
UG/5th Sem/BNG/H/21(CBCS) 

 

UG 5th Semester Examination 2021 

Bengali (Honours) 

Paper Code : DSE 2A or 2B or 2C 

[CBCS] 
 

  Time : Two hours         Full Marks : 32 

 

যে য োন ো এ টি গুনের সব প্রনের উত্তর লিখনে হনব। 

দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সংখ্যা প্রশ্নের পূণবমান ক্ষনশ্নদব শক। 

ল ম্নলিলখে প্রেগুলির উত্তর দোও। 

 

2A (গুে -  ) উপ যোস ও য োটগল্প 

১। অক্ষিক্ষিৎ সসশ্ননর ‘রহু চণ্ডাশ্নের হাড়’ উপনযাশ্নসর নামকরশ্নণর সার্বকতা আশ্নোচনা কশ্নরা। ৮ 

অর্বা 

  ‘রহু চণ্ডাশ্নের হাড়’ উপনযাশ্নসর শাক্ষরবা চক্ষরত্রটি ক্ষবশ্নেষণ কশ্নরা।   ৮ 

                                                                                         

২। অক্ষিক্ষিৎ সসশ্ননর ‘রহু চন্ডাশ্নের হাড়’ উপনযাশ্নস ক্ষনম্নবর্গীয় িীবনধারার সে প্রকাশ ঘশ্নেশ্নে তা সংশ্নিশ্নপ আশ্নোচনা 

কশ্নরা।  ৮ 

অর্বা 

 ‘রহু চণ্ডাশ্নের হাড়’ উপনযাসটিশ্নক ক্ষক আঞ্চক্ষেক উপনযাস বো োয় ? সতামার মতামশ্নতর পশ্নি েুক্ষি দাও।  ৮ 

 

৩। অক্ষময়িূষণ মিুমদাশ্নরর ‘ততঃক্ষকম’  ।র্গশ্নের নামকরশ্নণর সার্বকতা ক্ষবচার কশ্নরা  ৮ 

অর্বা 

অসুস্থ নশ্নবনু্দর মানক্ষসক দ্বশ্নের মাশ্নে বারবার এশ্নসশ্নে শীশ্নতর মাশ্নের কর্া। ক্ষবমে কশ্নরর ‘শীশ্নতর মাে’ র্গশ্নে ক্ষবষয়টি কতো 

ক্ষশেসফে হশ্নয়শ্নে তা ক্ষবশ্নেষণ কশ্নরা।  ৮                    ৮  

 

৪। ‘িারতবষব’ র্গশ্নে সসয়দ মুস্তাফা ক্ষসরাি সকান িারতবশ্নষবর কর্া বশ্নেশ্নেন , র্গেটি অনুসরশ্নণ আশ্নোচনা কশ্নরা।   ৮ 

অর্বা 

মানুশ্নষর মশ্ননর ক্ষবক্ষচত্র ক্ষিয়া-প্রক্ষতক্ষিয়াই রূপ োি কশ্নরশ্নে নশ্নরন্দ্রনার্ ক্ষমশ্নত্রর ‘রস’ র্গশ্নের সমাতাশ্নেফ ও মািু খ্াতুশ্ননর 

সম্পশ্নকব র মশ্নধয ক্ষদশ্নয় -- ক্ষবষয়টি বযাখ্যা কশ্নরা। ৮ 

              



2B (গুে - খ) প্রবন্ধ (লিেীয় পেয োয়) 
 

Time : Two Hours                                                                                                      Full Marks:32 

 

১। প্রমর্ সচৌধুরী তাাঁ র ‘িারতচন্দ্র’ প্রবশ্নে বশ্নেশ্নেন , “িারতচন্দ্র সচশ্নয়ক্ষেশ্নেন তাাঁ র কাশ্নবয প্রসাদগুণ র্াকশ্নব ও তা হশ্নব 

রসাে।” িারতচশ্নন্দ্রর কাশ্নবযর এই সবক্ষশষ্ট্যশ্নক প্রমর্ সচৌধুক্ষর কীিাশ্নব বযাখ্যা কশ্নরশ্নেন তা আশ্নোচনা কশ্নরা।                                

 ৮ 

অর্বা 

‘সাক্ষহশ্নতয সখ্ো করবার অক্ষধকার আমাশ্নদর আশ্নে’ বেশ্নত প্রমর্ সচৌধুরী ঠিক কী সবাোশ্নত চান তা তাাঁ র ‘সাক্ষহশ্নতয সখ্ো' 

প্রবশ্নের মাধযশ্নম বুক্ষেশ্নয় দাও।                  ৮                                                                       

২। “আমাশ্নদর িীবশ্ননর সে ঐকয সনই, একর্াও সেমন সতয - ”আমাশ্নদর মশ্নন সে ঐশ্নকযর আশা আশ্নে সস কর্াও সতমক্ষন 

সতয - এই উক্ষির মশ্নধয ক্ষদশ্নয়  প্রমর্ সচৌধুরী ঠিক কী বেশ্নত সচশ্নয়শ্নেন তা তাাঁ র ‘িারতবশ্নষবর ঐকয’ প্রবশ্নের মাধযশ্নম বুক্ষেশ্নয় 

দাও।   ৮  

অর্বা 

বাংোর কৃষশ্নকর প্রকৃত অবস্থা প্রমর্ সচৌধুরীর ‘রায়শ্নতর কর্া’ প্রবশ্নে সেিাশ্নব বক্ষণবত হশ্নয়শ্নে তা আশ্নোচনা কশ্নরা ।   ৮  

 

৩।  “আমাশ্নদর সে সাক্ষহশ্নতযর ির্গৎ তাশ্নক সতযও বক্ষেশ্নত পাক্ষরশ্নতক্ষে না, ক্ষমর্যাও বক্ষেশ্নত পাক্ষরশ্নতক্ষে না,- সতয-ক্ষমর্যার 

মােখ্াশ্নন দাাঁ ড়াইয়া সস আমাক্ষদর্গশ্নক ক্ষদশ্নতশ্নে ক্ষবক্ষচত্র রসানুিূক্ষত” -  শক্ষশিূষণ দাশগুশ্নের ‘সাক্ষহশ্নতযর স্বরূপ’ প্রবে অবেম্বশ্নন 

এই মন্তবযটি আশ্নোচনা কশ্নরা।  ৮  

অর্বা 

“এ রস আমাশ্নদর িারতীয় বা ক্ষহনু্দ সাক্ষহশ্নতযর রস নয়, আমরা িীবশ্ননও এ রসশ্নক প্রশ্রয় ক্ষদই না” - সকান রস প্রসশ্নে সকন এ 

কর্া বো হশ্নয়শ্নে প্রাবক্ষেশ্নকর বিবয অনুোয়ী আশ্নোচনা কশ্নরা।  ৮ 

  

৪।  সর্গাপাে হােদার তাাঁ র ‘আধুক্ষনক সাক্ষহতয’  পুরাতন সাক্ষহশ্নতযরপ্রবশ্নে েুর্গধশ্নমবর ক্ষনক্ষরশ্নখ্ আধুক্ষনক ও সে সিদশ্নরখ্া ক্ষচক্ষিত 

কশ্নরশ্নেন তা প্রাবক্ষেশ্নকর অনুসরশ্নণ বুক্ষেশ্নয় দাও ।   ৮ 

অর্বা 

‘সোের্গে’ প্রবশ্নে শ্রীকুমার বশ্নন্দযাপাধযাশ্নয়র বিবয সংশ্নিশ্নপ আশ্নোচনা কশ্নরা। ৮ 

 

 

 

 

 

 

 

                                 



2C (গুে – গ)   লবেো ও  োট  

 

Time : Two Hours          Full Marks :32  

         

১। সিযাক্ষতক্ষরন্দ্রনার্ োকুশ্নরর  ‘পুরুক্ষবিম’ নােকটি ক্ষক ঐক্ষতহাক্ষসক নােক ? সতামার উত্তশ্নরর স্বপশ্নি েুক্ষি দাও। ৮  

অর্বা 

 সিযাক্ষতক্ষরন্দ্রনাশ্নর্র ‘পুরুক্ষবিম’ নােশ্নকর ঐেক্ষবো চক্ষরত্রটি আশ্নোচনা কশ্নরা।  ৮    ৮ 

 

২। সিযাক্ষতক্ষরন্দ্রনাশ্নর্র ‘পুরুক্ষবিম’ নােশ্নক বযবহৃত র্গানগুক্ষের প্রাসক্ষেকতা আশ্নোচনা কশ্নরা।  ৮ 

অর্বা 

র্গিীর ক্ষবিাতীয় সপ্রশ্নমর দৃষ্ট্ান্ত ক্ষহশ্নসশ্নব অম্বাক্ষেকা ও সসশ্নকন্দার শা’ র সপ্রমকাক্ষহক্ষন  সিযাক্ষতক্ষরন্দ্রনাশ্নর্র ‘পুরুক্ষবিম’ নােশ্নকর 

অনযতম সম্পদ - মন্তবযটির ের্ার্বতা ক্ষবচার কশ্নরা। ৮                 ৮ 

 

৩। রবীন্দ্রনাশ্নর্র ‘িীবনশ্নদবতা’ কক্ষবতায় কক্ষবর িীবনশ্নদবতা-িাবনা কীিাশ্নব রূপাক্ষয়ত হশ্নয়শ্নে তা আশ্নোচনা কশ্নরা।  ৮  

অর্বা 

“ক্ষশে, সসৌন্দেব, তত্ত্ব প্রিৃক্ষত ক্ষবচার করশ্নে  ‘ক্ষচত্রা’ কাবযশ্নক সববশ্নশ্রষ্ঠ সর্গৌরব ক্ষদশ্নত হয়।” উি কাশ্নবযর সে সকাশ্ননা দুটি পােয 

কক্ষবতা অবেম্বশ্নন  মন্তবযটি ক্ষবশ্নেষণ কশ্নরা।  ৮                  ৮  

     

৪। বযাখ্যা কশ্নরা ( সে সকাশ্ননা দুটি) । ৪+৪=৮                                                           

   ক)      অন্তরমাশ্নে শুধু তুক্ষম একা একাকী 

        তুক্ষম অন্তর বযাক্ষপনী। 

        একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সিে নয়শ্নন, 

        একটি পদ্ম হৃদয়-বৃন্ত-শয়শ্নন, 

        একটি চন্দ্র অসীম ক্ষচত্তর্গর্গশ্নন 

        চাক্ষর ক্ষদশ্নক ক্ষচরোক্ষমনী। 

     খ্)     অন্তরমাশ্নে বক্ষস অহরহ 

           মুখ্ হশ্নত তুক্ষম িাষা সকশ্নড় েহ, 

           সমার কর্া েশ্নয় তুক্ষম কর্া কহ 

           ক্ষমশাশ্নয় আপন সুর। 

     র্গ)    স্বশ্নর্গব তব বহুক অমৃত, 

           মশ্নতব  র্াক সুশ্নখ্ দুঃশ্নখ্ অনন্তক্ষমক্ষশ্রত 

           সপ্রমধারা- অশ্রুিশ্নে ক্ষচরশযাম কক্ষর 

           িূতশ্নের স্বর্গবখ্ণ্ডগুক্ষে। 
--------------- 

 


