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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 4th Semester Examination, 2022 

BNGACOR08T-BENGALI (CC8) 
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

দিkণ pাns সংখ াgিল p মােনর িনেদশক। 
পরীkাথীেদর িনেজর ভাষায় যথাসmব শbসীমার মেধ  উtর িদেত হেব। 

১। pিতিট একক েথেক একিট  কের েমাট চারিট  pে র উtর দাওঃ (pিতিট উtেরর শbসংখ া অনিধক 
৩০০ হেব) 

১০×৪ = ৪০

 একক-১
 (ক) ‘েpমই pমীলােক বীরা না কেরেছ’ — ‘েমঘনাদবধ কাব ’-এর tতীয় সগ অবলmেন মnব িটর 

যাথাথ  িবচার কেরা। 
১০

 অথবা
(খ) ‘েমঘনাদবধ কাব ’-এর য  সেগর নাম কী ? এই নামকরণ যথাথ হেয়েছ িক না যুিkসহ িবে ষণ 

কেরা। 
১+৯= ১০

  
 একক-২

(গ) ‘েযেত নািহ িদব’ কিবতায় জীবনpীিতর সে  িবরহেচতনার েয dnd উপsািপত হেয়েছ, তার srপ 
বুিঝেয় দাও। 

১০

 অথবা
(ঘ) ‘tিম বkৃ, আিদpাণ’ — এই উcারণ রবীndনােথর েকান ্ কিবতায় আেছ ? বৃkেক যুগযুগাnেরর 

pিতিনিধ িহেসেব এই কিবতায় েযভােব আখ ািয়ত করা হেয়েছ, তা কিবতািট অবলmেন ব াখ া কেরা। 
১+৯= ১০

  
 একক-৩

(ঙ) ‘বনলতা েসন’ কিবতা অবলmেন কিবর েpমেচতনার গূঢ় srপ পযােলাচনা কেরা। ১০
 অথবা

(চ) ‘আেরা এক িবপn িবsয়
আমােদর অnগত রেkর িভতের 
েখলা কের ;’ 
— ‘আট বছর আেগর একিদন’ কিবতা অবলmেন এই ‘িবপn িবsয়’ কী তাৎপেয অিnত হেয় 
উেঠেছ, তা আেলাচনা কেরা। 

১০
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 একক-৪
(ছ) অিময় চkবতীর ‘সংগিত’ কিবতা আশাবােদর ঝংকার — আেলাচনা কেরা। ১০

 অথবা
(জ) ‘মালতীবালা বািলকা িবদ ালয়’ কিবতায় এক সাধারণ েমেয়র ািজক ভােলাবাসার েয sৃিত েরামnন 

রেয়েছ, তার srপ ব াখ া কেরা। 
১০

  
২। েয-েকােনা dিট pে র সংিkp উtর দাওঃ  (pিতিট উtেরর শbসংখ া অনিধক ১৫০)  ৫×২ = ১০

(ক) ‘‘kত বkঃsল মম, েদখ, নৃপমিণ 
িরপু pহরেণ ; পৃে  নািহ অstেলখা।’’ 
— বkা েক ? কার pিত এই উিk ? pস  উেlখ কেরা। 

১+১+৩

(খ) ‘‘রিবহীন মিণদীp pেদােষর েদেশ 
জগেতর নদী িগির সকেলর েশেষ।’’ 
— কিবতা ও মূল কাব gেnর নাম উেlখ কেরা। উdৃতাংশিটর তাৎপয ব াখ া কেরা। 

২+৩

(গ) ‘েস েকন জেলর মেতা ঘুের ঘুের একা কথা কয়!’
— েকান ্  কিবতার অংশ ? pস সহ ব াখ া কেরা। 

১+৪

(ঘ) ‘এখন গ ার তীের ঘুমn দাঁড়ােল 
িচতাকাঠ ডােক : আয় আয়’ 
— উdৃিতিটর তাৎপয িবে ষণ 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. 

 
——×—— 

 


