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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 
B.A. Honours 4th Semester Examination, 2022  

CC10-BENGALI 

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) ‘িবেdাহী’ কিবতািট েকান ্  কাব gেnর অnগত ? কাব gnিটর pকাশকাল উেlখ কেরা। কিব gnিট 
কােক উৎসগ কেরন ? 

(খ) ‘পূবছায়া’ কিবতািট কার, েকান ্  কাব gেnর অnগত ? কাব gnিট কত সােল pকািশত ? 
(গ) ‘আমার কিফয়ৎ’ কিবতািট েকান ্  পিtকায় কত সােল pকািশত হয় ? কিবতািট েকান ্  কাব gেnর 

অnগত ? 
(ঘ) ‘পা িলিপ’ কিবতার েলখক েক ? এই কিবতািট েকান ্ কাব gেnর অnগত ? কাব gnিটর pকাশকাল 

েলেখা। 
(ঙ) ‘কেপাতাk নদ’ কিবতািট কত সােল, েকাথায় েলখা হয় ? এই কিবতািট কী ধরেনর কিবতা ? 
(চ) ‘েচার’ কিবতািট কার রচনা ? েকান ্  কাব gেnর অnগত ? এখােন ‘েচার’ েক ?

  
 িবভাগ-খ

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

(ক) ‘সতত, েহ নদ, tিম পড় েমার মেন...’ – এখােন েকান ্ নেদর কথা বলা হেয়েছ ? ‘সতত’ মেন 
পড়ার কারণ কী ? এই নেদর সে  কিবর সmকিট েলেখা। 

(খ) ‘বষারানী’ কিবতায় pকািশত pkিত িচেtর বণনা দাও।
(গ) ‘বাংলার মুখ আিম েদিখয়ািছ’ কিবতায় বাংলােদেশর েয িচt pিতিবিmত তার পিরচয় দাও। 
(ঘ) ‘বুd’ কিবতার নামকরেণর সাথকতা িবচার কেরা।
(ঙ) ‘পা িলিপ’ কিবতায় কিব পা িলিপ িবষয়িটেক িকভােব ব k কেরেছন তার পিরচয় দাও। 
(চ) ‘আমার কিফয়ৎ’ কিবতায় কিবর দৃি েত sাধীনতার িবষয়িট েযভােব ধরা পেড়েছ তা’ িবে ষণ কেরা। 
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 িবভাগ-গ

৩। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ১২×২ = ২৪

(ক) ‘ব ভাষা’ কিবতায় কিবর মাtভাষার pিত েয pীিত pকািশত তা’ ব k কেরা।
(খ) ‘সুেচতনা’ কিবতায় কিব েয নারীর িচt িনমাণ কেরেছন তার যাথাথ ব াখ া কেরা।
(গ) ‘‘ ‘িবdাহী’ কিবতার মেধ  আেছ pচিলত ব বsার িবrেd আtশিk উেdাধেনর আhান’’ 

— কিবতািটর িবষয়বst আেলাচনা কের মnব িট ব াখ া কেরা। 
(ঘ) ‘বnীর বnনা’ কিবতার নামকরেণর সাথকতা িবচার কেরা।

 
——×—— 

 


