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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-III Examination, 2021  

বাংলা 

সpম পt 
সময় : ২ ঘ া পূণমান : ৫০ 

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

 ৬নং p  এবং অন  য- কােনা িতনিট  pে র উtর দাও
১। িনmিলিখত য- কােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ১০×১ = ১০

(ক) রময্রচনা কান ্   কান ্   gেণ রমণীয়তা লাভ কের ? বাংলা সািহেতয্র একিট সফল রময্রচনা িবে ষেণর 
মাধয্েম এই সংrপিটর লkণgিল পিরsট কেরা। 

৪+৬

(খ) বয্িkগত পt কান  ্ কান  ্ gেণ পtসািহতয্ হেয় ওেঠ ? বাংলা পtসািহতয্ সmেক একিট অনিতদীঘ 
pবn রচনা কেরা। 

৫+৫

(গ) pবn কােক বেল ? pবnেক কয়িট িণেত িবভk করা যায় ? উপযুk উদাহরণসহ বstিন  pবn 
সmেক আেলাচনা কেরা। 

২+২+৬

(ঘ) সংিkp পিরচয় দাওঃ ( য- কােনা dিট ) 
(অ) ডােয়ির (আ) মণ সািহতয্ (ই) বয্িkিন  pবn। 

৫+৫

  

২। ‘হাসয্রেসর উপsাপনা বি মচnd চে াপাধয্ায় রিচত ‘কমলাকােnর দpর’ ক sতnt মযাদা িদেয়েছ।’ — 
আেলাচনা কেরা। 

১০

 অথবা 
 ‘কমলাকােnর দpর’ gেnর অnগত ‘িবড়াল’ pবেn সমাজ সমসয্ার য ছিব বি মচnd tেল ধেরেছন, 
তার যথাথ িবচার কেরা। 

১০

  
৩। িব pkিতর সে  িনসগমুg কিব-hদেয়র য ছিব ‘িছnপেt’র পাঠয্ পtgিলেত েট উেঠেছ, তার 

পিরচয় দাও। 
১০

 অথবা
 ‘িছnপt’-এর বhপেt ‘গlgc’ gেnর অেনক ছাটগেlর পূবসূt পাওয়া যায় — আেলাচনা কেরা। ১০
  

৪। ‘ য দেশ বh ধম বh ভাষা’ pবেn লখক অnদাশ র রায় ভারেতর ভাষা সমসয্ার সমাধান কীভােব 
কেরেছন তা আেলাচনা কেরা। 

১০

 অথবা
 ‘kিষ সমসয্া ও আমরা’ pবেn pাবিnক kিষ সমসয্ার উৎস সnােন য য তেথয্র উেlখ কেরেছন তা 

িবে ষণ কেরা। 
১০
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৫। ‘‘ কমন কের রবীndনাথেক এড়ােত পারেবা-অবেচতন, কখেনা বা চতন মেনই এই িচnা কাজ কের 

গেছ এঁেদর মেন...।’’ — কান  ্ pবেn, কােদর সmেক, ক এই ভাবনা বয্k কেরেছন ? pাবিnেকর 
এই মnেবয্র তাৎপয িবে ষণ কেরা। 

১+১+১+৭

 অথবা
 ‘আধুিনক সািহতয্ মানুেষর সািহতয্-এই হল আধিুনক সািহতয্ সmেn pধান কথা। মানব সতয্ িনেয়ই 
আধুিনক সািহতয্।’ — গাপাল হালদােরর ‘আধুিনক সািহতয্’ অনুসরেণ মানুেষর সmেn আমােদর 
মূলয্েবাধ কীভােব kমশ গভীর ও িনগূঢ় হেয় উেঠেছ, তা িনেদশ কেরা। 

১০

  
৬। িনmিলিখত একিট  িবষয় অবলmেন pবn রচনা কেরাঃ ২০×১= ২০

(ক) মধয্যুেগ বাংলা সািহেতয্ মানবতাবাদ। 
(খ) ঊনিবংশ শতেকর বাংলা গীিতকিবতা। 
(গ) সমাজ ও সািহেতয্ ঈ রচnd িবদয্াসাগেরর অবদান।
(ঘ) রবীnd- ছাটগেl িশ  ও িকেশার চিরt। 
(ঙ) বাংলা pবn সািহেতয্ িবjান চতনা। 
(চ) উিনশ শতেকর সামিয়ক পt। 

  
 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.  
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