকর ভারতচnd রিচত ‘অnদাম ল’ কােব র pথম খ  অবলmেন হাস রস িবচার কেরা। ১০
 অথবা

(জ) ম লকােব র দবেদবীেদর চিরt সৃজেন দবী অnদা এক ব িতkমী চিরt — আেলাচনা কেরা। 
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 িবভাগ-খ

২। িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র সংিkp উtর দাওঃ (অনিধক ১৫০ শেb) ৫×২= ১০
(ক)  ‘‘রেহন এrেপ প বটী িতনজন।

 হনকােল ঘেট এক অপূb ঘটন। 
 রাবেণর ভgী সই নাম সূপণখা। 
 অকsাৎ রােমর সmুেখ িদল দখা।’’ 
—  উdৃতাংেশর pস  িবে ষণ কেরা। 

৫

  
(খ)  ‘‘ই িমt যত দখ সmদ সময়। 

 পিড়েল আপদ কাল কহ কােরা নয়।’’ 
— pস পূবক তাৎপয িনণয় কেরা। 

৫

  
(গ)  ‘‘দt kল অl জািত তামার jয়ান।

 ভাড়ু থািকেত চnন পায় অন জন।’’ 
—  pস  উেlখপূবক আেলাচনা কেরা। 

৫

  
(ঘ)  তামার শরীর আিম মাথায় কিরয়া।

 দিখয়ািছ িফিরয়ািছ পিৃথবী ঘুিরয়া। 
 চk কির চkপািণ চেkেত কািটয়া। 
 মার মাথা হেত তামা িদল ছাড়াইয়া। 
—  উdৃতাংশিটর pস  উেlখ কের তাৎপয িবে ষণ 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. 

 ——×—— 
 


