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 KNU/20/BNGPAECB301  

 

2020  

3rd Semester 

Discipline: BENGALI 

AECC-3 (B.A / B.COM)  

Full Marks : 40                     Time : 2 Hours  

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নমান ক্ষনর্দেশক।  

পরীিার্েীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর দদওয়া প্রর্য়ােন।  

Course Name : কােী নেরুি ইসিার্মর কক্ষবতা ও উপনযাস  

Course Code : AECB301  

 

১। দযর্কার্না পাাঁচক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও।                       ১ X ৫ = ৫  

(ক) “বি বীর-বি উন্নত মম ক্ষশর!’’ – উদৃ্ধত পংক্ষিক্ষি দকান কক্ষবতার অংশ ক্ষবর্শষ ? 

(খ্) ‘অক্ষভশাপ’ কক্ষবতাক্ষি দকান কাবযগ্রর্ের অন্তর্েত ? 

(র্) ‘‘দতামার বুর্ক স্থান দকার্া দর্া এ দূর – ক্ষবরহীর  

কাে কী দের্ন ? - তি দক বা পায় অতি েিক্ষির!’’ - উদৃ্ধত পংক্ষিক্ষি দকান কক্ষবতার অংশ ক্ষবর্শষ ? 

(ঘ) ‘নারী’ কক্ষবতাক্ষি দকান কাবযগ্রর্ের অন্তর্েত ? 

(ঙ) ‘েীবন বন্দনা’ কক্ষবতায় কক্ষব, কার্দর েনয র্ান রচনা এবং বন্দনা কর্রর্েন ? 

(চ) ‘বাাঁিন হারা’ উপনযার্সর প্রর্ম ক্ষচক্ষিক্ষি কার্ক উর্েশয কর্র দিখ্া হর্য়র্ে ?  

(ে) ‘‘মানুষ যতক্ষদন, ক্ষবর্য় না কর্র, তত ক্ষদন তাাঁর র্ার্ক দুর্িা পা।”– কার উর্ের্শয ক্ষচক্ষির এই বয়ানক্ষি দিখ্া 

হর্য়র্ে ? 

(ে) ‘বাাঁিন হারা’ উপনযার্স নুরুি হুদা রার্বয়ার্ক কী সর্বাির্ন ডাকত ? 

(ঝ) ‘বাাঁিন হারা’ উপনযার্স ‘‘সের্ন ফুি’’ কার েদ্মনাম ? 

(ঞ) ‘বাাঁিন হারা’ উপনযার্স আর্য়শা কার্ক বুবুোন বর্ি সর্বািন কর্রর্ে ? 
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২।   দযর্কার্না পাাঁচক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও।                            ২ X ৫ = ৫   

(ক) ‘‘দকাদার্ি দমর্ঘর মউে উর্ির্ে র্র্র্নর নীি র্ার্ঙ’’- উদৃ্ধত পংক্ষিক্ষি দকান কক্ষবতার অংশ ক্ষবর্শষ ? 

কক্ষবতাক্ষি দকান কাবযগ্রর্ের অন্তর্েত ? 

(খ্) ‘‘ফাাঁক্ষসর মর্ে দর্র্য় দর্ি যারা েীবর্নর েয়র্ান’’- উদৃ্ধত পংক্ষিক্ষি দকান কক্ষবতার অংশ ক্ষবর্শষ ? 

উদৃ্ধতাংশক্ষি  দকান অিংকার্রর ক্ষনদশেন ? 

(র্) ‘‘দর্াাঁড়া-রাম ভার্ব নাক্ষিক আক্ষম, পাক্ষত-রাম ভার্ব কনফুক্ষস!’’– ‘আমার ককক্ষফয়ৎ’ কক্ষবতায় কক্ষব ‘দর্াাঁড়া-

রাম’ এবং পাক্ষত-রাম বির্ত কার্দর দবাঝার্ত দচর্য়র্েন ? 

(ঘ) ‘‘দতামার্র দিক্ষিয়া দতামার আসর্ন বক্ষসয়ার্ে আে দিাভী’’– ‘ফক্ষরয়াদ’ কক্ষবতায় কক্ষব কার উর্ের্শয এবং 

কার্দর প্রক্ষত এরূপ মন্তবয কর্রর্েন ? 

(ঙ) ‘‘দযক্ষদন আক্ষম হাক্ষরর্য় যাব, বুঝর্ব দসক্ষদন বুঝর্ব’’-  উদৃ্ধত পংক্ষিক্ষি দকান কক্ষবতার অংশ ক্ষবর্শষ ? কক্ষবর 

মর্ত, হাক্ষরর্য় যাওয়ার পর কার কার্ে, হাক্ষরর্য় যাবার খ্বর োনর্ত চাওয়া হর্ব ?   

(চ) ‘বাাঁিন হারা’ উপনযার্সর প্রর্ম ক্ষচক্ষিক্ষি দকার্া দর্র্ক দিখ্া হর্য়ক্ষের্িা ? কত তাক্ষরর্খ্ ? 

(ে) ‘বাাঁিন হারা’ উপনযার্স ক্ষচক্ষির্ত নুরুি হুদা রক্ষবয়ি দক দকান নাম সর্বাির্ন ক্ষচক্ষি ক্ষিখ্ত ? ক্ষচক্ষির দশর্ষ 

নুরুি ক্ষনর্ের্ক কী কী বর্ি পক্ষরচয় ক্ষদর্য়র্ে ? 

(ে) ‘‘দসাক্ষফয়ার ক্ষবর্য় ক্ষনর্য় দতার্ক আর মার্া ঘামার্ত হর্ব না। তুই ক্ষনর্ের চরকায় দতি দদ।‘’ - ‘বাাঁিন হারা’ 

উপনযার্স দক কার প্রক্ষত এই মন্তবযক্ষি কর্রর্ে ? 

(ঝ) ‘বাাঁিন হারা’ উপনযার্স বাাঁকুড়া এবং সািার দর্র্ক দিখ্া কয়ক্ষি ক্ষচক্ষির উর্েখ্ পাওয়া যায় ? 

(ঞ) ‘‘োক্ষন না দবান, দতার্দর এই দবহশর্তর ফুি দুক্ষির পক্ষবত্র ভার্িাবাসায় কার অক্ষভশাপ ক্ষেি।” - ‘বাাঁিন 

হারা’ উপনযার্স এই মন্তবযক্ষি কার ? ক্ষতক্ষন দকন এরূপ মন্তবয কর্রর্েন ? 

 

৩।  দযর্কার্না ক্ষতনক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও।                                  ৫ X ৩ = ১৫  

(ক) ‘কাণ্ডারী হুাঁক্ষশয়ার’ কক্ষবতায় কক্ষব, মুক্ষিকামী ক্ষবপ্লবীর প্রক্ষত কী কী সাবিানতা অবিবন করর্ত বর্ির্েন তা 

কক্ষবতার ক্ষবষয়বস্তু অবিবর্ন সংর্ির্প আর্িাচনা কর্রা । 

(খ্) ‘নারী’ কক্ষবতায় কক্ষব কােী নেরুি ইসিার্মর, সাময ভাবনার প্রক্ষতফিন কীভার্ব ফুর্ি উর্ির্ে তা কক্ষবতার 

ক্ষবষয়বস্তু অবিবর্ন সংর্ির্প আর্িাচনা কর্রা । 
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(র্) ‘‘দভািার মার্ঝ উির্ব দবাঁর্চ, দসই দতা আমার প্রাণ! 

নাই বা দপিাম, দচর্য় দর্িাম, দর্র্য় দর্িাম র্ান!’’– ‘দর্াপন-ক্ষপ্রয়া’ কক্ষবতায় উদৃ্ধত পংক্ষিক্ষির মিয ক্ষদর্য় ক্ষমিন-

ক্ষবরর্হর ভাবনাক্ষি কীভার্ব বযি হর্য়র্ে তা সংর্ির্প আর্িাচনা কর্রা ।  

(ঘ) ‘বাাঁিন হারা’ উপনযার্স মুসক্ষিম নারী েীবর্নর কর্া রার্বয়ার বয়ার্নর ক্ষনক্ষরর্খ্ ক্ষকভার্ব িরা পর্ড়র্ে, তা 

সংর্ির্প আর্িাচনা কর্রা। 

(ঙ) ‘বাাঁিন হারা’ উপনযার্স নুরুর্ির ক্ষচক্ষির বয়ান অনুযায়ী দয মেক্ষিক্ষস আড্ডার পক্ষরচয় পাওয়া যায় তা 

সংর্ির্প ক্ষির্খ্া। 

(চ) ‘বাাঁিন হারা’ উপনযার্সর ক্ষনক্ষরর্খ্ রক্ষবয়ি চক্ষরত্রক্ষির ভূক্ষমকা সংর্ির্প আর্িাচনা কর্রা। 

 

৪।   দযর্কার্না একক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও।                           ১০ X ১ = ১০ 

(ক) ‘আমার ককক্ষফয়ৎ’ কক্ষবতায় কক্ষব কােী নেরুি ইসিাম সমার্িাচক ও ভণ্ড দদশ-দসবকর্দর কীভার্ব 

ককক্ষফয়ৎ ক্ষদর্য়র্েন তা কক্ষবতা অবিবর্ন আর্িাচনা কর্রা। 

(খ্) পত্র উপনযাস ক্ষহর্সর্ব ‘বাাঁিন হারা’ উপনযাসক্ষির সার্েকতা ক্ষবচার কর্রা। 

(র্) ‘বাাঁিন হারা’ উপনযার্সর ক্ষনক্ষরর্খ্ দসনাক্ষনবার্সর দরামােকর অক্ষভজ্ঞতা ক্ষনর্ের ভাষায় বণেনা কর্রা।  

 

-------------------------------  


