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

BNGADSE02T-BENGALI (DSE1/2) 

বাংলা গদ  ও pবn 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 শbসংখ া অনিধক ৩০০ হেব)  
১০×৪ = ৪০

 একক - ১
(ক) ‘মুিচরাম gেড়র জীবনচিরত’ েকান ্   ে িণর রচনা বেল মেন কেরা ? েতামার উtেরর সপেk যুিk দাও। ১০

 অথবা
(খ) ‘‘েগেজট হইল, রাজা মিুচরাম রায় বাহাdর। েতামরা সবাই আর একবার হির বল।’’ — বি মচnd েকান ্  

েpিkত তথা তাৎপেয মুিচরাম gেড়র সাফল  সmেক এই মnব  কেরেছন তা বুিঝেয় দাও। 
১০

  
 একক – ২

(গ) ‘pাচ  ও পা াত ’ gn অনুসরেণ sামী িবেবকানেnর িব বীkা এবং ভারত অনুভেবর srপ িনেদশ 
কেরা। 

১০

 অথবা
(ঘ) আধুিনক পি মেক sামীজী ছঁুেয় যােcন ইিতহােসর ধারােত। ‘pাচ  ও পা াত ’ gেnর ‘পাির ও াঁস’ 

রচনাংশ অবলmেন মnব িটর যথাথতা িনণয় কেরা। 
১০

  
 একক - ৩

(ঙ) ‘প ত’-এর ‘মন’ রচনায় sাধীনিবহারী মন তনাথবাবুর উপলিbেত কীভােব তাৎপযমি ত হেয় 
উেঠেছ — তার পিরচয় দাও। 

১০

 অথবা
(চ) ‘‘আজ জিমদােরর পুণ াহ’’ — পুণ াহ কী ? ‘েসৗnেযর সmn’ pবnিট অনুসরেণ মানবজীবেন একিদেনর 

উৎসেবর সে  pিতিদেনর দীনতা েমাচেনর সmক িনrপণ কেরা। 
১০

  
 একক - ৪

(ছ) ‘‘েয-েমৗিলক উপাদােন রবীndনাথ গিঠত েসটা কিবt শিk, েসটাই তাঁর গদ রচনােক সpাণ ও সাথক 
ক’ের tেলেছ।’’ — pাবিnেকর মnব  কতদূর যথাযথ েস-িবষেয় পাঠ  pবেn উিlিখত উদাহরণসহ 
েতামার অিভমত বk কেরা। 

১০
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 অথবা
(জ) ‘‘রাম অবতার হেলও মানষু, িনতাnই মানুষ। মনুষ েtর মহtম আদেশর pিত  িতিন, িবেশষ-েকােনা 

একিট েদেশর বা যুেগর নয়, সবেদেশর, সবকােলর।’’ ‘রামায়ণ’ pবn অনুসাের রামচিরt মূল ায়েন 
pাবিnেকর অিভমত িবশেদ আেলাচনা কেরা। 

১০

 

 িবভাগ-খ
২। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ৫×২= ১০

(ক) ‘‘েহাম সােহেবর িকছুমাt েদাষ নাই। েদশী, িবেদশী, সকল মনষু ই এইrপ। সকেলই িম  কথার বশ।’’ 
— pস  উেlখ কের উdৃতাংেশর তাৎপয িবে ষণ কেরা। 

২+৩

  
(খ) পা ােত র শিkপূজা সmেক িবেবকানn েয বণনা িদেয়েছন d-এক কথায় তার পিরচয় দাও। ৫

  
(গ) ‘‘কােব র একটা gণ এই েয, কিবর সৃজনশিk পাঠেকর সৃজনশিk উেdক কিরয়া েদয়।’’ — কার 

বkব  ? েকান ্  কিবতার তাৎপয িনণয় pসে  এই মnেব র অবতারণা ? উdৃতাংশিটর ব না িনেদশ 
কেরা। 

১+১+৩

  
(ঘ) ‘‘জীবেনর ে  সময় েযৗবন নয়, জীবেনর মাঝামািঝ অবsাটাই সবেচেয় ভােলা।’’ — এই উিkিট েকান  ্ 

pবn েথেক েনওয়া ? এই অিভমেতর সপেk pাবিnেকর বkব  সংেkেপ েলেখা। 
১+৪

  
 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. 

 
——×—— 

 


