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Candidates are required to give their answers in their own words as for as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 

পরীিার্ণীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

1. Answer any five of the following questions:                         2x5=10 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে পাাঁচক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a) In which year was published The religion of man? Mention the names of the articles 

মােবধমণ প্রবন্ধক্ষি কে সাশ্নি প্রকাক্ষশে হয়? প্রবন্ধ গুক্ষির োম উশ্নেখ্ কর । 

b) What does Rabindranath Tagore mean by liberation? 

রবীন্দ্রোর্ ঠাকুর মুক্ষি বিশ্নে ক্ষক বুক্ষিশ্নয়শ্নেে? 

c) What does Rabindranath Tagore mean by family religion? 

রবীন্দ্রোর্ ঠাকুর পাক্ষরবাক্ষরক ধমণ বিশ্নে ক্ষক বুক্ষিশ্নয়শ্নেে? 

d) Who is the absolute human being? 

পরম মােব বিশ্নে কাশ্নক ক্ষেশ্নদণশ কশ্নরশ্নেে? 

e) What does Rabindranath mean by extreme ideal? 

রবীন্দ্রোর্ চরম আদশণ বিশ্নে ক্ষক বুক্ষিশ্নয়শ্নেে? 

f) Why Rabindranath explored the free world? 

রবীন্দ্রোর্ যকে মুি ক্ষবশ্নের অেুসন্ধাে কশ্নরশ্নেে? 

g) In what sense did Rabindranath take the word yoga? 

রবীন্দ্রোর্ যযাগ শব্দক্ষি যকাে অশ্নর্ণ গ্রহণ কশ্নরশ্নেে? 

h) Mention the name of any three poets whom Tagore quotes with regards in his writing ‘The Man of 

My heart’.  

যয যকাে ক্ষেেেে কক্ষবর োম কশ্নরা যাাঁশ্নদর পরম শ্রদ্ধায় রবীন্দ্রোর্ োাঁর ‘দয মযাে অফ মাই হািণ’ প্রবশ্নন্ধ উদৃ্ধে 

কশ্নরশ্নেে৷ 

2. Answer any four of the following questions:                  5x4=20 



ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      
a) Which factors determine the finite aspect of man’s nature? Explain the three aspects of man’s finite 

nature after Rabindranath Tagore?                                        2+3 

যকান্  যকান্  শেণ মােুশ্নষর স্বরূশ্নপর সসীম ক্ষদক ক্ষেধণারণ কশ্নর র্াশ্নক? রবীন্দ্রোর্ ঠাকুরশ্নক অেুসরণ কশ্নর মােুশ্নষর 

স্বরূশ্নপর ক্ষেেক্ষি সসীম ক্ষদক আশ্নিাচো কর।  

b) Explain the concept of liberation of the soul after Rabindranath. 

রবীন্দ্রোর্শ্নক অেুসরণ কশ্নর আত্মার মুক্ষির ধারণাক্ষি বযাখ্যা কর । 

c) Discuss Tagore’s idea of ‘Spiritual Union’. 

রবীন্দ্রোশ্নর্র  ‘আধযাক্ষত্মক ক্ষমিশ্নের’ ধারণাক্ষি আশ্নিাচো কর। 

d) Write briefly why Rabindranath called man the ultimate ideal? 

রবীন্দ্রোর্ মােুষশ্নক চরম আদশণ বশ্নিশ্নেে যকে ো সংশ্নিশ্নপ যিখ্ । 

e) Briefly discuss what Rabindranath means by ‘my soul’? 

‘আমার প্রাশ্নণর’ বিশ্নে রবীন্দ্রোর্ ক্ষক বুক্ষিশ্নয়শ্নেে ো সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো কর ? 

f) Explain Chaturashram following Rabindranath 

রবীন্দ্রোর্শ্নক অেুসরণ কশ্নর চেুরাশ্রশ্নমর বযাখ্যা কর । 

3. Answer any one of the following questions:                              10x1=10 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                     

a) Explain Tagore’s Concept of ‘Surplus in Man’. 

রবীন্দ্রোর্শ্নক অেুসরণ কশ্নর ‘মােুশ্নষর মশ্নধয উদৃ্বত্ত’ বযাখ্যা কর । 

b) According to Rabindranath, what is religion? Explain briefly how Rabindranath spoke about the 

evolution of religion.               2+8 

রবীন্দ্রোশ্নর্র মশ্নে ধমণ ক্ষক? রবীন্দ্রোর্ ক্ষকভাশ্নব ধমণ ক্ষববেণশ্নের কর্া বশ্নিশ্নেে ো সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর । 

c) Who is ‘Visvakarma’ ? How our union with this Mahatma Visvakarma can be possible? Explain 

with the reference of Brahmavihara.                                2+8 

ক্ষবেকমণা যক? ক্ষকভাশ্নব এই মহাত্মা ক্ষবেকমণা র সশ্নে আমাশ্নদর যযাগ সাক্ষধে হশ্নে পাশ্নর? ব্রহ্মক্ষবহার প্রসশ্নে ো বযাখ্যা 

কর৷ 


