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বামনপুকুর হুমায়ুন কবীর মহাববদ্যালয় 

মূলযায়ন ককবিক প্রশ্ন 
সাম্মাবনক স্নাতক, ষষ্ঠ কসমমস্টার, ২০২১ 

DSE-1C, বাাংলা 
BNGADSE1CT-বাাংলা গদ্য ও প্রবন্ধ পাঠ   

                            ববষয় অধ্যাপক : ড. আবিিুল হক মণ্ডল  

 

সময় : ২ ঘণ্টা                  পূর্ণমান : ৫০ 

[১-৪ একক পর্ণন্ত একবি কমর প্রমশ্নর উত্তর বলখমত 
হমব। পার্শ্ণবতণী সাংখযাবি প্রমশ্নর মান বনমদ্ণশক] 

(১-৪ একক পর্ণন্ত প্রবতবি উত্তমরর শব্দসাংখযা অনবধ্ক ৩০০ এবাং একক ৫-এর উত্তর অনবধ্ক ১৫০ শমব্দর হমব) 
 
 
একক-১ : বাাংলা প্রবন্ধ-বনবমন্ধর সাধ্ারর্ পবরচয় ও প্রকারমেদ্       ১০  
১) প্রবমন্ধর সাংজ্ঞা বদ্ময় বববেন্ন ধ্রমনর প্রবন্ধ ববষময় আমলাচনা কর।         
২) প্রবন্ধ সাবহতয বলমত কী কবাঝায় ? প্রবন্ধ সাবহমতযর সাধ্ারর্ বববশষ্টগুবল উমেখ কমর রাসসুন্দরী দ্াসীর ‘আমার 
িীবন’ প্রবন্ধবির আমলাচনা কর।              
৩) সমামলাচনা সাবহতয বলমত কী কবাঝ ? সমামলাচনা সাবহতযমক বক প্রবন্ধ বলা র্ায় – কতামার উত্তমরর সপমে রু্বি 
দ্াও।  
একক-২ : বাাংলার ব্রত : অবনীিনাথ ঠাকুর           ১০  
১) ব্রমতর সাংজ্ঞা ও কেবর্ ববোগ কমর অবনীিনাথ ঠাকুর আমলাবচত ‘বাাংলার ব্রত’ গ্রমের কর্মকামনা দু্বি নারী ব্রমতর 
বযাখযা কর।    
২) শাস্ত্রীয় ব্রত বলমত কী কবাঝায় ? শাস্ত্রীয় ব্রমতর সমে নারী ব্রমতর মূল প্রমেদ্গুবল উমেখ কমর কর্মকামনা দু্বি 
শাস্ত্রীয় ব্রত ববষময় আমলাচনা কর।   
৩) ‘বাাংলার ব্রত’ গ্রমে অবনীিনাথ ঠাকুর বচবিত সমািবচি ববষময় আমলাকপাত কর।   
৪) ‘বাাংলার ব্রত’ গ্রমে বযবহৃত বববেন্ন ধ্রমনর ছড়া প্রসমে আমলাচনা কর।    

একক-৩ : বপতৃসৃ্মবত (বনবণাবচত রচনা) : রথীিনাথ ঠাকুর        ১০  
১) ‘স্বমদ্শী আমন্দালন’ প্রবমন্ধ ববর্ণত আমন্দালমনর স্বরূপ বযাখযা কর।  
২) ‘বহমালয় ভ্রমর্’ প্রবমন্ধ প্রকৃবতর বর্ণনা কীোমব উমঠ এমসমছ তা আমলাচনা কর।   
৩) ‘পদ্মা ও পদ্মামবাি’ প্রবমন্ধ পদ্মা-সাংলগ্ন িন-িীবমনর পবরচয় দ্াও।   
৪) ‘শাবন্তবনমকতন ব্রহ্মচর্ণােম’ প্রবমন্ধ কর্ িীবনদ্শণমনর প্রবতফলন ঘমিমছ তার বববরর্ দ্াও।  
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একক-৪ : বাঙাবল কমময়র োবনামূলক গদ্য (বনবণাবচত ১০বি প্রবন্ধ) : সুতপা েট্টাচার্ণ (সম্পাবদ্ত)   ১০  
১) মমনামমাবহনী দ্াসীর ‘পি’ প্রবন্ধবির ববষয়বস্তু সাংমেমপ আমলাচনা কর।   
২) স্বর্ণকুমারী কদ্বী তাাঁর ‘পুরুমষর কেষ্ঠত্ব’ প্রবমন্ধ পুরুমষর ককান কেষ্ঠমত্বর পবরচয় বদ্ময়মছন তা উমেখ কর।  
৩) সরলাবালা সরকামরর দৃ্বষ্টমত স্বমদ্শমসবায় বেরমর্ীর েূবমকা কতিা তা আমলাচনা কর।   
৪) িগদ্ীর্শ্রী কদ্বীর ‘শব্দ-তমে নারীমগৌরব’ প্রবমন্ধর োববস্তু আমলাচনা কর।  

একক-৫ : কর্-ককামনা দু্বি প্রমশ্নর উত্তর দ্াও             ৫ X ২ = ১০  
১) িীকা কলখ : রমযরচনা   
২) িীকা কলখ : ‘কুলাই ঠাকুমরর ব্রত’  
৩) ব্রমত আলপনার প্রাসবেকতা ববচার কর।   
৪) িীকা কলখ : বশলাইদ্হ ও রবীিনাথ     
৫) কৃষ্ণাোববনী দ্ামসর ‘স্ত্রীমলাক ও পুরুষ’ প্রবমন্ধ উবেবখত নারী-পুরুমষর প্রকৃবতগত রূপবচির্ কর।   
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