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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-II Examination, 2022  

বাংলা 

tতীয় পt 

সময়: ৪ ঘ া পূণমান: ১০০ 

দিkণ pাns সংখ ািট p মােনর িনেদশক।  
উtর যথাসmব িনেজর ভাষায় লখা বা নীয়। 

১। উদাহরণসহেযােগ দলবৃt ( াসাঘাত pধান) ছেnর pkিত এবং বিশ gিল আেলাচনা কেরা। ১২

 অথবা
 টীকা লেখাঃ ( য- কােনা িতনিট ) 
দল, যিত, অিমtাkর, মুkক, পয়ার। 

৪×৩ = ১২

  

২। িনmিলিখত য- কােনা dিট  অংেশর ছেnািলিপ রচনা কেরাঃ ৪×২ = ৮
(ক)  িশবঠাkেরর আপন দেশ,

 আইন কানুন সবেনেশ।     
 কউ যিদ যায় িপছেল প’ ড়,    
 প ায়দা এেস পাক ্  েড় ধের,     
 কািজর কােছ হয় িবচার —       
           এkশ টাকা দ  তার। 

 
(খ)  তামার কীিতর চেয় tিম য মহৎ

              তাই তব জীবেনর রথ 
 প ােত ফিলয়া যায় কীিতের তামার 
  বারংবার 
    তাই 
 িচh তব পেড় আেছ, tিম হথা নাই। 

  
(গ)  িছনু মারা, সুেলাচেন, গাদাবরী তীের,

 কেপাত-কেপাতী যথা উc বৃk cেড় 
  বাঁিধ নীড়, থােক সুেখ। 

  
(ঘ)  বেন জয়জয় িনতাই দয়াময় হরেয় ভবভয় িনজgেণ।

  অধম দূরগত তাহাের উনমত করই অিবরত pমদােন॥ 
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৩। উৎেpkা অলংকােরর সংjা, বিশ  ও িবভাগgিল উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা। ১২
 অথবা 

 য- কােনা dিট  অলংকােরর উদাহরণসহ ব াখ া কেরাঃ
যমক, িনর  rপক, িবেরাধ, ব াজstিত, sরেণাপমা, ব িতেরক। 

৬×২ = ১২

  
৪। িনmিলিখত য- কােনা dিট  উdৃিতর অলংকার িনণয় কেরাঃ ৪×২ = ৮

(ক)  বরাগ  সাধেন মুিk, স আমার নয়;
 অসংখ  বnন মােঝ মহানnময় 
  লিভব মুিkর sাদ। 

  
(খ)  কেড় রেখিছনু বেk তামার কমল কামল পািন। 

  
(গ)  জ াৎsাতরী বেয় tিম

  ধরার ঘােট ক আজ এেল ?  
  

(ঘ)  এ পুরীর পথ মােঝ যত আেছ িশলা
  কিঠন শ ামার মেতা কহ নািহ আর। 

  
(ঙ)  লুটায় মখলাখািন ত িজ কিটেদশ

  মৗন অপমােন। 
  

৫। ব ব-পদাবলী সািহেত  ‘মাথরু’ পযােয়র grt কতখািন ? এই িণর পেদর  কিবর kিতt 
সংেkেপ লেখা। 

৫+১০

 অথবা 
 ‘pাথনা’ ও ‘িনেবদন’ পযােয়র পদgিল িক সমজাতীয় ? িবে ষণসহ উভয়পেদর বিশ  িনণয় কেরা। ৫+১০
  

৬। ‘িগিররাজ পুrষ এবং িগিররাণী নারী বেলই তাঁেদর সnান- sেহর pকাশ িভn, িচnাধারাও িভn’ 
 —  আগমনী ও িবজয়ার পদ অবলmেন উk মnেব র তাৎপয পিরsট কেরা। 

১৫

 অথবা 
 অ াদশ শতাbীেত শাk পদাবলীর উdেবর িপছেন রা ৈনিতক ও আথসামািজক পট িমিট ভেkর 
আkিত পযায় অবলmেন উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা। 

১৫

  
৭। ‘মধ যুগীয় দবেদবী-িনভরতা ও পূবিনধািরত আখ ানকাঠােমা অনুসরণ সেttও কিবক ণ মুkn চkবতী 

pায় আধিুনক ঔপন ািসেকর মৗিলক pিতভার sাkর রেখেছন তাঁর কােব ’ — আেলাচনা কেরা। 
১৫

 অথবা 
 ‘ lরার বােরামাস া’ অংশিটর পিরচয় িদেয় lরার বােরামােসর dঃখিচt বণনায় মুkn চkবতীর 
দkতার পিরচয় দাও। 

৮+৭= ১৫
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৮। ‘‘কর-যুেগ নয়ন মুিদ চলু ভািমনী
 িতিমর পয়ানক আেশ। 
কর-ক ণ-পণ ফিণমুখ বnন 
 িশখই জগ-gr পােশ॥’’ 
— ‘ভািমনী’, ‘পয়ানক’, ‘ জগ-gr’ শb িতনিটর অথ কী ? উdৃতাংেশর তাৎপয ব াখ া কেরা। 

০.৫+০.৫
+০.৫

+৩.৫= ৫

 অথবা 
   ‘‘ দিখেত য সুখ উেঠ িক বিলব তা।
  দরশ পরশ লািগ আউলাইেছ গা॥’’ 
— কান রসপযােয়র পদ ? পদকতা ক ? উdৃতাংশিটর ব াখ া কেরা। 

১+১+৩= ৫

  
৯।  ‘‘অিত অবেশেষ িনিশ, গগেন উদয় শশী,

 বেল উমা, ধের দ উহাের।’’ 
— পদকতা ক ? কান  ্ পযােয়র পদ ? উdৃত অংশিটর তাৎপয ব াখ া কেরা। 

১+১+৩

 অথবা 
  ‘‘িবেষর kিম িবেষ থািক মা, িবষ খেয় pাণ রািখ সদাই
 আিম এমন িবেষর kিম মােগা, িবেষর বাঝা িনেয় বড়াই।’’ 
— পদকতা ক ? পযােয়র নাম কী ? উdৃত অংেশর তাৎপয ব াখ া কেরা। 

১+১+৩

  
১০।  ‘‘ বামন হইয়া হাত বাড়াইেল শশী।

 আেখটীর ঘের শাভা পাইেব উbশী ॥’’ 
— ক, কােক একথা বেলেছ ? উিkিটর িনিহতাথ ব াখ া কেরা। 

১+১+৩

 অথবা
  ‘‘বড় নাম বড় gাম বড় কেলবর ।
 লুকাইেত sল নািহ অরণ  – িভতর॥’’ 
— ক, কােক একথা বেলেছ ? pস িট ব াখ া কেরা। 

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.  

 ——×—— 
 


