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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 
B.A. Honours 5th Semester Examination, 2021-22 

BNGADSE03T-BENGALI (DSE1/2) 

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। 

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

(ক) ‘কিবতার কথা’-য় জীবনানn কিবতার সৃি রহস েক কীভােব ব াখ া কেরেছন, তা পযােলাচনা কেরা। 

 অথবা
 ‘উপলিbর গাঢ়তা ও সততাই কিবতার জীবন’ — জীবনানেnর ‘কিবতা পাঠ’ অবলmেন মnব িটর যাথাথ  
িবচার কেরা। 

  
 একক – ২

(খ) ‘কিবতার ভাষা’ pবেn ‘আধুিনক কিবতার ভাষা’ pসে আবু সয়ীদ আইয়ুেবর মতামেতর gহণেযাগ তা 
িবচার কেরা। 

১০

 অথবা
 আবু সয়ীদ আইয়ুেবর ‘কােব র িবpব ও িবpেবর কাব ’ অবলmেন বাংলা কিবতার ধারায় য নtন 
আধুিনকতার জn হেয়িছল, তার srপ িবে ষণ কেরা। 

১০

  
 একক - ৩

(গ) ‘িমিছেলর মুখ’ কিবতািট অবলmেন সুভাষ মুেখাপাধ ােয়র কাব াদেশর পিরচয় দাও। ১০
 অথবা

 ‘জরাসn’ কিবতািটেত পুরাণpিতমার pেয়ােগ শিk চে াপাধ ােয়র কিব pিতভার িবিশ তা আেলাচনা 
কেরা। 

১০

  
 একক - ৪

(ঘ) ‘মুখ ঢেক যায় িবjাপেন’ কিবতািট কীভােব সময় ও সমাজ সmেক শ  ঘােষর গভীর সেচতনতার 
একিট উjjল িনদশন হেয় উেঠেছ, ব াখ া কেরা। 

১০

 অথবা
 ‘ বশ িকছুকাল হেলা’ কিবতািট অবলmেন িবনয় মজুমদােরর pম চতনার িবিশ তা িবে ষণ কেরা। ১০
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 িবভাগ - খ 

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

(ক) ‘সকেলই কিব নয়, কউ কউ কিব’ — তাৎপয লেখা। ৫
(খ) ‘pথম d া, কিবেদর রাজা, সত  দবতা’ — মnব িট কার সmেn এবং কন বলা হেয়েছ ? ১+৪
(গ) ‘ পট jলেছ, খত jলেছ

 hজুর জেন রাখুন 
খাজনা এবার মাপ না হেল 
 jেল উঠেব আgন’ 
কিবতািটর পট িম িনেদশ কের উdৃতাংেশর ব াখ া দাও। 

৫

(ঘ) ‘ হতােলর লািঠ যন এ-কাল pহের মেন রােখ
চmক নগের আজ কানীর চkাn চািরিদেক’ 
—এর িনিহতাথ বুিঝেয় দাও। 

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. 

 
——×—— 

 


