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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours/Programme 4th Semester Examination, 2022 

BNGHGEC04T/BNGGCOR04T-BENGALI (GE4/DSC4) 

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 অনিধক ৩০০ শেbর মেধ ) ১০×৪ = ৪০
 একক-১ 

(ক) বাংলা িশ  সািহেত র ধারায় দিkণার ন িমt মজুমদােরর অবদান সmেকর্ আেলাচনা কেরা। ১০
 অথবা 

(খ) বাংলা িশ িকেশার সািহত  রচনায় সত িজৎ রােয়র kিতেtর পিরচয় দাও। ১০
  
 একক-২ 

(গ) ‘ ন িনর বই’-েত নানান জায়গায় ছিড়েয় িছিটেয় রেয়েছ হাস রস। — িবশদ কেরা। ১০
 অথবা 

(ঘ) ন িন িকভােব রাজার নাক কাটােলা তা ‘ ন িন ও রাজার কথা’ কািহনী অবলmেন আেলাচনা 
কেরা। 

১০

  

 একক-৩ 
(ঙ) ‘রাজকািহনী’-র অnগর্ত ‘িশলািদত ’ গেl বিণর্ত সুভাগার জীবনকািহনীর পিরচয় দাও। ১০

 অথবা 
(চ) ‘বাpািদত ’ গেl অবনীndনাথ ঠাkর িলেখেছন — ‘‘dজেন িচরিদন dজেনর সnােন িফেরিছেলন, 

িকnt ইহেলােক িমলন হয়িন।’’ — pাসি ক কািহনীিট সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 
১০

  
 একক-৪ 

(ছ) ‘পিদিপিসর বিমর্বাk’ গেlর নামকরেণ একিট চমক আেছ — িবশদ কেরা। ১০
 অথবা

(জ) ‘পিদিপিসর বিমর্বাk’ গেl পিদিপিসর বিমর্বাk েশষপযর্n েক, িকভােব উdার করেত েপেরিছল, 
িবশেদ জানাও। 

১০
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২। েয-েকােনা dিট  pে র সংিkp উtর দাওঃ (pিতিট ১৫০ শেbর মেধ ) ৫×২ = ১০

(ক) টীকা েলেখাঃ 
আেবাল তােবাল। 

৫

(খ) ‘‘হািত বেল, সাগর িষ! 
সাগর বেল, আgন েনবাই! 
আgন বেল, লািঠ েপাড়াই! 
লািঠ বেল, িবড়াল েঠঙাই! 
— pস  উেlখ কের তাৎপযর্ িবে ষণ কেরা। 

৫

(গ) সুভাগার জীবেন সূযর্মেntর pভােব d’িট িবপরীত ঘটনা ঘেটিছল। সংেkেপ ঘটনা dিটর বণর্না দাও। ৫
(ঘ) ‘েবঁেট খােটা িবধবা মানুষ, গলায় rdােkর মালা, আর মেন িজিলিপর প াঁচ। িসংেহর মতন েতজও 

িছল তার ...’ 

— এখােন কার সmেকর্ মnব িট করা হেয়েছ ? তাঁর ‘িসংেহর মতন েতজ’–এর pস  একিট ঘটনা 
অবলmেন 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. 

 
——×—— 

 


