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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 5th Semester Examination, 2020, held in 2021 

BNGADSE03T-BENGALI (DSE1/2) 

রবীnd পরবতী বাংলা কাব -কিবতা ও কাব -ভাবনা 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 
pািnক সীমার মধ s সংখ ািট pে র মান িনেদশ কের।  

পরীkাথীেদর িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  উtর িদেত হেব। 

১। pিতিট একক েথেক একিট  কের p  িনেয় েমাট চারিট  pে র (অনিধক ৩০০ শেb) উtর দাওঃ  ১০×৪ = ৪০

 একক - ১
(ক) ‘‘শা ত শbিটর েয মােন আিম ধের িনেয়িছ, েস িহেসেব পৃিথবীর েকােনা gnই শা ত হেত পাের না।’’ – ‘িক 

িহেসেব শা ত’ pবেn ‘শা ত’ আইিডয়ািটেক জীবনানn কীভােব সময়-লাি ত rেপ gহণ কেরেছন, তা’ 
িবে ষণ কের েদখাও। 

১০

 অথবা
(খ) ‘‘েযখােন েকােনা একজন রবীndনাথ েনই, িকnt এমন কেয়কজন কিব আেছন যাঁরা সকেল িমেল একসে  

উপিsত আেছন বেল েকােনা িdতীয় একক রবীndনােথর pেয়াজন েনই।’’ — েকান ্  pসে  মnব িটর 
অবতারণা ‘উtর রিবক বাংলা কাব ’ pবn অনুসরেণ তা আেলাচনা কেরা। 

১০

  
 একক – ২

(গ) সািহেত র সত  ও ম লেবাধেক আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর ‘অম লেবাধ ও আধিুনক কিবতা’ pবেn কীভােব 
আভািসত কেরেছন তার পিরচয় দাও। 

১০

 অথবা
(ঘ) ‘‘আজেকর কিবরা ‘অgেজর অটল িব াস’ হািরেয়েছন।’’ — ‘আধুিনক কােব র সমস া : িব াস’ 

অনুসরেণ নব তntী কিবেদর অিব াস ও সংশেয়র কারণgিল িনেদশ কেরা। 
১০

  
 একক - ৩

(ঙ) িনরা ােসর বst-পিরেবশেক েমেন িনেয়ও তা’ েথেক উtরেণর ব না কীভােব সুভাষ মুেখাপাধ ােয়র 
‘ ল ক না ক’ কিবতায়  বা য় হ’েয় উেঠেছ  — তা’ আেলাচনা কেরা। 

১০

 অথবা
(চ) িলিরেকর pসারেণ, গভীরতায় আর বিচেt  অনন  শিk চে াপাধ ােয়র ‘আনn ভরবী’। — মnব িট 

কতদূর যথাথ তা’ িবে ষণ কের বুিঝেয় দাও।  
১০
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 একক - ৪
(ছ) িdধািnত মানুষ আর সংকটাপn সমেয়র িনযাস পুরােণর rপকেl কীভােব সাকার হেয় উেঠেছ শ  েঘােষর 

কিবতায়, ‘অnিবলাপ’ কিবতািট িবে ষণ কের তা’ বুিঝেয় দাও। 
১০

 অথবা
(জ) রবীndনােথর িবপুল-ব াp সtা কীভােব gামীণ অনুভবেক sশ কের আেছ, — কিব িবনয় মজুমদােরর 

‘রবীndনাথ’ কিবতা অনুসরেণ তার পিরচয় দাও। 
১০

 
২। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র সংিkp উtর দাওঃ (pিতিট অনিধক ১৫০ শb) ৫×২= ১০

(ক) ‘‘ইিতহাসেবেদর দরকার – এবং সমাজেবেদর; িকnt সব কিবতায়ই একইভােব, অথবা েকােনা কিবতায়ই 
উtমণ িহেসেব নয়; কিবতার েচেয় তার উপকরণ বড় হেব না।’’ – েকান  ্ pসে  কিব-pাবিnেকর এই 
মnব  ? বkব িটর িনিহত তাৎপয িবে ষণ কেরা। 

২+৩

(খ)  ‘‘…. িকnt াn-এ িসmিলs pেচ ার উৎস এইখােন।’’
— াn-এ ‘িসmিলs pেচ ার উৎস’ েকাথায় তা’ িনেদশ কেরা। 

৫

  
(গ)  ‘‘ঝ াkb জনসমুেdর েফিনল cড়ায়

 ফস ্ ফরােসর মত jলjল করেত থাকল 
 িমিছেলর েসই মুখ।’’  
— ‘িমিছেলর মুখ’ এখােন িকেসর pতীক ? তা’ কীভােব কিবেক উdীিপত কেরেছ, সংেkেপ বুিঝেয় দাও। 

২+৩

  
(ঘ)  ‘পািলত পায়রােদর হাঁটা, ওড়া, kজেনর মেতা 

 েতামােক েবেসিছ ভােলা;’ 
— েকান ্  কিবতার অংশ ? উdৃতাংশিটর িনিহত ব না পিরsট কেরা। 

১+৪

  
 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / 

Whatsapp to their own respective colleges on the same day / date of examination 
within 1 hour after end of exam. University / College authorities will not be held 
responsible for wrong submission (at in proper address). Students are strongly 
advised not to submit multiple copies of the same answer script. 

 ——×—— 
 


