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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. General Part-II Examination, 2022 

বাংলা 

tতীয় পt 
 

সময়: ৩ ঘ া পূণমান: ১০০ 

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

১। ‘‘কিবর ককারব সই বষর্ার গান - কান তাহার মাধুযর্ জােন না, মনই জােন।’’ — ‘ ককা িন’ pবn 
অবলmেন বkব িট বুিঝেয় দাও। 

১৫

 অথবা
 ‘‘এইrেপ পূবর্ ও পি েমর সম ক ্  িমলেনর বাধা ঘিটেতেছ বিলয়াই আজ যত িকছু উৎপাত জািগয়া 
উিঠেতেছ। কােছ থািকব অথচ িমিলব না, এ অবsা মানুেষর পেk অসহ  এবং অিন কর।’’ — কান ্   
pবেnর অংশ ? কীrেপ পূবর্ ও পি েমর সম ক ্  িমলেনর বাধা ঘটেছ বেল pবnকার মেন কেরেছন ? 
এই সিmলেনর সাথর্কতা কাথায় বেল লখক িনেদর্শ কেরেছন ? 

১+৭+৭

  
২। িনmিলিখত য- কােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ৫×১ = ৫

(ক) পূবর্-পি েমর সtবnেনর কােজ পি ম ভারেতর কান ্ মনীষী িনেজেক িনেয়াগ কেরিছেলন ? কীভােব 
িতিন এই কাজ সmn কেরিছেলন ? 

১+৪

(খ) ‘d ঁh কােল d ঁh কাঁেদ িবেcদ ভািবয়া’ — কিবতাংশিট কান ্ pবেn ব বhত ? এিট কান ্  পযর্ােয়র পদ ও 
পদিটর রচিয়তা ক ? pাবিnক পদিটর মাধ েম কী বাঝােত চেয়েছন ? 

১+১+১+২

(গ) ‘‘যাহা সহেজই িম  তাহােত অিত শী  মেনর আলস  আেন, বিশkণ মেনােযাগ থােক না।’’  
— ‘সহেজই িম ’ বলেত কী বাঝােনা হেয়েছ ? অিত শী  মেনর আলস  আনয়েনর কারণ কী ? 

২+৩

  
৩। ‘কপালk লা’ কান  ্  ণীর উপন াস — তা যুিk িদেয় বিুঝেয় দাও। ১৫
 অথবা

 ‘কপালk লা’ ও মিতিবিবর চািরিtক ৈবপরীত  ‘কপালk লা’ উপন ােস য ৈবিচt  স ার কেরেছ, তা 
িনজs ভাষায় বিুঝেয় দাও। 

১৫

  
৪। িনmিলিখত য- কােনা একিট  pে র সংিkp উtর দাওঃ ৫×১ = ৫

(ক) ‘‘পরশপাথেরর sেশর্ রা ও সানা হয়।’’ — বkা ক ? পরশপাথর কী ? উিkিটর অnিনর্িহত অথর্ 
বুিঝেয় দাও। 

১+২+২

 অথবা
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(খ) ‘‘পেরর কা াহরণ করা যাহার sভাব, স পুনb র্ার পেরর কা াহরেণ যাইেব। tিম অধম - তাই বিলয়া 
আিম উtম না হইব কন ?’’ — এখােন কার sভােবর কথা বলা হেয়েছ ? শেষাk উিkিটর তাৎপযর্ 
ব াখ া কেরা। 

১+৪ 

  
৫। ‘পlীসমাজ’ যন চিরেt বhৈবিচেt র সমাহার। একিদেক মানিসক ৈদন  ও সংকীণর্তা, হীনতা ও 

পর ীকাতরতা, অন িদেক মানিবক ঔদাযর্, pসার, আtত াগ ও sহ- pেমর ফlgধারা — এই উভয়ধমর্ী 
মানব চিরেtর সম য় কীভােব এই উপন ােসর sায়ী সmদ হেয়েছ বুিঝেয় দাও। 

১৫

 অথবা
 ‘পlীসমাজ’ উপন ােস ‘রেমশ ’ চিরt িনমর্ােণ শরৎচnd চে াপাধ ােয়র kিতt িবচার কেরা। ১৫

  
৬। িনmিলিখত য- কােনা একিট  pে র সংিkp উtর দাওঃ ৫×১ = ৫

(ক) ‘‘না, অত টাকা লাকসান আিম করেত পারব না।’’ — ক, কােক একথা বেলেছ ? বkার 
মানিসকতার পিরচয় দাও। 

১+১+৩

 অথবা
(খ) ‘‘ৈক গা, বাবাজী কাথায় গা ? বিলয়া একিট শীণর্কায় মুি ত r pাচীন bাhণ pেবশ কিরল।’’ —

‘বাবাজী’ বলেত কােক বাঝােনা হেয়েছ ? শীণর্কায় bাhণিট ক এবং তাঁর pেবেশর কারণ কী ? 
১+১+৩

  
৭। ােজিড িহেসেব ‘রাজা ও রাণী’ নাটেকর সাথর্কতা িবচার কেরা। ১৫

 অথবা
 ‘রাজা ও রাণী ’ নাটেক জনতা চিরেtর ৈবিশ gিল আেলাচনা কেরা এবং এ ধরেনর চিরেtর 
নােট াপেযািগতা িবচার কেরা। 

৯+৬

  
৮। য- কােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ৫×১ = ৫

(ক) ‘‘ েলিছ মিহমাsবক, িশেখিছ গািহেত নারীর মিহমা।’’ — কথািট ক, কােক, কান  ্pসে  বেলেছ ? ১+১+৩
(খ) ‘‘িব চেk িছn মতৃ সতীেদহ সম।’’ — ক, কান  ্pসে  এই উপমা িদেয়েছন ? উপমািট বুিঝেয় দাও। ৩+২

  
৯। ‘‘bজরানীর চাখ িদয়া ঝর ঝর কিরয়া জল ঝিরয়া পিড়ল। কrণায় মমতায় স যন দবীই হইয়া 

উিঠয়ােছ।’’  
— এই মnেব র আেলায় bজরানী চিরেtর উdািসত মিহমার িদকিট িবে ষণ কেরা। 

১৫

 অথবা
 নেরndনাথ িমেtর ‘চড়াই-উৎরাই’ গlিট িবে ষণ কের এর নামকরণ কতদূর যথাথর্ হেয়েছ 
— আেলাচনা কেরা। 

১৫

  
১০। িনmিলিখত য- কােনা একিট  pে র সংিkp উtর দাওঃ ৫×১ = ৫

(ক) ‘‘খািল জেnা িদেলই বাপ হয় না, অn িদেলও হয়।’’ 
— কান ্  pসে , কার উিk ? উিkিটেত বkার িকrপ মানিসকতার pকাশ ঘেটেছ ? 

২+৩ 
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(খ) ‘‘ kিnেক িক অপের িঠক বুিঝেব ?’’  
— pস  িনেদর্শ কের উdৃতাংেশর তাৎপযর্ িবে ষণ কেরা। 

২+৩ 

  
(গ) ‘‘একেসেলn আইিডয়া! বhত আcা bাদার আমার র!’’ 

— ক, কােক এই কথািট বেলিছল ? বkার ‘আইিডয়া’িট কী িছল ? সই ‘আইিডয়া’-র পিরণিতিট কী 
হয় ? 

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.  

 
——×—— 

 


