
B.A.B.A.B.A.B.A.    5555thththth    SemesterSemesterSemesterSemester    ((((GeneralGeneralGeneralGeneral) 2020 ) 2020 ) 2020 ) 2020 (CBCS)    
বাংলাবাংলাবাংলাবাংলা    ((((সাধারণ �াতকসাধারণ �াতকসাধারণ �াতকসাধারণ �াতক))))    

        CourseCourseCourseCourse    : : : : DSEDSEDSEDSE––––1A1A1A1A        
    দি*ণ +া,- মান পূণ2মােনর িনেদ2শকদি*ণ +া,- মান পূণ2মােনর িনেদ2শকদি*ণ +া,- মান পূণ2মােনর িনেদ2শকদি*ণ +া,- মান পূণ2মােনর িনেদ2শক    

যথাস7ব িনেজর ভাষায় উ=র িলখেত হেবযথাস7ব িনেজর ভাষায় উ=র িলখেত হেবযথাস7ব িনেজর ভাষায় উ=র িলখেত হেবযথাস7ব িনেজর ভাষায় উ=র িলখেত হেব    
    সময়সময়সময়সময়    : : : : িতন ঘAা                                                                        পূণ2 িতন ঘAা                                                                        পূণ2 িতন ঘAা                                                                        পূণ2 িতন ঘAা                                                                        পূণ2 মানমানমানমান    : : : : ৬০৬০৬০৬০                                                                                        

    
উ=রপD সব2ািধক পেনেরা পৃFার মেধG সHূণ2 করেত হেবউ=রপD সব2ািধক পেনেরা পৃFার মেধG সHূণ2 করেত হেবউ=রপD সব2ািধক পেনেরা পৃFার মেধG সHূণ2 করেত হেবউ=রপD সব2ািধক পেনেরা পৃFার মেধG সHূণ2 করেত হেব    

    
((((উিনশ শতেকর বাংলা উপনGাসউিনশ শতেকর বাংলা উপনGাসউিনশ শতেকর বাংলা উপনGাসউিনশ শতেকর বাংলা উপনGাস))))    

    

১১১১) ) ) ) েযেযেযেয----েকােনা ছিট +েNর সংে*েপ উ=র দাও েকােনা ছিট +েNর সংে*েপ উ=র দাও েকােনা ছিট +েNর সংে*েপ উ=র দাও েকােনা ছিট +েNর সংে*েপ উ=র দাও ::::                                                                                                            ৬৬৬৬XXXX৫৫৫৫    ====৩০৩০৩০৩০    

ক) িছয়া=েরর মT,র ও সUGাসী িবেWােহর কথা বিXমচেZর েকান উপনGােস আেছ? উপনGাসিটেক ]েদশে+েমর 
উপনGাস বলা যায় িক না েলেখা। 

খ) স^ীবচZ চে_াপাধGায় রিচত েয-েকােনা একিট উপনGােসর িবষয়বa আেলাচনা কেরা। 

গ) ঔপনGািসক িহসােব ৈDেলাকGনাথ মুেখাপাধGােয়র  সংি*f পিরচয় দাও। 

ঘ) েযােগZচZ বসুর উপনGাসgিল সHেক2 সংে*েপ আেলাচনা  কেরা। 

ঙ) ঔপনGািসক ইZনাথ বেjGাপাধGােয়র সময়কাল উেkখ কের তাঁর উপনGাস +িতভার পিরচয় দাও। 

চ) 'উদnা, ে+ম' উপনGাসিটর রচিয়তা েক? উপনGাসিটর সংি*f পিরচয় দাও। 

ছ) দােমাদর মুেখাপাধGায় রিচত উপনGােস +িতফিলত সমাজভাবনার পিরচয় উpািটত কেরাq 
জ) রেমশচZ দে=র সামািজক উপনGাসgিলর সংি*f পিরচয় দাও। 

 
২২২২) ) ) ) েযেযেযেয----েকােনা িতনিট +েNর সংে*েপ উ=র দাও েকােনা িতনিট +েNর সংে*েপ উ=র দাও েকােনা িতনিট +েNর সংে*েপ উ=র দাও েকােনা িতনিট +েNর সংে*েপ উ=র দাও :                           :                           :                           :                           ৩৩৩৩XXXX১০১০১০১০    ====৩০৩০৩০৩০    

ক) বিXমচZ রিচত ইিতহাস আিsত েরামাt িলেখ ইিতহাস ও েরামাt এর েমলবuন কতখািন সাথ2ক হেয়েছ বেল 
তুিম মেন কেরা? 
খ) রবীZনােথর ইিতহাস-কািহিন অবলwেন রিচত উপনGাসgিলর সংি*f পিরচয় দাও। 

গ) "তারকনাথ গেyাপাধGায় বিXম পরবত2ী বাংলা উপনGােসর এক zরণীয় েলখক"--আেলাচনা কেরা। 

ঘ) উিনশ শতেকর বাংলা উপনGােসর +াথিমক +য়াস েকানgিল? এgিলর মেধG উপনGােসর ল*ণ কতখািন আেছ 
বেল তুিম মেন কেরা? 
ঙ) িশবনাথ শা{ী রিচত উপনGাসgিলর সংি*f পিরচয় দাও। 

 



B.A.B.A.B.A.B.A.    5555thththth    SemesterSemesterSemesterSemester    ((((GeneralGeneralGeneralGeneral) 2020 ) 2020 ) 2020 ) 2020 (CBCS)    
বাংলাবাংলাবাংলাবাংলা    ((((েজনােরলেজনােরলেজনােরলেজনােরল))))    

        CourseCourseCourseCourse    : : : : DSEDSEDSEDSE––––1111AAAA    ((((অথবাঅথবাঅথবাঅথবা))))        
    দি*ণ +া,- দি*ণ +া,- দি*ণ +া,- দি*ণ +া,- মান পূণ2মােনর িনেদ2শকমান পূণ2মােনর িনেদ2শকমান পূণ2মােনর িনেদ2শকমান পূণ2মােনর িনেদ2শক    

যথাস7ব িনেজর ভাষায় উ=র িলখেত হেবযথাস7ব িনেজর ভাষায় উ=র িলখেত হেবযথাস7ব িনেজর ভাষায় উ=র িলখেত হেবযথাস7ব িনেজর ভাষায় উ=র িলখেত হেব    
            সময়সময়সময়সময়    :`:`:`:`িতন ঘAা                                                                        পূণ2 মানিতন ঘAা                                                                        পূণ2 মানিতন ঘAা                                                                        পূণ2 মানিতন ঘAা                                                                        পূণ2 মান    : : : : ৬০৬০৬০৬০                                                                                        

    
উ=রপD সব2ািধক পেনেরা পৃFার মেধG সHূণ2 করেত হেবউ=রপD সব2ািধক পেনেরা পৃFার মেধG সHূণ2 করেত হেবউ=রপD সব2ািধক পেনেরা পৃFার মেধG সHূণ2 করেত হেবউ=রপD সব2ািধক পেনেরা পৃFার মেধG সHূণ2 করেত হেব    

 
((((উিনশ উিনশ উিনশ উিনশ শতেকর বাংলা গ}শতেকর বাংলা গ}শতেকর বাংলা গ}শতেকর বাংলা গ}))))    

    
১১১১) ) ) ) েযেযেযেয----েকােনা ছিট +েNর সংে*েপ উ=র দাও েকােনা ছিট +েNর সংে*েপ উ=র দাও েকােনা ছিট +েNর সংে*েপ উ=র দাও েকােনা ছিট +েNর সংে*েপ উ=র দাও ::::                                                                                                            ৬৬৬৬XXXX৫৫৫৫    ====৩০৩০৩০৩০    

ক) ১৮৯১ -১৮৯৯ এই সম েয়র মেধG +কািশত রবীZ েছােটাগে}র িবিশ�তার পিরচয় দাওq 
খ) +ভাতকুমােরর গে} হাসGরেসর অফুর, উ�স--আেলাচনা কেরা। 

গ) উিনশ শতেক +কািশত বাংলা গে}র সাধারণ ল*ণgিল আেলাচনা কেরা। 

ঘ) উপনGােসর েচেয় গ} রচনায় ৈDেলাকGনােথর +িতভা সমিধক পির�ুট হেয়েছ--আেলাচনা কেরা। 

ঙ) ]ণ2কুমারী েদবীর ‘গ}স}’ ও ‘নব কািহনী’’ এক সময় পাঠকমহেল েবশ জনি+য় হেয়িছলq -তাঁর গ} �ে�র 
জনি+য়তার কারণgিল আেলাচনা কেরা। 

চ) তারকনাথ গেyাপাধGােয়র রিচত গ}gিলর সংি*f পিরচয় দাওq 
 
২২২২) ) ) ) েযেযেযেয----েকােনা িতনিট +েNর সংে*েপ উ=র দাও েকােনা িতনিট +েNর সংে*েপ উ=র দাও েকােনা িতনিট +েNর সংে*েপ উ=র দাও েকােনা িতনিট +েNর সংে*েপ উ=র দাও :                           :                           :                           :                           ৩৩৩৩XXXX১০১০১০১০    ====৩০৩০৩০৩০    

ক) +থম গ} �� ‘নবকথা’ +কােশর পর েথেকই +ভাতকুমার মুেখাপাধায় বাংলা সািহেতG িবিশ� গ}কার �েপ 
খGািত অজ2ন কেরন--আেলাচনা কেরা। 

খ) ‘িহতবাদী’-েত +কািশত রবীZনােথর েছােটাগে} �ামীণ জনজীবন সHেক2 ধারণা ও অিভ�তার েয +কাশ 
েদখেত পাওয়া যায় তা আেলাচনা কেরা। 

গ) বাংলা গ} রচনায় ]ণ2কুমারী েদবীর অবদান আেলাচনা কেরা। 

ঘ) উিনশ শতেকর বাংলা গে}র উ�ব ও �মিবকাশ সHেক2 সংি*f আেলাচনা কেরা। 

ঙ) উিনশ শতেক েলখা বাংলা গ}gিলেত ত�কালীন সমেজর ছিব কীভােব ফুেট উেঠেছ তা উদাহরণসহ েলেখাq 
 
 


