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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 
B.A. Honours 6th Semester Examination, 2022  

DSE-P3-BENGALI (3A/3B) 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 60 
The figures in the margin indicate full marks. 

 

 The question paper contains paper DSE-3A and DSE-3B. 
The candidates are required to answer any one from two papers. 

Candidates should mention it clearly on the Answer Book. 

 DSE-3A 
পtসািহতয্ ও আtজীবনী 

১। িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৩×৪ = ১২
(ক) িছnপেtর েবিশরভাগ িচিঠgিল কােক েলখা ? িতিন সmেক রবীndনােথর েক হন ? কত সােল 

িচিঠgিল gnাকাের pকািশত হয় ? 
(খ) িছnপেtর ১১ নং পেt কিবর কী মেনাভাব লk  করা যায় ?
(গ) িশবনাথ শাstীর ‘আtচিরত’ gেnর পিরেcদ সংখ া কয়িট ? dিট পিরেcেদর নাম েলেখা। 
(ঘ) ১৩ নং পেt বিণত রবীndনােথর মূল বkব  অনিধক ছয়িট বােক  েলেখা।
(ঙ) িবেবকানn নানা সমেয় িবিভn মানষুেক িচিঠ িলেখেছন, তার মেধ  অnত িতনজেনর নাম েলেখা। 
(চ) িশবনাথ শাstী ‘আtচিরত’ gেnর অনিধক ছ’িট িবেশষt েলেখা।

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

(ক) িছnপেtর ১০৭ নং পেtর মূল বkব  েলেখা।
(খ) িছnপেtর িচিঠgিলেত েসৗnযসাধক রবীndনােথর েয পিরচয় েট উেঠেছ তার বণনা দাও। 
(গ) িবেবকানেnর পাঠ পtাবলী অবলmেন িবেবকানেnর ভাষাৈশলীর পিরচয় দাও।
(ঘ) ৩০৪ নং পেt িবেবকানেnর েয ভাবােবগ লk  করা যায় তার পিরচয় দাও।
(ঙ) িশবনাথ শাstীর মানস িবকােশ তাঁর িপtkল ও মাtkেলর িমকা েলেখা।
(চ) সমােজ নারীর অবsান সmেক িশবনাথ শাstীর মত তাঁর ‘আtচিরত’ gn অবলmেন েলেখা। 

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

(ক) রবীndনােথর িছnপেt মত pীিতর েয pিতফলন ঘেটেছ তার পিরচয় দাও।
(খ) রবীndনােথর িছnপt তাঁর েছাটগেlর বীজতলা — আেলাচনা কেরা।
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(গ) পtসািহত  িহেসেব sামী িবেবকানেnর পtাবলীর সাথকতা আেলাচনা কেরা।
(ঘ) িশবনাথ শাstীর ‘আtচিরত’ gেn দািkণাত  মেণর েয িচt েট উেঠেছ এবং েসখােন ঐ অ েলর 

েয সমাজিচt েট উেঠেছ তা েলেখা। 
  

 অথবা 
 DSE-3B 

বাংলা কাবয্, উপনয্াস ও ছাটগl 
১। িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৩×৪ = ১২

(ক) ‘মরীিচকা’ কাব খািন যতীndনাথ েসনgp কােক উৎসগ কেরিছেলন ? উৎসগপেt কী েলখা িছল ? 
(খ) আশাপূণা েদবীর উপন াস tয়ীর নাম ও pকাশকাল েলেখা।
(গ) সুবণলতার sামী ও সnানেদর নাম েলেখা।
(ঘ) বয়াকরণ শেbর অথ কী ? গlিটেত বিণত িবষয়িট অনিধক ছয় লাইেন িববৃত কেরা।
(ঙ)  ‘‘এ ধরা েগারsান 

 মরেণর িভেত sরেণর িঢিপ d’িদেন িম সমান’’ 
—  েকান  ্ কিবতার অংশ ? সংেkেপ িনিহতাথ েলেখা। 

(চ) মুনীম ্ জী চিরtিট েকান ্গেlর অnগত ? অিত সংেkেপ তার পিরচয় দাও।
  
২। িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৬×৪ = ২৪

(ক) ‘‘... েছেল েমেয় dই-ই সমান সুবণ, েহলা কিরস না’’ – েকান ্ pসে  কার কথা বলা হেয়েছ ? 
pস িট িবশদভােব ব াখ া কেরা। 

(খ) ‘সুবণলতা’ উপন ােসর নামকরণ কতখািন সাথক বেল tিম মেন কেরা ?
(গ) ‘চকাচকী’ গেlর অnিনিহত অথ সংেkেপ েলেখা।
(ঘ) ‘মানুষ’ কিবতায় কিব যতীndনাথ েসনgp মানুেষর েকান ্rেপর ছিব এঁেকেছন তার পিরচয় দাও। 
(ঙ) ‘rপহীনা’ কিবতার অnিনিহত তাৎপয পিরsট কেরা।
(চ) ‘পtেলখার বাবা’ গেlর মূল িবষয়বst িনেজর ভাষায় েলেখা।

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

(ক) ‘মরীিচকা’ কাব gেn কিব যতীndনাথ েসনgেpর কিব মানেসর পিরচয় দাও।
(খ) ‘সুবণলতা’ উপন ােস dই িবপরীত ধ ানধারণার েয সংঘােতর িচt tিলকার আঁচেড় tেল ধেরেছন 

েলিখকা, তার পিরচয় দাও। 
(গ) উপন ােস বিণত সুবণলতার ধ ানধারণা েয উtরািধকার সূেt pাp েস িবষেয় েকােনা সেnহ েনই — 

বkব িট পিরsট কেরা। 
(ঘ) েছাটগl িহেসেব ‘গণনায়ক’ গেlর সাথকতা িবচার কেরা।

 
——×—— 

 


