
CBCS/B.A./Hons./4th Sem./BNGACOR09T/2022 

4057 1  Turn Over 

 
WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 4th Semester Examination, 2022 

BNGACOR09T-BENGALI (CC9) 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের। 
পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  উtর কিরেব। 

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

১০×৪ = ৪০

 একক-১ 
(ক) ‘ঘের বাইের’-র িনিখেলশ রবীnd-িব ােসরই pিতrপ। — আেলাচনা কেরা। ১০

 অথবা 
(খ) য সামািজক-রাজৈনিতক sর-পরmরায় রবীndনাথ ‘ঘর’ ও ‘বাইের’-র ব নােক দৃশ পেটর মেধ  

উপsািপত কেরেছন, তার পিরচয় দাও। 
১০

  
 একক-২

(গ) kমারসmব এবং শknলায় ‘‘কিব দখাইয়ােছন, মােহ যাহা অkতাথ ম েল তাহা পিরসমাp ;’’— 
মহাকিব কািলদােসর এই বাধ-আদশেকই একt সংহত কেরেছন ‘pাচীন সািহত ’-এর রবীndনাথ। 
— আেলাচনা কেরা। 

১০

 অথবা 
(ঘ) ‘কােব র উেপিkতা’ pবnিটেত রবীndনােথর মেত উেপিkতা কারা ? কন এেদর উেপিkতা 

বেলেছন ? 
২+৮= ১০

  
 একক-৩

(ঙ) ‘‘পািlখানা ঠাkরমােদর আমেলর।’’ — রবীndনােথর ঠাkরমার নাম কী িছল ? ‘ ছেলেবলা’ gেn 
এই পািlর pসে  রবীndনাথ যা বেলেছন, তা সংেkেপ লেখা। 

১+৯= ১০

 অথবা 
(চ) ‘আমার জীবেন বাইেরর খালা ছাদ িছল pধান ছুিটর দশ।’ ‘ ছেলেবলা’ অনুসরেণ এই মুিkর 

রাজ িটেক িঘের রবীndনােথর িবিচt অিভjতার পিরচয় দাও। 
১০

  
 একক-৪

(ছ) সািভেয়ট িশkােক কীভােব pাণবান কের tেলেছ, ‘রািশয়ার িচিঠ’ অনুসরেণ িশkার সই ‘িবরাট 
পব’-এর পিরচয় দাও। 

১০
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 অথবা
(জ) ‘বলেশিভক অথনীিত সmেn আমার মত কী, একথা অেনেক আমােক িজjাসা কের থােকন’— 

‘রািশয়ার িচিঠ’- ত এই pসে  রবীndনাথ য অিভমত ব k কেরেছন, তা িনেজর ভাষায় লেখা। 
১০

  

২। য- কােনা dিট  pে র সংিkp উtর দাওঃ (pিতিটর শbসংখ া অনিধক ১৫০) ৫×২ = ১০
(ক) ‘এই তা িহপনিটজ ্ ম ্  । এই শিkই পৃিথবী জয় করবার শিk। কানা উপায় নয়, উপকরণ নয়, এই 

সেmাহন ।’’ — কান ্  pসে  এ ভাবনা কার মেন এেসেছ ? এ কথা ভাবার কারণ কী ? 
২+১+২=৫

(খ) ‘‘মানষু বিলয়াই রামচিরত মিহমািnত।’’— ‘রামায়ণ’ pবn অবলmেন উdৃতাংশিট ব াখ া কেরা। ৫
(গ) ‘ স হল কািহনী, এ হল কাকিল’ — ক কান ্pসে  একথা কাথায় বেলেছন ? ‘কািহনী’ কােক 

বলা হেয়েছ ? 
১+২+১+১=৫

(ঘ) ‘‘রািশয়ায় kিষ বলরামেক ডাক িদেয়েছ।’’ — হলধর বলরামেক ‘ডাক’ দওয়ার pাসি কতা বুিঝেয় 
লেখা। 

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. 

 
——×—— 

 


