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

BNGACOR02T-BENGALI (CC2)
pাগাধুিনক বাংলা সািহত পাঠ
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 (অনিধক ৩০০ শেb)

১০×৪ = ৪০

একক - ১
(ক) অিভসার কােক বেল ? তামার পাঠ পদ অবলmেন এই পযর্ােয়র কাব েসৗnযর্ িবচার কেরা।
অথবা
(খ) ব ব পদাবলীর প রস সmেকর্ সংেkেপ আেলাচনা কের মধুর রেসর t িনেদর্শ কেরা।

২+৮
১০

একক - ২
(গ) বাঙািলর ঘেরর কথাই বড় হ’ য় দখা িদেয়েছ শাk পদgিলেত — পাঠ পদ অবলmেন মnব িটর সাথর্কতা
িবচার কেরা।
অথবা
‘‘আমায় দও মা তিবলদারী,
(ঘ)
্
নই শ রী।’’
আিম িনমকহারাম
— পদকতর্া ক ? কান্ পযর্ােয়র পদ ? মােয়র কােছ ভk-কিবর য অনুেযাগ ব k হেয়েছ, পদিট
অনুসরেণ তার srপ িবে ষণ কেরা।

১০

১+১+৮

একক - ৩
(ঙ) dঃখ দািরেd র িচt অ েন অসাধারণ দkতা সেttও dঃখবাদ নয়, জীবনরেসর উপেভাগ-ই কিবক েণর
sভাবধমর্ — চ ীম েলর আেখিটক খ অনুসরেণ মnব িটর সাথর্কতা িবচার কেরা।
অথবা
(চ) মুরাির শীল চিরtিট তার গা ীজীবনেক আ য় কেরই উjjল হ’ য় উেঠেছ। — আেলাচনা কেরা।

১০

১০

একক - ৪
(ছ) চতন ভাগবেতর আিদখে র দশম অধ ােয় ‘িব িpয়া পিরচয় বণর্ন’ অংশিটর পিরচয় দাও। pস ত,
িব িpয়া চিরt সৃি েত বৃnাবন দােসর দkতা িবচার কেরা।
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১০

Turn Over
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অথবা
(জ) চতন ভাগবেতর আিদখে র অনুসরেণ ীৈচতন মহাp র শশব-বাল - কেশার লীলার বণর্নায় বৃnাবন
দােসর kিতt কতখািন তা বুিঝেয় দাও।
২।

িনmিলিখত য- কােনা dিট pে র সংিkp উtর দাওঃ (অনিধক ১৫০ শেb)

১০

৫× ২= ১০

(ক)

‘িসnু িনকেট যিদ
ক কায়ব
কা দূর করব িপয়াসা॥’
— পদকতর্া ক ? কান্ পযর্ােয়র পদ ? উdৃতাংশিটর তাৎপযর্ লেখা।

১+১+৩

(খ)

‘ওের নবমী িনিশ, না হইও র অবসান’
— পদকতর্া ও পযর্ােয়র নাম উেlখ কের উdৃত অংেশর তাৎপযর্ ব াখ া কেরা।

১+১+৩

(গ)

‘শা ড়ী ননদী নািহ নািহ তার সতা।
কার সে dnd কির চk কিল রাতা॥’
— ক, কােক কথাgিল বেলেছ ? pস উেlখ কের ব াখ া কেরা। ‘রাতা’ শেbর অথর্ িক ?

(ঘ)

‘অতএব তীথর্ নেহ তামার সমান।
তীেথর্র পরম tিম ম ল pধান॥’
— ক, কােক কখন এই উিkিট কেরেছন ?

১+১+৩

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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১+১+২+১
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