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TDC Odd Semester Examination, November-2011 

 

BENGALI 

(Modern Indian Language) 

( 3
rd

  Semester ) 

Course No. : BNGL - 301 

ূর্ণভান : ৫০ 

াঈত্তীর্ণভান : ১৭ 

ভয় : ২ ঘণ্টা 

ার্শ্ণস্থ াংখ্ো ূর্ণভান হনত্দণক 

 

(াউহন যত্কয ফাাংরা াহযে) 

(করা হফবাত্গয ছাত্রছাত্রীত্দয জনে)  

 

১। ‘কভরাকাত্ন্তয দপ্তয’-এ ‘ভনুলেপর’ নাভক যচনায় ‘কদী াহকভ’  

‘কদহচযলী’কদয ককান্  ককান্  ফস্তুয ত্ঙ্গ যুরনা কযা ত্য়ত্ছ যা াঈত্েখ্ কত্যা। 

এ যচনায় ফহিভচন্ন েীজাহযয হফদোফুহি, রূ-গুর্ াআযোহদ হফলত্য় কম য 

ভন্তফে কত্যত্ছন যা াংত্েত্ াঈত্েখ্ কত্য কযাভায াহবভয ফেক্ত কত্যা। 

৪+১০=১৪ 

াথফা 

‚... কদহখ্রাভ ফাল্মীহক প্রবৃহয াঊহলগর্ াভৃয পর কফহচত্যত্ছন;‛ –এখ্াত্ন 

াভৃয পর ফরত্য কী কফাঝাত্না ত্য়ত্ছ? ‚াযএফ এাআ হফর্শ্াংায একহি ফৃৎ 

ফাজায – কত্রাআ কখ্াত্ন াঅনান কদাকান াজাাআয়া ফহয়া াঅত্ছ।‛ 

হফর্শ্াংাযত্ক ‘ফৃৎফাজায’ ফরায যাৎমণ কী? হফস্তৃয াঅত্রাচনা কত্যা।  

২+১২=১৪ 

 

২। ‘কানায যযী’ কাত্ফেয ‘কানায যযী’ কহফযাহি একভয় ভাত্রাচক 

ভত্র প্রফর াঅত্রাড়ন যুত্রহছর-কযকভ দুজন ভাত্রাচত্কয নাভ াঈত্েখ্ 

কত্যা। 

 ‚ূনে নদীয যীত্য  যহনু হড়-- 

 মাা হছর হনত্য় কগর কানায যযী।।‛ 

াঈিৃযাাংহি ককন্ন কত্য ‘কানায যযী’ কহফযায ভূর ফক্তফে াঅত্রাচনা কত্যা।  

 ২+১২=১৪ 

াথফা 

‘ফুন্যা’ কহফযাহিয যচনাকার কয? এ কহফযা াফরম্বত্ন কহফয ভযণেপ্রীহয  

হফর্শ্ত্ফাত্ধয হযচয় দা।                    ২+১২=১৪ 

 

৩। কম ককাত্না একহি প্রত্েয াঈত্তয দা :                             ১৪ 

(ক) ‚ ‘কভরাকাত্ন্তয দপ্তয’-এ াঅায ােযত্য াঅড়াত্র াঅত্ছ জীফন 

ম্পত্কণ ফহিভচত্ন্নয গবীয হজজ্ঞাা যথা জীফন দণন।‛ কযাভায হঠ্য 

যচনাগুহর াফরম্বন কত্য যাাঁয কাআ জীফনত্ফাত্ধয হযচয় দা।  

(খ্) ‘কভরাকাত্ন্তয দপ্তয’-এয ‘াঅভায দুত্গণাৎফ’ প্রফন্ াফরম্বত্ন 

ফহিভচত্ন্নয স্বত্দহচন্তায হযচয় দা।  

 

৪। িীকা করত্খ্া (ত্ম ককাত্না দুহি) :             ৪X ২=৮ 

কভরাকান্ত; প্রন্ন কগায়াহরনী; কানায যযীয কনত্য়; াঅহদজননী হনু্। 

 

 (হফ যত্কয ফাাংরা াহযে) 

(হফজ্ঞান হফবাত্গয ছাত্রছাত্রীত্দয জনে) 

ক-হফবাগ 

১। ‘রূী ফাাংরা’ কাফেগ্রন্থহি কহফ কাত্ক াঈৎগণ কত্যত্ছন? ‘নফাত্ন্নয কদ’ 

ফরত্য ককান্  কদত্ক কফাঝাত্না ত্য়ত্ছ? ‘াঅফায াঅহফ হপত্য’ কহফযা 

াফরম্বত্ন কহফয হনগণ প্রীহযয হযচয় দা।                  ২+২+১০=১৪ 

াথফা 

২। ‚হযহন াঅভাত্দয হনজণনযভ কহফ।‛ ককান্  কহফ ম্পত্কণ, কক এাআ াঈহক্তহি 

কত্যত্ছন? ‘রূী ফাাংরা’ কাফেগ্রন্থ াফরম্বত্ন কহফ জীফনানত্ন্দয ফাাংরায প্রহয 

বারফাায হচত্রহি ািন কত্যা।                                  ১+১+১২=১৪ 
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৩। ‘হফর্শ্হযচয়’ গ্রন্থহি কয খ্রীষ্ট্াত্ব্দ প্রকাহয য়? কহফ গ্রন্থহি কাত্ক াঈৎগণ 

কত্যহছত্রন? ‘হফর্শ্হযচয়’ গ্রত্ন্থ কযাভায হঠ্য প্রফন্ াফরম্বত্ন প্রাফহন্ক 

যফীন্ননাত্থয চফহষ্ট্ে হনরূর্ কত্যা।                         ১+১+১২=১৪ 

াথফা 

৪। ‘হফর্শ্হযচয়’ গ্রন্থহি যফীন্ননাত্থয কয ফছয ফয়ত্য যচনা? এ ধযত্নয 

যচনায় কহফ কায কাত্ছ চত্ফ ানুত্প্রযর্া রাব কত্যহছত্রন? ‘হফর্শ্হযচয়’ 

গ্রত্ন্থয বূহভকায় করখ্ক গ্রন্থ যচনায কেত্ত্র কম দাহয়ত্েয কথা ফত্রত্ছন, যা 

াংত্েত্ ফোখ্ো কত্যা। কযাভায হঠ্য ‘গ্রত্রাক’ প্রফন্ াফরম্বত্ন 

যফীন্ননাত্থয গ্র-নেত্র হফলয়ক জ্ঞাত্নয হযচয় দা।  ১+১+২+১০=১৪ 

 

৫। হনম্নহরহখ্য হফলয় াফরম্বত্ন িীকা করত্খ্া (ত্ম ককাত্না দুহি) :৫X ২=১০ 

(ক) জীফনানত্ন্দয কহফযা  াঅফভান ফাাংরায হচত্র 

(খ্) যফীন্ননাত্থয হফজ্ঞানহচন্তায চফহষ্ট্ে  

(গ) ‘হফর্শ্হযচয়’ গ্রত্ন্থয যফীন্ননাত্থয যচনাযীহযয চফহষ্ট্ে 

(ঘ) জীফনানত্ন্দয কহফযায় ফেফহৃয গ্রাভ-ফাাংরায প্রাকৃহযক ানুলঙ্গ 

 

খ্-হফবাগ 

৬। হনম্নহরহখ্য চফজ্ঞাহনক ব্দগুহরয ফাাংরা হযবালা করত্খ্া (ত্ম ককাত্না 

ফাত্যাহি) :                         ১X ১২=১২ 

Satellite; Space craft; Galaxy; Milky way; Supernova; Cosmic ray; 

Comet; Fossil; Mirage; Astrophysics; Mobile phone; Mass media; 
Robot; Catalyst; Gravitation.  

 

 (ফাাংরা গদে  ফোকযর্) 

(ফাহর্জে হফবাত্গয ছাত্রছাত্রীত্দয জনে) 

 

১। ‘হফহচত্র প্রফন্’ ছাড়া যফীন্ননাথ যহচয ানে কম ককাত্না দুহি প্রফন্ গ্রত্ন্থয নাভ 

করত্খ্া। যফীন্ননাথ স্বয়াং হফহচত্র প্রফত্ন্য যচনাগয াথণকযা ম্পত্কণ ভন্তফে 

কত্য হরত্খ্ত্ছন কম, ‚াআায ভূরে হফলয়ফস্তুয কগৌযত্ফ নয়, যচনায 

যত্ভাত্গ।‛ কযাভায হঠ্য প্রফন্ ানুযত্র্ ভন্তফেহি হফত্েলর্ কত্যা।  

                           ২+১২=১৪ 

াথফা 

২। প্রফন্ ফরত্য হক কফাত্ঝা? করত্খ্া। যফীন্ননাত্থয ‘হফহচত্র প্রফন্’ গ্রন্থহি কয 

াত্র প্রকাহয য়? ‚যফীন্ননাত্থয ‘হফহচত্র প্রফন্’ ফাাংরা াঅত্মবাফহনষ্ঠ াথণাৎ 

ফেহক্তগয (Personal) প্রফত্ন্য কেত্ত্র এক াহফস্মযর্ীয় াংত্মাজন।‛ 

াঅত্রাচনা কত্যা।                                      ৩+১+১০=১৪ 

 

৩। ‘ত্নত্যা াঅনা’ প্রফত্ন্ যফীন্ননাথ ভানুলত্ক দুাআ কশ্রর্ীত্য বাগ কত্যত্ছন, 

এাআ কশ্রর্ী দুহি হক হক? ত্নত্যা াঅনা ভানুত্লয জীফন কম কয় নয়, ফযাং 

হফধাযায ঐর্শ্মণত্ক প্রভার্ কত্য, াঈমুক্ত দৃষ্ট্ান্ত হদত্য় যা প্রহযহষ্ঠয কত্যা।      

                                         ২+১২=১৪ 

াথফা 

৪।‘কককাধ্বহন’ প্রফন্হি ককান্  হত্রকায়, কয াত্র প্রকাহয ত্য়হছর? একজন 

প্রখ্োয ভাত্রাচক ভন্তফে কত্যত্ছন কম, ‚াআহন্নয়ত্ফাত্ধ মাা াযৃপ্ত  াত্প্রয় 

যাাাআ হল্পত্ৌন্দমণত্ফাত্ধ ভত্নাজ্ঞ  যগ্রাী। কৌন্দমণযত্ত্ব ম্পহকণয 

যফীন্ননাত্থয এাআ ুগবীয াঈরহিয হযচয় ‘কককাধ্বহন’কয াহয জ ফর্ণনা 

ককৌত্র প্রকা াাআয়াত্ছ।‛ কযাভায হঠ্য াহবজ্ঞযায াাত্মে ভন্তফেহি 

ফোখ্ো কত্যা।                                                           ২+১২=১৪ 

 

৫। ফাহর্হজেক ত্র যচনা কত্যা (ত্ম ককাত্না একহি) :                  ১২ 

(ক) যুহভ ককাত্না হফত্দী র্ে াঅভদানীয হিান্ত গ্রর্ কত্যছ। এাআ ফোাত্য 

দযত্র াঅহ্বান কত্য হফত্েযা প্রহযষ্ঠাত্নয হনকি একহি ত্র যচনা কত্যা।  

(খ্) হনজস্ব ককাত্না ফেফো প্রহযষ্ঠান স্থাত্নয াঈত্েত্ে ককাত্না যাষ্ট্রায়ত্ত 

ফোত্িয স্থানীয় াখ্ায কযৃণত্েয কাত্ছ ঞ্চা াজায িাকা াঊর্ কচত্য় একহি 

াঅত্ফদন ত্র যচনা কত্যা।  

৬। ফাাংরা হযবালা করত্খ্া (ত্ম ককাত্না দহি) :                 ১X ১০=১০ 

Debenture; Industrialization; Exchange ratio; Marginal price; 
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Index number; Inflation; Custom duty; Pay bill; Treasurer; 

Overdraft; Quotation; Rebate; Invoice; Dividend; Premium.  

 

*** 
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