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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A. Honours 1st Semester Examination, 2020, held in 2021

BNGACOR01T-BENGALI (CC1)
pাগাধুিনক বাংলা সািহেত র ইিতহাস
Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50
pািnক সীমার মধ s সংখ ািট pে র মান িনেদশ কের।
পরীkাথীেদর িনেজর ভাষায় যথা সmব 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) বাংলা সািহেতয্র pাচীনতম িনদশর্ন কী ? ক এই gnিট, কাথা থেক আিব ার কেরন ? gnিটর
সািহিতয্ক মূলয্ িবচার কেরা।

১+১+১+৭

অথবা
(খ) ীk কীতর্ন কাবয্িটর রচিয়তা ক ? gnিটর আিব ার বৃtাn সংেkেপ লেখা। এই gেn সমকালীন
সমাজিচেtর য pিতফলন লkয্ করা যায় তার পিরচয় দাও।

১+২+৭

একক – ২
(গ) ভারতচেndর অnদাম ল pkতপেk কিবর সমকালীন অবkিয়ত সমাজজীবেনরই িশl-সংগীত —
আেলাচনা কেরা।

১০

অথবা
(ঘ) িশবায়ন কাবয্েক ‘িশবম ল’ আখয্া দওয়া কতদূর সংগত আেলাচনা কেরা। pস ত, এই ধারার
একজন উেlখেযাগয্ কিবর কাবয্kিতর পিরচয় দাও।

একক – ৩
(ঙ) কিব kিtবাসেক মধুসূদন বেলেছন ‘এ বে র অল ার’। — kিtবােসর সংিkp পিরচয় িদেয় তাঁর
কাবয্-pিতভার মূলয্ায়ন কেরা।

৪+৬

১০

অথবা
(চ) অনুবাদ সািহতয্ বলেত কী বােঝা ? মহাভারেতর িতনজন অনুবাদেকর নাম লেখা।
অনুবাদ কেমর্র পিরচয় ও কিব-pিতভার বিশ য্ িনেদর্শ কেরা।

1006

1

অনুবাদেকর

১.৫+১.৫+৭

Turn Over
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একক – ৪
(ছ) ব ব সািহতয্ ও দশর্েন বৃnাবেনর ষড়েগাsামীর িমকা আেলাচনা কেরা।

১০

অথবা
(জ) শাk পদাবলীর জনিpয়তার কারণ কী ? এই ধারায় সাধক কিব কমলাকাn ভ াচােযর্র কিব-pিতভার
পিরচয় দাও।

২।

িনmিলিখত য- কােনা dিট িবষয় সmেকর্ সংেkেপ আেলাচনা কেরাঃ (অনিধক ১৫০ শেb)
(ক) বাংলা সািহেতয্র অnকার যুগ
(খ) কিব িবজয় gp
(গ) ীk িবজয়
(ঘ) খtরী-র মেহাৎসব।
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.

——×——
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৩+৭

৫×২ = ১০

