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২০২০ 

বাাংা 

স্নাতক াত্তর 

COURSE NO – BNG – 401 

পূর্ণমান – ৪০                                                                          ময় – ২ ঘন্টা 

(পরীক্ষার্ণীক  যর্াম্ভব ননকের ভাায় উত্তর নিকত কব) 

যয য ান ২ নি প্রকের উত্তর িাও: ( অননি  ২০০ লকে)       ৮ X ২ =১৬ 

১। ‘রেনী’ উপনযানি গ্রন্থা াকর প্র াকলর ময় বনিমচন্দ্র এক  ‚নতুন গ্রন্থও বা যাইকত পাকর‛ বক মন্তবয  করকেন। এই 

মন্তবযনির গ্রর্কযাগ্যতা নবচার  করা। 

২। বঙ্গিলণন যর্ক  গ্রন্থা াকর প্র ানলত ‘রেনী’ উপনযাক রেনী চনরত্রনির  ী  ী পনরবতণন ঘকিকে তা যিখাও। 

৩। ‘যমঘনািবি  াবয’ –এ পাশ্চাতয প্রভাব গুন উকেখ  করা। 

৪। রােকলখর বু অনূনিত ‘যমঘিূত’  তিা আক্ষনর  এবাং  তিা ভাবানুবাি তা াংকক্ষকপ আকাচনা  করা।  

নবভাগ্ – খ 

যয য ান ৪নি প্রকের উত্তর িাও । (অননি  ১০০ লকে)        ৪x৪= ১৬ 

৫। বঙ্গিলণন যর্ক  গ্রকন্থ রূপায়যর্র ময় বঙ্গতা চনরত্রনির নববতণন গুন াংকক্ষকপ যিখাও।  

৬। ‘রেনী’ উপনযাকর চারনি  াননীগ্ত পনরবতণন উকেখ  করা। 

৭। রােকলখর বু োড়া ‘যমঘিূত’-এর অনয চারেন অনুবািক র নাম ও তাকির গ্রকন্থর প্র াল া যকখা। 

৮। মিুূিকনর নািক  প্রাচয যপ্ররর্াগুনর াংনক্ষপ্ত পনরচয় িাও। 

৯। ‘বীরাঙ্গনা’  াকবয পাশ্চাতয প্রভাকবর াংনক্ষপ্ত পনরচয় িাও। 

১০। ‘রেনী’ উপনযাক স্বপ্নিলণন ঘিনার পাঠান্তকরর গুরুত্বনি নবচার  করা। 

১১। েীবনানকের  নবতায় ইকয়িকর প্রভাব াংকক্ষকপ উকেখ  করা। 

১২। ‚ োতাং বাংকল ভুবননবনিকত............ নািকম ব্ধ- ামা‛ উদৃ্ধত যলা নির পাঠয গ্িযানুবাি যকখা। 



 

নবভাগ্ – গ্ 

যয য ান ৪নি প্রকের উত্তর িাও।           ২x৪=৮ 

১৩। পনত্র ায় প্র াকলর ময় ‘রেনী’ উপনযাক  য়নি খন্ড নে? গ্রন্থা াকর প্র াল  াক  য়নি খন্ড য়? 

১৪। যখক র েীবৎ াক ‘রেনী’ উপনযাকর  য়নি াংস্করর্ কয়নে? বণকল াংস্করর্নি  ত াক প্র াল পায়? 

১৫। অমরনার্ চনরকত্রর িুনি ববনলষ্ট্য যা পনত্র ায় নে না ন ন্তু গ্রকন্থ রকয়কে, যগুন উকেখ  করা। 

১৬। ‘বীরাঙ্গনা’  াকবয নানয় ারূকপ মাভারযতর য ান য ান চনরত্রগুন স্থান যপকয়কে? 

১৭। ‘ব্রোঙ্গনা’  ী োতীয়  াবয? একত প্রাকচযর য ান  াবযিারার প্রভাব রকয়কে? 

১৮। এনয়কির প্রভাব রকয়কে েীবনানকের এমন িুনি  নবতার নাম যকখা। 

১৯। ‚ নশ্চৎ  ান্তানবরগুরুর্া স্বানি ারাপ্রমত্তঃ‛ – উদৃ্ধত অাংলনির রােকলখর বু  ৃত গ্িযানুবািনি যকখা। 

২০। ‚নস্নগ্ধচ্ছায়াতরুু‛ – ‘োয়াতরু’ লেনির মনেনার্  ৃত অকর্ণর পনরচয় িাও।  
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