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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 6th Semester Examination, 2022 

BNGACOR13T-BENGALI (CC13) 

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 p  িনেয় েমাট চারিট  pে র উtর দাওঃ ১০×৪ = ৪০

 একক-১ 
(ক) মহাকিব কািলদােসর েয-েকােনা dিট কাবয্ অবলmেন তাঁর কিব-pিতভার পিরচয় দাও। ১০

 অথবা 
(খ) শূdেকর ‘মৃcকিটক’েক pকরণ আখয্া েদওয়ার তাৎপয বয্াখয্া কেরা এবং নাটকিটর অিভনবt 

আেলাচনা কেরা। 
৪+৬

  
 একক-২ 

(গ) েরামািnক যুেগর ে  কিব কীট ্ স ্ -এর কিব-pিতভার পিরচয় দাও। ১০
 অথবা 

(ঘ) sেটর ঔপনয্ািসক pিতভার পিরচয় দাও। বাংলা উপনয্াস সািহেতয্ sেটর pভাব কতখািন, তা 
আেলাচনা কেরা। 

৬+৪

  
 একক-৩ 

(ঙ) ছায়াবাদী কিব িহেসেব সূযকাn িtপাঠী িনরালার রচনাগত িবেশষt আেলাচনা কেরা। ১০
 অথবা 

(চ) িহnী উপনয্াস সািহেতয্ ফণী রনাথ েরণুর অবদান আেলাচনা কেরা। ১০
  
 একক-৪ 

(ছ) অসমীয়া কাবয্সািহেতয্ অিmকািগির রায়েচৗধুরীর অবদান সmেক আেলাচনা কেরা। ১০
 অথবা 

(জ) অসমীয়া নাটয্সািহেতয্র ইিতহােস লkীনাথ েবজবrয়ার িমকা কতখািন, তা আেলাচনা কেরা। ১০
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২। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  উtর দাওঃ  ৫×২ = ১০

(ক) সংিkp টীকা েলেখাঃ (েয-েকােনা একিট )
অিভjান শknলম  ্ ; গীতেগািবn; হষচিরত। 

(খ) সংিkp টীকা েলেখাঃ (েয-েকােনা একিট )
দয্ িpিলউড; ময্াকেবথ; দয্ ওেয়s লয্াn। 

(গ) সংিkp টীকা েলেখাঃ (েয-েকােনা একিট )
মলা আঁচল; dলভ বnু; নীহার। 

(ঘ) সংিkp টীকা েলেখাঃ (েয-েকােনা একিট )
অসমীয়া কাবয্সািহেতয্ িহেত র বরবrয়া; অসমীয়া নাটয্সািহেতয্ কমলাকাn ভ াচায; অসমীয়া 
কথাসািহেতয্ হিলরাম েডকা। 

  
 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. 

 
——×—— 

 


