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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 

B.A. Honours Part-I Examination, 2020 

 BENGALI   
PAPER-I 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 
পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক।  

 

১। েয-েকান একিট  pে র উtর দাওঃ ১৬×১= ১৬
(ক) িশবায়ন কাব েক িক ম ল কাব ধারার অn র্k করা যায় ? এই কাব ধারার ে  কিবর kিতেtর পিরচয় 

দাও। 
১৬

(খ) ভারতচেndর pধান কাব িটর নাম িক ? িতিন কাব িটেক কয়িট খে  িবন s কেরিছেলন ? খ gিলর 
সংিkp আেলাচনা কের তাঁর কাব  pিতভার পিরচয় দাও। 

১৬

(গ) িবদ াসাগর-ই pথম বাংলা গদ েক pkত সািহত  ভাষার উপেযাগী কের tেলেছন — আেলাচনা কেরা। ১৬
(ঘ) ঔপন ািসক বি মচেndর উপন াসgিলর নাম েলেখা এবং তাঁর সািহত kিতর পিরচয় দাও। ১৬
(ঙ) সংিkp টীকা েলেখাঃ (চারিট ) ৪×৪= ১৬

 কবীnd পরেম র, েগারkনাথ, চndাবতীর রামায়ণ, অৈdত মlবমর্ণ, ভারতী, পেথর পাঁচালী, গণেদবতা, 
এষা, অnঃশীলা। 

(চ) নাট কার িহসােব েশkপীয়েরর kিতt আেলাচনা কেরা। ১৬
(ছ) েকালিরেজর কাব gিলর পিরচয় দাও এবং সংেkেপ তাঁর কাব  বিশ gিল আেলাচনা কেরা। ১৬

  
২।  সংিkp টীকা েলেখাঃ (েয-েকান একিট ) ৪×১= ৪

 লুিস কিবতাবলী, িলিরক াল ব ালড ্ স ্  , দ  েটেm , ওড  এ নাইিটি ল।
  

৩। (ক) উcারণ pkিত অনুসাের বাংলা ব ন িনgিলর ে ণী িবন াস কেরা। ১০
 অথবা

 শেbর অথর্ পিরবতর্েনর কারণ িক ? শেbর অথর্ পিরবতর্েনর pধান pধান ধারাgিল দৃ াnসহ আেলাচনা 
কেরা। 

(খ) বু ৎপিt িনণর্য় কেরাঃ (েয-েকান আটিট ) ১×৮= ৮
 আইবুেড়া, আখড়া, ইঁদারা, পতা, পালিক, দলইু, িচড়া, ঘঁুেট, জাঁদেরল, েদউল, রাখাল, পড়শী, 
সাঁড়াশী। 

(গ) টীকা েলেখাঃ (েয-েকান িতনিট ) ৪×৩= ১২
 sরস িত, সমীভবন, অিপিনিহিত, িবpকষর্, সুভাষণ, সাদৃশ ।

 ——×—— 
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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 

B.A. Honours Part-I Examination, 2020 

 BENGALI   

PAPER-II 
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক।  
 

১। েয-েকান একিট  pে র উtর দাওঃ ১০×১=১০
(ক) মহাকাব  কােক বেল ? মহাকাব  কত ধরেনর হেত পাের ? সািহিত ক মহাকােব র বিশ  উদাহরণসহ 

ব াখ া কেরা। 
১০

(খ) গীিতকিবতার বিশ  উেlখ কের িক িক ধরেনর কিবতােক গীিতকিবতায় ে ণী k করা যায় তার 
সংিkp পিরচয় দাও। 

১০

(গ) গাথাকােব র বিশ  িনেদশ কেরা। বাংলা গাথাকােব র সংিkp পিরচয় দাও। ১০
(ঘ) টীকা েলেখাঃ (েয-েকােনা dিট ) ৫×২= ১০

 সেনট, রামায়ণ মহাকােব র ে ণীিবচার, pাচীন গীিতকিবতার বিশ , আখ ানকাব ।
  

২। েয-েকান একিট  pে র উtর দাওঃ ১৬×১=১৬
(ক) পূবরাগ কােক বেল ? এই পযােয়র ে  কিবর kিতt েতামার পাঠ পদ অবলmেন ব াখ া কেরা। ১৬
(খ) ‘মাথুর’ পযােয়র ে  পদকতা িবদ াপিতর কিবতাgিলর মেধ  েয-েকােনা একিট পাঠ পেদর 

রসমূল ায়ন কেরা। 
১৬

(গ) কিব মুknেক ‘dঃখবাদী’ কিব বলা কতটা স ত বেল েতামার মেন হয় ? ১৬
(ঘ) চ ীম ল কােব র lরা অথবা ভাঁড়ু দt চিরেtর িচt অ েন কিব মুkেnর kিতt আেলাচনা কেরা। ১৬
(ঙ) ‘আগমনী ও িবজয়া’র পদgিল অবলmেন মা ও েমেয়র সmকেক এই পযােয়র কিবরা িকভােব 

কিবতার ছেt েগঁেথেছন আেলাচনা কেরা। 
১৬

  
৩।  দলবৃt অথবা মাtাবৃt ছেnর বিশ  উদাহরণসহ ব াখ া কেরা। ৬

 অথবা
 টীকা েলেখাঃ(dিট) ৩×২= ৬
 দল, মাtা, েছদ। 
  

৪।  েয-েকােনা িতনিট ছেnর ছেnািলিপ িনণয় কেরাঃ ৪×৩= ১২
 (অ)  েতর মতন েচহারা েযমন িনেবাধ অিত েঘার।
 যা িকছু হারায় িগnী বেলন েক া েবটাই েচার। 
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 (আ)  gিpপাড়ায় জn তাহার িনnাবােদর দংশেন
 অিভমােন মরেত েগল েমাগলসরাই জংশেন। 

 (ই)  েক েমেরেছ েক ধেরেছ েক িদেয়েছ গাল।
 তাই েতা খুk রাগ কেরেছ ভাত খায়িন কাল। 

 (ঈ)  দানব-নিnনী আিম রেkাkলবধ,ূ
 রাবণ র মম েমঘনাদ sামী; 
 আিম িক ডরাই সখী িভখারী রাঘেব ? 

  
৫। েয-েকান একিট  pে র উtর দাওঃ ৬×১= ৬

(ক) অনুpাস িক ? উদাহরণসহ অনুpােসর ে ণীিবভাগ কেরা। ৬
(খ) টীকা েলেখাঃ(dিট) ৩×২= ৬

 ে ষ, পরmিরত rপক, ব িতেরক। 
(গ) অল ার িনণয় কেরাঃ (েয-েকােনা dিট ) ৩×২= ৬

 (অ)  kলায় কাঁিপেছ কাতর কেপাত।
 (আ)  েসানার হােত েসানার কাঁকন েক কার অল ার।
 (ই)  ছাতার অবsাখানা জিরমানা েদওয়া মাইেনর মেতা বh িট ফাটা তার।
 (ঈ)  ক sের বj লjাহত। 
  

 ——×—— 
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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 

B.A. Honours Part-II Examination, 2020 

 BENGALI   

PAPER-III 
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক।  
 

১। িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ১০×১=১০
(ক) আ িলক উপন াস কােক বেল ? এই জাতীয় উপন ােসর ৈবিশ gিল আেলাচনা কের কেয়কিট বাংলা 

আ িলক উপন ােসর উদাহরণ দাও। 
১০

(খ) েচতনাpবাহ রীিতর উপন াস কােক বেল ? এর ৈবিশ gিল েলেখা। এই জাতীয় উপন ােসর সূচনা 
েকাথায় ও েকান উপন ােস হেয়িছল ? বাংলা ভাষায় রিচত কেয়কিট েচতনাpবাহ রীিতর উপন াস ও 
েসgিলর ঔপন ািসেকর নাম েলেখা। 

১০

(গ) পাঠ তািলকার বাইের েয েকােনা একিট েছাটগেlর আেলাচনা pসে  েছাটগেlর ৈবিশ gিল েলেখা। ১০
(ঘ) েছাটগl ও উপন ােসর পাথক  আেলাচনা কেরা। ১০

  
২।  িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ১৬×১=১৬

(ক) ‘রজনী’ উপন ােসর নামকরণ কীভােব সাথক হেয়েছ উপন াস আেলাচনা কের েলেখা। ১৬
(খ) শচীnd ও অমরনােথর মেধ  েক ‘রজনী’ উপন ােসর নায়ক হেয় উেঠেছ যুিkসহ ব াখ া কেরা। ১৬
(গ) ‘েচােখর বািল’ উপন ােসর পিরণিত যুিkস ত িক না উপন াস অবলmেন আেলাচনা কেরা। ১৬
(ঘ) ‘েচােখর বািল’র িবেনািদনী কীভােব িনেজর sাতnt , ব িkt ও অিধকার pিত ার মাধ েম আধিুনক 

নারী চিরেtর pিত  হেয় উেঠেছ েসিট েলেখা। 
১৬

(ঙ) ‘পlীসমাজ’ উপন ােসর িবে রী চিরt কতটা sাভািবক ও স িতপূণ িবচার কেরা। ১৬
(চ) ‘‘ ‘পlীসমাজ’ উেdশ মূলক রচনা হেলও িশlসাথকতা বি ত নয়’’ — মnব িটর যাথাথ  িবচার 

কেরা। 
১৬

 
৩।  িনmিলিখত েয-েকােনা িতনিট  pে র উtর দাওঃ ৪×৩ = ১২

(ক) ‘‘tই ভােলাবাসার িক জািনস’’— েক কােক েকান pসে  কথাgিল বেলিছল ?
(খ) ‘‘আমার মাথায় আকাশ ভাি য়া পিড়ল’’ — কার মাথায় এবং েকন আকাশ েভে  পেড়িছল ? 
(গ) ‘‘tই েকন আমার পুtবধূ হেয় এিল েন’’ — বkা েক ? কােক বলা হেয়েছ ? কথাgিলর মেধ  বkার 

চিরেtর েয পিরচয় েট উেঠেছ েসিট েলেখা। 
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(ঘ) ‘‘িবেনািদনী তাহােক dই হােত বুেকর মেধ  চািপয়া ধিরয়া ঝরঝর কিরয়া কাঁিদেত লািগল।’’ — কােক 
ধরার কথা বলা হেয়েছ ? কাnার কারণ ব াখ া কেরা। 

(ঙ) ‘‘েদিখেত েদিখেত এই বৃহৎ থালার অেধক িম াn এই িতন pাচীন ম ােলিরয়া িk  সদbাhেণর 
জলেযােগ িনঃেশিষত হইয়া েগল।’’ — এই িতন pাচীন সদbাhণ কারা ? ‘সদbাhণ’ শb ব বহােরর 
তাৎপয েলেখা। 

  
৪। িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ১২×১=১২

(ক) ‘একরািt’ গেlর িশlসাথকতার পিরচয় দাও। ১২
(খ) ‘ৈহমnী’ গেlর ৈহমnী েকমন কের পািরবািরক pথার বিল হেয়িছল েলেখা। ১২
(গ) হাস রসাtক গl িহসােব ‘বলবান জামাতা’ গlিট কতখািন সফল হেয়েছ ব াখ া কেরা। ১২
(ঘ) ‘sেদশী েকাmানী’ গlিটর িবশদ পিরচয় িদেয় এর ে ণী িনেদশ কেরা। ১২

 ——×—— 
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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 

B.A. Honours Part-II Examination, 2020 

 BENGALI   

PAPER-IV 
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক।  
 

১। িনmিলিখত য- কােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ১০×১=১০
 (ক) ব িkগত pবn ও িবষয়িন  pবেnর পাথক gিল আেলাচনা কেরা। এই জাতীয় pবেnর উদাহরণসহ 

সgিলর pাবিnেকর নাম লেখা। 
১০

(খ) মণ সািহত  বলেত কী বাঝায় ? এই ধরেনর একিট উপযুk রচনা অবলmেন মণ সািহেত র বিশ  
লেখা। 

১০

(গ) সািহত  সমােলাচনার tলনামলূক পdিত কােক বেল ? বাংলায় রিচত এই ধরেনর সমােলাচনার 
সংিkp পিরচয় দাও। 

১০

(ঘ) কান ধরেনর রচনােক ডায়াির বলা হয় ? বাংলা সািহেত র একজন ডায়াির লখেকর পিরচয় দাও। এই 
জাতীয় রচনার grt িবচার কেরা। 

১০

  
২।  িনmিলিখত য- কােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ১৬×১=১৬

(ক) ‘প ত’ gেnর ‘নরনারী’ pবn অনুসরেণ সমােজ নারী পুrেষর অবsান সmেক রবীndনােথর 
অিভমত ব াখ া কেরা। 

১৬

(খ) ‘‘সত  বিলব িকnt স সত  বানাইয়া বিলব।’’ পা েভৗিতক সভার সদস েদর সত  সmেক ধারণার 
পিরচয় দাও। এ সmেn তনাথবাবুর বkব  লেখা। 

১৬

(গ) রবীndনােথর সািহত সৃি র উপের সংskত সািহত  িক rপ pভাব ফেলিছল সিট ‘রবীndনাথ ও সংskত 
সািহত ’ pবn অবলmেন আেলাচনা কেরা। 

১৬

(ঘ) ‘‘ সই সামািজক মেহাৎপােতর িদন নীেচর িজিনস উপের এবং উপেরর িজিনস নীেচ িবিkp হইেত 
িছল।’’ — মnব িট অনুসরেণ বাংলা সািহেত র পট িমর পিরচয় দাও। 

১৬

(ঙ) ‘রবীndনাথ ও উtরসাধক’ pবেn বুdেদব বসু রবীেndাtর কিবেদর মূল ায়ন য ভােব কেরেছন সিট 
লেখা। 

১৬

(চ) বিহজগেতর সে  মানবজগেতর সmেকর মাধ েম পৃথক একিট জগৎ সািহিত ক িকভােব গেড় তােলন 
‘সািহেত র srপ’ pবn আেলাচনা কের তার পিরচয় দাও। 

১৬

  
৩।  য- কােনা িতনিট  pে র উtর দাওঃ ৪×৩ = ১২

(ক) ঈ র gেpর ব ে র pkিত দৃ াnসহ লেখা।
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(খ) ‘ডায়াির একটা kিtম জীবন’ – প ত gেnর কান pবেn একথা বলা হেয়েছ ? এর অথ কী ? 
(গ) pমথ চৗধুরীর মেত কাব  ও দশেনর পাথক  কাথায় লেখা।
(ঘ) ‘‘এই অnর  উপন ােস বাsবতার বিহরা য় নই’’ – pস  উেlখ কের ব াখ া কেরা। 
(ঙ) ‘‘িনরাসk একাgতা যখােন নাই সখােন বািহেরর আেয়াজনও কান কােজ লােগ না।’’ – এই উিkর 

তাৎপয ‘িবjােন সািহত ’ pবn অনুসরেণ লেখা। 
  
৪। িনmিলিখত য- কােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ১২×১=১২

(ক) ‘‘ ‘িছnপt’ আকাের িচিঠ িকnt pকাের রবীndনােথর মেনর আয়না’’ — আেলাচনা কেরা। ১২

(খ) িছnপেtর কােনা কােনা িচিঠেত য  সুnর হাস রেসর পিরচয় আেছ তা সংেkেপ লেখা। ১২

(গ) ‘িছnপেtর মূলরস অkিtম মানবরস’ — আেলাচনা কেরা। ১২

(ঘ) ‘‘রবীndনােথর অেনক ছাটগl রচনার বীজ িছnপেt ইতsতঃ ছিড়েয় রেয়েছ’’ – pেয়াজনীয় 
িচিঠgিলর আেলাচনায় িবষয়িট s  কেরা। 

১২

  
 ——×—— 
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 BENGALI 
PAPER-V 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক।  
 

The word limit mentioned below against each question to be strictly followed by the students:  
3 marks-50 words / 5 marks-100 words / 8 marks-220 words / 10 marks-300 words. 

 
১। য- কােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ১০×১= ১০

(ক) ােজিডেত ক াথারিসেসর িমকা আেলাচনা কেরা।
  

(খ) কেমিড কী ? কেমিডর srপ বিশে র পিরচয় দাও।
  

(গ) rপক নাটক কােক বেল ? বাংলা নাট সািহেত  অন তম  একিট rপক নাটেকর পিরচয় দাও। 
  

(ঘ) কান ্  কান ্  বিশে  একিট নাটক একা  নাটক হেয় ওেঠ উদাহরণ সহেযােগ বাঝাও। 
  

২। য- কােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ১০×১= ১০
(ক) নাট িনয়ntণ আইন কী ? এই আইন বাংলা নাটক ও র ম েক কী কােনাভােব pভািবত কেরিছল ? 

  
(খ) বাংলা র মে  লেবদেফর িমকা কতখািন আেলাচনা কেরা।

  
(গ) বাংলা র মে  বলগািছয়া িথেয়টােরর grt আেলাচনা কেরা।

  
(ঘ) সংিkp পিরচয় দাওঃ ৫×২= ১০

 (অ) িশিশরkমার ভাdড়ী, (আ) িমনাভর্া িথেয়টার
  

৩।  ‘নীলদপর্ণ’ নাটকিট নাট কােরর কান ্  উেdশ  সফল কেরিছল বেল তামার মেন হয় ? যুিkসহ 
আেলাচনা কেরা। 

৮

 অথবা
 ‘নীলদপর্ণ’ নাটেকর ভd ও ভেdতর চিরtgিল আেলাচনা কের চিরt সৃি েত নাট কােরর সাফল  ও 
ব থর্তার পিরচয় দাও। 
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৪। ‘‘ ‘মুkধারা’ নাটেক রবীndনাথ যািntকতা এবং িহংসাtক জাতীয়তার িবrেd pিতবাদ ঘাষণা 

কেরেছন’’ — আেলাচনা কেরা। 
৮

 অথবা
 ‘‘যেntর চেয় মানুষ বেড়া – স কথা মানুষেক pাণ িদেয় pমাণ করেত হয়।’’ — ‘মুkধারা’ নাটেক 
অিভিজেতর pাণ বিলদােনর তাৎপযর্ এই উিkর আেলােক ব াখ া কেরা। 

  
৫। ‘ ছঁড়াতার’ নাটেকর নামকরণ কতটা তাৎপযর্পূণর্ হেয় উেঠেছ বেল tিম মেন কেরা ? ৮

 অথবা
 ‘ ছঁড়াতার’ নাটকিটর নািয়কা িহেসেব লজান চিরtিটর মূল ায়ন কেরা।
  

৬। য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ৩×২= ৬
(ক) ‘‘ওমা, িক লjা! বড় বাবুেক মুখখান দখালাম।’’ — উিkিট কার ? এই উিk থেক তার কী 

পিরচয় পাওয়া যায় ? 
  

(খ) ‘‘আহা! জিম তা নয় য ান সানার চাঁপা।’’ — তাৎপযর্ ব াখ া কেরা।
  

(গ) ‘মুkধারা’ নাটেক জনতা চিরেtর িমকার পিরচয় দাও।
  

(ঘ) ‘‘জুড়াইেছ ? জুড়াইেছ ? আlা অ য়ঁ িক জুড়াইেছ’’ – ক, কাথায় একথা বেলেছ ? উিkিটর 
তাৎপযর্ লেখা। 

  
(ঙ) ‘‘মানুেষর মন িনেয় আমােদর কারবার।’’ – বkা ক ? এর মধ িদেয় বkার কান  ্ মেনাভােবর 

পিরচয় পাওয়া যায় ? 
  

 ——×—— 
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 BENGALI   

PAPER-VI 
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক।  
 

The word limit mentioned below against each question to be strictly followed by the students:  
6 marks-150 words / 8 marks-220 words / 10 marks-300 words. 

 
১। ‘বীরা না’ কােবয্ pাচয্ ও পা াতয্ কাবয্াদেশর pভাব সmেক আেলাচনা কেরা। ৮

 অথবা
 ‘েসােমর pিত তারা’ পেt কিব ‘তারা’ চিরtেক কিবর tতীয় নয়ন িদেয় এঁেকেছন বেল 

সমােলাচকরা মেন কেরন — tিম কী এই মত সমথন কেরা ? 
  

২। ‘েসানার তরী’ কােবয্র নাম কিবতার rপক অেথর পিরচয় দাও। ৮
 অথবা

 ‘ ব ব কিবতা’-য় কিবর মূল ভাবনা বয্k কেরা।
  

৩। ‘নবজাতক’ কােবয্র নামকরণ কতটা যুিkযkু, েতামার পাঠয্ pাসি ক কিবতা অবলmেন 
েবাঝাও। 

৮

 অথবা
 ‘নবজাতক’ কােবয্র ‘বুdভিk’ কিবতায় কিবর বয্িতkমী িচnার েয pকাশ ঘেটেছ তার srপ 
উেnাচন কেরা। 

  
৪। েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ১০×১ = ১০

(ক) ‘িtরt’ কিবতায় কিব িtরt বলেত কােদর বুিঝেয়েছন ? এই িtরেtর পিরচয় িদেয় এেদর মেধয্ 
ে  রt িহেসেব tিম কােক আসন িদেত চাও ? 

১০

  
(খ) ‘চmা’ কিবতায় কিব েয বnনার ভাষা বয্বহার কেরেছন, েসই ভাষায় কিবর েয আধুিনক েচতনা 

pিতফিলত তার srপ বয্াখয্া কেরা। 
১০

  
(গ) ‘পেথর দাবী’ কিবতায় কিব জীবনেক ভােলােবেসেছন, মানুষেক ভােলােবেসেছন, আর এই 

ভােলাবাসােত কিবতািট কীভােব অননয্ হেয় উেঠেছ — আেলাচনা কেরা। 
১০

  
(ঘ) ‘কিচ ডাব’ কিবতায় কিবর িশবেচতনার পিরচয় দাও। ১০
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৫। েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ১০×১ = ১০
 (ক) ‘বnীর বnনা’ কিবতােক অেনেক রবীnd pভােবর িবrেd pথম িবেdােহর েসাপান বেল মেন 

কেরন — কিবতািট অবলmেন তা িবচার কেরা। 
১০

  
(খ) ‘উট পাখী’ কিবতায় েয rপক ধমীতা ধরা পেড়েছ, কিবতািটর সংিkp পিরচেয় তা বয্k কেরা। ১০

  
(গ) ‘ ল ক না ক’ কিবতািটেত জীবেনর pেতয্কিট মুহূেতর েয বাসিnক মাদকতা আমােদর 
sশ কের তার পিরচয় দাও। 

১০

  
(ঘ) ‘টpা ংরী’ কিবতািট রবীndানুসারী কিবতা নয়, বরং খাঁিট আধুিনক কিবতা। — মnবয্িট 

পযােলাচনা কেরা। 
১০

  
৬। েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ৬×১ = ৬

(ক) ‘বীরা না’ কাবয্িট কেব pকািশত হয় ? এখােন নািয়কােদর েলখা কয়িট পt আেছ ? কাবয্িট কিব 
কােক, েকন উৎসগ কেরিছেলন ? 

  
(খ) ‘‘‘ওেগা’ tিম েকাথা যাও েকান ্  িবেদেশ’’ – এখােন tিম েক ? উdbিতিটর তাৎপয বয্াখয্া কেরা। 

  
(গ) ‘েযেত নািহ িদব’ কিবতায় েয িবরেহর সুর ধরা পেড়েছ, সংেkেপ তার পিরচয় দাও।

  
(ঘ) ‘নবজাতক’ কিবতায় কিব কার জয়গান কেরেছন ? অিত সংেkেপ েসই জয়গােনর pস িট 

আেলাচনা কেরা। 
  

(ঙ) ‘অজুেনর pিত েdৗপদী’র েয সুিনিদ  অিভেযাগ, েসgিল সূtাকাের েলেখা।
  

 ——×—— 
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PAPER-VII 
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক।  
 

The word limit mentioned below against each question to be strictly followed by the students:  
6 marks-150 words / 8 marks-220 words / 10 marks-300 words. 

 
১। ‘ধাtীেদবতা’ উপনয্ােসর িশবনাথ চিরেtর য িববতন তােক বয্িতkমী চিরt কের tেলেছ তা 

আেলাচনা কেরা। 
৮

 অথবা
 ‘ধাtীেদবতা’ উপনয্ােসর নামকরণ কতটা যুিkযুk বেল tিম মেন কেরা ?

  
২। ‘পdা নদীর মািঝ’ উপনয্ােস মািঝ জীবেনর য নানা উtান-পতন সংkল ছিব ঔপনয্ািসক 

এঁেকেছন, তার পিরচয় দাও। 
৮

 অথবা
 কিপলা অথবা kেবর চিরেtর য রk-মাংেসর সtা ঔপনয্ািসক কলেমর আঁচেড় tেল ধেরেছন, 

তার পিরচয় দাও। 
  

৩। ‘জাগরী’ উপনয্ােস বিণত সমকালীন রাজনীিতর পিরচয় দাও। ৮
 অথবা
 ‘জাগরী’ উপনয্ােসর ‘মা’ চিরtিট pkত অেথ য মা, তারই পিরচয় ধরা পেড়েছ বারবার — 
আেলাচনা কেরা। 

  
৪। য- কােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ১০×১ = ১০

 (ক) ‘সতয্বতী’ চিরtিট যথাথ অেথই সজীব ও বয্িতkমী — আেলাচনা কেরা। ১০
 

(খ) তৎকালীন সমােজ নারীর য অবsান ‘pথম pিতrিত’ উপনয্ােস ধরা পেড়েছ, তা সংেkেপ 
আেলাচনা কেরা। 

১০

  
(গ) ‘pথম pিতrিত’ উপনয্ােসর নামকরণ কতটা সাথক হেয়েছ — আেলাচনা কেরা। ১০

 
(ঘ) ‘pথম pিতrিত’ উপনয্ােসর রামকালী ও বেন রী চিরেtর পিরচয় দাও। ১০

  



B.A./Part-III/Hons./(1+1+1) System/BNGH-VII/2020 

3007 2

৫। য- কােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ১০×১ = ১০
 (ক) ‘লmকণ’ গেlর হাসয্রস সৃজেন রাজেশখর বসুর মুnীয়ানার পিরচয় দাও। ১০

 
(খ) ‘চড়াই-উৎরাই’ গেlর নামকরেণর তাৎপয বয্াখয্া কেরা। ১০

  
(গ) ‘পুঁইমাচা’ গেlর য্ােজিডর srপ বণনা কেরা। ১০

 
(ঘ) ‘িনষাদ’ গেl জলkর মৃtয্র জনয্ কােক দায়ী বেল তামার মেন হয় — যুিkসহ লেখা। ১০

  
৬। য- কােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ৬×১ = ৬

(ক) ‘‘চিলেত হইেব, স একলাই চিলেব।’’ – কার চলার কথা বলা হেয়েছ ? কখন, কান ্  উেdেশয্ স 
চলেত চেয়েছ ? 

  
(খ) ‘ধাtীেদবতা’ উপনয্ােস ঘাড়া কনা ঘটনািটর মেধয্ কীেসর ইি ত রেয়েছ — সংেkেপ বয্াখয্া 

কেরা। 
  

(গ) ‘‘মানসী িpয়ার যৗবন চিলয়া যায়, পdা তা িচর যৗবনা’’ — মnবয্িটর তাৎপয িবে ষণ কেরা। 
  

(ঘ) হােসন িময়ার গানিটর তাৎপয লেখা। 
  

(ঙ) নীলুর দওয়া সাkয্ সmেn িবলু কী ধারণা পাষণ কের ?
  

 ——×—— 
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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 

B.A. Honours Part-III Examination, 2020 

 BENGALI  

PAPER-VIII 
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক।  
 

The word limit mentioned below against each question to be strictly followed by the students:  
4 marks-60 words / 8 marks-220 words / 10 marks-300 words. 

  
১। েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ১০×১= ১০

(ক) কািলদােসর ‘েমঘদূতম’ কাবয্িটর ে িণিবচার কের কাবয্িটর েসৗnেযর পিরচয় দাও। ১০
 

(খ) সংskত সািহেতয্র ইিতহােস নাটয্কার িহসােব কািলদােসর অবদান ও sান িনণয় কেরা। ১০
  

(গ) ‘হষচিরত’ আখয্ািয়কা অবলmেন বাণভে র সৃজন pিতভার পিরচয় দাও। ১০
 

(ঘ) ভব িতর মালতীমাধব নাটেকর কািহিন িনমাণ শলীর পিরচয় দাও। ১০
  

২। েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ১০×১= ১০
 (ক) নাটয্কার িহেসেব ভারেতn ু হির েndর kিতt আেলাচনা কেরা। ১০

 
(খ) মিথলী শরণgেpর কােবয্র pধান pধান বিশ য্ আেলাচনা কেরা। ১০

  
(গ) েpমচn আসেল উেপিkত ও িনপীিড়ত মানুেষর কথাকার — আেলাচনা কেরা। ১০

 
(ঘ) সুিমtানnন পেnর কিবতার ছেt ছেt ধরা পেড়েছ রবীnd মতাদেশর সুর — আেলাচনা কেরা। ১০

  
৩।  িবভাব, অনুভাব, স ারী সহেযােগ কীভােব রেসর িন িt হয় আেলাচনা কেরা। ৮

 অথবা
 িন কােক বেল ? িনর ে িণিবভাগ কেরা। এর মেধয্ ে  িন েকান ্িট ?

  
৪। ‘েসৗnয েবাধ’ pবেn রবীndনােথর েসৗnয েচতনার পিরচয় দাও। ৮

 অথবা
 ‘‘সািহেতয্র িবষয় মানব hদয় ও মানব চিরt’’ — রবীndনােথর উিkিটর যথাথতা আেলাচনা কেরা। 
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৫। েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ৪×১= ৪

 (ক) রসেক অেলৗিকক বলা হয় েকন ? ৪
 

(খ) sায়ীভাব কয়িট ও কী কী ? ৪
  

(গ) সতয্ই আনn, সতয্ই অমৃত — বয্াখয্া কেরা। ৪
 

(ঘ) ‘নীরব কিবt’-েক রবীndনাথ বােজ কথা বেলেছন েকন ? ৪
  
৬। pবn রচনা কেরাঃ (েয-েকােনা একিট ) ১০

(ক) মধয্যুেগর বাংলা সািহেতয্ সমাজিচt। 
  

(খ) ম লকােবয্ নারী। 
  

(গ) ঈ রচnd িবদয্াসাগর।
  

(ঘ) rপক সাংেকিতক নাটক। 
  

(ঙ) উtরবে র েলাকজীবেন েলাকসািহেতয্র pভাব।
  

 ——×—— 
 


