
B.A.6th Semester (Honours) Examination, 2022 (CBCS) 

বাংলা (সা ািনক)         

  Course – DSE-4                                                    

 দি ণ া  সংখ া িল পূণমােনর িনেদশক 

যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িলখেত হেব 

সময়- িতন ঘ া                                                                        পূণ মান -৬০ 

১) য- কােনা দশিট ে র সংি  ও যথাযথ উ র দাও                                         ১০X২ =২০ 

ক) লাকিব াস কীভােব লাকসািহেত র অ ভু  হেত পাের? 

খ) বা  কি ক লাকসং ৃ িতর দুিট উদাহরণ দাও। 

গ) ‘ময়মনিসংহ গীিতকা’ লাকসািহত , নািক লাকসং ৃ িত— কান ধারার অ ভু  হেত পাের? যুি  দাও। 

ঘ) যা াগান কান িণর লাকসং ৃ িত?    

ঙ) ব েকি ক লাকসং ৃ িতর দুিট উদাহরণ দাও। 

চ) টুসুগান বাংলার কান অ েলর লাকসং ৃ িত? 

ছ) বাংলার ব পী-িশ েক কান িণর লাকসং ৃ িত বলা যায়? 

জ) দুিট অনু ানমূলক লাকসং ৃ িতর উদাহরণ দাও। 

ঝ) মুিশদাবাদ জলার চিলত িবখ াত লাকনােট র নাম উে খ কেরা? 

ঞ) লেটাগান— কান অ েলর লাকসং ৃ িত? 

ট) মানসজাত লাকসং ৃ িত কােক বেল? 

ঠ) দশনমূলক (performative) লাকসং ৃ িত বলেত কী বােঝা? 

ড) বাংলার দুিট দশনমূলক লাকসং ৃ িতর উদাহরণ দাও। 

ঢ) বাংলার দুিট িবখ াত লাকিশে র উদাহরণ ও সই িশ  কান অ েল হয়, তা উে খ কেরা। 

ণ) বত ও বাঁেশর তির হ িশ েক কান িণর লাকসং ৃ িত বলা যায়? 
২) য- কােনা চারিট ে র উ র দাও                                                 ৪X৫ =২০ 

ক) বাংলা লাকসািহেত র ছড়া িলেত বাঙািল নারীর মন ে র য- প পাওয়া যায়, তা আেলাচনা কেরা।  

খ) বাংলা বাদ িলর সে  সামািজক জীবন অিভ তার য যাগ পাও, তা সংে েপ লেখা। 

গ) লাকগােনর িবিচ  ধারায় কীভােব বাংলা লাকসািহত  সমৃ  হেয়েছ—আেলাচনা কেরা। 

ঘ) বাংলা লাকসািহেত র অন তম িদক—‘ লাকিব াস’ ও ‘ লাকগ ’—ম ব িটর যাথাথ  িবচার কেরা।    

ঙ) লাকসািহেত র একিট ধারা িহেসেব মেয়িল তকথার  িবচার কেরা। 

চ) পালাগান হল লাকসািহেত র জনি য় একিট িবেনাদন- —আেলাচনা কেরা।  
৩) য- কােনা দুিট িবষেয় ব  রচনা কেরা                                                ২X১০ =২০  

ক) মধ যুেগর ব ব পদাবলী কােব  রামাি ক আেবদন 

খ) মধ যুেগর বাংলাসািহেত  নারীর অব ান 

গ) উিনশ শতেকর সমাজ সং ার আে ালন ও িবদ াসাগর  

ঘ) রবী -পরবতী ছােটাগে  জীবন-বা বতার উপাদান 
 


