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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 
B.A. Honours 5th Semester Examination, 2021  

CC11-BENGALI 

উিনশ ও িবশ শতেকর কিবতা 
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 60 

The figures in the margin indicate full marks. 
 

 িবভাগ-ক
১। িনmিলিখত য- কােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৩×৪ = ১২

(ক) ‘ চার’ কিবতািট কার লখা, কান  ্  কাব gেnর অnগত ? কাব িট কত সােল pকািশত হয় ? এখােন চার 
ক ? 

(খ) মধুসূদন দেtর ‘কেপাতাk নদ’ কিবতািট pথম কান ্ পিtকায়, কী নােম pকািশত হয় ? এই সেনটিট 
কান ্   রীিতেত রিচত ? 

(গ) ‘আমার dিখনী বণমালা’ কিবতািট বাংলােদেশর কান  ্আেnালেনর pিkেত লখা ? কিব বণমালােক 
dিখনী বেলেছন কন ? 

(ঘ) ‘ মাহমুদগর’ কিবতািট কান  ্  সােল pকািশত হয় ? ‘ মাহমুদগর’ কথার অথ কী ? এই শbিট কিব কাথা 
থেক gহণ কেরেছন ? 

(ঙ) ‘সেত ের চািহনা তবু, সুnেরর কির আরাধনা’ – লাইনিট কাথা থেক নওয়া হেয়েছ ? কিব সুnেরর 
আরাধনা কেরেছন কন ? 

(চ) ‘িবেdাহী’ কিবতািট কাথায় বেস কিব িলেখিছেলন ? pথম াতা ক ? কিবতািট কিবর কান  ্  
কাব gেnর অn k ? 

  

 িবভাগ-খ
২। িনmিলিখত য- কােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৬×৪ = ২৪

(ক) ‘ বাধ’ কিবতায় িনঃস  িবিcn মানুেষর য অসহায়তার কথা ধরা পেড়েছ, তা িবে ষণ কের দখাও। 

(খ) ‘বnীর বnনা’ কিবতায় কিব কামনার কারাগাের বnী মানুেষর য hদয় আkিতর pকাশ ঘিটেয়েছন, 
স-সmেক আেলাচনা কেরা। 

(গ) ‘বুdেদব’ কিবতািটেত কিবর মহাজীবেনর pিত dা ও ভােলাবাসার য ছিব েট উেঠেছ তা আেলাচনা 
কেরা। 

(ঘ) ‘পদািতক’ কিবতািটর নামকরেণর সাথকতা িবচার কেরা।
(ঙ) ‘পাn’ কিবতায় সােপন হাওয়ােরর সে  মািহতলােলর দহবাদী চতনার য পাথক  েট উেঠেছ তা 

িবে ষণ কেরা। 
(চ) ‘কেপাতাk নদ’ কিবতায় কিবর য sেদশ-pীিতর পিরচয় পাওয়া যায় তা আেলাচনা কেরা। 
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 িবভাগ-গ 
৩। িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ১২×২ = ২৪

(ক) ‘িবেdাহী’ কিবতায় কিব নজrল ইসলােমর িবেdাহী সtার য পিরচয় পাওয়া যায় তা কিবতািট 
আেলাচনা কের বুিঝেয় দাও। 

(খ) ‘ ল ক না ক’ কিবতায় আধুিনক জীবেনর য সংকট rপািয়ত হেয়েছ তা িবে ষণ কের দখাও। 
(গ) ‘ তামােক পাওয়ার জন  হ sাধীনতা’ কিবতা অবলmেন কিবর sেদশ-pীিতর পিরচয় দাও। 
(ঘ) ‘পা িলিপ’ কিবতায় কিবর spভে র বদনার য pকাশ ঘেটেছ তা িবsািরত আেলাচনা কেরা। 

 
——×—— 

 


