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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-III Examination, 2022  

বাংলা 
প ম পt 

সময় : ৪ ঘ া পূণমান : ১০০ 

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

১। মহাকােব র সংjা দাও। rপদী মহাকােব র বিশ gিল উেlখ কেরা এবং একিট বাংলা সািহিত ক 
মহাকােব র রচনারীিত িবে ষণ কের rপদী মহাকােব র সে  তার পাথর্েক র িবষয়িট বুিঝেয় দাও। 

৩+৫+১২

 অথবা 
 উদাহরণসহ েয-েকােনা dিট  িবষয় সmেকর্ আেলাচনা কেরাঃ
(ক) গাথা বা ব ালাড,  (খ) সেনট,  (গ) েsাtকিবতা (ওড) 

১০+১০

  
২। মতর্ নারীর sাথর্পরতা এবং অপেরর েসৗভােগ র pিত ঈষর্ােবাধ, ‘দশরেথর pিত কেকয়ী’ পtকােব র মূল 

িবষয় —  আেলাচনা কেরা। 
১৬

 অথবা
 ‘d েnর pিত শknলা’ পেt শknলা চিরt িনমর্ােণ মধুসূদেনর েমৗিলকতার পিরচয় দাও। ১৬
  

৩। ‘েসানারতরী’ এবং ‘িনrেdশযাtা’ কিবতাdিটেত যথাkেম ‘মানবািভমিুখতার সুর’ এবং ‘েসৗnেযর্র 
িনrিd  েলােকর আকা kার pবলতা’ —  এই dই িভnমুখী ভাবনা কীভােব লg হ’েয় র’েয়েছ তা’ 
আেলাচনা কের েদখাও। 

১৬

 অথবা
 পৃিথবীর pিত, জীবেনর pিত গভীর আসিk ‘েযেত নািহ িদব’ কিবতার মলূ ভাবসত  —  মnব িটর 
যথাথর্তা িনেদর্শ কেরা। 

১৬

  
৪। ‘সি তা’ কােব র েতামার পাঠ  কিবতাgিল অনুসরেণ নজrেলর িবেdাহী কিবমন ও একই সে  

মানবতােবােধর পিরচয় দাও। 
৮+৮

 অথবা
 ‘গােনর আড়াল’ কিবতািট অনুসরেণ নজrল ইসলােমর কrণ-মধুর েpম-ভাবনার pkিত িবে ষণ 
কের েদখাও। 

১৬

  
৫। ইিতহাস আর pjার িমলেন েয ‘সুেচতনা’র সৃি  —  বনলতা েসন পযর্ােয়র কিবতািট অনুসরেণ তার 

পিরচয় দাও। pস ত, ইিতহাসেবােধর পেথ দীঘর্সাধনার মেধ  িদেয় কীভােব সভ তার মুিk সmব, তা’ 
ও বুিঝেয় েলেখা। 

১৬

 অথবা
 শ  েঘােষর ‘বাবেরর pাথর্না’ ইিতহােসর অনুষে  সমকােলর pাথর্না, ব িk সংকেটর আধাের বৃহtর 
সামািজক সংকেটর পিরচয়। 
— মnব িটর যথাথর্তা িনেদর্শ কেরা। 

১৬
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৬। উdৃতাংেশর কাবয্ৈশলী িবচার কেরাঃ ১৬
 এই েতা জানু েপেত বেসিছ, পি ম

আজ বসেnর শূন  হাত 
ংস কের দাও আমােক যিদ চাও 

আমার সnিত sেp থাক। 
েকাথায় েগল ওর sc েযৗবন 
েকাথায় kের খায় েগাপন kয়! 
েচােখর েকােণ এই সমূহ পরাভব 
িবষায় স স ধমনী িশরা! 
জাগাও শহেরর pােn pাnের 
ধূসর শূেন র আজান গান; 
পাথর কের দাও আমােক িন ল 
আমার সnিত sেp থাক। 
না িক এ শরীেরর পােপর বীজাণুেত  
েকােনাই tাণ েনই ভিবেষ র ? 
আমারই ববর্র জেয়র উlােস 
মৃt  েডেক আিন িনেজর ঘের ? 
না িক এ pাসােদর আেলার ঝলসািন 
পুিড়েয় েদয় সব hদয় হাড় 
এবং শরীেরর িভতের বাসা গেড় 
লk িনেবর্াধ পতে র ? 
আমারই হােত এত িদেয়ছ সmার 
জীণর্ কের ওেক েকাথায় েনেব ? 

ংস কের দাও আমােক ঈ র 
 আমার সnিত sেp থাক।   

 অথবা
  ভরাট গেভর্র মত 

 আকােশ আকােশ েকঁেপ উঠেছ েমঘ। 
 বৃি  আসেব। 
 ঘাতেকর েsনগান আর আমার মাঝবরাবর 
 ঝের যােব বরফ-গলা গে াtী। 
 আর এক  পেরই pিতিট মরা খাল-িবল-পুkর 
 কানায় কানায় ভের উঠেব আমার মােয়র েচােখর মত। 
 pিতিট পাথর েঢেক যােব উিdেদর সবুজ cmেন। 

১৬

  
 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.  

 ——×—— 
 


