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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 

B.A. Programme 6th Semester Examination, 2022  

DSE1/2-P2-BENGALI (A2/B2) 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 60 

The figures in the margin indicate full marks. 
 

 The question paper contains paper DSE-A2 and DSE-B2. 
The candidates are required to answer any one from two papers. 

Candidates should mention it clearly on the Answer Book. 

 DSE-A2

১। িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৩×৪ = ১২
(ক) যতীndনাথ েসনgেpর িতনিট কাব gেnর নাম ও pকাশকাল উেlখ কেরা।
(খ) ‘বন া’ গlিটর পট িম েকান ্  অ েলর ? গlিট কার েলখা ? েকান নদীেত বন া হেয়িছল ? 
(গ) ‘সুবণলতা’ উপন ােস সুবণলতার বাবার নাম কী ? িতিন েকমন pkিতর মানুষ িছেলন ? 
(ঘ) ‘মরীিচকা’ কাব gnিট কিব কােক উৎসগ কেরিছেলন ? উৎসগপেt কী েলখা আেছ ?
(ঙ) সতীনাথ ভাdড়ীর েয-েকােনা িতনিট গেlর নাম উেlখ কের িতনিট চিরেtর নাম েলেখা। 
(চ) আশাপূণা েদবীর ‘সুবণলতা’ েকান  ্ েগােtর উপন াস ? এই উপন ােসর িতনিট চিরেtর নাম েলেখা। 

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

(ক) যতীndনাথ েসনgpেক ‘dঃখবাদী’ কিব বলা যায় িকনা েতামার পাঠ  কিবতা অবলmেন বিুঝেয় দাও। 
(খ) সুবণলতার ব িkেtর উপর তার মা সত বতীর pভাব কতটা পেড়েছ তা িনেজর ভাষায় েলেখা। 
(গ) ‘গণনায়ক’ েছাটগেlর রাজৈনিতক েpkাপট সংেkেপ িববৃত কেরা।
(ঘ) ‘হাট’ কিবতািট কার রচনা ? কিবতািটর কাব েসৗnয সংেkেপ আেলাচনা কেরা।
(ঙ) ‘চকাচকী’ গেl সতীনাথ ভাdড়ী ব িতkমী েpেমর েয দৃ াn উপsািপত কেরেছন তার বণনা দাও। 
(চ) ‘সুবণলতা’ উপন ােসর মুkেকশী চিরtিটর সংিkp পিরচয় দাও।

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

(ক) যতীndনাথ েসনgেpর ‘মরীিচকা’ কাব gnিটর নামকরেণর সাথকতা িবচার কেরা।
(খ) ‘সুবণলতা’ উপন াসেক নারীবাদী সািহত  বলা কতটা যিুkযুk তা আেলাচনা কেরা।
(গ) ‘চরণদাস এম.এল.এ’ গেl তৎকালীন রাজনীিতর েয পিরচয় পাওয়া যায় তা পিরsটন কেরা। 
(ঘ) ‘পtেলখার বাবা’ গlিটর আখ ােনর িশl সাথকতা িবচার কেরা।
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 অথবা 
 DSE-B2 

১। িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৩×৪ = ১২
(ক) কlিবjান কােক বেল ? এর ইংেরজী pিতশbিট েলেখা।
(খ) েগােয়nা কািহিন বলেত কী েবােঝা ? বাংলা ভাষায় েলখা চারিট েগােয়nা কািহিনর নাম েলেখা। 
(গ) ‘সব tেড়’ gnিট কত সােল pকািশত ? gnিট কােক উৎসগ করা হেয়িছল ?
(ঘ) ‘সব tেড়’ gেn কয়িট গl আেছ ? pথম ও েশষ গেlর নাম েলেখা।
(ঙ) ‘চাঁেদর পাহাড়’ উপন ােসর শ র েকাথায়, কীেসর চাকরী েপেয়িছল ?
(চ) ‘চাঁেদর পাহাড়’ উপন ােস আলভােরেজর মৃt  হেয়িছল কীভােব ?

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

(ক) বাংলা েগােয়nা কািহিনর সংিkp পিরচয় দাও।
(খ) বাংলা িডেটকিটভ গl রচনায় শরিদn ু বেn াপাধ ােয়র অবদান সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 
(গ) এেকবাের আেহিরেটালার বািড়েত িগেয় উেঠিছল ? তারপর কী ঘেটিছল ?
(ঘ) ‘সিত  নয়’ গlিটর িবষয় ভাবনার সংিkp পিরচয় দাও।
(ঙ) ‘চাঁেদর পাহাড়’ উপন ােস pkিতর িমকা কতখািন আেলাচনা কেরা।
(চ) শ র আলভােরজেক কী অবsায় উdার কেরিছল ? উপন ােসর পরবতী অংেশ আলভােরজ কীভােব 

শ রেক সাহায  কেরিছল ? 
  

৩। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ১২×২ = ২৪
(ক) ‘চাঁেদর পাহাড়’ উপন ােসর নাম করেণর সাথকতা আেলাচনা কেরা।
(খ) ‘সব tেড়’ gnিটর গlgিলর মূল সুর অতীিndয়তা নািক কlিবjান — েতামার মতামেতর সপেk 

যুিk দাও। 
(গ) ‘চাঁেদর পাহাড়’ উপন ােসর শ র চিরtিট িবে ষণ কেরা।
(ঘ) ‘সব tেড়’ গl সংকলেনর েয-েকােনা একিট গেlর িশlrপ আেলাচনা কেরা।

 
——×—— 

 


