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UG 5th Semester Examination 2021

Award : BA (PROGRAM)

Discipline: Bengali

Course Type : DSE(PROGRAM)

Course Code : BAPBNGDSE501

Course Name : বাংলা উপন্াা

Full Marks: 40 Time: 2 Hours

দক্ষ পারা াংখ্াাকল প্রান কনরদদেশ।

পরী্াষদীরদর যষাামব কনরের ভাষায় উতর কদরে হরব।

১। যযরশারনা পাঁচকি পর্র উতর দাও: ১X৫

শ) ‘যদবী যচধ রুরাষী’ উপন্াাকি গ্াশারর পশাে পাবার আরে যশান পক্শায় ুারাবাকহশভারব পশাকেে হরয়কিল ?

খ) ‘যদবী যচধ রুরাষী’ উপন্াাকির ইংররকে অনরবাদ যশ শররন ?

ে) ‘যদবী যচধ রুরাষী’ উপন্ারা যদবীর কবচরষর্্ যশাষায় কনরদদকেে হরয়রি ?

ঘ) উপন্ারা বক্রচম এশকি নদীর শষা বারবার উর্খ শরররিন, যশান যাই নদী, যযখারন যদবী বেরা ভাাারেন ?

ঙ) ‘প্ীারাে’ উপন্াাকি যশান পক্শায় ুারাবাকহশভারব পশাকেে হরয়কিল ?

চ) রররে যশান গার ে্াে শররে যচরয়কিল ?

ি) ‘এই দররিা শষা োহারশ যযন আান কদয়া যপাাাইরেকিল’ –যশান দর ’যিা শষা ?

ে) শেেন শৃষশ ররররের শারি যশঁরদ পারলা ?

২। যযরশারনা পাঁচকি পর্র উতর দাও: ২X৫

শ) প র্ ্ যষরশ যদবী যচধ রুরাষী উতরষ পরবদ প র্ ্ শার যষরশ শীভারব াাহায্ যপরয়কিল ?

খ) প র্ ্ ও বরেজররর দামে্ াংশি তেকর হরয়কিল যশন ?

ে) প র্ ্ ও বরেজররর দামে্ াংশরির েন্ হরব্ভরশ ের কর শেখাকন দাকয় বরল ররন শররা ?

ঘ) ‘যদবী যচধ রুরাষী’ উপন্ারা যয শরয়শেন ইংররে চকর্ ররয়রি, োরদর নারাকল পকরর্দ অনরযায়ী পরপর াাকেরয় যলরখা।

ঙ) উপন্ারার যেষাংরে বক্রচম েীোর চের ষদ অু্ায় যষরশ এশকি য্াশ ব্বহার শরররিন। য্াশকি যলরখা।

চ) কবরজজরী শােীবাকানী হরয়কিরলন যশন?



ি) যবষী যঘাষাল চকরর্র দর ’কি তবকেষ্ যলরখা।

ে) যশান ঘিনার পকেকিয়ায় রররে গার ে্ারের কাদার বেদন শররকিল ?

৩। যযরশারনা কেনকি পর্র উতর দাও: ৫X৩

শ) ‘যা পষ যখালা ষাশরল আকর এ পরষ আাোর না’ – যশ শারশ এশষা বরলরি, পারকি কনরদদে শররা।

খ) ‘এশাদেীর কদন যা যোর শকরয়া রাি খাইে-’ যশ, যশন যোর শরর রাি যখে, কবষয়কি পকরসর ি শররা।

ে) ‘ররররের ররন হইল, োহার এই যেইে বষদব্াপী েীবনিা এই এশিা যবলার ররু্ যযন আোরোাা বদলাইয়া যেল।’ –

এখারন যশান ঘিনার অকভঘারের শষা বলা হরয়রি ?

ঘ) ররররের কপেৃশাদ উপলর্ ারােশেদারদর আতঘােী রপকি কচক্ে শররা।

ঙ) কহনর-ররালরারনর াারাকেশ ঐশ্ ামরশদ ররররের অকভরে ব্য শররা।

৪। যযরশারনা এশকি পর্র উতর দাও: ১০X১

শ) প র্ ্রশ াাুারষ নারী যষরশ যদবী যচধ রুরাষী কহরারব েরা যোলার যনপরষ্ বক্ররর ুরদরবাু এশকি বা ভূকরশা পালন

শরররি। ের কর কশ এই শষনকির ারর াহরে যপাষষ শররা ? আরলাচনা শররা।

খ) ররার তবুব্ই শী ররা-ররররের কববারহর এশরা্ অররায় বরল যোরার ররন হয় ? যরকযাহ আরলাচনা শররা।

ে) ‘প্ীারাে’ উপন্ারা ররা-ররররের পষরয় ে্াাাইরার ভূকরশারশ ের কর শীভারব যদখরে চাও, যলরখা।

Course Code : BAPBNGDSE502

Course Name : যিারিােপ ও পবর

১। যযরশারনা পাঁচকি পর্র উতর দাও: ১X৫

শ) ‘কশির্ষ পরই যিাি কেনীর েব ারউচ হইয়া উকাল’—‘যিাি কেনী’র পকরচয় দাও।

খ) “উয়ারশ ের ই িাাান যদ। আরার শারি চ।”—‘উয়ারশ’ বলরে বযা শারশ যবাাারে যচরয়রি?



ে) ‘ র্ লবানর ’ চকর্কি যোরারদর পাা্ যশান েরপর অরেদে?

ঘ) ‘যিাপ’ েরপর শষশ ‘শাব্ ামুদনা জাপন’ শরর রাোবাহাদরররর যষরশ শী উপহার যপরয়কিরলন?

ঙ) বাংলা েবভাভাররর অরেদে ‘েররয়া’ েবকি আারল যশান ভাষার েব?

চ) ‘পায় াশল াারনই— বাই আামর চকলরেরি’—যশান শষা কনরয় াব াারন আামর চলরি?

ি) বকহরােে আযদরদর শারি ভারেবরষদর শারা ‘অন্বে’ কহাারব পকরকচে হরয়কিল?

ে) নারীর অ্রোর উপর কনভদর শরর াৃষ যয াশল শর পষার উর্খ শরররিন অনদােংশর রায়, যাখান যষরশ যয-যশারনা দর ’কি

শর পষার নার যলরখা।

২। যযরশারনা পাঁচকি পর্র উতর দাও: ২X৫

শ) ‘কভখর র্ ষ ররন ক্করয়া আরা’—োর র্ ষ হওয়ার শারষ শী?

খ) ‘্কাল’ েরপ উক্কখে অঞনো য্রি দরই পররষ আরে অপরাুীরশ শীভারব োক্ যদওয়া হরো? এখন শীভারব যদওয়া

হয়?

ে) ‘দরেরনরা আরারর যাইরে কদল না োরো শারি’—‘দরেরন’ বলরে শারদর যবাাারনা হরয়রি?

ঘ) ‘যিাি যররয়কি শরলর পরের রলর রেন’—উদৃোংেকি যশান েরপর অরেদে? যিাি যররয়কির নার শী?

ঙ) ‘যাারলা কনরয় শর শর ররর ররো যলা্ালরক্ শরর’—শারা, যশানারলা কনরয় শর শর ররর ররো যলা্ালরক্ শরর?

চ) ‘যলধহরার্রই যো যা াষ নাই’—াপার োৎপযদ কবর্ষষ শররা।

ি) ‘আরারদর ভাষা-াংশি’ পবরকি পষর শে বরারব, যশান পক্শায় পশাে যপরয়কিল?

ে) পৃকষবী-বরের োসীয় পষার রনকি যলরখা।

৩। যযরশারনা কেনকি পর্র উতর দাও: ৫X৩

শ) ‘পর ঁইরাচা’ েরপ পরইঁলোর রু্ কদরয় শীভারব েীবন পবারহর োজে াে্ ব্কঞে হরয়রি, বরকারয় দাও।

খ) “অেীরের উদার ঘিনা-বহল েীবনকির েন্ োহার রন হাহাশার শরর”—শার শষা বলা হরয়রি? োর ‘উদার ঘিনা-বহল’

অেীে েীবরনর পকরচয় দাও।

ে) রু্কবত চকর্-ারী্ার অনবদ্ কেপ-কনরদাষ ‘্কাল’ েরপর ররখােদীবাবর চকর্কির পকরচয় দাও।

ঘ) ‘পাকরবাকরশ নারীারা্া’ পবরর নারীর আত-রযদাদা পকেতায় যয াশল াারাকেশ াংসাররর উপর পাবকরশ যোর কদরয়রিন,

কনেস যরকয আররাপ শরর যাাকলর যষাষদো কবচার শররা।

ঙ) ‘বাংলার বে’ পবর অনরাররষ ‘খাঁকি বে’ ও ‘োসীয় বে’ অনরতারনর ররু্ শী পাষদশ্ ো যলরখা।



৪। যযরশারনা এশকি পর্র উতর দাও: ১০X১

শ) ‘েলাাঘর’ েরপ ্কয়য়র াাররেরনর কবপরীরে পর ঁকেবাদী েকযর সকুদে উতান যদখারনা হরলও াারর রাোরদর শদযদ

ইকেহাা পাারশর শারি অব্য ষারশকন কবজমর রায় ও োঁর পূবদপররষরদর শাকহকনর কভকতরে বযব্কির যষাষদো কবচার শররা।

খ) ‘যলাশকে্া’ পবরর ারশালীন যলাশকে্ার ারা্া কবষরয় যলখশ যয াশল অকভরে ব্য শরররিন, ো কনরের ভাষায়

যলরখা।

ে) ‘াৎ-পার’ পবরর পাবকরশ ামীকের বাোবরষ কনরদারষ শেখাকন াা্ল্ অেদন শররে যপরররিন বরল ের কর ররন শররা?


