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UG 3RD SEMESTER EXAMINATION 2021

AWARD : B.A (HONS.)

DISCIPLINE : BENGALI

COURSE TYPE : GE (HONOURS)

COURSE CODE : BAHBNGGE301

COURSE NAME : বাংলা উপন্াা

Full Marks: 40 Time: 2 Hours

দক্ষ পারা াংখ্াাকল প্রান কনরদদেশ।

পরী্াষদীরদর যষাামব কনরের ভাষায় উতর কদরে হরব।

১। যয-যশারনা পাঁচকি পর্র উতর দাও: ১X৫

শ) ‘রালঞ’ ের্র অষদ শী ?

খ) ‘শষািা নীরোরশ রস এশিা ধাকা কদল’- যশান শষায় নীরো ধাকা যপরলা ?

গ) ‘রালঞ’ উপন্ারা শকি রকহলা চকরত আরে ?

ঘ) ‘আে যশবল নীরোর ররন পড়রে যাই কদনশার েকব’–যশান কদরনর েকব ররন পড়রে ?

ঙ) কনক্কিপ্র গাররর যশান পারর হকরহর রারয়র ্্ষ যশাাাবাড়ী অবকাে ?

চ) ‘পরষর পাঁচালী’ উপন্ারা শোকল পকরর্দ আরে ?

ে) অপ্রদর বাকড় যষরশ কশে্ দূরর শীরার গাে কেল ?

ে) রহাভাররের যশান চকরত অপ্র বরড়া ভারলা লারগ ?

২। যযরশারনা পাঁচকি পর্র উতর দাও: ২X৫

শ) ‘িানািাকন শরর কশ পাঁচ করকনিও ারয় কদরে পাররেন না’- যশ শার শাে যষরশ ারয় পাওয়ার শষা বলরে ?

খ) ‘এ ে্কর যশাষা যষরশ যপরল’ – যশান পারস এই শষা বলা হরয়রে ?



গ) আকদরে্র শীরার ব্বাা কেল ? ব্বাায় যা কশ াাফল্ যপরয়কেল?

ঘ) ‘রালঞ’ উপন্ারা চকরতাকলর নার যলরখা ?

ঙ) ‘আরারদর এই বাগানবাকড় বনশ যররখ িাশা ে্লরে হরব।’ – িাশা যোলার পরয়ােন হল যশন ?

চ) ‘পরষর পাঁচালী’ উপন্ারা দ্গদার রৃে্্র শারষ শী ?

ে) ‘চল একগরয় যাই’ – যশান পারস এই শষা বলা হরয়রে ?

ে) পরষর পাঁচালী’ উপন্ারা শােীর যশান ঘারির উর্খ আরে ?

৩। যয যশারনা কেনকি পর্র উতর দাও: ৫X৩

শ) ‘রালঞ’ উপন্ারার অপধান চকরতাকলর াুর ামরশদ যলরখা।

খ) ‘রালঞ’ উপন্ারা নীরো চকরত াৃক্রে নারী ররনর অর্দর্র রপায়ষ কশ কেলাাষদশ? ব্াখ্া শররা।

গ) ‘রালঞ’যশ রনস্ধরদী উপন্াা আখ্া যদওয়া শেিা য্ক্পূষদ ?

ঘ) ‘পরষর পাঁচালী’ উপন্াারশ যশন শরর কবভূকেভূষরষর পশৃকে যচেনার বষদনা দাও।

ঙ) ‘পরষর পাঁচালী’ উপন্ারা দ্গদা চকররতর ভ্করশা শেখাকন াুরপূষদ াংর্রপ যলরখা।

৪। যযরশারনা এশকি পর্র উতর দাও: ১০X১

শ) ‘রালঞ’ উপন্ারার পকরষার কশ বাসবাবে ? আরলাচনা শররা।

খ) ‘পরষর পাঁচালী’ উপন্ারার কেনকি খর্র নারশররষর াাষদশো আরলাচনা শররা।

গ) ‘পরষর পাঁচালী’ উপন্ারার ইকিরা াাশ্রষ চকরতকি যযভারব বকষদে হরয়রে ো কনরের ভাষায় আরলাচনা শররা।



UG 3RD SEMESTER EXAMINATION 2021

AWARD : B.A (HONS.)

DISCIPLINE : BENGALI

COURSE TYPE : GE (HONOURS)

COURSE CODE : BAHBNGGE302

COURSE NAME : বাংলা শকবো

Full Marks: 40 Time: 2 Hours

দক্ষ পারা াংখ্াাকল প্রান কনরদদেশ।

পরী্াষদীরদর যষাামব কনরের ভাষায় উতর কদরে হরব।

১। যয-যশারনা পাঁচকি পর্র উতর দাও: ১X৫

শ) ‘কবরষাহী’ শকবোকি শে াারল পষর পশাকেে হরয়কেল ?

খ) বাংলা শকবোর েগরে শকব ারে্ননাষ দত শী কবরেষ উপাকধরে ভূকষে ?

গ) ‘বাংলার র্খ আকর যদকখয়াকে’ শকবোকি যশান শাব্গর্রর অরগদে ?

ঘ) “বার বার যচ্া শ’রল পাাারদ ঢ্শরে, / পরে্শবারই োড়া যখল পচর”-- যশ োড়া যখরয়কেল ?

ঙ) “নীরকবি্ , দূবদাদরল, কনে্ কশ যর ঝলঝরল” – ‘নীর’ ে্কির অষদ শী ?

চ) যপররন করতর যলখা এশকি শাব্গর্র নার যলরখা।

ে) ‘উগ রদ্ার যরদষ –- যার যেরে কবশ রূহ্রান’ –- যশান পাা্ শকবোর অংে ?

ে) ‘যে দূররই যাই’ শকব া্ভাষ র্রখাপাধ্ারয়র যশান শাব্গর্র অরগদে শকবো ?

২। যযরশারনা পাঁচকি পর্র উতর দাও: ২X৫

শ) ‘যভদরগাকলশ’ শকবোয় বাংলার যশান পাচীন বিররর শষা বলা হরয়রে ? োর বেদরান অবাা শী ?

খ) “াৃক্র রারঝ ে্করই াৃক্োড়া দ্খ-পষ যাতী” – শার যলখা যশান শকবোর অংে ?

গ) ‘ঝ্লন’ শকবোকি শে াারল রকচে হয় এবং একি রবীননারষর যশান শাব্গর্ াংশকলে হয় ?



ঘ) “কনঃ্কতয় শকরব কবশ, আকনব োকর োর উদার” – যশান শকবোর অংে ? যশ কবশরশ কনঃ্কতয় শরার বে গহষ

শররকেরলন ?

ঙ) “নে্ন চাঁরদর বাঁশা ফাকলকি / ে্কর ব্কঝ খ্ব ভালবাারে?”—শার যলখা যশান শকবোর অংে ?

চ) রাইরশল রধ্াূদন দরতর দ্কি শারব্র নার যলরখা।

ে) “আরগ বলরবন, গের খারিা/ পরর রাররবন লাকষ” –- শার যলখা যশান শকবোর অংে ?

ে) “বকায়া গবা্-ধারর াারাকদন আকে যচরয়, / েীবরনর আকে অবশাে!” – যশান শকবোর অংে ? ‘গবা্’ ের্র অষদ শী ?

৩। যয যশারনা কেনকি পর্র উতর দাও: ৫X৩

শ) ‘চমা’ শকবো অবলমরন পকেশূলোর রারঝ শী ভারব চমা প্্কিে হয় োর াংক্ষ বষদনা দাও।

খ) ‘যভদরগাকলশ’ শকবোর ভাববস াংর্রপ আরলাচনা শররা।

গ) “াৃক্র া্রখ রহাখ্েী যারা োরা নর নরহ, েড় ; / যারা কচরকদন যশঁরদ শািাইল োরাই য্রের”—‘দ্খবাদী’ শকবোয় শকব এই

শষা যশন বরলরেন ো শকবর অন্ভব অন্াারর াংর্রপ কববৃে শররা।

ঘ) ‘বাংলার র্খ আকর যদকখয়াকে’ শকবো অবলমরন াংর্রপ েীবনানরির পশৃকেরচেনার পকরচয় দাও।

ঙ) “রহা-কবরষাহী রষ-কার/ আকর যাই কদন হব োর...” –- ‘কবরষাহী’ শকবোর যেষ সবরশ শী ভারব এবং শখন শকব োঁর কবরষাহী

ররনাভাব কসকরে হবার ইকসে কদরয়রেন ো ব্কঝরয় যলরখা।

৪। যযরশারনা এশকি পর্র উতর দাও: ১০X১

শ) ‘্াবরষ’ শকবোয় বষদষর্খর পশৃকের যয কচত অক্ে হরয়রে োর কবসাকরে বষদনা দাও।

খ) ‘শারস’ শকবোর নারশরষ শেিা াাষদশ এবং া্পয্্ হরয়রে ো আরলাচনা শরর ব্কঝরয় দাও।

গ) ‘এশকি যরাররগর শাকহনী’ শকবোর কবষয়বস াকবসার আরলাচনা শররা।


