
 Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, 788710 

www.bengalideptkrmcollege.org.in 

 

N-13/ODD/BNGH-501(A/B)/010 

TDC Odd Semester Examination, 2013 

BENGALI 

( Honours ) 

( 5
th

 Semester ) 

ূর্ণভান : ৫০ 

উত্তীর্ণভান : ১৭ 

ভয় : ২ ঘণ্টা 

ার্শ্ণস্থ ংখ্যা ূর্ণভান ননর্দণক 

 

যীক্ষার্ণীগর্ BNGH-501(A) (আধুননক বাযতীয় কর্াানতয-১) অর্ফা 

BNGH-501(B) (যফীন্দ্র ানতয-১) প্রর্েয উত্তয দদর্ফ  

 

Course No. : BNGH-501(A) 
 

(আধনুনক বাযতীয় কর্াানতয-১) 

 

১। ‘ন ংনি’ উনযার্য দরখ্র্কয নাভ কী? উনযানি ফাংরায় দক অনুফাদ 

কর্যন? উনযার্য দ ম্পনকুঞ্জ  নযত্রনি আর্রা না কর্যা।      ১+১+১২=১৪ 

অর্ফা 

২। ‘ন ংনি’ উনযার্ ভুর্ে ভাছ ধযায দকৌর্রয দম নফফযর্ আর্ছ, তা ননর্েয 

বালায় নফফৃত কর্যা। কারুতাম্মায নফফানত েীফর্নয কীরূ নযর্নত র্য়নছর, 

দ নফলর্য় একনি ননফন্ধ প্রস্তুত কর্যা।     ৫+৯=১৪ 

 

৩। ‘দগাদান’ উনযানি দকান্  বালায় যন ত? এনিয ফাংরা অনুফাদক দক? 

‚অর্ণনননতক-াভানেক-াংস্কৃনতক, নফনফধ রূর্য নভনরত ভগ্রতায় ‘দগাদান’ 

র্য় উর্ের্ছ বাযতীয় কৃলক েীফর্নয বালয।‛ ভন্তফযনি কতখ্ানন গ্রায, 

আর্রা না কর্যা।          ১+১+১২=১৪ 

অর্ফা 

৪। ওংকাযনার্ দক? এই  নযত্রনিয ফযনি-নয য় নয়, দের্ী-নয য় উদ ঘািনই 

নছর দরখ্র্কয উর্েয--ওংকাযনার্ ম্পর্কণ এই ভন্তফয কতদূয তয? 

উনযার্য নভস্টায দভতা  নযত্রনি মণার্রা না কর্যা।       ২+৬+৬=১৪ 

 

৫। ‘ন ংনি’ উনযার্য কারুতাম্মায দপ্রনভক দক? তায দা কী নছর? 

উনযানির্ত ভুেতর্িয দের্র-েীফর্নয দম ফাস্তফন ত্র অনিত র্য়র্ছ, তায 

নয য় দাও।           ১+১+১২=১৪ 

অর্ফা 

৬। কর্ানল্পী দপ্রভ র্ন্দ্রয প্রকৃত নাভ কী নছর? তাাঁয ম্পানদত একনি নত্রকায 

নাভ দরর্খ্া। ‘দগাদান’ উনযার্য দানযযাভ  নযত্রনি আর্রা না কর্যা।  

           ১+১+১২=১৪ 

 

৭। িীকা দরর্খ্া (র্ম দকার্না দুনি) :     ৪X২=৮ 

(ক) ‘ন ংনি’ উনযার্ দের্র-েীফর্নয অর্রৌনকক ংস্কায 

(খ্) নিতীয় নফফার্য পর্র দ ম্পনকুর্ঞ্জয াংানযক ভযা 

(গ) ‘দগাদান’ উনযার্য র্ির্শ্যীরার 

(ঘ) দগাফয-ঝুননয়ায হুর্য েীফন 
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Course No. : BNGH-501(B) 
 

(যফীন্দ্র ানতয-১) 

 

১। ‘ুনশ্চ’ কাফযগ্রর্ে ফণর্ভাি কয়নি কনফতা ংকনরত র্য়র্ছ? ‚কনফতাগুনর 

আরাদা আরাদাবার্ফ দদখ্র্র দকার্নানির্ত কাননীয আধার্য ভানফীয়তায 

আর্ফদন প্রধান, দকার্নানির্ত বাফভয় ংর্কত, দকার্নানির্ত কনফয ননর্েয 

ককনপয়ৎ আর্ছ, দকার্াও ননর্েয প্রনত নকছুিা অনাস্থায বাফ। তর্ফ ফগুনর 

নভনরর্য় ফাস্তফেীফন ও েনভানর্য র্ে অতীর্তয াধনায ভন্বয় াধর্নয 

কর্ািাই প্রধান।‛ প্রানেক কনফতা অফরম্বর্ন উনিনিয ভী ীনতা ননরূর্ 

কর্যা।                ১+১৩=১৪ 

অর্ফা 

২। ‘ুনশ্চ’ কাফযগ্রে কনফ কার্ক উৎগণ কর্যর্ছন? ‚ভা-ভযা দছর্র, অনাদর্য 

র্যয ঘর্য ভানুল। ফাাঁ ফায নি অদভয, তাই ত অফর্রার্তও ভর্যনন, ফযং 

ফাাঁ ফায ক্ষভতা আর্যা দুফণায র্য় উর্ের্ছ। দের্য ফাাঁধন দনই েীফর্ন, তাই 

দফাঁর্  র্াকফায দ ষ্টাও দনই দতভন। ......ঘরৃ্া দনই, উন ত-অনুন তর্ফাধ দনই; তাাঁয 

নীনতজ্ঞান অর্যয ফাাঁধা র্র্  র্র না।‛ ‘দছর্রিা’ কনফতা অফরম্বর্ন উনিনিয 

প্রানেকতা নফ ায কর্যা।  

 

৩। ‘ভুিধাযা’ নাির্ক ফণর্ভাি গার্নয ংখ্যা কত? এই নাির্ক গানগুনর 

ফযফার্যয তাৎমণ ননর্ণয় কর্যা।             ১+১৩=১৪ 

অর্ফা 

৪। যফীন্দ্রনার্র্য ‘ভুিধাযা’ নািকনি গ্রোকার্য কর্ফ প্রর্ভ প্রকানত য়? 

‚ৃনর্ফীর্ত ৃনষ্টয দম রীরানি আর্ছ দ দম ননর্রণাব, দ ননযাি, দ 

অকৃর্,-- দ নকছু েভর্ত দদয় না; দকন না েভায েঞ্জার্র তায ৃনষ্টয র্ 

আিকায়, দ দম ননতযনূতর্নয ননযন্তয প্রকার্য ের্নয তায অফকার্ক ননভণর 

কর্য দযর্খ্ নদর্ত  ায়।‛ ‚দরাবী ভানুল দকার্া দর্র্ক েঞ্জার ের্িা কর্য 

দইগুর্রার্ক আগর্র যাখ্ফায ের্নয ননগিফদ্ধ রক্ষ রক্ষ দার্ক নদর্য় প্রকাণ্ড 

ফ বাণ্ডায কতযী কর্য তুর্রর্ছ।‛ ‘ভুিধাযা’য় যফীন্দ্রনার্ নফপ্লফী অনবেৎর্ক 

নদর্য় মানিকতায ভূর্র আঘাত কযর্রন। অনবনেৎ  নযত্র নফর্েলর্র্ উনিনিয 

দমৌনিকতা নফ ায কর্যা।             ১+১৩=১৪ 

 

৫। ‘নছন্নত্র’ গ্রর্ে ফণর্ভাি ত্র ংখ্যা কত? ‚ ‘নছন্নত্র’ ফাংরা ানর্তযয 

ননেস্ব ভূর্রয প্রনতনিত র্য় আর্ছ। এই ত্রগুচ্ছ স্বাদ-কফন র্ত্রয গদযর্ৌন্দর্মণ 

কনফভানর্য অন্তযে তয নয য় প্রকার্ ভূরযফান।‛ আর্রা না কর্যা।  

অর্ফা 

৬। ‘নছন্নত্র’-এয ত্রগুনর কত দর্র্ক কত ার্রয ভর্ধয যন ত র্য়র্ছ? 

অনধকাং ত্র কনফ কার্ক নরর্খ্নছর্রন? ‘েীফনসৃ্মনত’ গ্রর্ে মা অনুদ ঘানিত, 

‘নছন্নত্র’-এ দমন তা উদ ঘানিত র্য়র্ছ। তাই ‘নছন্নত্র’ কী আর্রখ্য, না 

ভ্রভর্নফাযী ত্রানতয, নফর্েলর্ কর্যা।        ১+১+১২=১৪ 

 

৭। ংর্ক্ষর্ আর্রা না কর্যা (র্ম দকার্না দুনি) :     ৪X২=৮ 

(ক)   ‚দ ঈর্শ্য, দ ভানুর্লয ঈর্শ্য, 

   দকন আভার্ক তযাগ কযর্র।‛  

‘ভানফুত্র’ অফরম্বর্ন উদৃ্ধতাংনিয তাৎমণ ফযাখ্যা কর্যা।  

(খ্) ‘ভুিধাযা’য ধনঞ্জয় কফযাগী 

(গ) ‘ভুিধাযা’ নাির্কয নাভকযর্র্য তাৎমণ  

(ঘ) ‘নছন্নত্র’-এ প্রকৃনতভুগ্ধ যফীন্দ্রনার্ 

*** 

 

14J---800/162           N-13/ODD/BNGH-501(A/B)/010 


