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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. General Part-II Examination, 2022 

বাংলা 

িdতীয় পt 
 

সময়: ৩ ঘ া পূণমান: ১০০ 

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

১। পূবর্রােগর সংjা ও srপ উেlখ কের তামার পাঠ পদ অবলmেন এই পযর্ােয়র  কিবর kিতt 
িবচার কেরা।  

৫+১০ = ১৫

 অথবা
  ‘িক মািহনী জান বঁধু িক মািহনী জান।
 অবলার pাণ িনেত নািহ তামা হন॥’  
— এই অংশিট ব ব পদাবলীর কান  ্ রস পযর্ােয়র অn র্k ? উk রস পযর্ােয়র সংjা ও বিশ  
িনrপণ কের একজন  কিবর েtর কারণ িবে ষণ কেরা। 

১+৪+১০ = ১৫

  
২। ‘ -তেল অtল সভা sিটেক গিঠত’ - এখােন কান ্রাজসভার কথা বলা হেয়েছ ? তাঁর ঐ যর্ ও 

সৗnযর্ বণর্না pসে  কিবর িশl নপুণ  িবচার কেরা। 
১+৮+৬

 অথবা
 ‘ মঘনাদবধ’ কােব র pথম সেগর্র পিরকlনায় মধুসূদন দেtর কিবkিতর মলূ ায়ন কেরা। ১৫
  

৩।  ‘‘ বতন পঁিচশ টাকা 
  সদাগির আিপেসর কিন  করািন।’’  
উিkিট কার সmেকর্ করা হেয়েছ ? কান ্  কিবতার অংশ এিট ? আেলাচ  কিবতায় করািনর জীবন 
িচt কতখািন সাথর্কভােব িচিtত হেয়েছ দখাও। 

১৫

 অথবা
 ‘pথম পূজা’ কিবতায় অsৃশ তা ও অমানিবকতার িবrেd কিবর pcn pিতবাদ কীভােব 
অিভব k হেয়েছ, তা বুিঝেয় দাও। 

১৫

  
৪।  ‘বাংলার ঘের ঘের gpচর এ িজjাসা;

 এত সবুজ বাসা! িভেট ভাঙার পালা এল িক এবার ?’  
— উdৃত অংশিট কান ্  কিবর লখা। এই উdৃিতর আেলােক কিবতািটর মমর্াথর্ িবে ষণ কেরা। 

১+১৪ = ১৫

 অথবা
 ‘ কউ কথা রােখিন’ কিবতার নরাশ েবাধ কিবজীবেনর অিভjতাস াত — কিবতািট অনুসরেণ 
মnব িটর িবচার কেরা। 

১৫
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৫। নীেচ উdৃত অংশgিলর নাম ও pস  উেlখ কের তাৎপযর্ িবে ষণ কেরা। ৫×৪ = ২০

(ক)  নীরদ নয়েন নীর ঘন িস েন
  পুলক-মুkল অবলm। 

 অথবা 
  মিnর বািহর কিঠন কপাট।

 চলইেত শি ল পি ল বাট॥ 
  

(খ)  িক সুnর মালা আিজ পিরয়াছ গেল,
 pেচতঃ! হা িধক  ্ ওেহ জলদলপিত! 

 অথবা 
  িনশার sপনসম তার এ বারতা র দূত!
  

(গ)  এ গান যখােন সত
 অনn গাধূিল লেg। 
 সইখােন 
 বিহ চেল ধেল রী। 

 অথবা 
  দবতার পােয় এই pথম পূজা,

 এই শষ pণাম। 
 

(ঘ)  আমার ভারতবষর্ চেন না তােদর
 মােন না তােদর পেরায়ানা; 
 তার সnােনরা kধার jালায়,  
 শীেত চািরিদেকর pচ  মােরর মেধ  
 আজও ঈ েরর িশ , পরsেরর সেহাদর। 

 অথবা 
   grমশাই,

 অnকাের ক দখােব মানিচtখানা ? 
  
৬। উদাহরণসহ দলবৃt (sরবৃt) ছেnর srপ ও বিশ  আেলাচনা কেরা। ১২
 অথবা 
 উদাহরণসহ য- কােনা িতনিট  িবষেয় আেলাচনা কেরাঃ

অিতপবর্, কলা, দল, চরণ, মাtা। 
৪×৩ = ১২

  
৭। িনmিলিখত য- কােনা dিট  উdৃিতর ছেnািলিপ িনণর্য় কেরাঃ ৪×২ = ৮

(ক)  আজ মারা খঁুিজ পিবt বদী ম ল কল ােণ
 সারা িবভাবরী ভের ওেঠ তাির বতািলেকর গােন। 
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(খ)  িবরল তামার ভবনখািন পু কানন মােঝ
 হ কল াণী িনত  আছ আপন গৃহকােজ। 

  
(গ)  কাথাও মানুষ ভােলা রেয় গেছ বেল

 আজও তার িনঃ ােসর বাতাস িনমর্ল; 
  

(ঘ)  কnক গািড় কমলসম পদতল
  মি র চীরিহ ঝািঁপ। 
 গাগির-বাির ঢাির কির পীছল 
  চলতিহ অ ুিল চািপ॥ 

  
(ঙ)  কেশ আমার পাক ধেরেছ বেট, 

 তাহার পের নজর এত কন ? 
 পাড়ার যত ছেল এবং বুেড়া 
 সবার আিম এক বয়সী জেনা। 

  
 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.  

 ——×—— 
 

 

 

 

 

 

 

 


