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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. General Part-II Examination, 2020 

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 করেব। 

 ১ েথেক ৫ নmেরর p gিলর মেধ  েথেক েয-েকােনা িতনিট pে র উtর দাও ১৫×৩= ৪৫

১।(ক)  বhিদন পের বঁধুয়া এেল 
 েদখা না হইত পরাণ েগেল। 
এিট েকান পযােয়র পদ ? পদিটর রচিয়তা েক ? পদিটর িবষয়বst আেলাচনা কের পদকতার kিতেtর 
পিরচয় দাও। 

১+১+৬+৭

 অথবা
(খ)  িক েপখলু নটবর েগৗরিকেশার 

 অিভনব েহম  কlতr স r 
  সুরধনী তীর উেজার। 
পদকতার নাম উেlখ কের পযায়িটর সম ক পিরচয় দাও। 

১৫

  
২।(ক) ‘েমঘনাদবধ কাব ’-এর pথম সেগ রাবেণর িপtসtার েয িচt েট উেঠেছ তার পিরচয় দাও। ১৫

 অথবা
(খ) ‘েমঘনাদবধ কাব ’-এর pথম সগ অবলmেন িচtা দা চিরt পিরকlনায় কিবর নপুেণ র পিরচয় দাও। ১৫

  
৩।(ক) ‘পুন ’ কাব gেnর ‘েছেলটা’ কিবতায় কিব এক িচরিশ র মন আিব ার কেরেছন — মnব িটর 

েযৗিkকতা িবচার কেরা। 
১৫

 অথবা
(খ) ‘সাধারণ েমেয়’ কিবতার মূলভাবিট কিবতা অবলmেন আেলাচনা কেরা। ১৫

  
৪।(ক) ‘‘পঁিচশ বছর pতীkায় আিছ’’ — েক, কার জন  pতীkায় রেয়েছ ? কিবতািটেত কিবর েয েkাভ ও 

হতাশার ছিব েট উেঠেছ তার বণনা দাও। 
১+২+১২

 অথবা
(খ) ‘‘িভেট ভাঙার পালা এল িক এবার’’ — এই উdৃিতর আেলােক কিবতািটর মমাথ িবে ষণ কেরা। ১৫
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৫।(ক) মাtাবৃt রীিতর ছেnর বিশ gিল উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা। ১৫
 অথবা

(খ) িনmিলিখত েয-েকােনা িতনিট  িবষেয় টীকা েলেখাঃ ৫×৩ = ১৫
 দল, পব, পয়ার, যিত, মাtা, অkর। 
  
৬। িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  উdৃিতর তাৎপয েলেখাঃ ৫×১ = ৫

(ক)  মাধব tয়া অিভসারক লািগ 
 dতর পn  গমন ধিন সাধেয় 
  মিnের যািমনী জািগ। 

(খ)  িক সুnর মালা আিজ পিরয়াছ গেল
 pেচত! হা িধক  ্ ওেহ জলদলপিত! 

(গ)  এ গান েযখােন সত  
 অনn েগাধূিল লেg 
 েসইখােন বিহ চেল ধেল রী। 

(ঘ)  কত রাজা আেস যায় ইিতহােস 
 ঈষা আর েdষ আকাশ িবষাk কের....। 

  
 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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