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TDC Odd Semester Examination, 2013 

BENGALI 

(Modern Indian Language) 

(3
rd

 Semester) 

Course No. : BNGL-301 

(মধ্যযুগের বাাংা কাবয) 

পূর্ণমান : ৫০ 

উত্তীর্ণমান : ১৭ 

ময় : ২ ঘণ্টা 

পার্শ্ণস্থ াংখ্যা পূর্ণমান ননগদণলক 

 

নবজ্ঞান নবভাগের ছাত্রছাত্রীরা BNGL-301(নবজ্ঞান), কা নবভাগের ছাত্রছাত্রীরা 

BNGL-301(কা) এবাং বানর্জয নবভাগের ছাত্রছাত্রীরা BNGL-301(কমাণ) 

প্রগের উত্তর দদগব। 

 

Course No. : BNGL-301 (Science) 

(নবল লতগকর বাাংা ানতয) 

 

১। ‘আবার আনব নিগর’ কনবতায় কনব জীবনানন্দ দাল দকান্  নদীনির তীগর 

আবার আনব নিগর আগত চান? ‘ুদলণন’ লগের অর্ণ কী? ‘আবার আনব 

নিগর’ কনবতা অবম্বগন কনবর ননেণ প্রীনতর পনরচয় দা।      ১+১+১২=১৪ 

অর্বা 

২। ‚নতনন আমাগদর ননজণনতম কনব।‛ দকান্  কনব ম্পগকণ, দক এই উনিনি 

কগরগছন? ‘রূপী বাাংা’ কাবযগ্রন্থ অবম্বগন কনব জীবনানগন্দর বাাংার প্রনত 

ভাবাার নচত্রনি অঙ্কন কগরা।         ১+১+১২=১৪ 

 

৩। ‘নবর্শ্পনরচয়’ গ্রন্থনি রবীন্দ্রনাগর্র পনরর্ত বয়গর রচনা। এ ধ্রগনর রচনায় 

কনব কার কাগছ শললগব অনুগপ্ররর্া াভ কগরনছগন? ‘নবর্শ্পনরচয়’ গ্রন্থনি কত 

াগ প্রকানলত য়? ‘নবর্শ্পনরচয়’ গ্রগন্থ দতামার পনিত প্রবন্ধ অবম্বগন প্রাবনন্ধক 

রবীন্দ্রনাগর্র শবনলষ্ট্য ননরূপর্ কগরা।        ১+১+১২=১৪ 

অর্বা 

৪। ‘নবর্শ্পনরচয়’ গ্রন্থনি রবীন্দ্রনার্ কাগক উৎেণ কগরনছগন? ‘নবর্শ্পনরচয়’ গ্রন্থনি 

রবীন্দ্রনাগর্র কত বছর বয়গর রচনা? ‘নবর্শ্পনরচয়’ গ্রগন্থর অন্তেণত ‘গ্রগাক’ 

প্রবগন্ধর মূ বিবয দতামার ননগজর ভাায় আগাচনা কগরা।   ১+১+১২=১৪ 

 

৫। ননম্নননখ্ত নবয় অবম্বগন িীকা দগখ্া (গয দকাগনা দুনি) :       ৫X২=১০ 

(ক) ‘রূপী বাাংা’ কাবযগ্রগন্থর নামকরগর্র ার্ণকতা নবচার  

(খ্) ‘বাাংা রূপ আনম দদনখ্য়ানছ’ কনবতা অবম্বগন কনব জীবনানগন্দর নবগল 

একনি অঞ্চ প্রীনতর পনরচয়  

(ে) ‘নবর্শ্পনরচয়’ গ্রগন্থর উৎেণপত্র অবম্বগন দখ্গকর গ্রন্থ রচনার মূ উগেলয 

আগাচনা  

(ঘ) ‘নক্ষত্রগাক’ প্রবন্ধ অবম্বগন রবীন্দ্রনার্-বনর্ণত নক্ষত্রজেৎ-এর াংনক্ষপ্ত 

পনরচয়  

 

৬। ননম্নননখ্ত শবজ্ঞাননক লেগুগার বাাংা পনরভাা দগখ্া (গয দকাগনা 

বাগরানি) :              ১X১২=১২ 

Gravitation; Catalyst; Milky Way; Cosmic ray; Spacecraft; Galaxy; 

Photosynthesis; Relativity; Sulphur; Acceleration; Antibiotic; 

Parasite  
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Course No. : BNGL-301 (Arts) 

(উননল লতগকর বাাংা ানতয) 

 

১। ‘কমাগন্তর দপ্তর’-এ ‘মনুযি’ প্রবগন্ধ দখ্ক ‘দদলী ানকম’  

‘দদলনততী’দদর কী বগ উগেখ্ কগরগছন? বনঙ্কমচগন্দ্রর দৃনষ্ট্ভনির আগাগক 

প্রবন্ধনির মূ বিবয নবলদ কগরা।             ২+১২=১৪ 

অর্বা 

২। ‚অতএব এই নবর্শ্াংার একনি বৃৎ বাজার-কগই দখ্াগন আপনাপন 

দদাকান াজাইয়া বনয়া আগছ।‛  নবর্শ্াংারগক বৃৎ বাজার বার কারর্ কী? 

এই বাজাগরর নবপর্ন দকন্দ্রগুগার দয দকৌতুককর বর্ণনা আগছ দখ্কগক 

অনুরর্ কগর দগুগার নববরর্ দা।            ৪+১০=১৪  

 

৩। ‘দানার তরী’ কাবযনি কত াগ প্রর্ম প্রকানলত য়? ‘পরলপার্র’ কনবতার 

প্রর্ম চরর্নি ননপবদ্ধ কগরা। এই কনবতার ভাববস্তু ননগজর ভাায় পনরস্ফুি 

কগরা।            ১+১+১২=১৪ 

অর্বা 

৪। ‘বুন্ধরা’ কনবতার রচনাকা উগেখ্ কগরা। এ কনবতায় কনব রবীন্দ্রনাগর্র 

মতণযপ্রীনত  নবর্শ্াত্মগবাগধ্র দয পনরচয় পায়া যায়, তা নবস্তানরত আগাচনা 

কগরা।                ১+১৩=১৪ 

৫। ‘একনি েীত’ ননবগন্ধ দকান্  োননি শুগন কমাকাগন্তর নবনচত্র ভাবকল্পনা 

পক্ষনবস্তার কগরগছ? এই োননির ূগত্র কমাকাগন্তর অন্তগর দয দবদনাগবাধ্ 

দজগে উগিগছ, তার পনরচয় দা।             ১+১৩=১৪ 

অর্বা 

৬। ‚লূনয নদীর তীগর রননু পনি।‛ দক নদীর তীগর পগি রগয়গছন? ‚ভরা 

পদ্মার উপরকার বাদনদগনর ছনব ‘দানার তরী’ কনবতার অন্তগর প্রচ্ছন্ন  তার 

ছগন্দ প্রকানলত।‛ রবীন্দ্রনাগর্র মন্তগবযর আগাগক ‘দানার তরী’ কনবতানি 

নবচার কগরা।               ১+১৩=১৪ 

 

৭। িীকা দগখ্া (গয দকাগনা দুনি) :      ৪X২=৮ 

(ক) ‘কমাকাগন্তর দপ্তর’-এ াযর 

(খ্) ‘একা’ প্রবগন্ধ বনঙ্কমচগন্দ্রর দালণননক উপনি 

(ে) আনদ জননী ননু্ধ 

(ঘ) ‘ঝুন’ কনবতার মৃতুযভাবনা 

 

 

 

 

Course No. : BNGL-301 (Commerce)  

( বাাংা েদয  বযাকরর্ ) 

 

১। আত্মভাবননষ্ঠ প্রবন্ধ বা ‘Subjective essay’ কাগক বগ? বাাংা ভাায় এই 

জাতীয় প্রবন্ধ রচনার পনর্কৃত কাগক বা যায়? জতনক মাগাচক মন্তবয 

কগরগছন, ‚রবীন্দ্রনাগর্র নদবয দখ্নীস্পগলণ ‘নবনচত্র প্রবন্ধ’ –এর রচনামূ 

কনবমাগনর আগবে াংরাগের শুনচস্নাত ইয়া এক নবস্ময়কর অননন্দযুন্দর রূপ 

াভ কনরয়াগছ।‛ দতামার পনিত প্রবন্ধ অবম্বগন মন্তবযনি নবগের্ কগরা।  

    ২+১+১১=১৪ 

অর্বা 
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২। ‘দককাধ্বনন’ প্রবন্ধনি দকান্  পনত্রকায়, কত াগ প্রকানলত গয়নছ? 

‘দককাধ্বনন’ লগের অর্ণ কী? একজন প্রখ্যাত মাগাচক মন্তবয কগরগছন দয, 

‚ইনন্দ্রয়গবাগধ্ যাা অতৃপ্ত  অগপ্রয় তাাই নলল্পগৌন্দযণগবাগধ্ মগনাজ্ঞ  

রগ্রাী। দৌন্দযণতত্ত্ব ম্পনকণত এই ুেভীর উপনির পনরচয় ‘দককাধ্বনন’ –দত 

অনত জ রচনাগকৌলগ প্রকাল পাইয়াগছ।‛ দতামার পনিত অনভজ্ঞতার 

াাগযয মন্তবযনি বযাখ্যা কর।      ১+১+১+১১=১৪ 

 

৩। ‘নবনচত্র’ প্রবন্ধ’ গ্রগন্থর দতামার পািযান্তেণত প্রবন্ধগুগা দকান্  পনত্রকায় 

প্রকানলত গয়নছ? গ্রন্থাকাগর ‘নবনচত্র প্রবন্ধ’ প্রর্ম কত াগ প্রকানলত য়? 

‘নবনচত্র প্রবন্ধ’ গ্রগন্থর ভূনমকায় রবীন্দ্রনার্ নগখ্গছন – ‚ইার যনদ দকান মূয 

র্াগক তাা নবয়বস্তু দেৌরগব নয়, রচনারগভাগে।‛ উপযুি উদারর্ 

মন্তবযনি ুপ্রনতনষ্ঠত কগরা।        ১+১+১২=১৪ 

অর্বা 

৪। ‚মানু দুই দের্ীগত নবভি।‛ দের্ী দুনি কী কী? ‚আমাগদর একমাত্র রক্ষা 

এই দয, ইাগদর াংখ্যা অল্প।‛ কাগদর াংখ্যা অল্প? ‚এই পগনগরা আনা 

অনাবলযক জীবনই নবধ্াতার ঐর্শ্যণ প্রমার্ কনরগতগছ।‛ দখ্ক-প্রদত্ত দৃষ্ট্ান্ত 

অনুরগর্ কীভাগব পগনগরা আনা অনাবলযক জীবন নবধ্াতার ঐর্শ্যণ প্রমার্ 

কগর, আগাচনা কগরা।       ১+১+১+১১=১৪ 

 

৫। পত্র রচনা কগরা (গয দকাগনা একনি)            ১২ 

(ক) তুনম দকাগনা নবগদলী পর্য আমদানীর নদ্ধান্ত গ্রর্ কগরছ। এই বযাপাগর 

দরপত্র আহ্বান কগর নবগেতা প্রনতষ্ঠাগনর উগেগল একনি পত্র রচনা কগরা।  

(খ্) দরগয় কতৃণপগক্ষর ত্রুনির জনয দরপগর্ দপ্রনরত দতামাগদর বযবায় 

প্রনতষ্ঠাগনর যন্ত্রপানত মারাত্মকভাগব ক্ষনতগ্রস্থ গয়গছ। এই মগমণ ক্ষনতপূরর্ দাবী 

কগর দরগয় কতৃণপগক্ষর ননকি একনি পত্র দগখ্া।  

 

৬। বাাংা পনরভাা দগখ্া (গয দকাগনা দলনি)           ১X১০=১০ 

Exchange rate; Industrialization; Allocation; Rebate; Accountant; 

Dividend; Customs duty; Voucher; Overdraft; Index number; 

Balance of trade; Auction; Inflation  

 

*** 
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