th

B.A. 5th Semester (General)
General) 2020 (CBCS)
বাংলা (সাধারণ স্নাতক)
স্নাতক)
Course :

DSE–
DSE–1A

দিক্ষণ পৰ্ান্তস্থ মান পূ ণম
র্ ােনর িনেদর্শক
যথাসম্ভব িনেজর ভাষায় উত্তর িলখেত হেব
সময় : িতন ঘণ্টা

পূ ণর্ মান : ৬০

উত্তরপতৰ্ সবর্ািধক পেনেরা পৃষ্ঠার মেধG সম্পূ ণর্ করেত হেব
(উিনশ শতেকর বাংলা উপনGাস)
উপনGাস)
১) েয-েকােনা ছিট পৰ্েশ্নর সংেক্ষেপ উত্তর দাও :

৬X৫ =৩০

ক) িছয়াত্তেরর মনব্ন্তর ও সন্নGাসী িবেদৰ্ােহর কথা বিঙ্কমচেন্দৰ্র েকান উপনGােস আেছ? উপনGাসিটেক সব্েদশেপৰ্েমর
উপনGাস বলা যায় িক না েলেখা।
খ) সঞ্জীবচন্দৰ্ চেট্টাপাধGায় রিচত েয-েকােনা একিট উপনGােসর িবষয়বস্তু আেলাচনা কেরা।
গ) ঔপনGািসক িহসােব ৈতৰ্েলাকGনাথ মুেখাপাধGােয়র সংিক্ষপ্ত পিরচয় দাও।
ঘ) েযােগন্দৰ্চন্দৰ্ বসু র উপনGাসগুিল সম্পেকর্ সংেক্ষেপ আেলাচনা কেরা।
ঙ) ঔপনGািসক ইন্দৰ্নাথ বেন্দGাপাধGােয়র সময়কাল উেল্লখ কের তাঁর উপনGাস পৰ্িতভার পিরচয় দাও।
চ) 'উদভৰ্ান্ত েপৰ্ম' উপনGাসিটর রচিয়তা েক? উপনGাসিটর সংিক্ষপ্ত পিরচয় দাও।
ছ) দােমাদর মুেখাপাধGায় রিচত উপনGােস পৰ্িতফিলত সমাজভাবনার পিরচয় উদ্ঘািটত কেরাq
জ) রেমশচন্দৰ্ দেত্তর সামািজক উপনGাসগুিলর সংিক্ষপ্ত পিরচয় দাও।
২) েয-েকােনা িতনিট পৰ্েশ্নর সংেক্ষেপ উত্তর দাও :

৩X১০ =৩০

ক) বিঙ্কমচন্দৰ্ রিচত ইিতহাস আিশৰ্ত েরামান্স িলেখ ইিতহাস ও েরামান্স এর েমলবন্ধন কতখািন সাথর্ক হেয়েছ বেল
তুিম মেন কেরা?
খ) রবীন্দৰ্নােথর ইিতহাস-কািহিন অবলমব্েন রিচত উপনGাসগুিলর সংিক্ষপ্ত পিরচয় দাও।
গ) "তারকনাথ গেঙ্গাপাধGায় বিঙ্কম পরবতর্ী বাংলা উপনGােসর এক স্মরণীয় েলখক"--আেলাচনা কেরা।
ঘ) উিনশ শতেকর বাংলা উপনGােসর পৰ্াথিমক পৰ্য়াস েকানগুিল? এগুিলর মেধG উপনGােসর লক্ষণ কতখািন আেছ
বেল তুিম মেন কেরা?
ঙ) িশবনাথ শাস্তৰ্ী রিচত উপনGাসগুিলর সংিক্ষপ্ত পিরচয় দাও।

th

B.A. 5th Semester (General)
General) 2020 (CBCS)
বাংলা (েজনােরল)
েজনােরল)

Course : DSE–
DSE–1A (অথবা)
অথবা)
দিক্ষণ পৰ্ান্তস্থ মান পূ ণম
র্ ােনর িনেদর্শক
যথাসম্ভব িনেজর ভাষায় উত্তর িলখেত হেব
সময় :`িতন
:`িতন ঘণ্টা

পূ ণর্ মান : ৬০

উত্তরপতৰ্ সবর্ািধক পেনেরা পৃষ্ঠার মেধG সম্পূ ণর্ করেত হেব
(উিনশ শতেকর বাংলা গল্প)
গল্প)
১) েয-েকােনা ছিট পৰ্েশ্নর সংেক্ষেপ উত্তর দাও :

৬X৫ =৩০

ক) ১৮৯১এই সম ১৮৯৯-েয়র মেধG পৰ্কািশত রবীন্দৰ্ েছােটাগেল্পর িবিশষ্টতার পিরচয় দাওq
খ) পৰ্ভাতকুমােরর গেল্প হাসGরেসর অফুরন্ত উত্স--আেলাচনা কেরা।
গ) উিনশ শতেক পৰ্কািশত বাংলা গেল্পর সাধারণ লক্ষণগুিল আেলাচনা কেরা।
ঘ) উপনGােসর েচেয় গল্প রচনায় ৈতৰ্েলাকGনােথর পৰ্িতভা সমিধক পিরস্ফুট হেয়েছ--আেলাচনা কেরা।
ঙ) সব্ণর্কুমারী েদবীর ‘গল্পসল্প’ ও ‘নব কািহনী’’ এক সময় পাঠকমহেল েবশ জনিপৰ্য় হেয়িছলq তাঁর গল্প-গৰ্েন্থর
জনিপৰ্য়তার কারণগুিল আেলাচনা কেরা।
চ) তারকনাথ গেঙ্গাপাধGােয়র রিচত গল্পগুিলর সংিক্ষপ্ত পিরচয় দাও
ছ) সাধনা পেবর্ রবীন্দৰ্নােথর েছােটাগেল্প পৰ্িতফিলত সমাজভাবনার পিরচয় উদ্ঘািটত কেরাq
জ) উিনশ শতেকর বাংলা গেল্প হাসGরস একিট পৰ্ধান উপাদান—আেলাচনা কেরা।

২) েয-েকােনা িতনিট পৰ্েশ্নর সংেক্ষেপ উত্তর দাও :

৩X১০ =৩০

ক) পৰ্থম গল্প গৰ্ন্থ ‘নবকথা’ পৰ্কােশর পর েথেকই পৰ্ভাতকুমার মুেখাপাধায় বাংলা সািহেতG িবিশষ্ট গল্পকার রূেপ
খGািত অজর্ন কেরন--আেলাচনা কেরা।
খ) ‘িহতবাদী’-েত পৰ্কািশত রবীন্দৰ্নােথর েছােটাগেল্প গৰ্ামীণ জনজীবন সম্পেকর্ ধারণা ও অিভজ্ঞতার েয পৰ্কাশ
েদখেত পাওয়া যায় তা আেলাচনা কেরা।
গ) বাংলা গল্প রচনায় সব্ণর্কুমারী েদবীর অবদান আেলাচনা কেরা।
ঘ) উিনশ শতেকর বাংলা গেল্পর উদ্ভব ও কৰ্মিবকাশ সম্পেকর্ সংিক্ষপ্ত আেলাচনা কেরা।
ঙ) উিনশ শতেক েলখা বাংলা গল্পগুিলেত তত্কালীন সমেজর ছিব কীভােব ফুেট উেঠেছ তা উদাহরণসহ েলেখাq

