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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
B.A. Honours Part-III Examination, 2020

BENGALI
PAPER-VI
Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50
পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক।

The word limit mentioned below against each question to be strictly followed by the students:
6 marks-150 words / 8 marks-220 words / 10 marks-300 words.

১।

‘বীরা না’ কােবয্ pাচয্ ও পা াতয্ কাবয্াদেশর pভাব সmেক আেলাচনা কেরা।
অথবা
‘েসােমর pিত তারা’ পেt কিব ‘তারা’ চিরtেক কিবর tতীয় নয়ন িদেয় এঁেকেছন বেল
সমােলাচকরা মেন কেরন — tিম কী এই মত সমথন কেরা ?

৮

২।

‘েসানার তরী’ কােবয্র নাম কিবতার rপক অেথর পিরচয় দাও।
অথবা
‘ ব ব কিবতা’-য় কিবর মূল ভাবনা বয্k কেরা।

৮

৩।

‘নবজাতক’ কােবয্র নামকরণ কতটা যুিkযুk, েতামার পাঠয্ pাসি ক কিবতা অবলmেন
েবাঝাও।
অথবা
‘নবজাতক’ কােবয্র ‘বুdভিk’ কিবতায় কিবর বয্িতkমী িচnার েয pকাশ ঘেটেছ তার srপ
উেnাচন কেরা।

৮

৪।

েয-েকােনা একিট pে র উtর দাওঃ
(ক) ‘িtরt’ কিবতায় কিব িtরt বলেত কােদর বুিঝেয়েছন ? এই িtরেtর পিরচয় িদেয় এেদর মেধয্
ে রt িহেসেব tিম কােক আসন িদেত চাও ?

১০×১ = ১০
১০

(খ) ‘চmা’ কিবতায় কিব েয বnনার ভাষা বয্বহার কেরেছন, েসই ভাষায় কিবর েয আধুিনক েচতনা
pিতফিলত তার srপ বয্াখয্া কেরা।

১০

(গ) ‘পেথর দাবী’ কিবতায় কিব জীবনেক ভােলােবেসেছন, মানুষেক ভােলােবেসেছন, আর এই
ভােলাবাসােত কিবতািট কীভােব অননয্ হেয় উেঠেছ — আেলাচনা কেরা।

১০

(ঘ) ‘কিচ ডাব’ কিবতায় কিবর িশবেচতনার পিরচয় দাও।

১০
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৫।

৬।

েয-েকােনা একিট pে র উtর দাওঃ
(ক) ‘বnীর বnনা’ কিবতােক অেনেক রবীnd pভােবর িবrেd pথম িবেdােহর েসাপান বেল মেন
কেরন — কিবতািট অবলmেন তা িবচার কেরা।

১০×১ = ১০
১০

(খ) ‘উট পাখী’ কিবতায় েয rপক ধমীতা ধরা পেড়েছ, কিবতািটর সংিkp পিরচেয় তা বয্k কেরা।

১০

(গ) ‘ ল ক না ক’ কিবতািটেত জীবেনর pেতয্কিট মুহূেতর েয বাসিnক মাদকতা আমােদর
sশ কের তার পিরচয় দাও।

১০

(ঘ) ‘টpা ংরী’ কিবতািট রবীndানুসারী কিবতা নয়, বরং খাঁিট আধুিনক কিবতা। — মnবয্িট
পযােলাচনা কেরা।

১০

েয-েকােনা একিট pে র উtর দাওঃ
(ক) ‘বীরা না’ কাবয্িট কেব pকািশত হয় ? এখােন নািয়কােদর েলখা কয়িট পt আেছ ? কাবয্িট কিব
কােক, েকন উৎসগ কেরিছেলন ?

৬×১ = ৬

(খ) ‘‘‘ওেগা’ tিম েকাথা যাও েকান্ িবেদেশ’’ – এখােন tিম েক ? উdbিতিটর তাৎপয বয্াখয্া কেরা।
(গ) ‘েযেত নািহ িদব’ কিবতায় েয িবরেহর সুর ধরা পেড়েছ, সংেkেপ তার পিরচয় দাও।
(ঘ) ‘নবজাতক’ কিবতায় কিব কার জয়গান কেরেছন ? অিত সংেkেপ েসই জয়গােনর pস িট
আেলাচনা কেরা।
(ঙ) ‘অজুেনর pিত েdৗপদী’র েয সুিনিদ অিভেযাগ, েসgিল সূtাকাের েলেখা।
——×——
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