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B.A. 5th Semester (General) Examination, 2021 (CBCS) 
বাাংলা (সাধারণ স্নাতক) 

  Course – DSE-1A/DSE-1A(অথবা)                                            
 দক্ষিণ-প্রান্তস্থ সাংখ্যাগুক্ষল প্রশ্নের মান-ক্ষনশ্নদেশক 
যথাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষলখ্শ্নত হশ্নব 

সময় - ক্ষতন ঘণ্টা                                                                    পূণেমান -৬০        

উত্তরপত্র সবোক্ষধক পশ্ননশ্নরা পৃষ্ঠার মশ্নধয সমূ্পণে করশ্নত হশ্নব 

Course – DSE-1A (উনিশ শতকের বাাংলা উপনযাস) 

১। ক্ষনশ্নের প্রেগুক্ষল থথশ্নক থয-থকাশ্ননা ছয়ক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও।                       ৬X৫=৩০  

ক) 'বঙ্গাক্ষধপ পরােয়' কার থলখ্া? উপনযাসক্ষির সাংক্ষিপ্ত পক্ষরেয় দাও। 
খ্) েন্দ্রশ্নশখ্র মুশ্নখ্াপাধযায় রক্ষেত উপনযাসগুক্ষলর সাংক্ষিপ্ত পক্ষরেয় দাও। 
গ) 'মশ্নেল ভক্ষগনী'-র রেক্ষয়তা থক? উপনযাসক্ষির ক্ষবষয়বস্তু সম্পশ্নকে সাংক্ষিপ্ত পক্ষরেয় দাও। 
ঘ) 'কঙ্কাবতী' কার রেনা? উপনযাসক্ষির সাংক্ষিপ্ত পক্ষরেয় দাও। 
ঙ) বক্ষঙ্কমেশ্নন্দ্রর একমাত্র ঐক্ষতহাক্ষসক উপনযাস থকানক্ষি? উপনযাসক্ষিশ্নক সাথেক ঐক্ষতহাক্ষসক উপনযাস বলা যায় ক্ষক?—
থতামার মশ্নতর সমথেশ্নন যুক্ষি দাও। 
ে) 'োল প্রতাপোাঁদ' কার রেনা? উপনযাসক্ষির ক্ষবষয়বস্তু সাংশ্নিশ্নপ আশ্নলােনা কশ্নরা। 
ছ) ঔপনযাক্ষসক ক্ষহসাশ্নব ক্ষশবনাথ শাস্ত্রীর কৃক্ষতত্ব ক্ষনরূপণ কশ্নরা। 
ে) ভূশ্নদব মুশ্নখ্াপাধযাশ্নয়র থকান দুক্ষি রেনা 'ঐক্ষতহাক্ষসক উপনযাস' নাশ্নম খ্যাত? তাাঁর 'ঐক্ষতহাক্ষসক উপনযাস' থক 
ঐক্ষতহাক্ষসক উপনযাস বলা যায় ক্ষক?—থতামার মশ্নতর সমথেশ্নন যুক্ষি দাও। 
২।  ক্ষনশ্নের প্রেগুক্ষল থথশ্নক থয-থকাশ্ননা  ক্ষতনক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও।                  ৩X১০=৩০                              

ক) বক্ষঙ্কমেন্দ্র েশ্নটাপাধযায় রক্ষেত সামাক্ষেক ও পাক্ষরবাক্ষরক উপনযাসগুক্ষলর সাংক্ষিপ্ত পক্ষরেয় দাও। 
খ্) ঐক্ষতহাক্ষসক উপনযাস ক্ষহসাশ্নব রশ্নমশেন্দ্র দশ্নত্তর কৃক্ষতত্ব ক্ষনরূপণ কশ্নরা। 
গ) বক্ষঙ্কম-সমকাশ্নল আক্ষবভূেত হশ্নয়ও ঔপনযাক্ষসক তারকনাথ গশ্নঙ্গাপাধযায় তাাঁর স্বাতন্ত্র্য বোয় থরশ্নখ্ক্ষছশ্নলন— মন্তবযক্ষি 
কতদূর গ্রহণশ্নযাগয তা ক্ষবোর কশ্নরা। 
ঘ) ঔপনযাক্ষসক ক্ষহসাশ্নব মীর মশাররফ থহাশ্নসশ্ননর কৃক্ষতত্ব আশ্নলােনা কশ্নরা। 
ঙ) দাশ্নমাদর মুশ্নখ্াপাধযায় রক্ষেত উপনযাসগুক্ষলর সাংক্ষিপ্ত পক্ষরেয় দাও। 
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                                            DSE-1A (অথবা) 

(উনিশ শতকের বাাংলা গল্প) 
১। ক্ষনশ্নের প্রেগুক্ষল থথশ্নক থয-থকাশ্ননা ছয়ক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও ।                       ৬X৫=৩০  

ে) উনিশ শতকের গল্পোর নিসাকব সঞ্জীবচন্দ্র চকটাপাধ্যায় েতদূর সার্থে বকল তুনি িকি েকরা? 
খ) স্বর্থেুিারী দদবীর গকল্পর জিনিয়তার োরর্গুনল আকলাচিা েকরা। 
গ) িভাতেুিার িুকখাপাধ্যাকয়র ‘কদবী’ গল্পনি বাাংলা সানিকতয এেনি নবনশষ্ট সাংক াজি—দেি নবনশষ্ট তা আকলাচিা 
েকরা। 
ঘ) তারকনাথ গশ্নঙ্গাপাধযাশ্নয়র থলখ্া গল্পগুক্ষলর ক্ষবষয়বস্তু সাংশ্নিশ্নপ আশ্নলােনা কশ্নরা। 
ঙ) 'ভূত ও িািুষ', 'ক ােলা নদগম্বর' োর রনচত গল্পগ্ৰন্থ? গ্ৰন্থ-দুনির সাংনিপ্ত পনরচয় দাও। 
চ) উনিশ শতকে ‘সাধ্িা’ পনিোয় িোনশত রবীন্দ্রিার্ ঠােুর রনচত গল্পগুনলর সাংনিপ্ত পনরচয় দাও। 
ছ) নবকদকশর পিভূনিকত রনচত িভাতেুিার িুকখাপাধ্যাকয়র দুনি গকল্পর সাংনিপ্ত পনরচয় দাও। 
জ) বাাংলা দছাকিাগকল্পর ববনশষ্টযগুনল সাংকিকপ আকলাচিা েকরা। 
 

২।  ক্ষনশ্নের প্রেগুক্ষল থথশ্নক  থয-থকাশ্ননা  ক্ষতনক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও ।                 ৩X১০=৩০                              

ে) গল্পোর বিকলােযিার্ িুকখাপাধ্যাকয়র গকল্প অদু্ভত, উদ্ভি রকসর দ  পনরচয় পাওয়া  ায় তা আকলাচিা েকরা। 
খ) উনিশ শতকের বাাংলা গকল্প িনত নলত গ্ৰািজীবকির পনরচয় দাও। 
গ) উনিশ শতকের দশষ পকবথ রনচত রবীন্দ্রিার্ ঠােুকরর দছাকিাগল্পগুনলর সাংনিপ্ত পনরচয় দাও। 
ঘ) দছাকিাগল্পোর নিসাকব স্বর্থেুিারী দদবীর নবনশষ্টতার পনরচয় দাও। 
ঙ) উনিশ শতকের বাাংলা গকল্পর উদ্ভব ও ক্রিনবোশ সম্পকেথ আকলাচিা েকরা। 
 
 


