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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
B.A. Honours Part-III Examination, 2020

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

৮

২।

‘পdা নদীর মািঝ’ উপনয্ােস মািঝ জীবেনর য নানা উtান-পতন সংkল ছিব ঔপনয্ািসক
এঁেকেছন, তার পিরচয় দাও।
অথবা
কিপলা অথবা kেবর চিরেtর য রk-মাংেসর সtা ঔপনয্ািসক কলেমর আঁচেড় tেল ধেরেছন,
তার পিরচয় দাও।

৮

৩।

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

৮

৪।

য- কােনা একিট pে র উtর দাওঃ
(ক) ‘সতয্বতী’ চিরtিট যথাথ অেথই সজীব ও বয্িতkমী — আেলাচনা কেরা।
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(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

1
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৫।

৬।

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

য- কােনা একিট pে র উtর দাওঃ
(ক) ‘‘চিলেত হইেব, স একলাই চিলেব।’’ – কার চলার কথা বলা হেয়েছ ? কখন, কান্ 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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