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UG 3RD SEMESTER EXAMINATION 2021

AWARD : B.A., B.COM. (PROGRAM)

DISCIPLINE : BENGALI

COURSE TYPE : CORE (PROGRAM)

COURSE CODE : MILCB301 (MIL-II)

COURSE NAME : কাজী নজরু ইসুামের কবিতা ও উপন্াস

Full Marks: 40 Time: 2 Hours

দব্ষ পারা সংখ্াাবু প্োন বনমদদেক।

পরী্াষদীমদর যষাসমি বনমজর ভাষায় উতর বদমত হমি।

১। যয-যকামনা পাঁচবি পম্র উতর দাও: ১X৫

ক) নজরু ইসুামের ‘সব্তা’ কাি্বি পষে কমি পকাবেত হয় ?

খ) ‘িাতায়ন পামে ািাক তরর সাবর’ কবিতায় উম্বখত ‘ািাক’ েববির অষদ কী ?

গ) ‘বতবন নর-অিতার-/বপতার আমদমে জননীমর বযবন কামিন হাবন কুঠার’- এখামন ‘নর-অিতার’ যক ?

ঘ) ‘চাঁদনী রামত’ কবিতায় েঙুতারা কীভামি পহর জামগ ?

ঙ) ‘িতদোমনর কবি আবে ভাই ভবিষ্মতর নই নিী’- ‘নিী’ েববির অষদ যুমখা।

চ) ‘িাঁধন-হারা’ উপন্ামস কয়বি পবরিামরর উম্খ রময়মে ?

ে) নূরমুর ‘ভািী’র নাে কী ?

জ) ‘িাঁধন-হারা’ উপন্ামস উম্বখত ‘ইোন’ েববির অষদ কী ?

২। যযমকামনা পাঁচবি পম্র উতর দাও: ২X৫

ক) ‘অবভোপ’ কবিতাবি কামক উম্ে্ কমর যুখা? কবিতাবিমত কয়বি সিক আমে ?

খ) ‘যতাোর পিন কবরমে িীজন’- এখামন ‘পিন’ ও ‘িীজন’ েবদুবির অষদ যুমখা।

গ) ‘চাঁদনী রামত’ কবিতাবি যকান পব্কায় পকাবেত? কবিতাবি যকান কি্যম্র অরগদত ?

ঘ) ‘জীিনিননা’ কবিতাবি যকান কাি্যম্র অরভুদ্? কবিতাবিমত কবি কামদর গান যগময়মেন ?



ঙ) ‘কানারী হঁবেয়ার’ কবিতায় ‘কানারী’ যক? ‘হঁবেয়ার’ েববির অষদ যুমখা।

চ) ‘িাঁধন-হারা’ উপন্াসবি যকান পিভূবেমত রবচত ?

ে) ‘িাঁধন-হারা’ উপন্ামস যক, কার ‘কুবে ুতা’ ?

জ) ‘িাঁধন-হারা’ উপন্ামস নূরমুর দুই পামষর সখার নাে যুমখা।

৩। যযমকামনা বতনবি পম্র উতর দাও: ৫X৩

ক) ‘গামনর পাবখ িমসবেুাে দুবদন োখার পর’ –যক বনমজমক ‘গামনর পাবখ’ িমুমেন? এখামন বনমজমক ‘গামনর পাবখ’ িুার কারষ

কী ?

খ) ‘সামে্র গান গাই’- উদ্বতবি যকান কবিতা যষমক যনওয়া? এখামন ‘সাে্’ েমবর অষদ কী? কবি এখামন যকান সামে্র গান

যগময়মেন ?

গ) ‘হয়মতা যতাোমর যদবখয়াবে, তুবে যাহা নও তাই কমর/ ্বত বক যতাোর, যবদ যগা আোর তামতই হদয় ভমর।’-

উব্বি কার যুখা যকান কবিতা যষমক যনওয়া? এখামন যক, কামক উম্ে্ কমর একষা িমুমেন? ি্া তামক কীরমপ যদমখমেন?

ঘ) ‘িাঁধন-হারা’ উপন্াস অিুমমন নূরু চবর্ অষিা েনুয়র চবর্বি বিম্ষষ কমরা।

ঙ) ‘িাঁধন-হারা’ উপন্াসবির নােকরমষর সাষদকতা বিচার কমরা।

৪। যযমকামনা একবি পম্র উতর দাও: ১০X১

ক) ‘বিম্াহী’ কবিতার নােকরমষর সাষদকতা বিচার কমরা।

খ) ‘আোর ককবিয়ৎ’ কবিতায় কবি যকান যকান অবভমযামগ কীরপ ককবিয়ৎ বদময়মেন আমুাচনা কমরা।

গ) পম্াপন্াস কামক িমু? পম্াপন্াস বহমসমি ‘িাঁধন-হারা’ উপন্াসবি কতখাবন সাষদক আমুাচনা কমরা।


