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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A. Honours Part-III Examination, 2021

বাংলা
ষ 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 dিট pে র উtর দাও
১।

‘পুtলনােচর ইিতকথা’ নামকরেণর মেধ লখেকর বhমািtক জীবনভাবনা ও িশlেচতনার য পিরচয়
পাওয়া যায় তা িবে ষণ কেরা।

১৫

অথবা

২।

‘‘বাংলা উপন ােস আধুিনক জীবন িবন ােসর িদক থেক ‘পুtলনােচর ইিতকথা’র নায়ক এক অনন
চিরt।’’ — এই উিkিটর আেলােক শশী চিরtিট িবে ষণ কেরা।

১৫

‘অরেণ র অিধকার’ উপন াসিট িbিটশ সরকার ও সমকালীন িফউডাল ব বsার িবrেd িনmবেগর
মানুেষর িবেdােহর দিলেল আেলাচনা কেরা।

১৫

অথবা

৩।

‘sািধকারেবাধ ও িবpেবরই আর এক নাম ধানী মুnা।’ — চিরtিট িবে ষণ কের তামার অিভমত ব k
কেরা।

১৫

‘হালদার গা ী’ গেl বেনায়ারী চিরtিটেক সমকালীন যুগভাবনার িনিরেখ িবচার কেরা।

১৫

অথবা

৪।

রবীndনােথর ‘একরািt’ গেlর শেষ আেছ — ‘‘আিম এই এক রােt মহাpলেয়র তীের দাঁড়াইয়া অনn
আনেnর আsাদ পাইয়ািছ।’’ — মহাpলেয়র তীের দাঁিড়েয় অনn আনেnর আsাদন কীভােব সmব –
‘একরািt’ গl অবলmেন তা আনুপূিবক ব াখ া কেরা।

১৫

রামাn রসপু গl িহেসেব ‘ মঘমlার’ গlিটর সাথকতা িবচার কেরা।

১৫

অথবা
নারায়ণ গে াপাধ ােয়র ‘ টাপ’ গl অবলmেন সামnp রাজাবাহাdেরর আিধপত বাদী িহংs অমানিবক
চিরেtর srপ উদ্ঘাটন কেরা।

১৫

৫।

একিদেক সামািজক অথৈনিতক অসহায়তা, অন িদেক ভdেলাক হওয়ার দায়, রখা-কা েনর সংকটেক
তীbতর কের tেলেছ। — এই মnেব র আেলােক ‘অ েমেধর ঘাড়া’ গlিট িবচার কেরা।

১৫
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অথবা
‘‘অ ভ কাকটােক তাড়ােবা এবং ঘুম ভেঙ একিদন মানুষ িবsেয় দখেব সমাজটা পুেরা বদেল গেছ।’’
— এই উdৃতাংশিটর আেলােক ‘sীেলর চc’ গেlর অnিনিহত বkেব র পিরচয় দাও।

১৫

৬।(ক) ‘লাল টকটেক কের তাতােনা লাহা ফেল রাখেল তাও আেs আেs ঠা া হেয় যায়।’ — ক কােক
একথা বেলেছ ? pস উেlখ কের বkব িটর অnিনিহত অথ বাঝাও।

১+১+২

অথবা
‘চেল না এেল িক কের বুঝতাম ওখােন ওমিনভােব থাকা ছাড়া আমার গিত নই ?’ — বkা ক ?
উিkিটর তাৎপয ব াখ া কেরা।

১+৩

(খ) ‘‘উলgলােনর শষ নাই। ভগবােনর মরণ নাই।’’ – ‘উলgলান’ শেbর অথ কী ? ভগবান বলেত কােক
বাঝােনা হেc ? উিkিটর তাৎপয বাঝাও ।

১+১+২

অথবা
‘এখন আর িধমা-িধমায় কাজ হেব না।’ – ‘িধমা-িধমা’র অথ কী ? তােত কাজ হেব না কন ? উিkিট
কান্ সংেকত বহন করেছ ?

১+২+১

(গ) ‘মেন হইল আড়াইশত বৎসেরর k যবিনকা আমার সmুেখ dিলেতেছ।’ – কার কখন এই উপলিb ?
বkার কীrপ মানিসকতা এখােন pকািশত ?

২+২

অথবা
‘আিম শাst িমিলেয় পিতbতািগির করেত বিসিন।’ – ক কােক একথা বেলেছ ? বkার আtিবে ষেণর
মমাথ pকাশ কেরা।

২+২

(ঘ) ‘ সিদন অেনকিদন পের ভাল িসগােরট টেনিছল সুbত, িকnt িঠক যন আেগকার মত sাদ নই।’ —
কান্ গেlর অংশ ? উিkিটর তাৎপয িবে ষণ কেরা।

১+৩

অথবা
‘আর এই িক আমােদর মজাজ দখাবার, গাঁয়াtিম করার সময় ?’ – বkা ক ? তার রােগর কারণ
িবে ষণ কেরা।

১+৩

(ঙ) ‘মদন পঁেপ চারাটা cির কের িনেয় যায়িন। আমার বারবার মেন হিcল পঁেপ চারাটাই মদনেক আমােদর
বািড় থেক cির কের িনেয় গেছ ।’ – কার উিk ? এর তাৎপয বুিঝেয় দাও।

১+৩

অথবা
‘আিম সত ই িk ান নই গা বাপ।’ – কার উিk ? উিkিটর তাৎপয িবে ষণ কেরা।
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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