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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours/Programme 1st Semester Examination, 2021-22 

BNGHGEC01T/BNGGCOR01T-BENGALI (GE1/DSC1) 

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। pিতিট একক েথেক একিট  কের p  িনেয় চারিট  pে র উtর দাওঃ (অনিধক ৩০০ শেb) ১০× ৪ = ৪০
 একক-১ 

(ক) েবৗd দশর্ন ও সংskিত চচর্ায় েবৗdিবহারgিলর িমকা আেলাচনা কেরা। ১০
 অথবা 

(খ) চযর্াপেদর পদgিল ধমর্ীয় সাধন স ীত হওয়া সেttও এর যথাথর্ সািহিত ক মূল  রেয়েছ — আেলাচনা 
কেরা। 

  

 একক-২ 

(গ) আযর্-অনাযর্ সংskিত ও তার সমnেয়র ইিতহােস tিকর্ িবজেয়র সামািজক pভােবর িদকিটর সংিkp 
পিরচয় দাও। 

১০

 অথবা 
(ঘ) বাlীিক রামায়ণ কীভােব kিtবােসর হাত ধের বাংলার েলাকজীবেনর সে  সmৃk হেয় উেঠেছ —

আেলাচনা কেরা। 
১০

  

 একক-৩ 

(ঙ) মিথল কিব িবদ াপিতেক েকন বাংলা সািহেত  অn র্k করা হয়; েস-িবষেয় েতামার সুিচিnত মতামত 
দাও। 

১০

 অথবা 
(চ) অ াদশ শতেক শাk পদাবলীর উdেবর কারণgিল সংেkেপ েলেখা। ১০

  

 একক-৪ 

(ছ) কিবগান বলেত িক েবােঝা ? েতামার িবচাের একজন ে  কিবওয়ালার পিরচয় দাও। ৩+৭
 অথবা 

(জ) টpা-গােনর srপ এবং উdেবর ইিতহাস সmেকর্ সংিkp পিরচয় দাও। ১০
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২। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  িবষেয় সংিkp আেলাচনা কেরাঃ (pিতিট অনিধক ১৫০ শেb) ৫× ২ = ১০
(ক) চচর্াপেদর ঐিতহািসক grt 

(খ) টীকা েলেখাঃ পরাগলী মহাভারত 

(গ) শাk পদকতর্া কমলাকাn ভ াচাযর্ 
(ঘ) টpাগান রাগা য়ী হেলও এেক েলাকগান িহেসেবও িবচার করা হয় — এই উিkিটর যাথাথর্  িবচার 

কেরা। 

  

 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. 

 
——×—— 

 


