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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-III Examination, 2022  

বাংলা 

ষ  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। ‘পুtলনােচর ইিতকথা’ উপন ােস gামজীবন ও শহরজীবেনর dািndকতার pkাপেট মানবমেনর িনগূঢ় 
রহস ময়তার িচtিট পিরsট কেরা। 

১৫

 অথবা 
 ‘পুtলনােচর ইিতকথা’ উপন ােসর আি েকর অিভনবt দখাও। ১৫
  

২। একিদেক ইিতহােসর িমথ অন িদেক রkমাংেসর বীর যাdা এই dইেয়র িনপণু সম েয় িনিমত হেয়েছ 
বীরসার চিরt —  আেলাচনা কেরা। 

১৫

 অথবা
 ‘অরেণ র অিধকার’ উপন ােস বিণত ইিতহােসর িবচার করেত হেব িনmবেগর মানুেষর ইিতহােসর 
দৃি েকাণ থেক। —  আেলাচনা কেরা। 

১৫

  
৩। অিত pাkত গেlর বিশে র pিkেত ‘kিধত পাষাণ’ গlিটর িবচার কেরা। ১৫
 অথবা

 ‘‘পয়লা নmর’’ গেlর অিনলা চিরtিটর মধ  িদেয় পুrষ-শািসত সমােজ নারীর pিতবাদ ঘািষত 
হেয়েছ — আেলাচনা কেরা। 

১৫

  
৪। ‘পেয়ামুখম ্  ’ গেl মানব চিরেtর পশািচকতার অনাবৃত rঢ় pকাশ ঘটেলও ফল পিরণােম পাঠেকর 

pত াশাই পূণ হয় —  আেলাচনা কেরা। 
১৫

 অথবা
 গlকােরর আথ-সামািজক সেচতনতার একিট উেlখেযাগ  জীবn দিলল ‘ফিসল’ —  আেলাচনা কেরা। ১৫
  

৫। মদন চিরেtর দালাচলতার জন  দায়ী তার আথ-সামািজক পিরকাঠােমা — ‘‘ চার’’ গlিট অবলmেন 
মnব িটর অথ পিরsট কেরা। 

১৫

 অথবা
 ‘এখন pম’ গlিট তৎকালীন বাsবতার pkাপেট pেমর ব থতার rপায়ণ’ — আেলাচনা কেরা। ১৫
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৬।(ক) ‘এেল না কন গা ? ের শাড়ীিট পের, cলিট বঁেধ কেন বৗিট সেজ য বেসিছলাম তামার জন ’’ – ক, 
কার জন  বেসিছল ? বkার মেনাভাবিট পিরsট কেরা। 

২+৩

 অথবা
 ‘রাজপtু pবীরেক sামী িহসােব পাইয়া মিতর সুেখর সীমা নাই’’ — ‘‘রাজপtু pবীর’’ কােক বলা  

হেয়েছ ?  তার চািরিtক বিশ  সংেkেপ উেlখ কেরা। 
১+৪

  
(খ) ‘‘হা দখ ্  িদkেত সােহেব িমেল মাের বার বার অ চ কের’’ — ‘‘ মাের’’ বলেত কার কথা বলা হেয়েছ ? 

pস  িনেদশ কের বkব িটর অথ পিরsট কেরা। 
১+২+২

 অথবা
 ‘‘িলখিছ, আর মােঝ মােঝ মাথা tেল দখিছ। সামেন নদীর িদেক চেয় বেস আেছ এক জরতী মু া মা’’ 

— উিkিট কার ? ‘‘মু া মা’ বলেত কার কথা বলা হেয়েছ ? pস িট উেlখ কের তার অবsািট িববৃত 
কেরা। 

১+১+৩

  
(গ) ‘‘ওঃ আমােদর ডাkারবাবরু কন া’’ —  ক, কােক একথা বেলেছ ? pস িট যথাযথভােব বুিঝেয় লেখা। ১+৪

 অথবা
 ‘‘আিম চললুম, আমােক খঁুজেত চ া কেরা না। করেলও খঁুেজ পােব না।’’ —  বkা ক ? উিd  ব িk 

ক ? pস  উেlখ পূবক উdৃতাংশিটর ব াখ া কেরা। 
১+১+৩

  
(ঘ) ‘‘বসতবািড় ভাড়া িদেয়িছ বেল ভাটার তািলকায় নাম থাকেব না আমার।’’ —  কান ্ গেl, কার উিk ? 

pস  উেlখ কেরা। 
১+১+৩

 অথবা
 ‘ সিদন অেনকিদন পের ভাল িসগােরট টেনিছল সুbত। িকnt িঠক যন আেগকার মত sাদ নই’ —  

কান ্  গেlর অংশ ? উিkিটর তাৎপয ব াখ া কেরা। 
১+৪

  
(ঙ) ‘‘ তামােদর এই কলকাতা িদন িদন আধুিনক হেc।’’ —   ক, কােক, কান  ্pসে  এই উিk কেরেছ ? 

pস  উেlখ কেরা। 
১+১+৩

 অথবা
 ‘ওsাদ ছেল। পৗtিলক হবার পর িনেজর দবতাও বেছ িনেয়েছ এমন এক দািড়ওয়ালােক, য কলমা 

পেড়।’ ক, কােক একথা বেলেছ ? ‘দািড়ওয়ালা’ বলেত কােক বাঝােনা হেয়েছ ? উিkিটর মধ  িদেয় 
কান ্  মেনাভাব pকাশ পেয়েছ ? 

১+১+১+২

  
 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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