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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 
B.A. Programme 6th Semester Examination, 2022 

BNGGDSE03T-BENGALI (DSE2) 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

দিkণ pাns সংখ াgিল p মােনর িনেদশক। 
পরীkাথীেদর িনেজর ভাষায় যথাসmব শbসীমার মেধ  উtর িদেত হেব। 

১। pিতিট একক েথেক একিট  কের েমাট চারিট  pে র উtর দাওঃ
 (pিতিট উtেরর শbসংখ া অনিধক ৩০০ হেব) 

১০×৪ = ৪০

 একক-১
(ক) মেণর অিভjতা কী েকৗশেল মণসািহেত  rপাnিরত হেয় ওেঠ, তা ব াখ া কেরা। বাংলা ভাষায় 

রিচত একিট উেlখেযাগ  মণসািহেত র পিরচয় দাও। 
৫+৫

 অথবা 
(খ) একােল সািহত  সমােলাচনার েয িবিচt পdিতর উdব ঘেটেছ তার মেধ  েয-েকােনা dিট পdিত 

সmেক সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 
৫+৫

  

 একক-২ 

(গ) ‘bত কী ও bত েয েকন তা এ েদেশর ও অন  েদেশর dিট bত পাশাপািশ রাখেলই আমােদর কােছ 
পির ার হেয় উঠেব।’ — ‘বাংলার bত’ অবলmেন অংশিটর তাৎপয আেলাচনা কেরা। 

১০

 অথবা
(ঘ) ‘অন bত’ কারা ? তােদর সmেn আযেদর মত ‘দসু  অকম ’ িক যথাথ বেল েলখক মেন কেরন ? 

তােদর অবদানই বা কী ? 
২+৪+৪

  

 একক-৩ 

(ঙ) ‘বাবা জিমদাির কাজ েদখেত ভালবাসেতন।’ — ‘িপtsৃিত’ gেn েলখক তার িপতার জিমদাির 
কােজর েয িববরণ িদেয়েছন, তা িনেজর ভাষায় েলেখা। 

১০

 অথবা
(চ) জগদীশচnd বসু সmেক ‘িপtsৃিত’ gেn েলখেকর sৃিতচারণ সংেkেপ িববৃত কেরা। ১০

  
 একক-৪ 

(ছ) ‘পুrেষর ে t’ pবnিট কার রচনা ? েলখেকর কী মেনাভাব এই pবেn pকািশত হেয় উেঠেছ, তা 
পযােলাচনা কেরা। 

১০

 অথবা
(জ) ‘sেদশেসবায় ব রমণী’ pবেn pকািশত েলখেকর বkব  িনেজর ভাষায় েলেখা। ১০
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২। েয-েকােনা dিট  pে র সংিkp উtর দাওঃ (pিতিট উtেরর শbসংখ া অনিধক ১৫০) ৫×২ = ১০

(ক) েয-েকােনা একিট সmেক সংেkেপ উtর দাওঃ
 ডােয়ির, ব িkগত pবn, রম রচনা 

৫

(খ) kমারী bেতর গঠন সংেkেপ েলেখা। ৫
 অথবা 
 ভাdিল bত কী জন  পািলত হয় ? এই bেতর অনু ান pিkয়া কীরকম ? ২+৩

(গ) ‘এক রাশ বই তার িনত  সহচর’ — েলখেকর উিlিখত পাঁচিট বইেয়র নাম উেlখ কেরা। ৫
 অথবা 
 কcপ েকাথায়, কখন িডম পাড়ত ? েসই িডম খঁুেজ েবর করার পdিত েলখক কার কাছ েথেক 
িশেখিছেলন ? 

৫

(ঘ) ‘‘নারীজn িক অধম’’ pবnিটর েলখক েক ? েকান ্ পিtকায় এিট pথম pকািশত হেয়িছল ? pথম 
pকােশর সময়কাল উেlখ কেরা। েলখেকর জnসন ও মৃt সন েলেখা। 

১+১+১+২

 অথবা 
 ‘আর মূখ নারী নতমsেক ঐ িবধান মািনয়া লইল।’ — েকান ্ pবেnর অংশ ? েলখক েক ? েকান ্  
িবধােনর কথা বলা হেয়েছ ? 

১+১+৩

  
 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp 

to their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after 
end of exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong 
submission (at in proper address). Students are strongly advised not to submit multiple 
copies of the same answer script. 

 
——×—— 

 


