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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-III Examination, 2022  

বাংলা 
সpম 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। িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ১০×২= ২০
(ক) pবnসািহতয্ বলেত কী বােঝা ? যেথাপযুk উদাহরেণর সাহােযয্ বstিন  (Objective) pবn ও 

বয্িkিন  (Subjective) pবেnর pkিত িবে ষণ কেরা। 
২+৪+৪

(খ) রময্রচনা কান ্  কান  ্ gেণ রমনীয় হেয় ওেঠ ? রময্রচনা ও লঘুরচনা কী একজােতর ? বাংলা সািহেতয্র 
একিট সফল রময্রচনা সmেক আেলাকপাত কেরা। 

৩+৩+৪

(গ) বয্িkগত পt কান ্  gেণ পtসািহতয্ হেয় ওেঠ বুিঝেয় দাও। বাংলা পtসািহতয্ সmেক একিট নািতদীঘ 
pবn রচনা কেরা। 

৫+৫

(ঘ) সংিkp পিরচয় দাওঃ ( য- কােনা dিট ) 
(অ)  ডায়াির-সািহতয্। 
(আ) মণসািহতয্। 
(ই)  মনsািttক সািহতয্ সমােলাচনা পdিত। 

৫+৫

  
২। পাঠয্ pবngিল অবলmেন ‘কমলাকােnর দpর’ রচনািটর িণ িবচার কেরা। ১৫
 অথবা 

 ‘‘ যৗবেন অিজত সুখ অl ....... এখন অিজত সুখ অিধক’’ — কান ্ pবেnর অংশ ? যৗবন এবং 
বাধেকয্র সুখানু িতর পাথকয্ কাথায় ? সুেখর অনু িত সmেক pাবিnেকর অিভমতিট বয্k কেরা। 

১+৬+৮

  
৩। ‘‘এই জেনয্ sেগর উপর আিড় কের আিম আমার দিরd মােয়র ঘর আেরা বিশ ভােলাবািস।’’ —  ‘এই 

জেনয্’ বলেত লখক কান ্  কারণিট বুিঝেয়েছন ? তাঁর সুগভীর মতয্pীিতর মেধয্ pkিতর মাtsrপ 
কীভােব অনু ত হেয়েছ ? পিঠত পেtর সূেt আেলাচনা কেরা। 

৫+১০

 অথবা
 ‘িছnপt’ িনছক কতকgিল পেtর সমােবশ নয়, তার মধয্ িদেয় পtসািহেতয্র য িবেশষ লkণgিল েট 
উেঠেছ, স িবষেয় তামার মতামত দাও। 

১৫

  
৪। ‘‘আমােদর দেশ এমন একিট িব িবদয্ালয় গড়বার পরীkা খুবই বা নীয়, যার িবেশষ ঝাঁক থাকেব 

িবjান ও সমাজতেttর উপের এবং যিট চালান হেব কান ভারতীয় ভাষার মাধয্েম।’’ — pস িট 
উেlখ কের উdৃিতিটর তাৎপয িবে ষণ কেরা। 

১৫
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 অথবা
 ‘প য়া িশl’ pবেn ব ীয় পটিশেlর উdেবর পট িম বুিঝেয় দাও। ব ীয় পটিশেl ‘বলবার কথা’ 

আর ‘বলবার ভাষা’ সmেক pাবিnেকর বkবয্ s  কেরা। 
৫+১০

  
৫। সািহেতয্ আধুিনকতা বলেত কী বাঝায় —  িবিভn কােলর সািহতয্ আেলাচনার মাধয্েম তার তাৎপয 

বয্াখয্া কেরা। 
১৫

 অথবা
 ‘আর বাঙািল কিবর পেk, িবশ শতেকর tতীয় চtথ দশেক, pধানতম সমসয্া িছেলন রবীndনাথ।’  
—  কান  ্ pবেn, কার মnবয্ ? উdৃতাংেশর আেলােক pবnিট আেলাচনা কেরা। 

২+১৩

  

৬। িনmিলিখত য- কােনা একিট  িবষয় অবলmেন pবn রচনা কেরাঃ ২০×১= ২০
(ক) মধয্যুেগর বাংলা কােবয্ নারী-পুrষ সmেকর বিচtয্ 
(খ) গণনাটয্ আেnালন ও বাংলা নাটক 

(গ) উিনশ শতেকর নবজাগরণ ও বাংলা কিবতা 
(ঘ) বাংলা ঐিতহািসক উপনয্াস 

(ঙ) বাংলা সািহেতয্র চলিctায়ণ 

(চ) কািলদাস ও রবীndনাথ। 

  
 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.  

 
——×—— 

 


