
UG/CBCS/B.A./Hons./5th Sem./Bengali/BENCC12/2021 

5002 1  Turn Over 

 
UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 
B.A. Honours 5th Semester Examination, 2021  

CC12-BENGALI 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 60 
The figures in the margin indicate full marks. 

 
১। িনmিলিখত য- কােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৩×৪ = ১২

(ক) ‘‘িচিঠর কাগেজর রঙ দেখই অতীন বুঝেল।’’ – কার লখা, কাথা থেক নওয়া ? ‘িচিঠর রঙ’ িক 
িছল ? অতীন কী বুঝল ? 

(খ) সুরমার বয়স কত ? তার pথম িশkেকর নাম কী িছল ? তার মা-বাবার নাম কী ? 

(গ) kেবেরর মাছ ধরার স ী ক বা কারা িছল ? তােদর মাছ ধের উপাজেনর ভাগ-বােটায়ারা কীভােব 
হত ? এrপ হওয়ার কারণ কী ? 

(ঘ) ‘পdানদীর মািঝ’ উপন ােস kেবেরর কয়িট সnােনর উেlখ আেছ ? তােদর নামgিল বল। 

(ঙ) ‘হাজার cরািশর মা’ উপন ােস কয়িট অধ ায় আেছ ? অধ ায়gিলর নাম লেখা। 

(চ) ‘অমৃত kেmর সnােন’ উপন াসিটর pকাশকাল কত ? উপন াসিটর ‘িবিচt’ অংেশ য ছাটগlিটর 
উেlখ আেছ, গlকারসহ তার নাম লেখা। 

  

২। িনmিলিখত য- কােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৬×৪ = ২৪
(ক) রবীndনাথ ঠাkেরর ‘চার অধ ায়’ উপন ােসর ব  চিরtিটর পিরচয় দাও। 

(খ) টীকা লেখাঃ ময়নাdীপ। 

(গ) ‘পdানদীর মািঝ’ উপন াস অনুসরেণ ‘ জেলপাড়া’র িববরণ দাও। 

(ঘ) ‘হাজার cরািশর মা’ উপন ােস bতীর বাবা চিরtিটর srপ উdাটন কেরা। 

(ঙ) ‘হাজার cরািশর মা’ উপন ােস লিখকা য p gিল উtাপন কেরেছন তার পিরচয় দাও। 

(চ) ‘অমতৃ kেmর সnােন’ উপন ােস কালkট য সত িট tেল ধরেত চেয়েছন সংেkেপ তার পিরচয় 
দাও। 

  

৩। িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ১২×২=২৪
(ক) সমকালীন রাজনীিতর য ছিব রবীndনাথ ঠাkর ‘চার অধ ায়’ উপন ােস tেল ধেরেছন তার srপ 

উdাটন কেরা। 

(খ) আ িলক উপন ােসর পট িম িদেয় r হেলও মািনক বেn াপাধ ােয়র ‘পdানদীর মািঝ’ উপন াসিট 
শষ পযn আ িলকতার সীমা অিতkম কের গেছ — আেলাচনা কেরা। 

(গ) ‘হাজার cরািশর মা’ উপন ােসর সুজাতা চিরtিট িচিtত কেরা। 

(ঘ) ‘অমতৃ kেmর সnােন’ উপন াসিটর িবষয়বst আেলাচনা কের নামকরেণর সাথকতা িবচার কেরা। 
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