
B.A./Part-II/Hons./BNGA-III/2020 

2020 1  Turn Over 

 
WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-II Examination, 2020  

বাংলা 

tতীয় পt 

সময়: ২ ঘ া পূণমান: ৫০ 

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

১ নmর pে র উtর লখা আবিশ ক; এবং ২ নmর থেক ৪ নmর pে র মেধ  য- কােনা dিট pে র উtর দাও
১।(ক) উদাহরণ সহেযােগ কলাবৃt ছেnর pkিত এবং বিশ gিল আেলাচনা কেরা।  ১০

 অথবা
 িনmিলিখত য- কােনা dিট অংেশর ছেnািলিপ pণয়ন কেরাঃ ৫×২ = ১০

 (অ) মিরেত চািহ না আিম সুnর বেন,
 মানেবর মােঝ আিম বাঁিচবাের চাই, 
 এই সূযর্কের এই পুি ত কানেন, 
 জীবn hদয় মােঝ যিদ sান পাই। 

 (আ) িবেদশেক আজ ডােকা রৗেdর ভােজ
 মুেঠা মুেঠা দাও কাষাগার ভরা সানা, 
 pাnর-বন ঝলমল কের রােদ 
 িক মধুর আহা রৗেd pহর গানা। 

 (ই) কেশ আমার পাক ধেরেছ বেট 
 তাহার পােন নজর এত কন ? 
 পাড়ায় যত ছেল এবং বুেড়া 
 সবার আিম এক বয়সী জেনা। 

 (ঈ) যুেdর দামামা উঠল বেজ 
 ওেদর ঘাড় হেলা বাঁকা চাখ হল রাঙা, 
 িকড়িমড় করেত লাগল দাতঁ। 
 মানুেষর কাঁচা মাংেস যেমর ভাজ ভরিত করেত  
 বেরাল দেল দেল। 

  
(খ) অনুpাস অলংকার কােক বেল ? উদাহরণসহ অনুpাস অলংকােরর িবভাগgিল আেলাচনা কেরা। ২+৮ = ১০

 অথবা 
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 িনmিলিখত য- কােনা dিট  উdৃিতর অলংকার িনণর্য় কেরাঃ ৫×২ = ১০

 (অ) আিনয়ােছ তার sামী বাঁিধ িনজ gেণ। 

 (আ)  হিরয়া শ ামল ঘন নীল গগেন, 
 সজল কাজল আঁিখ পিড়ল মেন। 

 (ই)   হ সহবােস 
 হ িপtব , ববর্রতা কন না িশিখেব ? 
 গিত যার নীচ সহ নীচ স dমর্িত। 

 (ঈ)  পড়ুক d- ফাঁটা অr জগেতর’ পের
 যন dিট বাlীিকর াক। 

  
২।(ক) ব ব-পদাবলীেত প রস কী ? প রেসর মেধ  কানিট  উদাহরণ সহেযােগ বুিঝেয় লেখা। ৫+১০=১৫

 অথবা
(খ)  ‘সুnির কেছ করিব অিভসার। 

 হিররহ মানস সুরধুনী পার॥’’ 
— পদকতর্ার নাম উেlখ কের পযর্ায়িটর পিরচয় দাও। এই পযর্ােয়র  কিবর pিতভার মূল ায়ন 
কেরা। 

৫+১০=১৫

  
৩।(ক) অ াদশ শতাbীেত শাk-পদাবলীর উdেবর পছেন রা ৈনিতক ও আথর্-সামািজক পট িমিট ‘ভেkর 

আkিত’ পযর্ায় অবলmেন উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা। 
১৫

 অথবা 
(খ) শাk পদকতর্া িহেসেব কমলাকাn ভ াচােযর্র কিব-kিতt আেলাচনা কেরা। ১৫

  
৪।(ক) মুkn চkবtর্ীর ‘চ ীম ল’ কাব  অবলmেন কালেকt চিরtিট িবে ষণ কেরা। ১৫
 অথবা 

(খ) ‘মধ যুগীয় দবেদবী-িনভর্রতা ও পূবর্িনধর্ািরত আখ ান কাঠােমা অনুসরণ সেttও কিবক ণ মুkn চkবtর্ী 
pায় আধিুনক ঔপন ািসেকর মৗিলক pিতভার sাkর রেখেছন তাঁর কােব ।’ — আেলাচনা কেরা। 

১৫

  
 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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