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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-III Examination, 2021  

বাংলা 

প ম পt 

সময় : ২ ঘ া পূণমান : ৫০ 

pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  

 ১নং p  এবং অন  য- কােনা িতনিট  pে র উtর দাও
১। সেনেটর বিশ gিল উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা। বাংলা সেনট রচনায় মধুসূদন দেtর রচনা নপুেণ র 

পিরচয় দাও। 
৭+৭

 অথবা 
 উদাহরণসহ য- কােনা dিট  িবষয় সmেকর্ আেলাচনা কেরাঃ
(ক) আখ ানকাব   (খ) rপদী-মহাকাব   (গ) sাt কিবতা (ওড) 

৭+৭

  
২। ‘ সােমর pিত তারা’ পtিট অবলmেন মধুসূদন দেtর pিতবাদী নারীভাবনার srপিট িবে ষণ কেরা। ১২
 অথবা

 ‘বীরা না কাব ’িটেত pাচ  পুরােণর নানা কািহনী পা াত - শলীর pভােব য অিভনব সািহত rপ লাভ 
কেরেছ তার পিরচয় দাও। 

১২

  
৩। ‘ দবতাের িpয় কির, িpেয়ের দবতা’ — পৃিথবী এবং sগর্েক এক কের দখার এই অনু িত ‘‘ ব ব 

কিবতা’’ অবলmেন আেলাচনা কেরা। 
১২

 অথবা
 রামািnক কিবর অদম  বাসনা ব k হেয়েছ ‘বসুnরা’ কিবতার ‘ছেt ছেt’ — কিবতা অনুসরেণ 
সমােলাচেকর এই মnেব র যৗিkকতা িবচার কেরা। 

১২

  
৪। কাজী নজrল ইসলােমর ‘‘দািরd ’’ কিবতািট অবলmেন কিবর মানিবক ও দাশর্িনক সtার পিরচয় দাও। ১২
 অথবা

 নজrেলর উcক  িবেdাহ কবল একিট কিবতায় নয় গাটা সািহত -ভাবনা জুেড়ই লk  করা যায় — 

পাঠ  কিবতাgিল অবলmেন তামার বkব  pিত া কেরা। 
১২

  
৫। িব  দ’র ‘দািমনী’ িক রবীndনােথর দািমনীর নবমূল ায়ন ? তামার মতামেতর সপেk যুিk দাও। ১২
 অথবা

 শ  ঘাষ রিচত ‘বাবেরর pাথর্না’ কিবতািটেত সমাজ-জীবেনর য গভীর সংকট ও তা উtরেণর ইি ত 
আেছ — তার পিরচয় দাও। 

১২
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৬। উdৃতাংেশর কাব ৈশলী িবচার কেরাঃ ১২
  গিলর মােড় বলা য পেড় এেলা

 পুরেনা সুর ফিরওলার ডােক, 

 দূের বতার িবছায় কান ্  মায়া 

 গ ােসর আেলা-jালা এ িদনেশেষ। 

 কােছই পেথ জেলর কেল, সখা 

 কলিস কাঁেখ চলিছ মৃd চােল 

 হঠাৎ gাম hদেয় িদল হানা 

 পড়েলা মেন, খাসা জীবন সথা। 

 সারা dপুর দীিঘর কােলা জেল 

 গভীর বন dধাের ফেল ছায়া 

 িছেপ স-ছায়া মাথায় কেরা যিদ 

 পেতও পােরা কাৎলা মাছ, িpয়। 

 িকংবা দাঁেহ উদার বাঁধা ঘােট 

 অে  দেবা গrয়া বাস টেন 

 দখেব কউ নক বা কউ জটা 

 কানাকিড়ও kঁেড়য় যােব ফেল। 

 পাষাণ-কায়া, হায়ের, রাজধানী 

 মা ল িবনা sেদশ দাও ছেড়; 

 তজারিতর মতন িকছু পুঁিজ 

 সে  দাও পােব িdgণ িফের। 

 ছােদর পাের হথাও চাঁদ ওেঠ — 

 dােরর ফাঁেক দখেত পাই যন 

 আসেছ লািঠ উঁিচেয় পেশায়ারী 

 ব াkল িখল সেজাের িদই মেল। 

 অথবা



B.A./Part-III/Hons./BNGA-V/2021 

3020 3  Turn Over 

 

 তামাের sরণ কির আজ এই দাrন dিদর্েন

হ বnু, হ িpয়তম। সভ তার শান-শয ায় 

সংkিমত মহামারী মানুেষর মেমর্ ও মjায়; 

pাণলkী িনবর্ািসতা।  রkপায়ী উdত সিভেন 

সুnেরের িবd ক’ র, মৃt বহ পু েক উ ীন 

ববর্র রাkস হাঁেক, ‘আিম , সবেচেয় বেড়া।’ 

দেশ- দেশ সমুেdর তীের-তীের কাঁেপ থেরাথেরা 

উnt জntর মুেখ জীবেনর সানার হিরণ। 

pাণ rd, pাণ sb। ভারেতর িsg উপkেল 

লুbতার লালা ঝের। এত dঃখ, এ dঃসহ ঘৃণা 

এ-নরক সিহেত িক পািরতাম, হ বnু, যিদ না 

িলp হ’ তা রেk মার, িবd হ’ তা গূঢ় মমর্মূেল 

তামার অkয় মnt,অnের লেভিছ তব বাণী 

তাই তা মািন না ভয়, জীবেনরই জয় হেব জািন। 

 

 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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