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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A./B.Com. Programme 3rd Semester Examination, 2020, held in 2021

BNGLCOR01T-BENGALI (MIL)
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। (ক) বাংলা গদ সািহেত র িবকােশ রাজা রামেমাহন রােয়র অবদান কতখািন — তা তামার িনেজর ভাষায়
লেখা।
অথবা
(খ) বাংলা সামিয়কপেtর ইিতহােস ‘সংবাদ pভাকর’ ও ‘তttেবািধনী’ পিtকা dিটর পিরচয় িদেয় তার
grt আেলাচনা কেরা।

১০

২। (ক) ‘hেতাম প াঁচার নkা’ gn অবলmেন উিনশ শতেকর সমাজিচেtর পিরচয় দাও।
অথবা
(খ) ‘hেতাম প াঁচার নkা’ gেn লখক চড়ক পাবর্ণ উৎসেবর য পিরচয় িটেয় tেলেছন, তা তামার
িনেজর ভাষায় লেখা।

১০

৩। (ক) মধুসূদেনর কিব pিতভার পিরচয় দাও।

১০

অথবা
(খ) উিনশ শতেকর কাব -কিবতার ইিতহােস য- কােনা একজন মিহলা-কিবর কাব pিতভা িবে ষণ
কেরা।
৪। (ক) চtদর্শপদী কিবতাবলীর অnগর্ত তামার পাঠ সেনটgিল অবলmেন মধুসূদন দেtর ‘সেনট’-এর
বিশ ও তাঁর রিচত সেনটgিলর গঠন সmেকর্ আেলাচনা কেরা।
অথবা
(খ) ‘কমেলকািমনী’ সেনটিটর মূল ভাববst ব াখ া কেরা।
৫।
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)

১০

১০
১০
১০

িনmিলিখত য- কােনা dিট িবষয় সmেকর্ সংিkp পিরচয় দাওঃ
৫×২ = ১০
৫
টীকা লেখাঃ ীরামপুর িমশন।
‘কিলকাতার বােরাইয়াির-পূজা’ pবn অবলmেন বােরাইয়াির পূজার উৎপিt সmেকর্ সংিkp পিরচয়
৫
দাও।
টীকা লেখাঃ সারদাম ল কাব ।
৫
‘‘ হ ব , ভা াের তব িবিবধ রতন;’’ – কান কিবতার অংশ ? উিkিট ব াখ া 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.
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