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UG 5th Semester Examination 2021 

     Award : BA (HONS) 

     Discipline: Bengali 

     Course Type : DSE(HONS) 

     Course Code : BAHBNGDSE503 

Course Name : তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যাপাধ্যান্দের  ছ ান্দ াগল্প  (নির্ বানিত) )) 

 

Full Marks: 40            Time: 2 Hours 

দনিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুনি প্রশ্নমাি নিন্দদে শক। 

পরীিার্থীন্দদর যর্থাসম্ভব নিন্দের ভাষাে উত্তর নদন্দত হন্দব।  

 

১। ছযন্দকান্দিা পাাঁ চটি প্রন্দশ্নর উত্তর দাও:                    ১X৫ 

ক) “নিতাই কাল বলনিল, তুফাি িানক দািা পুর া পারে িা!” – তুফাি কক?  

খ) “কখাোঁ ড়া বনলল, নবনব  কলরে মি নক ক রি ক !” – নবনব কক? 

ে) “কে কেি মনদ া  েমুরে স্নাি কন য়া উঠিল।” -- কা  কথা বলা হরয়রি? 

ঘ) “হা ামজাদী, কবহায়া! উঁনক মা রি কদখ।োরপ  মরতা!” – কা  েম্বরে একথা বলা হরয়রি? 

ঙ) “আরলাটা জ্বাইলা কদ পাোঁ চী”—কক ককাি েরে এই উনি কর রি? 

চ) “কেঁরদা িা চারুনদ। আনম নক কতামা  প ?” – ককাি েরে কক একথা বরলরি? 

ি) “কতামা  পারপ আমা  এমি দশা হরয়রি।” -- কা  কী ‘দশা’ হরয়রি? 

জ) “নিরঙারত পা নি িা। বাোঁ শ েন রয় দাও।” -- ককাি েরে কক একথা বরলরি?  

 

২। ছযন্দকান্দিা পাাঁ চটি প্রন্দশ্নর উত্তর দাও:                    ২X৫  

ক) “কমাহ! ককবল তাোঁ হা  িরহ, োত  ারয়  কমাহ ওই ঘর  জনময়া আরি!”—কা  কলখা ককাি েরে  অংশ? ককাি ঘর   কথা বলা হরয়রি? 

খ) “কেই ভাল বাপু, ওটারক আনম দু-চরে কদখরত পান  িা।” -- কক কারক কদখরত পার  িা? প্রেঙ্গটি কী? 

ে) “েীর   েরেশটা মুরখ পুন য়া বনলল, আরে  াজা  প্রোদ।”-- কা  উনি?  াজা কক? 

ঘ) “বানঘিী কপাষ মািারতই আনম ওস্তাদ আনি। ” -- কক কারক ককাি প্রেরঙ্গ একথা বরলরি? 

ঙ) “ ারে স্ব নচত শেযায় কে িটফট কর ।” -- কক ককি িটফট কর ?  

চ) “তানড়রয় নদরত পা ব িা, মা ওেব আমা  ধারত কিই।” -- ককাি েরে কারক কক তানড়রয় নদরত কচরয়রি? 

ি) “এমি তামাো ককউ কখরিা কর  নি পুনলরশ  েরঙ্গ।” -- ‘তামাো’টি কী?  

জ) “পুরুষ মািুরষ  আঙুল কতা িয়, উববশী কমিকা  কাি কথরক কেি ধা  কর রিা।” -- ককাি েরে কক কারক একথা বরলরি? 



 

৩। ছযন্দকান্দিা নতিটি প্রন্দশ্নর উত্তর দাও:                    ৫X৩ 

ক) “জলোঘ ” েরে উরেনখত  ায়বানড়  উত্থাি ও পতরি  ইনতহােটি েংরেরপ আরলাচিা কর া।                  

খ) “িা, িা, কে হয় িা ; জানিরত পান রল েববিাশ হইরব।” -- পূর্ব চক্রবতী  এই ভাবিা  কা র্ কী? নিধা-িন্দ্ব অনতক্রম কর  কে এ প  ককাি েববিারশ  নদরক 

িুরট কেরি?                                                               

ে) কবরদিী  ানধকা  প্রথম স্বামী নশবপদ চন েটি  পন চয় দাও।                                                    

ঘ) “কী জীবি তাহা  নিল, এখি কী হইয়ারি!” – নভখু  পূববজীবি ককমি নিল, প বতী জীবি ককমি হরয়রি েংরেরপ কলরখা।   

             

ঙ) “পু ারিা ভালবাো, পু ারিা প্রীনত, পু ারিা ককৌতুক িূতি িাোঁ রচ ঢানলয়া লইরত হইয়ারি।” -- েতীি- মহারেতা  দাম্পতয 

জীবরি েম্পরকব   পন বতব রি  স্বরূপটি বুনিরয় দাও। 

 

৪। ছযন্দকান্দিা একটি প্রন্দশ্নর উত্তর দাও:                   ১০X১ 

ক) “িাইিী” েরে কোর াধিী  তথাকনথত অনতরলৌনকক শনি  ভয়াবহতা  আড়ারল আরি বনিত লানিত মািহা া মািবী  কান্না । -- আরলাচিা কর া। 

খ) “কবরদিী” েরে  ানধকা  এক পুরুষ কথরক অিয পুরুরষ েমরি  মরধয কবরদিী চন রে  উদ্দাম, উচ্ছ্বল, স্বস্বন র্ী স্বভারব  কে পন চয় ফুরট উরেরি তা নিরজ  

ভাষায় বর্বিা কর া। 

ে) চারু-প ী-বিমালী এই নতি চন রে  ে ীেৃপ লীলা  মরধয নদরয় আধুনিক জটিল জীবরি  বাস্তব চালনচে  নচত হরয়রি।–আরলাচিা কর া।    


