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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A. General 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 েথেক ৫ নmেরর p gিলর মেধ েথেক েয-েকােনা িতনিট pে র উtর দাও

১৫×৩= ৪৫

১।(ক) ‘‘এইrেপ পূব ও পি েমর সম ক িমলেনর বাধা ঘিটেতেছ বিলয়াই আজ যত িকছু উৎপাত জািগয়া
উিঠেতেছ’’ — পূব ও পি ম pবেn রবীndনােথর সম ক িমলেনর ধারণািটর পিরচয় দাও।
অথবা
(খ) ‘ ককা িন’ pবnিটর নাম তার িবষয়বstর সে কতদূর সাম স পূণ দখাও।

১৫

২।(ক) ‘কপালk লা’ উপন াসিট কান িণর উপন াস আেলাচনা কের দখাও।

১৫

অথবা
(খ) ‘কপালk লা’ উপন ােস মিতিবিব চিরtিটর grt আেলাচনা কেরা।

১৫

১৫

৩।(ক) ‘পlীসমাজ’ উপন ােস অpধান চিরtgিল উপন ােসর কািহনীর িনয়ntক হেয় উেঠেছ — আেলাচনা
কেরা।
অথবা
(খ) ‘পlীসমাজ’ উপন ােস রমা ও রেমেশর সmেকর সূেt kসংsারাcn gাম-জীবেনর য ছিব ধরা
পেড়েছ তার পিরচয় দাও।

১৫

৪।(ক) ‘রাজা ও রাণী’ নাটেক kমার ও ইলা উপকািহনীর grt িবচার কেরা।
অথবা
(খ) ‘রাজা ও রাণী’ নাটকিট িক িব d কাব নাট — যুিkসহ দখাও।

১৫

৫।(ক) ‘না’ গেlর নামকরেণর সাথকতা িনrপণ কেরা।

১৫

অথবা
(খ) জীবন-অিভjতার dই rপ কীভােব এক সূেt গাঁথা হেয়েছ ‘চড়াই উৎরাই’ গl অবলmেন আেলাচনা
কেরা।
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১৫

১৫

১৫

Turn Over
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৬।

িনmিলিখত য- কােনা একিট উdৃত অংেশর উtর দাওঃ

৫×১ = ৫

(ক) ‘‘পরশপাথেরর sেশ রা ও সানা হয়।’’ — কথািট ক কােক বেলেছ ? পরশপাথর ও রা বলেত
এখােন কী বাঝােনা হেয়েছ ?

১+১+৩

(খ) ‘‘ মেয়মানুষ হেয় মেয়মানুেষর নােম এ অপবাদ িদসেন র ধেm সইেব না।’’ — ক কােক কান
pসে একথা বেলেছ ?

১+১+৩

(গ) ‘‘ হেসা না ঠাkর িছ িছ শােকর সময় হািস অকল াণ।’’ — ক কান pসে এ উিk কেরেছ ? এই
শােকর কারণ কী ?

৩+২

(ঘ) ‘‘খািল জm িদেলই বাপ হয় না, অn িদেলও হয়।’’ — কান pসে কার উিk ? উিk অনুসরেণ
বkার মেনাভােবর পিরচয় দাও।

২+৩

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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