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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 

B.A. Honours Part-II Examination, 2021 

 বাংলা   
tতীয় পt 

Time Allotted: 4 Hours Full Marks: 100 

ASSIGNMENT 

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক।  
পরীkাথীরা যথাসmব িনেজর ভাষায় িনিদ  শbসীমার মেধ  উtর কিরেব। 

 িনেচর েয-েকােনা পাঁচিট  িবষেয় অয্াসাইনেমn (assignment) pstত কেরা ২০×৫ = ১০০
১। (ক) সামািজক উপনয্াস কােক বেল ? একিট বাংলা সামািজক উপনয্ােসর আেলাচনা কের এই ধরেনর 

উপনয্ােসর লkণgিল িচিhত কেরা। 
১০

(খ) ছাটগেlর সংjা দাও। ছাটগেlর উdেবর ইিতহাস সংেkেপ িববৃত কের এর বিশ য্gিল 
লেখা। 

১০

  
২। ‘রজনী’ উপনয্ােস অমরনাথ সিkয় চিরt হওয়া সেttও শচীndই এই উপনয্ােসর নায়ক 

— আেলাচনা কেরা। 
২০

  
৩। রজনী উপনয্ােসর আি েকর kেt ঔপনয্ািসক কীভােব অিভনবt দিখেয়েছন তা আেলাচনা 

কেরা। 
২০

  
৪। ‘‘ ‘ চােখর বািল’র গlেক িভতর থেক ধাkা িদেয় দাrণ কের tেলেছ মােয়র ঈষা’’ — মnবয্িট 

িবচার কেরা। 
২০

  
৫। মনsেttর জিটলতা বৃিdেত উপনয্ােসর ‘িবেনািদনী’ নামিট পিরবিতত হেলা ‘ চােখর বািল’ ত। 

এই পিরবতেনর আেলােক ‘ চােখর বািল’ উপনয্ােসর নামকরেণর সাথকতা িবচার কেরা। 
২০

  
৬। ‘‘ ‘পlীসমাজ’ উপনয্াস নয়, পlীর িচtও নয়, উভেয়র িম ণ’’ — মnবয্িটর যাথাথয্ িবচার 

কেরা। 
২০

  
৭। ‘পlীসমাজ’ উপনয্ােস রমা ও রেমেশর pম কীভােব আকষণ ও িবকষেণর dেnd জিটল হেয় 

উেঠেছ, তা িবে ষণ কের দখাও। 
২০

  
৮। (ক) রবীndনাথ ঠাkেরর ‘ মঘ ও রৗd’ গlিটেত pkিত যন মানবজীবেনরই বিহর  rপ িনেয় 

উপsািপত হেয়েছ — আেলাচনা কেরা। 
১০

(খ) pcn বাৎসলয্ ‘আদিরণী’ গেlর ছেt ছেt pবািহত — িবে ষণ কেরা। ১০
 ——×—— 
 



B.A./Part-II/Hons./(1+1+1) System/BNGH-IV/2021 

2004 1  Turn Over 

 
UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 

B.A. Honours Part-II Examination, 2021 

 বাংলা 
চtথ পt 

Time Allotted: 4 Hours Full Marks: 100 

ASSIGNMENT 

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক।  
পরীkাথীরা যথাসmব িনেজর ভাষায় িনিদ  শbসীমার মেধ  উtর কিরেব। 

 িনেচর েয-েকােনা পাঁচিট  িবষেয় অয্াসাইনেমn (assignment) pstত কেরা ২০×৫=১০০
১। (ক) pবn কােক বেল ? pবেnর িণিবভাগ কের য- কােনা একpকার pবেnর বিশ gিল লেখা। ১০

(খ) সািহত  সমােলাচনার সাধারণ ধারাgিলর পিরচয় দাও। ১০
  

২। (ক) রবীndনােথর সুিবপুল পtসািহেত র মেধ  িছnপেtর sান িনrপণ কেরা। ১০
(খ) রবীndনাথ ঠাkেরর অেনক ছাটগেlর বীজ িছnপেt ইতsতঃ ছিড়েয় রেয়েছ — আেলাচনা কেরা। ১০

  
৩। রবীndনােথর ‘নরনারী’ pবnিটর অনুসরেণ বাংলার সমাজ-সংসাের নারী ও পুrেষর যথাথ sানিট 

িনেদশ কেরা। 
২০

  
৪। ‘প ত’-এর অnগত ‘ সৗnেযর সmেn’ pবnিট থেক রবীndনােথর সৗnয িবষয়ক মেনাভােবর য 

পিরচয় পাওয়া যায় তা আেলাচনা কেরা। 
২০

  
৫। ‘ঈ র gp’ pবেn pাবিnক বি মচnd চে াপাধ ায় ঈ র gেpর pিতভার য মূল ায়ন কেরেছন তার 

পিরচয় দাও। 
২০

  
৬। ‘‘সংskত কাব সািহত  িবেশষ কের কািলদােসর কাব  রবীndনােথর কlনােক নানা িদেক নাড়া 

িদেয়েছ’’ — মnব িটর আেলাচনা কেরা। 
২০

  
৭। ‘িচtা দা’ নামক সমােলাচনামূলক pবেn pমথ চৗধুরী রবীndনােথর িচtা দা চিরtেক কীভােব 

িবে ষণ কেরেছন তা বুিঝেয় লেখা। 
২০

  
৮।  বুdেদব বসুর ‘রবীndনাথ ও উtরসাধক’ pবেn রবীেndাtর বাংলা কিবতার িববতেনর য rপিট 

অি ত হেয়েছ তার পিরচয় দাও। 
২০

 ——×—— 
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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 

B.A. General Part-II Examination, 2021 

ঐিcক বাংলা 

চtথ পt 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

ASSIGNMENT 
পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক  

পরীkাথীরা যথাসmব িনেজর ভাষায় িনিদ  শbসীমার মেধ  উtর কিরেব। 

 িনেচর েয-েকােনা একিট  িবষেয় অয্াসাইনেমn (assignment) pstত কেরা ২০×১= ২০

১।(ক) মহাকাব  কােক বেল ? মহাকােব র িণিবভাগ কের য- কােনা একে িণর মহাকােব র পিরচয় দাও। ১০
(খ) ছাটগেlর সংjা দাও। উপন াস ও ছাটগেlর পাথক  সংেkেপ আেলাচনা কেরা। ১০

  

২।(ক) আ িলক উপন াস কােক বেল ? উদাহরণসহ এই িণর উপন ােসর বিশ gিল আেলাচনা কেরা। ১০
(খ) ােজিড কােক বেল ? এর উপাদানgিল সmেক আেলাচনা কেরা। ১০

  

 িনেচর েয-েকােনা dিট  িবষেয় অয্াসাইনেমn (assignment) pstত কেরা ১৫×২= ৩০
৩। িম  কলাবৃt ছn কােক বেল ? এই ছেnর অপর নামgিল লেখা। উপযুk উদাহরণসহ িম  কলাবৃt 

ছেnর বিশ gিল লেখা। 
১৫

  

৪। ছnিলিপ pstত কেরাঃ ৫×৩= ১৫
 (অ) rপ লািগ আঁিখ ের gেণ মন ভার।
 pিত অ  লািগ কােn pিত অ  মার॥ 

  
 (আ) dগম িগির কাnার মr dsর পারাবার
 লি েত হেব রািt িনিশেথ যাtীরা hঁিশয়ার। 

  
 (ই) বৃি  পেড় টাপুর পুর নেদ এল বান
 িশব ঠাkেরর িবেয় হল িতন কেন  দান। 
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৫। উদাহরণসহ সংjা দাওঃ 
 যমক, উপমা, উৎেpkা, সমােসািk, ব াজstিত। 

৩×৫= ১৫

  
৬। অলংকার িনণয় কেরাঃ ৩×৫= ১৫

 (অ) কতকী কশের কশপাশ কেরা সুরভী।

 (আ) বােজ পূরবীর ছেn রিবর শষ রািগণীর বীণ।

 (ই) এমন মানব-জিমন রইল পিতত আবাদ করেল ফলত সানা।

 (ঈ) পাপীেকও tিম মািনেয়ছ হার। 

 (উ) চােখ চােখ কথা নয়েগা বnু আgেন আgেন কথা।

 
——×—— 
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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 

B.A. General Part-II Examination, 2021 

ঐিcক বাংলা 

প ম পt 
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

ASSIGNMENT 
পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক  

পরীkাথীরা যথাসmব িনেজর ভাষায় িনিদ  শbসীমার মেধ  উtর কিরেব। 

 িনেচর েয-েকােনা একিট  িবষেয় অয্াসাইনেমn (assignment) pstত কেরা ২০×১= ২০

১। ‘মানসী’ কাব  pসে  রবীndনাথ বেলেছন, ‘‘এখােন কিবর সে  েযন একজন িশlী এেস েযাগ িদল’’ 
— এrপ মnেব র সাথকতা আেলাচনা কেরা। 

২০

  
২। ‘rপসী বাংলা’ কাব gেn ‘বাংলােক েছেড় যাবার গভীর েবদনা’ এবং ‘িফের আসার আনn িন’ যুগপৎ 

কীভােব pকািশত হেয়েছ তা আেলাচনা কের েদখাও। 
২০

  

 িনেচর েয-েকােনা dিট  িবষেয় অয্াসাইনেমn (assignment) pstত কেরা ১৫×২= ৩০

৩। রবীndনােথর ‘েমঘদূত’ কিবতািট কািলদােসর ‘েমঘদূত’ কােব র এক অিভনব ব াখ া — আেলাচনা 
কেরা।  

১৫

  
৪। dই িবrd শিkর pবল dndই ‘িবসজন’ নাটেকর মূল কথা — আেলাচনা কেরা। ১৫

  
৫। ‘িবসজন’ নাটেক অপণা চিরেtর উপেযািগতা িবচার কেরা। ১৫

 
৬। ‘‘আবার আিসব িফের, ধানিসঁিড় নদীিটর তীের’’ – কিব েকাথায় এবং েকন িফের আসার কথা 

বেলেছন ? এর মেধ  কিবর েয অনু িতর pকাশ ঘেটেছ তা আেলাচনা কেরা। 
১৫

 ——×—— 
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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 

B.A. General Part-II Examination, 2021 

ঐিcক বাংলা 

ষ  পt 
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

ASSIGNMENT 
পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক  

পরীkাথীরা যথাসmব িনেজর ভাষায় িনিদ  শbসীমার মেধ  উtর কিরেব। 

 িনেচর েয-েকােনা একিট  িবষেয় অয্াসাইনেমn (assignment) pstত কেরা ২০×১= ২০

১। ‘েদনাপাওনা’ উপন ােসর নামকরণ কতখািন সাথক হেয়েছ আেলাচনা কেরা। ২০

  

২। ‘‘জীবানn শরৎ সািহেত  একিট ব িতkমী চিরt’’ — আেলাচনা কেরা। ২০

  

 িনেচর েয-েকােনা dিট  িবষেয় অয্াসাইনেমn (assignment) pstত কেরা ১৫×২= ৩০

৩। েকরানী জীবেনর ােজিড েpেমnd িমেtর ‘ ধু েকরানী’ গেl কীভােব pকাশ েপেয়েছ তা আেলাচনা 
কেরা। 

১৫

  

৪। তারাশ র বেn াপাধ ােয়র ‘তািরণী মািঝ’ গেl মানুেষর িচরnন জব pkিত কীভােব েট উেঠেছ তা 
আেলাচনা কেরা। 

১৫

  

৫। মািনক বেn াপাধ ােয়র ‘dঃশাসনীয়’ গেl বstসংকেটর েয িচt অি ত হেয়েছ তার srপ উদ ্ ঘাটন 
কেরা। 

১৫

  

৬। নেরndনাথ িমেtর ‘এক েপা dধ’ গেl মানুষ ও তার মেনাগহেনর েয রহস  িচিtত হেয়েছ তার পিরচয় 
দাও। 

১৫

 
——×—— 

 


