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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Programme 5th Semester Examination, 2021-22 

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) ‘শজাrর কাঁটা’ উপন াসিটেত দবািশস চিরtিটর িবেশষt আেলাচনা কেরা। ১০

 অথবা
 ‘‘দািরেd র আবহাওয়ায় এই dেটা িরপু তােক pkিতs থাকেত দয়িন।’’ — ‘শজাrর কাঁটা’ অবলmেন 
মানুষিটর অpkিতs অবsার পিরচয় দাও। 

১০

  
 একক - ২

(খ) ‘ম লgেহ ঘনাদা’ কী জাতীয় রচনা তা আেলাচনা কের বুিঝেয় দাও। ১০
 অথবা
 ‘ম লgেহ ঘনাদা’ উপন ােস ম লgেহর য বণনা েট উেঠেছ তা তামার িনেজর ভাষায় লেখা। ১০

  
 একক - ৩

(গ) ‘pেফসর শk ও ম াকাও’ গl অবলmেন pেফসর শkর গেবষণায় ঘিনেয় আসা স ট ও স ট-উtরেণর 
কািহিনিট লেখা। 

১০

 অথবা
 ‘pেফসর শk ও গালক রহস ’ গেl গালেকর রহেস র সমাধান িকভােব হেয়িছল তা সংেkেপ 
আেলাচনা কেরা। 

১০

  
 একক - ৪

(ঘ) শীেষn ু মুেখাপাধ ােয়র ‘িসিড় ভেঙ ভেঙ’ উপন াসিট বতমান জিটল জীবেনর এক িব s দিলল — 
আেলাচনা কেরা। 

১০

 অথবা
 িশখা ও রীনা চিরেtর tলনামূলক আেলাচনা কেরা। ১০
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২। িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ৫×২= ১০
(ক) ‘‘এক জােতর লাক আেছ তারা ধ ুচাঁেদর কল ই দেখ, চাঁদ দখেত পায় না।’’ — বkা ক ? কান ্  

pসে  এই মnব  ? মnব িটর তাৎপয বুিঝেয় দাও। 
১+২+২=৫

(খ) ‘‘এত মাথা খািটেয় সাজােনা এত কে র আেয়াজন এমিন কের প  হেব নািক ?’’ — কান ্  আেয়াজেনর 
কথা বলা হেয়েছ ? কীভােব তা প  হওয়ার উপkম হেয়িছল ? 

২+৩=৫

(গ) ‘‘এ পািখ ঘের রাখেল ঘর আেলা হেয় যােব।’’ — কান ্ পািখর কথা বলা হেয়েছ ? সিটর আিদ বাসsান 
কাথায় ? তােক ঘের রাখেল ঘর আেলা হেব কন ? 

১+১+৩=৫

(ঘ) ‘‘হয়েতা শিk পরীkা করেত চাইিছল।’’ — ক, কীভােব শিk পরীkা করেত চাইিছল ? পরীkার ফল 
কী হেয়িছল ?  

৩+২=৫

  
 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. 

 ——×—— 
 


