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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 6th Semester Examination, 2022 

BNGACOR14T-BENGALI (CC14) 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

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

 িবভাগ-ক

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

১০×৪ = ৪০

 একক-১ 
(ক) ‘‘িনেজর িবদ াবুিd pকাশ কিরবার অিভলােষ এই পুsক িলিখেত আরm কির নাই’’ — k ভািমনী 

দােসর ‘ইংল ােn ব মিহলা’ gnিট রচনার pkত উেdশ  বk কেরা। 
১০

 অথবা 
(খ) ‘ইংল ােn ব মিহলা’ gেnর চtথ পিরেcদ অবলmেন েবিনস (েভিনস) নগেরর েয িচt অি ত 

হেয়েছ, তা পিরsট কেরা। 
১০

  

 একক-২
(গ) ‘য়ুেরাপ pবাসীর পt’ gেn রবীndসমকালীন ইউেরােপর রাজনীিত চচার ইিতহাস আেলাচনা কেরা। ১০

 অথবা 
(ঘ) ‘য়ুেরাপ pবাসীর পt’ gn অবলmেন ইংরাজ নারী ও পুrেষর েয বিশ gিল s  হেয় উেঠেছ তার 

উেlখ কেরা। 
১০

  

 একক-৩
(ঙ) ‘েদেশ িবেদেশ’ gেnর আb ুর রহমান চিরtিটর পিরচয় দাও। েলখেকর সােথ তার সmক িবষেয় 

আেলাচনা কেরা। 
৫+৫

 অথবা 
(চ) মুজতবা আলীর ‘েদেশ িবেদেশ’ gেn পাঠানেদর সমাজ ও সংskিতর েয পিরচয় েমেল তা সংেkেপ 

িচিtত কেরা। 
১০
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 একক-৪ 
(ছ) ‘েহ পূণ তব চরেণর কােছ’ মণ কািহনীেত েয হাস রেসর সnান পাওয়া যায় তা িলিপবd কেরা। ১০

 অথবা
(জ) ‘েহ পূণ তব চরেণর কােছ’ gnিটর pকাশরীিতর অিভনবt িবষেয় আেলাচনা কেরা। ১০

  

 িবভাগ-খ

২। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র সংিkp উtর দাওঃ (pিতিটর শbসংখ া অনিধক ১৫০) ৫×২ = ১০
(ক) ইংল ােn শরৎকালিট েকান সমেয় ? এই শরৎকােলর pাkিতক অবsার সংিkp বণনা দাও। ৫
(খ) রবীndনােথর েচােখ T. মশাই েকমন মানুষ িছেলন ? ৫
(গ) ‘‘আিম বললমু, bাদার, আমার িফয়ঁােস েনই, এসব জাকািরয়া sীট েথেক েকনা।’’ — bাদারিট েক ? 

pস  উেlখ কের কথনিটর ব াখ া দাও। 
১+৪

(ঘ) ‘‘জাdর চিটিট পােয় গিলেয় হােত হােত তািল পড়ল। চেলা hষীেকশ’’ — কার কথা ? pস িট 
আেলাচনা কেরা। 

১+৪

  
 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. 

 
——×—— 

 


