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 বাংলা িবভাগ, শলজান  ফা নী ৃিত মহািবদ ালয়, বীরভূম 

Model Question (Suggestion) for 6th Semester, 2020 (B.U Exam.) 

                                                               Prepared by  

                                                                          Dr. Ajoy Saha 

                                                                            Astt. Prof. of Bengali 

 

DSE – 3 :   িবষয় : িবশ শতেকর াধীনতা-পূববতী বাংলা কথাসািহত   
 

১০ ন েরর  : 

১। বাংলা উপন ােস আধুিনকতার িত া ও রবী নােথর ভূিমকা আেলাচনা কর।   

২। শরৎচে র উপন ােসর িবষয় বিচ  আেলাচনা কর। 

৩। বাংলা উপন ােসর ধারায় তারাশ েরর মৗিলক  িবচার কর। 

৪। ঔপন ািসক িবভূিতভূষেণর িবেশষ িলর পিরচয় দাও। 

৫। দুই িব যুে র মধ বতী সমেয়র সমাজ অি রতা ও দশ-কােলর ভাব এই সমেয়র বাংলা 

    কথাসািহেত  কীভােব ধরা পেড়েছ তা দখাও। 

৬। িবষয় ও আি েকর বিচ  মািনক বে াপাধ ােয়র ছােটাগে  যভােব ধরা পেড়েছ তা সংে েপ 

    আেলাচনা কর। 

৭। তারাশ র বে াপাধ ােয়র কথাসািহেত  ামীণ লাকজীবেনর ছিব কীভােব ফুেট উেঠেছ তা 

    উদাহরণসহ আেলাচনা কর। 

৮। া  - াধীনতা যুেগর বাংলা উপন ােস মািনক বে াপাধ ােয়র অবদান আেলাচনা কর।  

 

৫ ন েরর  : 

১। বাংলা ছােটাগে র ধারায় তারাশ েরর ভূিমকা আেলাচনা কর। 
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২। রবী নােথর ‘িতনস ী’র গ িলর বিশ  দখাও। 

৩। বাংলা ছােটাগে র ধারায় শলজান  মুেখাপাধ ােয়র ছােটাগে র অিভন িল আেলাচনা কর।  

৪। শরৎচ  চে াপাধ ােয়র ছােটাগে র আি কগত বিশ িল দখাও। 

৫। হাস রসা ক গ কার িহেসেব পর রােমর (রাজেশখর বসু) মৗিলক  িবচার কর। 

৬। বাংলা ছােটাগে র ধারায় েম  িমে র আি কগত অিভনব িল দখাও।  

৭। িবভূিতভূষণ বে াপাধ ােয়র ছােটাগে র াত মূলক বিশ িল িচি ত কর। 

৮। ভাতকুমার মুেখাপাধ ােয়র ছােটাগ িলর বিশ  আেলাচনা কর। 

৯। বাংলা ছােটাগে র ধারায় অিচ কুমার সন ে র ভূিমকা দখাও। 

১০। বাংলা ছােটাগে  েলাক নাথ মুেখাপাধ ােয়র  িবচার কর।  

১১। জগদীশ ে র ছােটাগে র বিশ িল সংে েপ উে খ কর।  

 

***************** 

 

DSE – 4 :   িবষয় : সািহত  িবষয়ক ব  ও লাকসািহত   
 

ক) সািহত  িবষয়ক ব  :      ২০ ন েরর   

১। মধ যুেগর বাংলা সািহেত  মানবতাবােদর য কাশ ঘেটেছ তার পিরচয় দাও। 

২। বাঙািল সমাজ ও বাংলা সািহেত  চতন েদেবর য ভাব পেড়েছ তার পিরচয় দাও। 

৩। বাংলা ভাষা ও সািহেত  িবদ াসাগেরর অবদান আেলাচনা কর।  

৪। বাংলা পৗরািণক নাটেকর ধারার সংি  পিরচয় দাও। 

৫। বাংলা ঐিতহািসক নাটেকর ধারার পিরচয় দাও।  

৬। বাংলা হসন নাটেকর ধারার সংি  পিরচয় দাও। 

৭। বাংলা উপন ােসর ধারায় বি মচে র অবদান িবচার কর। 

৮। বাংলা ঐিতহািসক উপন ােসর ধারার সংি  পিরচয় দাও। 
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৯। বাংলা আ িলক উপন ােসর ধারার পিরচয় দাও। 

১০। বাংলা িশ সািহেত র সংি  পিরচয় দাও। 

১১। বাংলা ছােটা গে  রবী নােথর আবদান িবচার কর। 

১২। রবী –পরবতী বাংলা কাব ধারার িবেশষ  ও সই ধারার সংি  পিরচয় দাও। 

১৩। রবী –পরবতী বাংলা ছােটাগে র সংি  পিরচয় দাও।  

 

খ) লাকসািহত  :  

 ১০ ন েরর  : 

১। লাকসািহেত র সং া দাও এবং এর বিশ িল সংে েপ আেলাচনা কর। 

২। গীিতকা কােক বেল ? ময়মনিসংহ গীিতকার সংি  পিরচয় দাও। 

৩। লাকনাট  কােক বেল ? বাংলা লাকনােট র বিশ িল আেলাচনা কর।  

৪। লাকগান বলেত কীেবাঝ ? সমাজজীবেনর ছিব এই গােন কীভােব ফুেট উেঠেছ তা দখাও। 

৫। লাকসং ৃ িতর বলেত কীেবাঝ ? এর প আেলাচনা কর। 

 

৫ ন েরর  : 

১। লাকগােনর বিশ িল উদাহরণসহ আেলাচনা কর।  

২। ছড়ার সং া দাও। এর বিশ িল সংে েপ আেলাচনা কর। 

৩। বােদর িণিবন াস ও তার পিরচয় দাও। 

৪। ধাঁধ- হঁয়ািলর বিশ িল আেলাচনা কর।  

৫। ামীণ জনমানেস ম –তে র ভাব আেলাচনা কর। 

 

********************  

 


