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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 5th Semester Examination, 2020, held in 2021 

BNGACOR11T-BENGALI (CC11) 
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

pািnক সীমার মধ s সংখ ািট pে র মান িনেদশ কের।  
পরীkাথীেদর িনেজর ভাষায় যথাসmব শbসীমার মেধ  উtর িদেত হেব। 

১। pিতিট একক েথেক একিট  কের েমাট চারিট  pে র (অনিধক ৩০০ শেb) উtর দাওঃ ১০×৪= ৪০

 একক - ১
(ক) ‘ এই pথম ঐিতহািসক উপনয্াস িলিখলাম’— বি মচেndর এই বkেবয্র েpিkেত ‘রাজিসংহ’-েক একিট 

সফল ঐিতহািসক উপনয্াস বলা যায় িক-না আেলাচনা কেরা।  
১০

 অথবা
(খ) ‘েজবউিnসা সmাট pাসােদর অবrd অেচতন আরামগভ হইেত তীb যntণার পর ধলুায় িম  হইয়া উদার 

জগতীতেল জngহণ কিরল। এখন হইেত েস অনn জগৎবািসনী রমণী।’ —  এই উিkর ইি ত অনুসরণ কের 
‘রাজিসংহ’ উপনয্ােসর েজবউিnসা চিরtিটর পিরণিত িবে ষণ কেরা। 

১০

  
 একক – ২

(গ) রাজৈনিতক উপনয্াস িহেসেব শরৎচেndর ‘পেথর দাবী’ কতখািন সাথকতা অজন কেরেছ — েস িবষেয় 
েতামার মতামত জানাও। 

১০

 অথবা
(ঘ) dnd েথেক উtরেণর অ-পূব আখয্ান অপূব চিরtিটেক েকnd কের রিচত হেয়েছ। — শরৎচেndর ‘পেথর 

দাবী’ অনুসরেণ মnবয্িটর যথাথতা িনেদশ কেরা।  
১০

  
 একক – ৩ 

(ঙ) তারাশ েরর ‘গণেদবতা’ উপনয্ােসর নামকরেণর সাথকতা িবচার কেরা। pস ত, ‘গণেদবতা’ ও 
‘চ ীম প’ -এ dিট িশেরানােমর মেধয্ েকান ্  িট সাথকতর তা’ িবে ষণ কের েদখাও।  

১০

 অথবা 
(চ) েদবু েঘােষর আদশবােদর বৃtিট িবিচt ঘটনা-সংঘােতর মেধয্ িদেয় কীভােব kমpসািরত হেয়েছ তা 

েদখাও। 
১০

  
 একক – ৪ 

(ছ) ‘পdানদীর মািঝ’ উপনয্ােস েজেলেদর জীবন-িচtেণ ঔপনয্ািসেকর দৃি ভি র পিরচয় দাও।  ১০
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 অথবা
(জ) ‘বাংলা উপনয্ােসর নারী চিরt সৃি র ধারাবািহকতায় কিপলা চিরt মািনক বেnয্াপাধয্ােয়র এক েমৗিলক 

সংেযাজন।’ —  আেলাচনা কেরা। 
১০

  
২। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র সংিkp উtর দাওঃ (pিতিট উtেরর শbসংখয্া অনিধক ১৫০ হেব) ৫×২= ১০

(ক) ‘ যাহােক আমার িববাহ কিরেত ইcা কের, তাহার িচt ত tিম পা িদয়া ভাি য়া েফিলয়াছ।’ 
—  েক, কােক, েকান  ্  pসে  একথা বেলেছ ? বkার অিভpায়িট বয্k কেরা। 

১+১+১+২

(খ) ‘িকnt আিম বিল তােত কাজ েনই — ভারতী এঁর ভার িনন। এই dবল মানষুিটেক এক  মজবতু কের গেড়
tলুন। িক বল সুিমtা ?’ 
—  কার সmেক এই উিk ? বkা েক ? pস  উেlখ কের বkার এইrপ িসdাngহেণর কারণ বয্াখয্া কেরা। 

১+১+১+২

(গ) ‘আিজকার এই kd ঘটনািট েযন বটবৃেkর অিতkd একিট বীজকণার সে  tলনীয়। িকnt েসই এক কণার 
মেধয্ই লুকাইয়া আেছ এক িবরাট মহীrেহর সmাবনা।’ 
—  ‘kd ঘটনািট’ কী ? ‘িবরাট মহীrেহর সmাবনা’-এর িনিহত বয্ নািট পিরsট কেরা। 

২+৩

(ঘ) ‘িবপেদ আপেদ মুখ চািহবার একজন আেছ kেবেরর, তার কােছ িগয়া দাঁড়াইেব।’
—  kেবেরর ‘একজন’ েক ? কীভােব েস kেবেরর একজন হেয় উেঠেছ তা’ সংেkেপ েলেখা। 

১+৪

  
 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp to 

their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after end of 
exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong submission (at in 
proper address). Students are strongly advised not to submit multiple copies of the same 
answer script. 

 ——×—— 
 


