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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-I Examination, 2020  

বাংলা-সাmািনক 

বাংলা-িdতীয় 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 ৫ নmর pে র মেধ  য- কােনা dিট  pে র উtর দাও 

১। গেlর আকারগত সংিkpতাই েছাটগেlর একমাt বিশ  নয়। — িবষয়িট আেলাচনা কেরা। 
এই সূেt একিট েছাটগl িবে ষণ কের তার পিরণিতর িদকিট কীভােব িবিশ  হেয় উেঠেছ তার 
পিরচয় দাও।  

৫+১৫

 অথবা 
 েয-েকােনা dিট pে র উtর দাওঃ ১০+১০

(ক) ঐিতহািসক উপন ােসর সাফল  েকান ্ েকান ্ িবেশষেtর উপর িনভর কের ? একিট বাংলা 
ঐিতহািসক উপন াস অনুসরেণ তার িসিd ও সীমাবdতার িদকgিল িনেদশ কেরা। 

৫+৫

(খ) েকান ্  ে ণীর উপন াসেক রাজৈনিতক উপন াস আখ া েদওয়া যায় ? বাংলা সািহেত র একিট 
উdীপনা স ারী রাজৈনিতক উপন ােসর পযােলাচনা কেরা। 

৪+৬

(গ) ‘সত কার নেভেল গlাংশ থােক না, থাকা উিচৎ নয়, িচnােsােতর িববরণ থাকেব।’ — এই 
মnব  েচতনাpবাহ রীিত-র উপন ােসর েkেt কতখািন gহণেযাগ  তা িনেদশ কেরা। pস ত, 
এই রীিতর একিট উপন ােসর সংিkp পিরচয় দাও। 

৫+৫

(ঘ) সামািজক, ঐিতহািসক, রাজৈনিতক, আ িলক p িত িবিচtতা সেttও উপন ােসর এমন িকছু 
সাধারণ বিশ  আেছ যা, সবধরেনর উপন ােসই pত ািশত। িবষয়িট আেলাচনা কেরা। 

১০

  
২। ‘চndেশখর’ উপন ােস নদী ও মানব জীবেনর সংেযাগ রিচত হেয়েছ। — আেলাচনা কেরা। ১৫

 অথবা 
 শবিলনী চিরt পিরকlনায় নীিতর অবেলপ থাকেলও েশষপযn েসখােন জীবন ও িশেlর ধমই 
ব ি ত হেয়েছ। — মnব িট কতদূর যথাথ িবে ষণ কের েদখাও। 

১৫

  
৩। ‘েশেষর কিবতা’ উপন ােসর কিবতাgিল উপন াসিটেক কীভােব নtন মাtায় অলংkত কেরেছ 

তার পিরচয় দাও। 
১৫
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 অথবা 
 ‘অিমতর dলভ যুবকt িনজলা েযৗবেনর েজােরই এেকবাের েবিহেসিব, উড়নচnী, বান েডেক 
ছুেট চেলেছ বাইেরর িদেক — সমs িনেয় চেলেছ ভািসেয়....’ — মnব িটর েpিkেত 
‘েশেষর কিবতা’ উপন ােসর অিমত চিরtিটর sাতnt  িনেদশ কেরা। 

১৫

  
৪। ীকাn দাশিনক নয়, দশকমাt, জীবেনর িবিচt রেসর আsাদেনই তার আনn — ‘ ীকাn’ 

pথম পব অনুসরেণ এ মnব  কতদূর সংগত, তা িনেদশ কেরা। 
১৫

 অথবা 
 ‘ ীকাn’ উপন ােসর pথম পেব অnদািদিদ ও রাজলkী চিরt dিট পরsেরর পিরপূরক িকনা 
িবে ষণ কের বুিঝেয় দাও। 

১৫

  
৫। িমথ ও বাsবতার dnd ‘হাঁসুলী বাঁেকর উপকথা’ উপন ােস কীভােব এক kািnকােলর 

েদ াতনােক সত  কের tেলেছ, তার পিরচয় দাও। 
১৫

 অথবা 
 কাহার জীবেন নtন কােলর অিভjান িনেয় করালীর আtpকাশ। — 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. 

 
——×—— 

 


