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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 
B.A. Honours 1st Semester Examination, 2021-22 

BNGACOR02T-BENGALI (CC2) 

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। 

 ৫নং p  আবিশ ক এবং pিতিট একক থেক একিট কের p  িনেয় আরও চারিট pে র উtর দাও। 
(pিতিট উtেরর শbসংখ া অনিধক ৩০০ হওয়া বা নীয়) 

১০×৪ = ৪০

 একক - ১
১। ‘‘বhিদন পের বঁধুয়া এেল / েদখা না হইেত পরাণ েগেল॥’’ — এিট েকান ্ পযােয়র পদ ? পদকতা েক ? 

পদিট িবে ষণ কের কিবর kিতt িবচার কেরা। 
১+১+৮= ১০

 অথবা
 গীিতকিবতা িহেসেবও ব ব পদাবলী আধুিনক কাব  পাঠেকর কােছ আকষণীয় হেয় উেঠেছ — এ িবষেয় 
েতামার মতামত ব াখ া কেরা। 

১০

  
 একক - ২
২। আগমনী ও িবজয়া পযােয়র পেদ সমকালীন সমােজর েয িচt ধরা পেড়েছ তা পাঠ পদ অবলmেন 

আেলাচনা কেরা। 
১০

 অথবা
 ‘‘এমন িদন িক হেব তারা / যেব তারা ব’েল তারা েবেয় পড়েব ধারা॥’’ — পদকতা েক ? পদিট েকান ্   
পযােয়র পদ ? উk পদিটর কাব -েসৗnয িবে ষণ কেরা। 

১+১+৮= ১০

  
 একক - ৩
৩। মুkn চkবতীর কাব  অবলmেন lরা চিরtিট িবে ষণ কেরা। ১০
 অথবা

 হাস রস সৃি েত মুkn চkবতীর kিতt আেলাচনা কেরা। ১০
  
 একক – ৪
৪। প দশ অধ ায় অবলmেন চতন  মহাp র সিহত ঈ রপুরীর সাkাৎ ও গয়া গমেনর ইিতবৃt বণনা কেরা। ১০
 অথবা

 ‘ চতন ভাগবত’-এর আিদ খ  রচনায় বৃnাবন দােসর kিতt আেলাচনা কেরা। ১০
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৫। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র সংিkp উtর দাওঃ (pিতিট উtেরর শbসংখ া অনিধক ১৫০) ৫× ২= ১০
(ক) ‘‘সই েকবা নাইল শ াম নাম’’ — পদিট েকান ্ পযােয়র পদ ? পদকতা েক ? উdৃত অংশিটর তাৎপয 

ব াখ া কেরা। 
১+১+৩= ৫

  
(খ)  ‘‘িগির, এবার আমার উমা এেল, আর উমা পাঠাব না।

 বেল বলেব েলােক মn, কােরা কথা নেবা না।’’  
— পদিট েকান ্  পযােয়র পদ ? পদকতা েক ? উিkিটর মমাথ েলেখা। 

১+১+৩= ৫

  
(গ)  ‘‘dঃখ কর অবধান dঃখ কর অবধান

 আমািন খাবার গt েদখ িবদ মান।’’ 
— েক এই উিk কেরেছ ? তার বােরামােসর জীবনযাtা েকমন বণনা কেরা। 

১+৪= ৫

  
(ঘ)  ‘‘নামমাt েভদ কেহ িহn ুের যবেন।

 পরমাথ এক কেহ েকারােন পুরােণ॥’’  
— েক, কােক একথা বেলেছ ? উিkিটর তাৎপয ব াখ া কেরা। 

১+৪= 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. 

 
——×—— 

 


