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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 

B.A. Programme 5th Semester Examination, 2021  

DSE1/2-P1-BENGALI 
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 60 

The figures in the margin indicate full marks. 

 The question paper contains paper DSE-1A and DSE-1B
The candidates are required to answer any one from the two courses. 

Candidates should mention it clearly on the Answer Book. 
 DSE-1A   (উপন াস) 
 িবভাগ-ক
১। িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৩×৪ = ১২

(ক) ‘আলােলর ঘের dলাল’ gnিট কার েলখা ? এই gেn বাংলা উপন ােসর dিট উেlখেযাগ  বিশ  
েলেখা। 

(খ) বি মচnd চে াপাধ ােয়র ‘k কােnর উইল’ উপন াসিটর মেধ েকান ্ সামািজক সমস ার উেlখ 
আেছ ? েসই সমস া েকান ্  েকান ্  চিরেt pকাশ পায় ? 

(গ) কেlাল েগা ীর িতনজন ঔপন ািসেকর নাম ও তাঁেদর একিট কের উপন ােসর নাম েলেখা। 
(ঘ) তৎকালীন িবধবা িববাহ সমস া pভাব েফেলেছ শরৎচnd চে াপাধ ােয়র এমন িতনিট উপন ােসর নাম 

েলেখা। 
(ঙ) ‘k কােnর উইল’ উপন ােস pথম উইেল হরলাল ও েগািবnলাল সmিtর কতখািন কের অংশ 

েপেয়িছল ? তাছাড়া আর েক েক সmিtর অংশ কত k কের েপত ? 
(চ) ‘েদনা পাওনা’ উপন ােস েদনাদার ও পাওনাদার েক বা কারা ?

  
 িবভাগ-খ
২। িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৬×৪ = ২৪

(ক) ঊনিবংশ শতাbীর রাজৈনিতক আেnালন বি েমর উপন ােস কতটা pভাবিবsার কেরেছ তা 
আেলাচনা কেরা। 

(খ) প ােশর মmnেরর েpিkেত রিচত বাংলা উপন াস সmেn আেলাচনা কেরা।
(গ) বাrণী সেরাবেরর পিরচয় দাও এবং ‘k কােnর উইল’ উপন ােস এই সেরাবেরর িমকা আেলাচনা 

কেরা। 
(ঘ) ‘k কােnর উইল’ উপন ােসর হরলাল চিরtিট িবে ষণ কেরা।
(ঙ) ‘েদনা পাওনা’ উপন ােস িনমল- হমর দাmত  জীবেনর উপকািহনী কীভােব মূল কািহনীেক pভািবত 

কেরেছ তা আেলাচনা কেরা। 
(চ) েষাড়শী কীভােব অলকােত rপাnিরত হেলা – েস সmেক সংিkp পিরচয় দাও।

  
 িবভাগ-গ
৩। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ১২×২ = ২৪

(ক) বাংলা উপন ােস ব ভ  আেnালেনর েpিkত ও pভাব সmেn আেলাচনা কেরা।
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(খ) ‘k কােnর উইল’ উপন ােস উইল পিরবতন কীভােব উপন ােসর ঘটনা ও চিরtেক িনয়িntত কেরেছ 
তা আেলাচনা কের েদখাও। 

(গ) সামািজক উপন াস কােক বেল ? ‘k কােnর উইল’ উপন াসেক সামািজক উপন াস বলা যায় িকনা 
তা িবচার কেরা। 

(ঘ) ‘েদনা পাওনা’ উপন ােসর ধমীয় ও আথ-সামািজক পট িম সmেক িবশদ আেলাচনা কেরা। 
  

 DSE-1B   (েছাটগl) 
 িবভাগ-ক
১। িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৩×৪ = ১২

(ক) ‘বষাযাপন’ কিবতায় রবীndনাথ ঠাkর েছাটগেlর েয সংjা িদেয়েছন, তা েলেখা।
(খ) ‘‘মা হবার dঃখ k েপলুম; িকnt মা হবার মুিk k েপলুম না।’’ – েকান ্গেlর, কার উিk ? এই 

উিkর মধ  িদেয় কী মানিসকতা েট উেঠেছ ? 
(গ) বাংলা সািহেত র িতনজন মিহলা েছাটগlকার এবং তাঁেদর একিট কের েছাটগেlর নাম েলেখা। 
(ঘ) শরৎচnd চে াপাধ ােয়র ‘মেহশ’ গlিট কেব, েকান ্পিtকায় pথম pকািশত হয় ? এই গেlর d’িট 

চিরেtর নাম েলেখা। 
(ঙ) পর রােমর ‘tতীয় d তসভা’ গlিট েকান ্ধরেনর গl ? এিট তাঁর েকান ্গlgেnর অnগত ? 
(চ) ‘‘েবানেক কাপড় িদেয় বউ-এর সে  মsরা ? যেমর অrিচ, লkীছাড়া’’ – গেlর নাম ও pস  

উেlখ কেরা। 
  
 িবভাগ-খ
২। িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৬×৪ = ২৪

(ক) বাংলা েছাটগেlর ধারায় কেlালকােলর েলখক েগা ীর অিভনবt সংেkেপ উেlখ কেরা। 
(খ) বাংলা েছাটগেlর উdব লেg িকছু kd রচনার সাkাৎ েমেল – এই জাতীয় রচনার সংিkp পিরচয় 

দাও। 
(গ) ‘dঃশাসনীয়’ গেlর রােবয়া চিরtিট আেলাচনা কেরা।
(ঘ) ‘tতীয় d তসভা’ গেlর েলখেকর pkত নাম কী ? এই গেl krেkেtর যুেdর পঁিচশ িদন পূেবর 

পা ব িশিবেরর যুd pstিতর বণনা দাও। 
(ঙ) তারাশংকর বেn াপাধ ােয়র ‘জলসাঘর’ েছাটগেl নবীন ও pবীেণর dnd আেলাচনা কেরা। 
(চ) মানেবতর pাণীর pিত মানুেষর hদয়-বাৎসল  ‘মেহশ’ গেl কীভােব ব k হেয়েছ, তা আেলাচনা 

কেরা। 
  
 িবভাগ-গ
৩। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ১২×২ = ২৪

(ক) উিনশ শতেক বাংলা েছাটগেlর অিবভাব ও িবকােশর েpkাপট সmেক আেলাচনা কেরা। 
(খ) এ sামীর কােছ stীর পt নয়, পুrেষর কােছ নারীর পt, গlিটর নাম নারীর পt হইেত পািরত। – 

‘stীর পt’ গlিটর নামকরণ যথাথ িকনা আেলাচনা কেরা। 
(গ) ‘জলসাঘর’ গেlর িব mর রায় চিরtিট আেলাচনা কেরা।
(ঘ) ‘মেহশ’ গেl মেহেশর মৃt র জন  েক বা কারা দায়ী — আেলাচনা কেরা।

 ——×—— 
 


