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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A./B.Com. Programme 3rd Semester Examination, 2021-22 

BNGLCOR01T-BENGALI (MIL) 
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।  (ক) বাংলা গদ  সািহেত র িবকােশ ফাটর্ উইিলয়ম কেলেজর অবদান আেলাচনা কেরা। ১০
 অথবা

(খ) পি ত ঈ রচnd িবদ াসাগরেক বাংলা গেদ র জনক বলা যায় কী ? যুিkসহ আেলাচনা কেরা। ১০
  
২। (ক) ‘hেতাম প াঁচার নkা’ gেn লখক কালীpসn িসংহ dেগর্াৎসেবর য পিরচয় িদেয়েছন, তা িনেজর 

ভাষায় লেখা। 
১০

 অথবা
(খ) ‘hেতাম প াঁচার নkা’-র dিট pধান চিরt সmেকর্ আেলাচনা কেরা। ১০

  
৩। (ক) উিনশ শতেকর কিব ঈ রgেpর কাব kিতর পিরচয় দাও। ১০
 অথবা

(খ) উিনশ শতেকর কাব  কিবতার ধারায় কিব হমচnd বেn াপাধ ােয়র kিতt আেলাচনা কেরা। ১০
  
৪।  (ক) সেনেটর সংjা ও বিশ  উেlখ কের ‘ব ভাষা’ কিবতািটর সেনট িহেসেব সাথর্কতা িনধর্ারণ কেরা। ১০
 অথবা

(খ) মধুসূদন দেtর ‘ঈ রচnd িবদ াসাগর’ সেনট অবলmেন ঈ রচnd িবদ াসাগেরর pিত কিবর য গভীর 
dা pকািশত হেয়েছ তা িনেজর ভাষায় লেখা। 

১০

  
৫। িনmিলিখত য- কােনা dিট  িবষয় সmেকর্ সংিkp পিরচয় দাওঃ ৫×২ = ১০

(ক) টীকা লেখাঃ কমলাকােnর দpর ৫
(খ) ‘কিলকাতার চড়কপাb র্ণ’-এর সংিkp পিরচয় দাও ৫
(গ) বাংলা কাব সািহেত  মানkমারী বসু’র অবদান উেlখ কেরা ৫
(ঘ) ‘কমেল কািমনী আিম হিরনু sপেন কািলদেহ’ —  কমেল কািমনীর srপ বণর্না 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. 
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