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UG 1st Semester Examination 2021 

Award: BA (HONS) 

Discipline: BENGALI 

Course Type: CC (Hons) 

Course Code: BAHBNGC102 

Course Name: মধ্যযুগের কবিতা 

Full Marks: 40           Time: 2 Hours 

দবিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুবি প্রশ্নমান বনগদেশক। 

পরীিার্েীগদর যর্াসম্ভি বনগের ভাষায় উত্তর বদগত হগি। 

 

১। যযগকাগনা পাাঁচবি প্রগশ্নর উত্তর দাও:                    ১X৫ 

ক) ‘অবভসার’ পযোগয়র যেষ্ঠ কবি যক? 

খ্) ‘আেু হাম বক যপখ্িু নিদ্বীপচন্দ’—কার যিখ্া যকান পযোগয়র পদ? 

ে) বিদযাপবত যকান ভাষায় পদািবি বিগখ্বিগিন? 

ঘ) ‘অবময়া সােগর বসনান কবরগত সকবি েরি যভি’—‘অবময়া সাের’ কী? 

ঙ) রামপ্রসাগদর োগনর বিবশষ্ট সুর কী নাগম পবরবচত? 

চ) ‘ভগির োগি যিাঁগধ্ বদগয় মা, পাক বদগতি অবিরত’- ‘ভগির োি’ কী? 

ি) ‘আর শুন অসম্ভি- চাবরবদগক বশিা-রি যহ’—‘বশিা-রি’ কী? 

ে) ‘নয়গনর মবণ যমার নয়গন হারাগি’—যক কার ‘নয়গনর মবণ’? 

 

২। যযগকাগনা পাাঁচবি প্রগশ্নর উত্তর দাও:            ২X৫ 

ক) ‘অবভনি যহম কল্পতরু সঞ্চরু/ সুরধু্নী তীগর উগোর’—‘অবভনি কল্পতরু’ িিগত কী যিাঝায়? কার সম্পগকে একর্া িিা 
হগয়গি? 

খ্) ‘বচনিহাঁ রাই বচনই নাবহ োন’।– পদাংশবির অর্ে কী ? এবি কার রচনা? 

ে) ‘বিদযাপবত ‘সুত-বমত-রমণী সমাে’ িিগত কী যিাঝাগত যচগয়গিন এিং এগদর সগে বতবন বকগসর তুিনা কগরগিন? 

ঘ) ‘িহ িহ হাগস পহাঁ বপরীবতর সার’।– কার রচনা? পদাংশবির সরিার্ে যিগখ্া। 



ঙ) ‘আবম বক যহবরিাম বনবশ স্বপগন’—যক কার সম্পগকে কী স্বপ্ন যদগখ্গিন? 

চ) ‘শরগতর িায়ু যখ্ন িাগে োয়/উমার স্পশে পাই, প্রাণ রাখ্া দায়’।– যকান পযোগয়র পদ? কবির নাম কী? 

ি) ‘খ্গির প্রধ্ান যত যক আগি যতামার মত’—কার যিখ্া যকান পযোগয়র পদ? কাগক ‘খ্গির প্রধ্ান’ িিা হগয়গি? 

ে) ‘যযমন বচগের পগেগত পগে ভ্রমর ভুগি র’যিা—কার রচনা? উদৃ্ধবতবির তাৎপযে কী? 

 

৩। যযগকাগনা বতনবি প্রগশ্নর উত্তর দাও:            ৫X৩ 

ক) ‘রূপ যদবখ্ বহয়ার আরবত নাবহ িুগি।/িি বক িবিগত পাবর যত মগন উগে’।।-- কার যিখ্া যকান পযোগয়র পগদর অংশ? 

সমগ্র পদবি বিগেষণ কগর উদৃ্ধবতবির তাৎপযে িুবঝগয় দাও। 

খ্) ‘যদখ্ সবখ্ যকা ধ্নী সহচরী যমবি।/আমাবর েীিন সগে করতবহ যখ্বি’।।—কার রবচত যকান পযোগয়র পগদর অংশ? ‘ধ্নী’ 

যক? বতবন কার েীিন বনগয় কীভাগি যখ্িা কগরগিন? িক্তা তাাঁগক কী রূগপ যদগখ্গিন? 

ে) ‘আবঙনার মাগঝ িাঁধু্য়া বভবেগি/যদবখ্য়া পরাণ ফাগি’।।--কার রচনা? যকান পযোগয়র পদ? সমগ্র পদবি বিগেষণ কগর এর 

ভািগসৌন্দযে িুবঝগয় দাও। রিীন্দ্রনার্ এ-পদবি সম্পগকে কী মন্তিয কগরগিন? 

ঘ) ‘আবম যসই অিবধ্, সরগম মরগম আবি মগনাভগে’—কার যিখ্া যকান পযোগয়র পগদর অংশ? সমগ্র পদবি বিগেষণ কগর িক্তার 
‘সরম’, ‘মরম’ ও ‘মগনাভগের’ প্রসেবি িুবঝগয় দাও। 

ঙ) ‘মবসি িয় দূত, তবসি কগর কত, দারা-সুত পাগয়র শৃঙ্খি’-- ‘মবসি’ ও ‘তবসি’ শব্দদুবির অর্ে কী? ‘িয় দূত’ িিগত 
কাগদর যিাঝাগনা হগয়গি? সমগ্র পদবি বিগেষণ কগর শৃঙ্খগি আিদ্ধ যয েীিগনর িণেনা বদগয়গিন কবি, তা আগিাচনা কগরা। 

 

৪। যযগকাগনা একবি প্রগশ্নর উত্তর দাও:             ১০X১ 

ক) পূিেরাে িিগত কী যিাঝায়? অনুরাে কী? ‘পূিেরাে- অনুরাে’ পযোগয়র কমপগি চারবি পদ অিিম্বগন এর ভািগসৌন্দযে িুবঝগয় 
দাও। 

খ্) মারু্র কী? এই পযোগয় বিদযাপবতর কবিকৃবতত্ব আগিাচনা কগরা। 

ে) ‘ভগক্তর আকুবত’ পযোগয় িদ্ধেীগির সকরুণ অিস্থার িবি যযভাগি িবণেত হগয়গি উদৃ্ধবতসহ তার পবরচয় দাও। 

 

 


