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TDC Odd Semester Examination, 2013 

BENGALI 

(Honours) 

(3
rd

 Semester) 

Course No. : BNGH-303 

( স্বাধীনতা-যফততী ফাাংরা াহতয-১ ) 

ূর্তভান : ৫০ 

উত্তীর্তভান : ১৭ 

ভয় : ২ ঘণ্টা 

ার্শ্তস্থ াংখ্যা ূর্তভান হনর্দতক 

 

প্রথভ ছয়হি প্রর্েয ভর্ধয যম যকার্না হতনহি প্রর্েয উত্তয দাও। প্তভ প্রর্েয 

উত্তয ফাধযতাভূরক। ‘প্রথভ প্রহতশ্রুহত’ এফাং ‘ফাফর্যয প্রাথতনা’ যথর্ক একহি কর্য 

উত্তয াফযাআ কযর্ত র্ফ। 

 

১। ‘প্রথভ প্রহতশ্রুহত’ উনযাহি কত হিষ্টার্ে, যকান্  হিকায় প্রথভ 

ধাযাফাহকবার্ফ প্রকাহত র্য়হছর? ‚তযফতীয চহযি ৃহষ্ট কহযয়া াঅাূর্তা 

যদফী যদখ্াাআয়া হদয়ার্ছন একহি যভর্য় াআচ্ছা থাহকর্র কী কহযর্ত ার্য।‛ এাআ 

উহিয াঅর্রার্ক নাযীয স্বাহধকায াজতর্নয যচষ্টায় তযফতীয াংগ্রার্ভয হযচয় 

দাও।           ১+১+১২=১৪ 

 

২। ‚যাভকারী ভাথায জ্বারায় াহস্থয র্য় ভস্থ বয়ডয বুর্র ফর্র ফর, ‘খ্ায় 

না জার্না যতা দাও যকন?’ ‛ যাভকারী যক? হতহন একথা কার্ক ফর্রর্ছন? ‘প্রথভ 

প্রহতশ্রুহত’ উনযার্ ‚যমভন যকার্রয াভাহজক াংস্কায-কুাংস্কাযগুহর হরহখ্ত 

াআয়ার্ছ যতভনাআ য ফ কুাংস্কার্যয হযফততন ও হযফজতর্নয যচষ্টাও 

প্রহতপহরত াআয়ার্ছ।‛ এাআ উনযার্ হযফততনীর ভার্জয যম হযচয় পুর্ি 

উর্ের্ছ তা হফফৃত কর্যা।          ১+১+১২=১৪ 

 

৩। তযফতীয পতৃক ফাহি গ্রার্ভয ভর্ধয কী নার্ভ হযহচত হছর? তযফতীয 

োকুযদায নাভ কী? ‚প্রহতহদর্নয াফর্হরত ান্তাঃুযর্ক াঅাূর্তা যদফী জীফন্ত 

কর্য তুর্রর্ছন হনুর্ কথনশরীর্ত।‛ এাআ উহিয াঅর্রার্ক ‘প্রথভ প্রহতশ্রুহত’ 

উনযার্য ারূ বালাহর্েয প্রাহিকতা হফর্েলর্ কর্যা।   ১+১+১২=১৪ 

 

৪। ‘ফাফর্যয প্রাথতনা’ কাফযগ্রন্থহি কত হিস্টার্ে প্রকাহত য়? কাফযগ্রন্থহি যকান্  

ুযস্কার্য বূহলত র্য়হছর? ‚যাআ হোআ খ্াাঁহি, মা জীফনর্ক তয ভীক্ষায য 

তয ধাযর্ায় য াঁর্ছ হদর্ত ক্ষভ াঅয এাআ ভানফর্তযয প্রহতষ্ঠাাআ কহফ ঙ্খ 

যঘার্লয রক্ষয।‛ এাআ উহিয াঅর্রার্ক ‘ফাফর্যয প্রাথতনা’ কাফযগ্রর্ন্থয যম যকার্না 

দুহি ােয কহফতায প্রাহিকতা াঅর্রাচনা কর্যা।       ১+১+১২=১৪ 

 

৫। যতাভায ােয ছািা কহফ ঙ্খ যঘার্লয ানয দুহি কাফযগ্রর্ন্থয নাভ যরর্খ্া। 

‚জীফনধাযর্র্য স্বাবাহফক হযচর্য়য জর্নয হকর্ি হকর্ি জর্ভ িান। ভর্নয 

হকি যতা য াঁর্থ াঅর্ছ াতীর্ত, ভাহি ও ভানুর্লয ম্পর্কতয হবতর্য। কহফ ঙ্খ 

যঘার্লয কার্ফয াতীত াআহতার্য ভকারীন নফায়ন এক হফর্ল যপ্রহক্ষত।‛ এাআ 

যপ্রহক্ষর্ত ‘ফাফর্যয প্রাথতনা’ কহফতাহি াঅর্রাচনা কর্যা।          ২+১২=১৪ 

 

৬। ‚কহফ ঙ্খ যঘাল তাাঁয কার্ফয হনর্জয হবতয যথর্ক হনর্জর্ক ফাাআর্য এর্ন 

ভুহি যদন। তাাআ ভুহি ও উত্তযর্র্য র্থয কথা তাাঁয কার্ফয ভগ্নতা এর্ন যদয়, 

হপর্য াঅর্ হফর্শ্া।‛ কহফয ‘র্থয ফাাঁর্ক’ কহফতায় যম উত্তযর্র্য াআহিত ধ্বহনত 

র্য়র্ছ তা যতাভায হনর্জয বালায় হফর্েলর্ কর্যা।            ১৪ 
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৭। যম যকার্না দুাআহি প্রর্েয উত্তয দাও :      ৪X২=৮ 

(ক) যাভকারীয হযচয় দাও। 

(খ্) ‘প্রথভ প্রহতশ্রুহত’ উনযার্য যভাক্ষদা চহযর্িয ফা্তবফতা উর্লেখখ্ কর্যা। 

( )  ‚হদর্নয যফরা মার্ক যদর্খ্হছর্র চণ্ডার  

 াঅয যাহির্ফরা এাআ াঅভার্দয ভাহঝ 

 যকার্না যবদ যনাআ তার্দয যচার্খ্য তাযায়।‛ 

ান্তহনতহত তাৎমত ফযাখ্যা কর্যা। 

(ঘ)  ‘দীঘত চযাচয 

 তায যচর্য় াঅয যকার্না দীঘততয মফহনকা যনাআ।‛ 

‘ূর্নযয  হবতর্য যেউ’ কহফতায যপ্রহক্ষর্ত ‘ফাফর্যয প্রাথতনা’ কার্ফযয নাভকযর্র্য 

াথতকতা াংর্ক্ষর্ যরর্খ্া।  

 

*** 
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