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B.A 2nd Sem 

Sub- BENGALI (Major)  

Paper : 2026   

বাঙ্গালীর ইতিহাস : নীহাররঞ্জন রায় 

১। প্রশ্ন : জন কী ?   

উত্তর : ইংরাতজ ‘people’কক বাংলায় জন বলল।  

২। ভারিবলষে প্রাপ্ত নরকঙ্কালগুতলর তববরণ দাও।  

উত্তর : ভারিবলষে অলনকগুতল নরকঙ্কাল পাওয়া কেলে। কসগুতল হল--- 

ক) বায়ানায় প্রস্তরীভূি নরমুলের কঙ্কাল, 

খ) দতিণ ভারলির আতদিযনলু্ললর প্রাপ্ত অলনকগুতল মূে-কঙ্কাল, 

ে) হরপ্পা ও মলহন্-কজা-দল ালি প্রাপ্ত অলনকগুতল নরকঙ্কাল এবং  

ঘ) িিতিলার ধমেরাতজক তবহালরর ধ্বংসস্তুলপ প্রাপ্ত কলয়কজন কবৌদ্ধতভিুর 

কদহাবলিষ। 

৩। বাংলার জনসমতি েল  কিালার তপেলন ককান ককান জনলদর কী ধরলনর প্রভাব 

রলয়লে বলল পতেলিরা অনুমান কলরলেন ?  

উত্তর : বাংলার জনসমতি েল  কিালার তপেলন তনম্নতলতখি জনলদর ভূতমকা রলয়লে-

---  

ক) আতদ অলেলীয় বা ককাতলড, 

খ) দীঘেমুে নরলোষ্ঠী, 
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ে) কমলাতনড নরলোষ্ঠী, 

ঘ) অযালপাইন বা ‘পূবে ব্র্যাতকড’, 

ঙ) কনতিল া বা তনলিাব ু জনলদর রক্তপ্রবালহর তকেু া প্রভাব রলয়লে, 

চ) মলঙ্গালীয় রক্তপ্রবালহর প্রভাব আলে। িলব িাও খুব িীণ।  

ে) আতদ-নতডেক বা খাাঁত  ‘ইতেড’ (আর্েভাষী) রক্তপ্রবালহর প্রভাবও তকেু া রলয়লে।--

-- ইিযাতদ।       

৩। ভারিীয় জন কসৌলধর প্রথম স্তলরর নাম কী ?  

উত্তর : কনতিল া বা তনলিাব ু জন।  

৪। কনতিল া বা তনলিাব ু জনলদর পতরচয় দাও।  

উত্তর : আন্দামান দ্বীপপুলঞ্জ, মালয় উপদ্বীলপ, আসালম, দতিণ ভারলি কনতিল া বা 

তনলিাব ু জনলদর বসবাস তেল।  

কদহ ববতিলিযর তদক তদলয় িারা তিক ককমন তেল, িা পতরস্কারভালব জানা র্ায় না। 

কারণ, বহুরু্ে পূলবেই ভারলির মাত লি িারা তবলীন হলয় তেলয়তেল। িলব, তবহালরর 

রাজমহল পাহাল র আতদম অতধবাসীলদর কালরা কালরা মলধয কখনও কখনও িুদ্র 

কদহধারী, কৃষ্ণাভ ঘন িযাম বলণের, উণোবৎ ককিরু্ক্ত, দীঘে মুেধারী কদহ ববতিলিযর 

কলাক কদখলি পাওয়া র্ায়, আবার কাদারলদর মলধয তকেু তকেু মানুলষর মুে 

মধযমাকৃতিরও কদখা র্ায়---- কদহ ববতিলিযর তদক তদলয় িারা সবাই প্রতিবাসী 

কনতিল া বা তনলিাব ু জনলদর মলিাই তেল বলল অনুমান করা হয়। লিণীয় তবষয় 

হল, মালয় উপদ্বীলপর কসমাং জাতির মানুলষর কদহ েিলনর সলঙ্গও িালদর তমল রলয়লে 

বলল ককউ ককউ মলন কলরন। (পতেি তবরজািঙ্কর গুহ মহািয়)  
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 বাংলার পতিম অংলি রাজমহল পাহাল র বাগ্দীলদর মলধয, সুন্দরবলনর 

মৎসতিকারী তনম্নবলণের কলাকলদর মলধয, আবার বমমনতসংহ ও তনম্নবলঙ্গর কলাকলদর 

মলধয কখনও কখনও তবলিষ কলর সমালজর তনম্নস্তলরর কলাকলদর মলধয তনলিাব ু 

জনলদর রক্ততমশ্রণ কদখলি পাওয়া র্ায়।  

 র্লিাহর কজলার বাাঁিল াাঁ লদর মলধয মালে মালে কর্ ধরলনর কাললা ঘনিযাম 

বলণের, উল্টালনা কিাাঁ , খাল া কদহধারী, প্রায় উণোবৎ চুল এবং চযাপ া নালকর কলাক 

কদখলি পাওয়া র্ায়--- িালদর মলধযও তনলিাব ু জনলদর রক্ততমশ্রণ ঘল লে বলল 

কলখক (নীহাররঞ্জন রায়) মলন কলরন। 

 তবখযাি নরিত্ত্বতবদ  ন্ আইকলেডট্ ভারিবলষে তনলিাব ু জনলদর অতস্তলের 

কথা স্বীকার কলরন না। িাাঁর মলি, তনলিাব ু জনলদর মলিা কদহ ববতিলিযর অতধকারী 

একত  নরলোষ্ঠীর তবস্তার ভারলি তেল, িলব িারা কর্ কনতিল া বা তনলিাব ু 

নরলোষ্ঠীরই কলাক িা কজার কলর বলা র্ায় না।  

৫। আসালমর কালদর মলধয কনতিল া বা তনলিাব ু জনলদর রক্তপ্রবালহর প্রভাব রলয়লে? 

উত্তর : অঙ্গাতম নাোলদর মলধয।  
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