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B.A. 4th Semester (Honours) Examination, 2022 (CBCS) 

Subject: Bengali 

Course: CC-8 

Time: 3hrs.                                                                                          Full Marks: 60 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক  
পরীিার্ণীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব  

 
 
১। যয-যকাশ্নো দশক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও :                                                     ২x১০ =২০ 

ক) ‘নির্ঝরেে স্বপ্নভঙ্গ’ কনিতানি ককাি কক্ষবো-সংকিশ্নেে কনিতা? কনিতানি কনি ককাথায় িরে কেরেি? 
ে) ‘কেঘদূত’ কনিতায় উনিনেত দুনি িদী ও দুনি িগরেে িাে কেরো। 
গ) ‘নিদযাই দুেঝভ শুধু, কেে নক কেথায়/ এতই েুেভ? ’—ককাি কনিতাে অংশ? িক্তা কক?  
ঘ) ‘ভগিি/ িানে জানি কী কগাত্র আোে।’—িক্তা কক? কারক ‘ভগিি’ িরে েরবাধি কো েরয়রে?  
ঙ) ‘োনেরয় যাওয়া’—কনিতানি েিীন্দ্রিারথে ককাি কক্ষবো-সংকিশ্নেে কনিতা? কনিতায় উনিনেত কোট্ট কেরয়নিে 
িাে কী? 
চ) ‘কী আরে কদনেই-িা’ –েি-তারত এই তাে কোভ।’ – ককাি কনিতাে অংশ? কাে েম্পরকঝ এ-কথা িো 
েরয়রে?       
ে) ‘পৃনথিী’ কনিতানি ককাি কক্ষবো-সংকিে কথরক কিওয়া েরয়রে? কনিতানিে েথে চেণ উদৃ্ধত করো।  
জ) ‘অধো আিাে ডারক েুধা েংরকরত;’ –ককাি কনিতাে অংশ? কারক ‘অধো’ িো েরয়রে?  
র্) ‘েংগনত’ কনিতানি ককাি পনত্রকায় েকানশত েরয়নেে? এনি কনিে ককাি কক্ষবো-সংকিশ্নেে অন্তগঝত? 
ঞ) ‘োনেরয়’ কনিতায় কাো পেস্পরেে েুরোেুনে কচরয় থারক? এই কনিতাে কশষ পঙ নক্তনি কেরো। 
ি) ‘নশেোয় কদওদাে িি।’ অংশনি ককাি কনিতাে? এনি ককাি েূেকনিতা কথরক কিওয়া েরয়রে? 
ঠ) ‘েরক্তে োে দপঝরণ েুে কদরে ভস্মকোচি।’—ভস্মকোচি েম্পরকঝ কেরো।  
ড) ‘কেরিা কতাোে ক’কে কতাোরক ভানিনি।’- ‘কতাোে ক’কে ভািা’ িেরত কনি কী িুনর্রয়রেি?    
ঢ) ‘এ-েিই আোে পুেরিা কপাশাক’--পুেরিা কপাশাকগুরো কী কী? 
২। যয-যকাশ্নো চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও :                                                     ৫x৪=২০ 

ক) ‘কেথা কক পানেত /েরয় কযরত তুনে োড়া’ –ককাি কনিতাে পঙ নক্ত? এোরি ‘তুনে’ কক? ককাথায় যাওয়াে কথা 
িো েরয়রে, েংরেরপ কেরো।      
ে) ‘অব্রাহ্মণ িে তুনে তাত।’ কক কারক এ-কথা িরেরেি? িক্তা ককি এ-কথা িরেরেি?  
গ) ‘েরি েে আকাশ-পারি কচরয়’ –ককাি কনিতাে অংশ? আকাশ-পারি কচরয় কনিে কী, ককি েরি েে?              
ঘ) ‘কতেনি কদরেনে তারে অন্ধকারে’—কনি কারক কদরেরেি? এই কদোে নিরশষত্ব আরোচিা করো।  
ঙ) ‘ককানি েন্বন্তরে/ আনে ভুনেি িা’ –-ককাি কনিতাে অংশ? অংশনিে তাৎপযঝ িযােযা করো 
চ) ‘আনে কযি কেই িানতওয়াো’—এনি ককাি কক্ষবো-সংকিশ্নের ককাি কনিতাে অংশ? ককি কনি নিরজরক 
িানতওয়াো িরেরেি?     
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৩। ক্ষেশ্নচর প্রেগুক্ষির উত্তর দাও :                                                      ১০x২ =২০ 

ক) ‘দুই পানে’ কনিতাে িােকেরণে োথঝকতা নিচাে করো। কনিতানি ককাি কক্ষবো-সংকিশ্নের অন্তগঝত?  
অথিা 

‘কে ত্রুনি আোেই’ এই ‘ত্রুনি’ে আরোরক ‘কেরেিা’ কনিতানি নিরেষণ করো। কনিতানি ককাি েরে কেো?      
ে) ‘োিুষ’ কনিতায় োিুরষে কেষ্ঠত্ব েনতনষ্ঠত েরয়রে’---আরোচিা করো। কনিতায় উনিনেত দু’জি ঐনতোনেক 
িযনক্তরত্বে িাে কেরো।  

অথিা 
নচেন্তি নপতৃ-হৃদরয়ে আকুনত ধ্বনিত েরয়রে ‘িািরেে োথঝিা’ কনিতায়। --আরোচিা করো। কনিতানি ককাি 
কক্ষবো-সংকিশ্নের অন্তগঝত?  
 
 


