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

DSE-P4-BENGALI (4A/4B)
Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 60
The figures in the margin indicate full marks.

The question paper contains paper DSE-4A and DSE-4B.
The candidates are required to answer any one from two papers.
Candidates should mention it clearly on the Answer Book.

DSE-4A
১।

িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট pে র উtর দাওঃ

৩×৪ = ১২

(ক) ‘Folklore’ শbিট কী জাতীয় শb ? ‘Folklore’ শbিটর কেয়কিট বাংলা pিতশb েলেখা।
(খ) ‘সংskিত’ শbিটর উৎস েলেখা এবং এর সংjা দাও।
(গ) ‘জাdিবদ া’ বলেত কী েবােঝা ? উদাহরণ সহযােগ ব াখ া কেরা।
(ঘ) ছড়ার সংjা দাও। ছড়ার িতনিট বিশ েলেখা।
(ঙ) ‘মান া’ কােক বেল ? উদাহরণ সহেযােগ ব াখ া দাও।
(চ) উtরবে র িতনিট েলাকনােট র নাম েলেখা।
২।

িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট pে র উtর দাওঃ

৬×৪ = ২৪

(ক) েলাকসংskিতর সে অিভজাত সংskিতর পাথক িনrপণ কেরা।
(খ) ধাঁধার ে িণিবভাগ কের বাংলা ধাঁধার সংিkp পিরচয় দাও।
(গ) টীকা েলেখাঃ প য়া, আলকাপ।
(ঘ) েলাকনাট বলেত কী েবােঝা ? পারফরিমং আট এবং নন-পারফরিমং আেটর মেধ পাথক িনrপণ
কেরা।
(ঙ) বাংলা েলাকসংskিত চচার ইিতহােস দীেনশচnd েসেনর অবদান আেলাচনা কেরা।
(চ) ‘ভািটয়ািল’ েলাকসংগীেতর সংিkp পিরচয় দাও।
৩।

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর দাওঃ

১২×২ = ২৪

(ক) বাংলা pবােদর সমাজিচt িবশেদ আেলাচনা কেরা।
(খ) ভারতীয় েলাকনৃেত র সংিkp পিরচয় দাও।
6004

1

Turn Over

UG/CBCS/B.A./Hons./6th Sem./Bengali/BENDSE4/2022

(গ) েলাককথার সংjা ও srপ িনণয় কেরা। একিট েলাককথার সংিkp পিরচয় দাও।
(ঘ) উtরবে pচিলত েলাকসংগীতgিলর পিরচয় দাও।

অথবা
DSE-4B
১।

িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট pে র উtর দাওঃ

৩×৪ = ১২

(ক) ‘কlিবjান’ বলেত কী েবােঝা ? কlিবjানেক িবjান বলা কতখািন যুিkস ত ?
(খ) ‘সব tেড়’ gেn েমাট গেlর সংখ া কয়িট ? pস ত েয-েকােনা চারিট গেlর নাম উেlখ কেরা।
(গ) লীলা মজুমদােরর জn ও মৃt সন েলেখা। তাঁর চারিট উেlখেযাগ

েতর গেlর নাম েলেখা।

(ঘ) কত সােল, কার কলেম বাংলা ভাষায় কlিবjােনর সূচনা হয় ? েলখািট knলীন পুরsার
pিতেযািগতায় েকান্ sান দখল কেরিছল ?
(ঙ) ‘চাঁেদর পাহাড়’ gn অবলmেন শ েরর ব িkগত পিরচয় দাও।
(চ) েpেমnd িমেtর িতনিট কlিবjান িসিরজ গেlর নাম েলেখা।
২।

িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট pে র উtর দাওঃ

৬×৪ = ২৪

(ক) ‘সব tেড়’ গlিটর নামকরেণর সাথকতা িবচার কেরা।
(খ) কlিবjােনর সািহত মূল সmেক আেলাচনা কেরা।
(গ) শ েরর অিভযােনর লk কীভােব পূরণ হেয়িছল তা ‘চাঁেদর পাহাড়’ gn অবলmেন আেলাচনা কেরা।
(ঘ) সাধারণ েতর গেlর চিরেtর সে লীলা মজুমদােরর ত চিরtেদর পাথক েকাথায় ? আেলাচনা
কেরা।
(ঙ) ‘চাঁেদর পাহাড়’ gেn শ র আি কা মেণর সময় েযসব বাধার সmুখীন হেয়িছল তার পিরচয় দাও।
(চ) কlিবjােনর ে িণিবভাগ কের উদাহরণসহ েসgিলর আেলাচনা কেরা।
৩।

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর দাওঃ

১২×২ = ২৪

(ক) বাংলা কlিবjােনর kমিবকাশ সmেক আেলাচনা কেরা।
(খ) ‘চাঁেদর পাহাড়’ gnিটর নামকরেণর সাথকতা িবচার কেরা।
(গ) ‘চাঁেদর পাহাড়’ gেn েয েরামােnর বণনা রেয়েছ, তা ব াখ া কেরা।
(ঘ) েগােয়nা কািহিনর উdব ও kমিবকাশ সmেক আেলাচনা কেরা।
——×——
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