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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A. Honours Part-III Examination, 2020

বাংলা
সpম পt
সময় : ২ ঘণ্টা

পূণর্মান : ৫০
pািnক সীমার মধয্s সংখয্ািট পূণর্মান িনেদর্শ কের।
পরীkাথর্ীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধয্ উtর কিরেব।

১।

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট pে র উtর দাওঃ

১০×১= ১০

(ক) বয্িkগত pবn ও রময্রচনার মেধয্ েকাথায় িমল এবং েকাথায় অিমল তা উদাহরণ সহেযােগ বুিঝেয়
দাও।
(খ) একােলর সািহতয্ সমােলাচনার েয-েকােনা dিট পdিত দৃ াnসহ আেলাচনা কেরা।
(গ) পtসািহেতয্র সংjা দাও। সাধারণপt কখন পtসািহতয্ বেল িবেবিচত হয় দৃ াnসহ েলেখা।
(ঘ) সংিkp পিরচয় দাওঃ (েয-েকােনা dিট )
(অ) tলনামূলক সমােলাচনা;

(আ) মণসািহতয্;

১০
৩+৭
৫+৫

(ই) ডােয়ির।

িনmিলিখত pশ্ন ২-৫ পযর্n েয-েকােনা dিট pেশ্নর উtর দাও
২।

৫+৫

‘িনমর্ল
সংযত হাসয্ বি মই সবর্pথেম ব সািহেতয্ আনয়ন কেরন’ — রবীndনােথর এই মnবয্
‘কমলা কােnর দpর’ gেn েতামার পাঠয্ pবngিল সmেকর্ কতখািন pেযাজয্ আেলাচনা কেরা।

১৫×২= ৩০
১৫

অথবা

৩।

৪।
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‘মনুষয্ মােtই পত , সকেলরই এক একিট বিh আেছ....।’ েকান্ রচনার অংশ ? এখােন rপেকর
আ েয় দাশর্িনক rপমুgতা ও জীবনসতয্েক েলখক কীভােব আভািসত কেরেছন তা রচনািট অনুসরেণ
বুিঝেয় েলেখা।

১৫

‘pkিতর িচtরেস িছnপt রসািয়ত।’ — pাসি ক পt অবলmেন উিkিটর যথাথর্তা িবচার কেরা।
অথবা

১৫

‘িছnপt’ বh পেtর সংকলনgn হেলও তার মধয্ িদেয় পtসািহেতয্র লkণgিল েট উেঠেছ —
আেলাচনা কেরা।

১৫

রা ভাষা rেপ িহিnেক gহণ করার পেk ও িবপেk pাবিnক অnদাশংকর রায় কী কী যুিk উপsাপন
কেরেছন, তা ‘েয েদেশ বh ধমর্ বh ভাষা’ pবn অবলmেন েলেখা।
অথবা

১৫

‘kিষ সমসয্া ও আমরা’ pবেn েলখক েসািভেয়ট ইউিনয়ন ও চীেনর pাথিমক পেবর্র kিষ সমসয্া িনেয়
েয আেলাচনা কেরেছন তার সংিkp পিরচয় দাও। pস ত, তাঁর মতানুসাের sাধীন ভারতবেষর্র pথম
dই দশেক এ িবষেয় আমােদর অনgসরতার কারণgিল উেlখ কেরা।

৯+৬=১৫
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৫।

কেlাল-েগা ীর কিবরা রবীndনাথেক অিতkম করার সাধনায় কীভােব অgসর হেলন এবং কতখািন
সাফলয্ লাভ করেলন, তা ‘রবীndনাথ ও উtর সাধক’ pবn অবলmেন পযর্ােলাচনা কেরা।

১৫

অথবা
‘‘ইিতহােসর িতনিট বড় রকেমর সমুtােনর মধয্ িদেয় আধুিনকতার এই kমিবকাশেকও আমরা িচিhত ১০+৫= ১৫
করেত পাির।’’ — উিlিখত িতনিট সমুtােনর মেধয্ িদেয় সািহতয্ কীভােব আধুিনক হেয় উেঠেছ এবং
tতীয় সমুtান পবর্িট বাংলা সািহতয্েক কতখািন pভািবত করেত েপেরেছ — তা বুিঝেয় েলেখা।
িনmিলিখত একিট িবষয় অবলmেন pবn রচনা কেরাঃ

৬।

(ক) মধয্যুেগর বাংলা সািহেতয্ িনmবগর্ীয় জীবন ও সমাজ।
(খ) ঊনিবংশ শতাbীর বাংলা কােবয্ sেদশ েচতনা।
(গ) বাংলা গদয্ সািহেতয্ িবদয্াসাগেরর অবদান।
(ঘ) sাধীনতা পরবতর্ী বাংলা েছাটগেlর গিত-pkিত।
(ঙ) রবীndনাটেক স ীেতর বয্বহার।
(চ) বাংলা িলট্ল ময্াগািজন — েসকাল ও একাল।
——×——
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১০

