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

DSE-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 

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

(ক) sভাব কিব বলেত pাবিnক কী বুিঝেয়েছন ? pাবিnেকর মেত এই sভাব কিবর দেল কারা কারা  
পেড়ন ? 

(খ) বি মচেndর ‘িবদ াপিত ও জয়েদব’ কী নােম, েকান  ্ পিtকায় pকািশত হয় ? এই pবেn উিlিখত 
অন ান  কিবেদর নাম েলখ। 

(গ) ‘েমঘদূত’ pবেn pাবিnক েকান ্  েকান ্  নদী ও নগরীর উেlখ কেরেছন।
(ঘ) বি মচেndর ‘বাhবল বড় না বাক বল বড়’ এই pবেn কােক েবিশ pাধান  েদওয়া হেয়েছ এবং েকন ? 
(ঙ) গােছর িলিপ েবাঝার pধান pিতবnকgিলর উেlখ কেরা।
(চ) ‘রায়ত’ শেbর অথ কী ? ‘রায়েতর কথা’ pবেn pাবিnেকর কী ধরেনর সহমিমতা pকাশ েপেয়েছ ? 

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

(ক) ‘িবjান ও সািহেত ’র সmক বলেত pাবিnেকর েকান ্ িচnেনর pকাশ ঘেটেছ ?
(খ) ‘‘সকলই িনয়েমর ফল, সািহত ও িনয়েমর ফল’ – েলখেকর এrপ বkেব র কারণ ব াখ া কেরা। 
(গ) প য়া কী ? এই িশl সmেক িশlীর অিভjান কতটা gহণেযাগ  বেল েতামার মেন হয় ? 
(ঘ) ‘বা ালা ভাষা’ pবnিটেত pাবিnেকর ভাষা সংkাn ধারণার পিরচয় দাও।
(ঙ) ‘িশkার িমলন’ pবেn রবীndনােথর িশkািচnার েচেয়, রাজৈনিতক িচnাই pকট — আেলাচনা কেরা। 
(চ) ‘জািত সংskিত ও সািহত ’ সmেক এবং তােদর pkিত সmেক pাবিnেকর ধ ানধারণার পিরচয় দাও। 

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

(ক) ‘িবদ াপিত ও জয়েদব’ pবেn dই মহান কিবর কিব pিতভার েয tল মলূ  িবচার pাবিnক কেরেছন, 
েস-সmেক আেলাকপাত কেরা। 
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(খ) ‘েমঘদূত’ pবেn dই কােলর মেধ  েযাগােযােগর মাধ ম িহসােব েয কlনার কথা pাবিnক বেলেছন, তার 
বণনা দাও। 

(গ) ‘বাবু’ pবেn তৎকালীন বাবুেদর চিরt-িচtেণ বি মচেndর তীযক ভাষা ব বহােরর নপুণ  িবচার কেরা। 
(ঘ) বুdেদব বসুর ‘রামায়ণ ’ pবn অবলmেন ‘রাম’ চিরেtর পিরচয় দাও।

  
 DSE-1B 

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

(ক) pাক ্  বি মযুেগ বাংলা উপন াস রচনার pয়াস কেরিছেলন এমন িতনজন েলখক ও তাঁেদর রচনার নাম 
কেরা। 

(খ) বাংলা সািহেত র েয-েকােনা িতনজন মিহলা ঔপন ািসেকর নাম উেlখ কের, তাঁেদর একিট কের 
উপন ােসর নাম েলেখা। 

(গ) k কােnর উইল কতবার বদলােনা হয় ? উইল বদলােনার কারণgিল কী িছল ?
(ঘ) ‘‘যতিদন tিম ভিkর েযাগ , ততিদন আমারও ভিk; যতিদন tিম িব াসী, ততিদন আমারও িব াস।’’ 

– বkা েক ? কােক উেdশ  কের একথা বলা হেয়েছ ? এই মnেব র কারণ কী ? 
(ঙ) েগািবnলাল েরািহনীেক িনেয় েকাথায় উেঠিছল ? জায়গািট েকান ্ েজলায় অবিsত ? ঐ sান িদেয় বেয় 

যাওয়া নদীিটর নাম কী ? 
(চ) েষাড়শীর পূবনাম কী িছল ? েস েকাথাকার ভরবী িছল ? েসই মিnরিট েক sাপন কেরিছেলন ? 

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

(ক) বাংলা ঐিতহািসক উপন ােসর েkেt রেমশচnd দেtর অবদান আেলাচনা কেরা।
(খ) dই িব যুd মধ কালীন বাংলা উপন ােসর বিশ gিল েলেখা।
(গ) ‘k কােnর উইল’ উপন ােস মাধবীনাথ চিরেtর grt আেলাচনা কেরা।
(ঘ) ‘k কােnর উইল’ উপন ােসর পিরিশ  অংশিটর grt েলেখা।
(ঙ) ‘েদনা পাওনা’ উপন ােস িনমল- হমর দাmত  জীবেনর িববরণ িদেয় এই অংেশর pেয়াজনীয়তা বুিঝেয় 

দাও। 
(চ) ‘েদনা পাওনা’ উপন ােস উেlিখত চ ীম েপর কাযpণালী উেlখ কেরা।

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

(ক) কােদর pেচ ায়, কীভােব উিনশ শতেক বাংলা উপন ােসর উdব ও kমিবকাশ সmব হেয়িছল, েস- 
সmেক আেলাচনা কেরা। 

(খ) ‘k কােnর উইল’ উপন ােসর নািয়কা েক ? যুিkসহ আেলাচনা কেরা।
(গ) বি মচেndর নীিতবাদ ‘k কােnর উইল’ উপন ােসর ঘটনাবলীেক কতখািন pভািবত কেরেছ, েস- 

সmেক আেলাচনা কেরা। 
(ঘ) ‘েদনা পাওনা’ উপন ােস নািয়কার জীবেন নবজাgত েpেমর সে  আtমযাদার িবেরাধ কীভােব 

rপািয়ত হেয়েছ ? 
 ——×—— 
 


