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

 DSE-P2-BENGALI 
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 60 

The figures in the margin indicate full marks. 

 The question paper contains paper DSE-2A and DSE-2B
The candidates are required to answer any one from the two courses. 

Candidates should mention it clearly on the Answer Book. 

 DSE-2A
 (েছাটগl) 

১। িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৩×৪ = ১২
(ক) বাংলা েছাটগেlর উdব কার হাত ধের হেয়িছল ? তাঁর pথম গেlর নাম কী ? উিন েমাট কয়িট 

েছাটগl িলেখেছন ? 
(খ) ‘stীর পt’ গেlর stীর নাম কী ? গেl তার িববািহত জীবেনর কত বছেরর উেlখ আেছ ? েস বািড়র 

কত নmর বউ িছল ? 
(গ) ‘মেহশ’ গেl বিণত জিমদােরর নাম কী ? িতিন েকমন pkিতর মানুষ িছেলন ?
(ঘ) ‘জলসাঘর’ গl অনুসাের রায়বািড়েত কয়িট আsাবল িছল ? েসখােন েয েঘাড়ািট িছল তার নাম িক 

এবং কত বয়স ? 
(ঙ) ‘‘··· বsার মুখটা দিড় জিড়েয় এঁেট েবঁেধ পুkেরর জেলর নীেচ, পাঁেক িগেয় েয় রইল।’’ – কার 

কথা বলা হেয়েছ ? তার sামীর নাম কী ? েস েকন এমন করল ? 
(চ) ‘tতীয় d তসভা’ গlিট েকান ্  মূল gn েথেক েনওয়া ? gnিট কেব pকািশত হয় ? এই গেl েকান ্  

েপৗরািণক িবষেয়র অবতারণা করা হেয়েছ ? 
  
২। িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৬×৪ = ২৪

(ক) বাংলা েছাটগl কেlাল পেব এেস েয বাঁক িনেয়িছল, তার সংিkp পিরচয় দাও।
(খ) রবীndনাথ ঠাkেরর ‘stীর পt’ গlিটেক েকান ্ পেবর অn k করা হয় ? রবীndনােথর েছাটগেlর 

েkেt এই পেবর বিশ  েলেখা। 
(গ) ‘মেহশ’ গেlর েশেষ সমাজব বsার পিরবতেনর েয ইি ত আেছ তার srপ উdাটন কেরা। 
(ঘ) ‘জলসাঘর’ গেlর মিহম চিরtিটর পিরচয় দাও।
(ঙ) ‘dঃশাসনীয়’ গেl েচারাকারবােরর েয পিরচয় গlকার িদেয়েছন তা িববৃত কেরা।
(চ) ‘tতীয় d তসভা’ গেlর মূল বkব  সংেkেপ েলেখা।

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

(ক) বাংলা হাস রসাtক গlধারার একিট rপেরখা তির কেরা।
(খ) ‘stীর পt’ গেlর নািয়কা চিরtিট িচিtত কেরা।
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(গ) ‘জলসাঘর’ গেl গlকার জিমদারীব বsার েয ছিব tেল ধেরেছন তার পিরচয় দাও।
(ঘ) ‘মেহশ’ গেl মেহেশর মৃt র জন  েক বা কারা দায়ী যুিkসহ আেলাচনা কেরা।

  
 DSE-2B

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

(ক) বাংলা কথা সািহেত র ‘চtথ সmাট’ হেলন তারাশ র বেn াপাধ ায় – বkা েক ? কালানুkেম অপর 
িতন সmােটর নােমােlখ কেরা। 

(খ) ‘রায়বািড়’ গlিট কেব, েকাথায় pথম pকািশত হয় ? এিট েকান ্গlgেnর অnগত ? গlgnিট কােক 
উৎসগ করা হয় ? 

(গ) ‘েস ঐ চাঁেদর িদেক চািহয়া রিহল।’ – েস েক ? েকান ্ চাঁদ ? তখন কী হেয়িছল ?
(ঘ) ‘হারােনর নাতজামাই’ গেl rব পদিট উেlখ কেরা। কার মুেখ এই rব পদিট কতবার উcািরত 

হেয়েছ ? েকন এই rব পদিট বারবার উcািরত হেয়েছ ? 
(ঙ) ‘pাৈগিতহািসক’ গেl িভখুর নারীসে র পিরচয় দাও।
(চ) ‘অতসীমামী’ গেl কথেকর দৃি েত যতীেনর rপ বণনা কেরা।

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

(ক) ‘রংলাল েবশ বড় চাষী’ – kিষজীবী রংলােলর শখ-আhােদর পিরচয় দাও।
(খ) ‘রায়বািড়’ গেl কালী বাগদী চিরেtর পিরচয় িদেয় গেl তার উপিsিতর কারণ বুিঝেয় দাও। 
(গ) ‘bজ িনdাসk েচাখ েমিলয়া বিলল — না।’ - ‘না’ গেl িনdাহীন bজ কীভােব, কখন িনdাসk হল ? 
(ঘ) ‘dঃশাসনীয়’ ও ‘হারােনর নাতজামাই’ গেl dই পুিলশ আিধকািরেকর নাম উেlখ কের এেদর চািরt 

সাদৃশ  বণনা কেরা। এই চািরt সাদৃেশ র সmাব  কারণ েতামার মেত কী হেত পাের ? 
(ঙ) মািনক বেn াপাধ ায় কেব, েকান ্  িবেশষ রাজৈনিতক দেলর সদস পদ gহণ কেরন ? এই িবিশ  

রাজৈনিতক মতবাদ ছাপ েফেলেছ েতামার পাঠ  এমন িতনিট গেlর নােমােlখ কেরা। রাজৈনিতক 
মতবাদ pভািবত এই িতনিট গেlর সাধারণ চিরt বিশ  উেlখ কেরা। 

(চ) ‘অতসীমামী’ গlিট কেব, েকান ্  পিtকায় pথম pকািশত হয় ? েলখেকর পরবতী গlধারা েথেক এই 
গl েকাথায় পৃথক তা আেলাচনা কেরা। 

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

(ক) তারাশ র বেn াপাধ ােয়র ‘ডাইনী’ গlেক অিতpাkত গl rেপ িচিhত করা যায় িকনা এ িবষেয় 
েতামার মতামত দাও। 

(খ) ‘রাইকমল’ গেl ব বতার েয আবহ ব বহার করা হেয়েছ তার পিরচয় িদেয় এই আবহ ব বহােরর 
কারণ িনণয় কেরা। 

(গ) ‘pাৈগিতহািসক’ শেbর অথ েলেখা। এই গেl েক বা কারা, েকান ্ অেথ pাৈগিতহািসক তা বুিঝেয় 
দাও। 

(ঘ) ‘dঃশাসনীয়’ গেlর নামকরেণর সাথকতা িবচার কেরা।

 ——×—— 
 


