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TDC Odd Semester Examination, 2013 

BENGALI 

(Honours) 

( 3
rd

 Semester ) 

Course No. : BNGH-302 

( বাাংা কথাাহত্য-১ ) 

ূর্ণমান : ৫০ 

উত্তীর্ণমান : ১৭ 

ময় : ২ ঘণ্টা 

ার্শ্ণস্থ াংখ্যা ূর্ণমান হনর্দণলক 

 

১। ‘হববৃক্ষ’ উনযার্ ‘আহম আনার হচত্া আহনই াজাইয়াহছ’ এই কথাহি 

কক, কার্ক, ককান্  প্রর্ে জাহনর্য়হছর্ন? ‚ ‘হববৃক্ষ’ উনযার্ ূযণমুখ্ী 

চহরত্রহি মর্নাব, স্বামীর্প্রম ও বযহিত্ব ইয়া আমার্দর হনকি বযহিরূর্ 

উজ্জ্ব।‛ এই উহির হনহরর্খ্ উনযার্ ূযণমুখ্ী চহরত্র হনমণার্র্ কখ্র্কর 

হলল্পকুলত্া হবচার কর্রা।             ১+১+২+১০=১৪ 

অথবা 

২। ‘হববৃক্ষ’ উনযার্র চূনায় নর্েন্দ্রনাথ ককাথায় যাহির্ন? যাত্রার্থ হত্হন 

আশ্রয়ন্ধার্ন কয গ্রার্ম হের্য়হছর্ন ত্ার নাম হক? ‚র ও জীবন্ত বাস্তব 

বর্ণনায় বহিমচর্ন্দ্রর কশ্রষ্ঠত্া অতু্নীয়।‛ ‘হববৃক্ষ’ উনযার্ বাস্তব মাজ 

দৃহির কয াথণকত্া খ্ুুঁর্জ াওয়া যায় ত্ার হবর্ের্ কর্রা।      ১+১+১২=১৪ 

 

৩। ‚কদখ্ুন আমরা যার্ক দয়া বহ ক ককব হনর্জর র্রই দয়া। ার্ছ হনর্জর 

দুবণ মর্ন বযথা ার্ে কইজর্নযই অনযর্ক আঘাত্ করর্ত্ াহরর্ন, এই কত্া  

কাুরুত্ার চূড়ান্ত।‛ এই কথাহি কক, কার্ক, ককান্  প্রর্ে বর্হছর্ন, উর্েখ্ 

কর্রা। ‘ঘর্র বাইর্র’ উনযার্র হবমা চহরর্ত্র কয আত্মেত্ াংকির্ক কদখ্ার্না 

র্য়র্ছ ত্া কত্ামার হনর্জর ভাায় বুহঝর্য় কর্খ্া।   ১+১+২+১০=১৪ 

অথবা 

৪। ‘ঘর্র বাইর্র’ উনযাহি কত্ খ্ৃিার্ে, ককান্  হত্রকায় প্রকাহলত্ র্য়হছ? 

কহবগুরু উনযাহি কার্ক উৎেণ কর্রর্ছন? ‚ ‘ঘর্র বাইর্র’ উনযার্ 

হনহখ্র্র্লর ঘরর্কই ঘিনাস্থ হার্ব গ্রর্ করা র্য়র্ছ। বাইর্রর ধাক্কায় এই 

ঘর্রর হবহবধ রূ-রূান্তরর্কই হবর্ল গুরুত্ব কদওয়া র্য়র্ছ।‛ এই উহির 

আর্ার্ক ‘ঘর্র বাইর্র’ উনযার্র নামকরর্র্র াথণকত্া প্রহত্ন্ন কর্রা।  

 ১+১+১+১১=১৪  

 

৫। ‘েী-মাজ’ উনযার্র রমা মুখ্ুর্যয ও রর্মল কঘাার্র হতৃ্ুরুর্দর 

নাম হক হছ? ত্াুঁর্দর আহদহনবা ককাথায় হছ? ‚মাজ মার্াচনার 

উনযাগুহর মর্ধয ‘েী-মাজ’ হনিঃর্ের্ অনযত্ম প্রধান উনযা।‛ এই 

উহির হনহরর্খ্ ‘েী-মাজ’ উনযার্  বহর্ণত্ মাজ-বাস্তবত্ার স্বরূ হবর্ের্ 

কর্রা।         ১+১+১+১১=১৪ 

 

৬। ‚ত্যাে করবার কয লহি ত্ার অহস্থমজ্জায় হমহলর্য় আর্ছ কলখ্ার্ য়ত্ 

একহদন ক কত্ামার মত্ই মাথা উুঁচু কর্র দাুঁড়ার্ব।‛ এই উহিহি কক, কার্ক, 

কার ম্বর্ন্ধ কর্রর্ছ? ‚লরৎচর্ন্দ্রর ‘েীমাজ’-এর রর্মল রিমাাংর্র 

ম্পকণীন ককব আদর্লণর প্রত্ীকমাত্র নয়, কও জীব মানু।‛ রর্মল ম্বর্ন্ধ 

এই উহির যথাথণত্া হবচার কর্রা।     ১+১+১+১১=১৪ 

 

14J---900/83            (Continued) 



 Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, 788710 

www.bengalideptkrmcollege.org.in 

 

৭। কয ককার্না দুহি প্রর্ের উত্তর কর্খ্া :     ৪X২=৮ 

(ক) ‘হববৃক্ষ’ উনযার্ কয ককার্না একহি উকাহহন উর্েখ্ কর্র ত্ার হলল্প-

াথণকত্া াংর্ক্ষর্ কর্খ্া। 

(খ্) ‘হববৃক্ষ’ উনযার্ উর্েহখ্ত্ দুহি স্বপ্নদৃর্লযর বর্ণনা দাও। 

(ে) ‘ঘর্র বাইর্র’ উনযার্র রাজননহত্ক কপ্রক্ষাি ম্বর্ন্ধ আর্াচনা কর্রা। 

(ঘ) ‚ওর্া, অবাক করহ কয!‛ এই কথা কক, কার্ক বর্র্ছন? প্রে উর্েখ্ 

কর্রা। 

(ঙ) ‘েী-মাজ’ উনযার্র বনমাী াড়ুই চহরর্ত্রর গুরুত্ব আর্াচনা কর্রা।  

(চ)‘েী-মাজ’ উনযার্ কুুঁয়াুর্রর বর্ড়া হেহন্নমার চহরত্র হবর্ের্ কর্রা।  

 

*** 
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