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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 6th Semester Examination, 2022 

BNGADSE05T-BENGALI (DSE3/4) 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের। 
পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথাসmব শbসীমার মেধ  উtর কিরেব। 

 িবভাগ-ক
  ১। pিতিট একক েথেক একিট  কের েমাট চারিট  pে র উtর দাওঃ 

(pিতিট উtেরর শbসংখ া অনিধক ৩০০ হেব) 
১০×৪ = ৪০

 একক-১ 
(ক) প ােশর মnnেরর বাsব rপ বণনা কের বাংলা উপন ােস তার কতটা pিতফলন ঘেটেছ েস িবষেয় 

আেলাকপাত কেরা। 
১০

 অথবা 
(খ) েদশভােগর কrণ কািহিন বাংলা েছাটগেlর জগৎেক কতটা আেnািলত কেরেছ, dিট েছাটগl 

অনুসরেণ তার পিরচয় দাও। 
৫+৫

  
 একক-২

(গ) ‘অশিন সংেকত’ উপন ােসর নামকরণ কতখািন িশlসাথক হেয়েছ — আেলাচনা কেরা। ১০
 অথবা 

(ঘ) ‘অশিন সংেকত’ উপন ােসর কািহিন gnেণ dিট অpধান চিরেtর িমকা িবে ষণ কেরা। ৫+৫
  

 একক-৩
(ঙ) ‘আgনপািখ’ উপন াসিট আসেল এক নারীর একক pিতবাদ — আেলাচনা কেরা। ১০

 অথবা 
(চ) আ িলক ভাষা pেয়ােগর dারা ‘আgনপািখ’ উপন াসিট কতটা িশlসাথক হেয়েছ — তা িবে ষণ 

কেরা।  
১০

  
 একক-৪

(ছ) ‘ে িসংেটিবল’ গl েদশভাগজিনত অিsর সমেয়র আয়না হেয় উেঠেছ — আেলাচনা কেরা। ১০
 অথবা

(জ) ‘েক বাঁচায় েক বাঁেচ’ গlিটর িবষয়বstর আেলােক নামকরেণর সাথকতা িবচার কেরা। ১০
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 িবভাগ-খ
২। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র সংিkp উtর দাওঃ (pিতিটর শbসংখ া অনিধক ১৫০) ৫×২ = ১০

(ক) ‘The Great Calcutta Killing’ – শbিট েকান ্ ঘটনােক িচিhত কের ? ঘটনািটর নািতদীঘ বণনা 
কেরা।  

১+৪

(খ) ‘েসিদন হােট একটা ঘটনা েদেখ গ াচরণ নয়, হােটর সব েলাকই অবাক হেয় েগল।’ — ঘটনািট 
সmেক আেলাচনা কেরা। 

৫

(গ) ‘মাথায় আমার বাজ পড়ল।’ – েকান ্  কথা েন বkার মাথায় বাজ পড়ল ? এ িবষেয় বkার মানিসক 
অবsা উেlখ কেরা। 

২+৩

(ঘ) ‘ লুম না ভাই এই রােtর কথা। নিসেব থাকেল আবার েতামার লেগ েমালাকাত হইব।’ – েকান ্  
রােtর কথা এখােন বলা হেয়েছ ? বkার পিরণাম কী হেয়িছল ? 

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. 

 
——×—— 

 


