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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 

B.A. Honours Part-III Examination, 2022 

বাংলা 
ষ  পt 

Time Allotted: 4 Hours Full Marks: 100 

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক।  
পরীkাথীরা যথাসmব িনেজর ভাষায় িনিদ  শbসীমার মেধ  উtর কিরেব। 

১। ‘বীরা না কােব ’ আধিুনকতার লkণ কী কী ভােব pকাশ পেয়েছ আেলাচনা কেরা। ১৬
 অথবা

 তামার িবচাের ‘বীরা না কাব ’ এর  পিtকা কান  ি্ট ? যুিkসহ আেলাচনা কেরা। 
 

২। ‘ সানারতরী’ কিবতািটর অnিনিহত rপকিটর মমাথ িবে ষণ কেরা। ১৬
 অথবা
 ‘আকােশর চাঁদ’ কিবতািটর একিট রসgাহী আেলাচনা কেরা।
 
৩। ‘নবজাতক’ কােব র নামকরেণর তাৎপয ও সাথকতা বুিঝেয় দাও। ১৬

 অথবা
 ‘রাজপুতানা’ কিবতািটর একিট রসgাহী আেলাচনা কেরা।
  

৪। (ক) ‘কিচ ডাব’ কিবতায় কিবর dঃখবাদী চতনা কমনভােব ধরা পেড়েছ তা দৃ াnসহ িবে ষণ কেরা। ১০
 অথবা
 ‘দািরd ’ কিবতায় দািরেd র িন রতা ও মহttেক কিব কীভােব pিতি ত কেরেছন — আেলাচনা 
কেরা। 

(খ) kমুদর ন একাধাের বাউল ও কিব — আেলাচনা কেরা। ১০
 অথবা

 ‘পাn’ কিবতায় কিবর ভাগবাদী দশেনর পিরচয় দাও।
  
৫। (ক) ‘নg িনজন হাত’ কিবতায় কিবর রামািnক চতনার পিরচয় দাও। ১০

 অথবা
 ‘উটপািখ’ কিবতার িনিরেখ সুধীndনাথ দtেক নরাশ বাদী কিব বলা যায় িকনা িবচার কেরা। 

(খ) ‘‘আধুিনক কােলর pম খি ত ও আশাহত’’ — ‘টpা ংির’ কিবতা অবলmেন আেলাচনা কেরা। ১০
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 অথবা
 ‘ ল ক না ক’ কিবতায় আধুিনক জীবেনর য সংকট rপািয়ত হেয়েছ তা আেলাচনা কেরা। 
  

৬। য- কােনা িতনিট  pে র উtর দাওঃ ৪×৩ = ১২
(ক) ‘বীরা না কাব ’-এর নারী চিরtgিল কান ্অেথ বীরা না তা সংেkেপ লেখা।
(খ) ‘ দবতাের িpয় কির িpেয়ের দবতা’ — তাৎপয িবে ষণ কেরা।
(গ) ‘বসুnরা’ কিবতায় কিবর কান ্  মানস-pবণতার পিরচয় পাওয়া যায় ?
(ঘ)  ‘‘মানেবর িশ  বাের বাের আেন 

 িচর আ াসবাণী’’  
— তাৎপয িবে ষণ কেরা। 

(ঙ)  ‘‘ওরা তাই sধায় চেল  
 বুেdর মিnরতেল।’’ 
— ওেদর চিরt বিশে র পিরচয় দাও। 

 
——×—— 

 


