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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. General Part-I Examination, 2022  

বাংলা 

pথম পt 
সময়: ৩ ঘ া পূণমান: ১০০ 

pািnক সীমার সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  উtর করেব। 

১।  িনmিলিখত েয-েকােনা িতনিট  pে র উtর দাওঃ ১৮×৩ = ৫৪
(ক) রামেমাহন রােয়র বাংলা গদ  রচনার পিরচয় দাও। বাংলা গেদ র িবকােশ তাঁর grt আেলাচনা 

কেরা। 
১২+৬

(খ) আধুিনক বাংলা মহাকাব  ধারায় মধুসূদন দেtর িমকা উেlখ কের তাঁর অনুসারী অন  কিবেদর 
রচনাgিলর নাম েলেখা। 

১২+৬

(গ) ঔপন ািসক বি মচেndর pিতভার মূল ায়ন কেরা। ১৮

(ঘ) েছাটগlকার িব িত ষণ বেnাপাধ ােয়র pিতভার পিরচয় দাও। ১৮

(ঙ) বাংলা নাট  সািহেত র ইিতহােস িবজন ভ াচােযর kিতt িবচার কেরা। ১৮

(চ) বাংলা সািহেত র ইিতহােস উিনশ শতেকর পট িমেত িবিভn সামিয়ক পেtর উdেবর কারণ ও 
তার সুদূরpসারী pভাব আেলাচনা কেরা। 

১৮

  
২। িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  িবষয় সmেক সংিkp টীকা েলেখাঃ ৪×৪ = ১৬

 কেথাপকথন, েলাকরহস , শিম া, ডাকঘর, সােধর আসন, েসানার তরী, পেথর দাবী, েগারা, 
পুtল নােচর ইিতকথা, েপাsমাsার, ব দশন। 

  
৩। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  িবষেয় উদাহরণসহ সংjা েলেখাঃ ৫×২ = ১০

 যমক, সমােসািk, িবেরাধাভাস, ব াজstিত, অপhnিত, িনর  rপক।
  
৪।(ক) মহাকাব  কােক বেল ? মহাকাব  কয়pকার ও কী কী ? সািহিত ক মহাকােব র বিশ  উেlখ কের 

একিট সাথক সািহিত ক মহাকােব র পিরচয় দাও। 
৪+২+৬+৮

 অথবা
(খ) িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ১০+১০

 (অ) আ িলক উপন াস কােক বেল ? একিট বাংলা আ িলক উপন ােসর িশl সাথকতা 
 িবচার কেরা। 

৪+৬
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 (আ) কেমিড কােক বেল ? কেমিডর ে িণিবভাগ কেরা। একিট সাথক বাংলা কেমিডর পিরচয় 
 দাও। 

২+৩+৫

 (ই) রম রচনা কােক বেল ? বাংলা ভাষার একিট সাথক রম রচনা সmেক আেলাচনা কেরা। ৪+৬

 (ঈ) িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  িবষেয় সংিkp টীকা েলেখাঃ ৫×২ = ১০

  ব িkিন  pবn, সামািজক উপন াস, ােজিড, গীিতকিবতা।

  
 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. 

 
——×—— 

 


