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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 6th Semester Examination, 2022  

BNGADSE06T-BENGALI (DSE3/4) 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

দিkণ pাns সংখ াgিল p মােনর িনেদশক। 
পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথাসmব 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)  ‘‘নূতন কােলর েpরণায়, নবীেনর আকষেণ, সািহেত র আসের

 নূতন কথা বলবার জন  কিবর মন আর একবার েজেগ উঠল।’’ 
— ‘নূতন কাল’ বলেত েকান  ্ সময়েক িনেদশ করা হেয়েছ ? ‘নূতন কথা’ বলেত কিবমন েকনই বা 
উnুখ — ‘রবীndজীবনকথা’ অনুসরেণ বুিঝেয় দাও। 

১০

 অথবা
(খ) ‘‘ইংলেn মাস চার েথেক রবীndনাথ পুt পুtবধূেক িনেয় আেমিরকায় েগেলন (১৯১২, ২৮ 

নেভmর)।’’ — এই আেমিরকা মেণ রবীndনােথর েয অিভjতা লাভ হয়, তা রবীndজীবনকথা 
অনুসরেণ সংেkেপ িববৃত কেরা। 

১০

  
 একক-২

(গ) ‘‘িবদ ালেয়াtর একটা pিত ানেক যুk করা হল এই নtন উেদ ােগ। এই pিত ােনর নাম 
িব ভারতী।’’ 
— েকান ্  ভাবাদেশ pািণত হেয় রবীndনাথ িব ভারতী pিত া করেলন, তা আেলাচনা কেরা। 

১০

 অথবা
(ঘ) িব ভারতীর ‘স ীত ভবন’-এর grt িনেদশ কেরা। ১০

  
 একক-৩

(ঙ) িশলাইদহ পেব রবীndনােথর পlীভাবনার অnগত kিষ ও sাs  সmিকত িচnার মূল সূtgিলর 
পিরচয় দাও। 

১০

 অথবা
(চ) ীিনেকতেন gােমাnয়ন কমসূিচেত িবিভn kিটর িশেlর পুনrjীবেনর েkেt রবীndনােথর 

পিরকlনার পিরচয় দাও। 
১০
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 একক-৪

(ছ) ‘আিম ছড়ােক েমেঘর সিহত tলনা কিরয়ািছ।’ – ‘েছেল লােনা ছড়া’ সmেক রবীndনােথর এই 
মnেব র যথাথতা িনেদশ কেরা। 

১০

 অথবা
(জ) ‘ব সািহেত র slkণsায়ী েগাধূিল-আকােশ’ অকsাৎ েয েলাকমেনার ক কিব-গান-এর উৎসারণ, 

‘েলাকসািহত ’-এর অnগত ‘কিব-সংগীত’ pবn অনুসরেণ তার srপ ও pkিত িনণয় কেরা। 
১০

  

২। েয-েকােনা dিট  pে র সংিkp উtর দাওঃ (pিতিট উtেরর শbসংখ া অনিধক ১৫০ হেব) ৫×২ = ১০
(ক) ‘‘কিব তাঁর নাম িদেলন ‘নিলনী।’ ’’ – রবীndনাথ কার নাম িদেয়িছেলন ‘নিলনী’ ? এঁর সmেক 

‘রবীndজীবনকথা’-য় কী বলা হেয়েছ ? 
১+৪

(খ) শািnিনেকতেন bhিবদ ালয় pিত া হয় কেব ? কত জন ছাt িনেয় িবদ ালয় r হয় ? তােদর নাম 
েলেখা। এই ছাtেদর bhচেয েক দীিkত কেরন ? 

১+০.৫+২.৫
+১

(গ) gাম সংগঠেন রবীndনােথর উেদ ােগ কালীেমাহন েঘােষর অবদান সংেkেপ আেলাচনা কেরা। ৫
(ঘ)  ‘কন া আমােদর গৃেহর এক মs ভার।’

হরেগৗরী ছড়া pসে  রবীndনাথ ‘gাম সািহত ’ pবেn েকন একথা বেলেছন, 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. 

 
——×—— 

 


