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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 
B.A. Honours 4th Semester Examination, 2022  

CC9-BENGALI 

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

 

 িবভাগ-ক

১। িনmিলিখত য- কােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৩×৪ = ১২
(ক) নবkমােরর pথমা stীর িক নাম িছল ? পরবতর্ী সমেয় স কী নাম ধারণ কেরিছল ? তার আর কী নাম 

িছল ? 
(খ) ‘‘যিদ জািনতাম য, stীেলােকর িববাহ দাসীt, তেব কদািপ িববাহ কিরতাম না।’’

—  উিkিটর বkা ক ? কােক বেলেছ ? কন বেলেছ ? 
(গ) ‘পlীসমাজ’ উপন াসিট pথম কত সােল pকািশত হয় ? এই উপন াসিটেত কতgিল পিরেcদ 

আেছ ? উপন াসিটর নাট rপ কী নােম হেয়িছল ? 
(ঘ) রেমেশর বাবার নাম িক িছল ? উপন াসিটর িতনজন অpধান চিরেtর নাম লেখা।
(ঙ) ‘কিব’ উপন াসিট কাথা থেক কেব pকািশত হয় ? উপন াসিট কােক উৎসগর্ করা হেয়িছল ? 
(চ) িনতাইেয়র কৗিলক উপািধ কী িছল ? খুব সংেkেপ িনতাইেয়র বংশপিরচয় দাও।

  

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

(ক) ‘কপালk লা’ উপন ােসর কাপািলক চিরtিটর grt আেলাচনা কেরা।
(খ) ‘কপালk লা’ উপন ােসর ঐিতহািসক অংেশর িশlসাথর্কতা িবচার কেরা।
(গ) ‘‘রেমশ একিট আদেশর্র pতীক মাt, তাহােক সজীব মানুষ বিলয়া মেন হয় না।’’ 

— মnব িটর যৗিkকতা িবচার কেরা। 
(ঘ) ‘‘বাবা ধু আেলা jেল দ র, ধু আেলা jেল দ।’’ 

— একথা কান  ্ উপন ােস ক বেলেছ ? আেলা jেল দবার মেধ  িদেয় কান  ্ বkব  জানােত 
চেয়েছ ? 

(ঙ) িনতাইেয়র জীবেন ঠাkরিঝ চিরtিটর grt আেলাচনা কেরা।
(চ) ‘কিব’ উপন ােসর অন তমা নািয়কা বসn িশlী তারাশ েরর অপূবর্ সৃি  — আেলাচনা কেরা। 
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 িবভাগ-গ 
৩। িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ১২×২ = ২৪

(ক) ‘কপালk লা’ চিরt সৃি েত বি মচেndর কান ্ভাবনা কাজ কেরিছল ? পিরণিত অংেশ বি মচেndর 
সই ভাবনা কতটা রিkত হেয়েছ ? 

(খ) ‘পlীসমাজ’ উপন ােস রমা ও রেমেশর pম িকভােব আকষর্ণ িবকষর্েণর dেnd জিটল হেয় উেঠেছ 
তা’ আেলাচনা কেরা। 

(গ) ‘পlীসমাজ’ উপন ােসর নামকরেণর সাথর্কতা িবচার কেরা।
(ঘ) উপন ােস স ীেতর িমকা ও তার pেয়াগ তারাশ েরর ‘কিব’ উপন াসিটেক কতটা সাথর্ক কের 

tেলেছ তা আেলাচনা কেরা। 
 

——×—— 
 


