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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

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

BNGGDSE01T-BENGALI (DSE1A) 

বাংলা কlিবjান ও গােয়nা কািহিন 

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  p  িনেয় মাট চারিট  pে র উtর দাওঃ ১০×৪ = ৪০

 একক - ১
(ক) গােয়nা কািহিন িহেসেব ‘শজাrর কাঁটা’ উপন াসিটর িবেশষt িনrপণ কেরা। ১০

 অথবা
(খ) pিতিহংসায় জজর্িরত হেয় মানুষ কতটা িহংs ও ভয় র হেয় উেঠেছ ‘শজাrর কাঁটা’ উপন ােসর কািহিন 

অনুসরেণ দখাও। 
১০

  
 একক – ২

(গ) বাংলা সািহেত র জনিpয় একিট কাlিনক চিরt ‘ঘনাদা’ — তামার পাঠ  ‘ম লgেহ ঘনাদা’ gnিট 
অবলmেন তার পিরচয় দাও। 

১০

 অথবা
(ঘ) ‘‘এমন এক অিভjতার ভাগীদার হেত যািc, পৃিথবীর মানুেষর যা কlনার বাইের’’ — বkার 

অিভjতার বণর্না দাও। 
১০

  
 একক - ৩

(ঙ) pেফসর শk ‘ ব ামযাtীর ডােয়রী’-র মেধ  িনেজর িবjানচচর্া আর অিভযােনর কথা িলেখেছন। 
অিভযােনর সূt ধের সাধনমg অথচ সামান  খ াপােট বাঙািল িবjানীিটর পিরচয় িলিপবd কেরা। 

১০

 অথবা
(চ) pেফসর শk গালক রহেস র সমাধান কীভােব কেরিছেলন লেখা। ১০

  
 একক - ৪

(ছ) শীেষর্n ু মুেখাপাধ ােয়র ‘িসঁিড় ভেঙ ভেঙ’ উপন াসিট আসেল মানুেষর কামনা-বাসনা-অহংকার ও 
পাশিবকতার এক dদর্াn দিলল — আেলাচনা কেরা। 

১০

 অথবা
(জ) ‘িসঁিড় ভেঙ ভেঙ’ উপন াসিটর নামকরেণর সাথর্কতা িবচার কেরা। ১০
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২। িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ৫×২= ১০

(ক) দবািশসেক হত া করেত pবাল কন সফল হয়িন ? ৫
(খ) ‘‘মr িমর মেধ  আমােদর হািরেয় যাওয়া য ভিবষ েতর একটা আভাস তাই বা কমন কের বুঝেবা’’ 

 — pস  উেlখ কের তাৎপযর্ লেখা। 
৫

(গ) অদৃশ  হওয়ার ওষুধ তিরেত pেফসর শk কী কী উপকরণ ব বহার কেরিছেলন ? এgিল ব বহােরর কথা 
িতিন কােক জািনেয়িছেলন ? 

৪+১

(ঘ) ‘‘ লাকটােক দখেল এক  যন অsিs হয়’’ – ক, কােক দখেল অsিsেবাধ কের ? লাকিটর পিরচয় 
দাও। 

১+১+৩

  
 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. 

 ——×—— 
 


