
UG/CBCS/B.A./B.Com./Programme/3rd Sem./Alternative English/ALENGLCC1/2021 

3201 1  
Turn Over 

 
UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 
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LCC1-P2-ALTERNATIVE ENGLISH  

LITERARY PERCEPTIONS 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 60 

The figures in the margin indicate full marks. 

 

 

1. Answer any four questions from the following: 10×4 = 40 

(a) What role does superstition play in Riders to the Sea?  

(b) Justify the appropriateness of the title of Riders to the Sea.  

(c) Examine Fitzgerald’s narrative technique in The Great Gatsby.  

(d) Evaluate Gatsby’s character in Fitzgerald’s novel.  

(e) Discuss The Man-Eater of Malgudi  as a regional novel.  

(f) Comment on the character of Vasu in The Man-Eater of Malgudi.  

(g) Discuss Tara as a critique of Indian society.  

(h) How does Dattani portray the women characters in the play Tara?  

   

2. Answer any four questions from the following: 5×4 = 20 

(a) What is the significance of the opening section of Riders to the Sea?  

(b) What impression of Aran life do you get from Riders to the Sea?  

(c) What is the American Success Myth?  

(d) Why did Gatsby organize parties?  

(e) What role does Rangi play in The Man-Eater of Malgudi?  

(f) What is Nataraj’s poet friend trying to accomplish and why?  

(g) What is the major theme of Tara?  

(h) Who is referred to as freak in the play Tara?  

 
——×—— 
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১। িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৩×৪= ১২
(ক) কারক কােক বেল ? কারক কয় pকার ও কী কী ?  
(খ) উপসগেযােগ িতনিট শb গঠন কেরা।  
(গ) সমাস িনণয় কেরাঃ 

 দmিত, শতাbী, িসংহাসন। 
 

(ঘ) উদাহরণসহ সংjা েলেখাঃ 
 েলাকিনrিk অথবা sরভিk 

 

(ঙ) অনুসগ বলেত কী েবাঝ ? দৃ াn দাও।  
(চ) pত য় িনণয় কেরাঃ 

 বণ, গত, েলখক, বঠকখানা, লঘুt, লুb। 
 

   
২। িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৬×৪= ২৪

(ক) উcারণ sান অনুযায়ী বাংলা sর িনgিল িবন s কেরা।  
(খ) কারক িবভিk িনণয় কেরাঃ 

(অ) আেলায় মােঠর েকাল ভেরেছ। 
(আ)  সবাইেক িশkা িদেত হেব। 
(ই)  শীতকােল রািt বড় হয়। 
(ঈ)  িশকারী িবড়াল েগাঁেফ েচনা যায়। 
(উ)  গােছর ডাল েথেক পািখ উেড় েগল। 
(ঊ)  ঈ ের িব াস রােখা। 

 

(গ) িবভিk কােক বেল ? শূন  িবভিk বলেত কী েবাঝ ? িতযক িবভিk কােক বেল ?  
(ঘ) টীকা েলেখাঃ 

 সমীভবন, অিপিনিহিত। 
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(ঙ) উপসগ ও অনুসেগর পাথক  আেলাচনা কেরা।  
(চ) তৎপুrষ সমাস কােক বেল ? দৃ াnসহ আেলাচনা কেরা।  

   
৩। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ১২×২= ২৪

(ক) িন পিরবতেনর কারণgিল উেlখ কের এর pধান ধারাgিলর সংিkp পিরচয় দাও।  
(খ) উদাহরণসহ সংjা দাওঃ 

 sরসংগিত, সংকর শb, েজাড়কলম, বণ িবপযয়। 
 

(গ) pত য় কােক বেল ? বাংলা pত য় িবষেয় িবশেদ আেলাচনা কেরা।  
(ঘ) সমাস কােক বেল ? সমাস কয় pকার ও কী কী ? সমােসর েয-েকােনা dিট pকারেভেদর িবstত 

আেলাচনা কেরা। 
 

 ——×—— 
 

 


