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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

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

BNGGDSE02T-BENGALI (DSE1B) 

বাংলা কাব  ও কিবতা 

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  উtর দাওঃ ১০×৪ = ৪০

 একক - ১
(ক) ‘অজুেনর pিত dৗপদী’ পেt dৗপদীর য অিভমান pকািশত হেয়েছ, তার পিরচয় দাও। ১০

 অথবা
(খ) ‘বীরা না কাব ’ gেnর নািয়কােদর মধুসূদন কান ্ অেথ বীরা না বেলেছন ? এ pসে  কাব িটর নামকরণ 

সাথক হেয়েছ  কীনা যুিkসহ আেলাচনা কেরা। 
২+৮

  
 একক – ২

(গ) ‘সাধারণ মেয়’ কিবতায় কিব একিট সাধারণ মেয়র অসাধারণ হেয় ওঠার spেক কীভােব কাব -মি ত 
কের tেলেছন তা দখাও। 

১০

 অথবা
(ঘ) ‘pথম পূজা’ কিবতায় রবীndনাথ মানবধেমর জয়গান গেয়েছন — কিবতা অনুসরেণ আেলাচনা কেরা। ১০

  
 একক - ৩

(ঙ) ‘আমার কিফয়ৎ’ কিবতায় নজrেলর য কাব াদশ pকাশ পেয়েছ তার পিরচয় দাও। ১০
 অথবা

(চ) ‘নজrল িছেলন িবেdাহী কিব’ — পাঠ -কিবতার আেলােক তার সই িবেdােহর srপ ব াখ া কেরা। ১০
  
 একক - ৪

(ছ) ‘rপসী বাংলা’ কাব gnিট কিব জীবনানn দােশর pkিত চতনার দিলল — বkব িটর পেk তামার 
যুিk দাও। 

১০

 অথবা
(জ) জীবনানn দােশর ‘বাংলার মুখ আিম দিখয়ািছ’ কিবতািটর মূলভাব িনেজর ভাষায় লেখা। ১০
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২। িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ  ৫×২= ১০

(ক) ‘আশীbাদ-ছেল মেন নিমতাম আিম’ — তাৎপয লেখা। ৫
(খ) ‘ কাপাই আজ কিবর ছnেক আপন সািথ ক’ র িনেল’ — pস  উেlখ  কের ব াখ া দাও। ৫
(গ) ‘ হ দািরd  tিম মাের ক’ রছ মহান’ – দািরd  কীভােব কিবেক মহান কেরেছ, তা লেখা। ৫
(ঘ) ‘আবার আিসব িফের ধানিসিড়িটর তীের – এই বাংলায়’ — কিব কীrেপ বাংলায় িফের আসেত চান ? ৫

  
 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. 

 ——×—— 
 


