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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Programme 5th Semester Examination, 2021-22 

BNGGDSE02T-BENGALI (DSE1B) 

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। 

 pিতিট একক থেক একিট  কের p  িনেয় মাট চারিট  pে র  উtর দাও ১০×৪ = ৪০

 একক – ১
১। বীরা না কী জাতীয় কাব  —  পtকাব  না নাটকীয় sগেতািk (Dramatic Monologue) তা 

আেলাচনা কেরা। 
১০

 অথবা
 ‘‘েসােমর pিত তারা’’ পিtকায় তারা চিরেt েরামািnকতা ও কামনার েয ছিব েট উেঠেছ তার পিরচয় 
দাও। 

১০

  
 একক – ২
২। পিরিচত সাধারণ মানুেষর সুখ-dঃখ পুন  কােব র কিবতােক কীভােব িবিশ  কের tেলেছ আেলাচনা 

কেরা। 
১০

 অথবা
 ‘বাঁিশ’ কিবতায় হিরপদ েকরানীর বিহজীবন ও অnজীবেনর েয ছিব েট উেঠেছ তার পিরচয় দাও। ১০

  
 একক - ৩
৩। ‘ফিরয়াদ’ কিবতায় একিদেক নজrেলর জীবনদশন অন িদেক িনপীিড়ত-িনযািতত মানুেষর অ tান 

েঘািষত হেয়েছ —  আেলাচনা কেরা। 
১০

 অথবা
 ‘কা ারী hঁিশয়ার’ কিবতা অবলmেন কিবর েদশেচতনা ও অসাmpদািয়ক মেনর পিরচয় tেল ধেরা। ১০

  
 একক – ৪
৪। ‘rপসী বাংলা’-র কিবতায় অতীেতর সে  বারবার িমেশ যায় বতমােনর ছিব, যা আসেল আবহমানকােলর 

সংেকত —  পাঠ  কিবতা অবলmেন মnব িট িবচার কেরা। 
১০

 অথবা
 ‘যখন মৃt র ঘুেম েয় রব . . .’ কিবতায় pকািশত জীবনানেnর মৃt েচতনার srপ tেল ধেরা। 
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৫। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাওঃ  ৫×২= ১০

(ক) ‘পরম-অধmাচারী রঘু-kল-পিত’ —  েকাn পিtকা েথেক উdৃত হেয়েছ ? েক বেলেছন ? রঘুkলপিতেক 
অধmাচারী বলা হেয়েছ েকন ? 

১+ ১+ ৩

(খ) ‘েস চেলিছল ােম, তার ভাইেক / িনেয় কেলেজর রাsায়’ —  েক চেলেছ ? তার পােশ েক বেস ? উk 
ব িkিটর pিত কিব কী মেনাভাব েপাষণ কেরেছন ? 

১+ ১+ ৩

(গ) ‘আজেক আমার rd pােণর পlেল / বান েডেক ঐ জাগল dয়ার ভাঙা কেlােল’ —  েকান ্   কিবতার 
অংশ ? কিব hদেয়র উcাস-আেবেগর srপ tেল ধেরা। 

১+ ৪

(ঘ) ‘এখােন আকাশ নীল – নীলাভ আকাশ জুেড় সিজনার ল’ —  কার রিচত ? উk কিবতায় েকান কিব 
ও তাঁর কােব র উেlখ আেছ ? এই কিবতায় উিlিখত চিরtgেলার নাম েলেখা। 

১+ ১+ ১+ ২

  
 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. 

 ——×—— 
 


