
 

 
Date : 16.04.2021 

Group - B 
M.A ODIA Assignment Test 3rd Semester 2021 CBCS DDCE 

Paper  – (ର�ମ� ଓ ନାଟ୍ୟତ� -I) 

Answer any two.  15 × 2 = 30 Word Limit – 1000   Time : 1 hrs.  

1. ନାଟକର ସଂ�ା, �ରୂପ ଓ େବଶୖ�ି୍ୟ ଆେଲାଚନା କର | 

2. �ାଚ୍ୟତ� ଅନୁସାେର ରୂପକର େଭଦ ଗୁଡକି ଉପେର ଆେଲାକପାତ କର | 

3. �ାଚ୍ୟ ଓ ପା�ାତ୍ୟ ନାଟ୍ୟତ�ର ତୁଳନା�କ ବଚିାର କର | 

4. େଲାକ ନାଟକର �କାରେଭଦ ସଂପକର୍େର ଉେ�ଖ କର | 

5. ମ� ନମିର୍ାଣ ଓ େବଶ ବନି୍ୟାସ ନାଟକର ଏକ ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ ଅଂଶ ଆେଲାଚନା କର | 

6. ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଉପେର ନାଟକର �ଭାବ ଦଶର୍ାଅ | 

 

Date : 16.04.2021 

Group - C 
M.A ODIA Assignment Test 3rd Semester 2021 CBCS DDCE 

Paper  – (ଆଧୁନକି କବତିା – I) 

Answer any two.  15 × 2 = 30 Word Limit – 1000   Time : 1 hrs.  

1. ଗ�ାଧର� କାବ୍ୟସାହତି୍ୟ ଆଧୁନକିତା ଓ �ାଚୀନତାର ସମନ�ୟ �ମାଣ କର | 

2. ରାଧାନାଥ� କାବ୍ୟ େଚତନାର ବେିଶଷ� ସଂପକର୍େର ଆେଲାଚନା କର | 

3. ମଧୁସୁଦନ� କବତିାରୁ ଆଧ ଆ�ା�କି ଜୀବନଦଶର୍ନର ପରଚିୟ ଦଅି | 

4. ନ�କେିଶାର� କାବ୍ୟ କବତିାର ମୂଳ�ର ଆଦଶର୍ବାଦ - ଏହାର ଯଥାଥର୍ତା �ତପିାଦନ କର  | 

5. ଓଡ଼ଆି େରାମା�କି କବତିାର �ମବକିାଶ ସମ��େର ବଚିାର କର | 

6. ଓଡ଼ଆି ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବତିାେର ଗା�ୀଦଶର୍ନର �ତଫିଳନ କପିର ିଘଟଛି-ିନରୂିପଣ କର | 

 

 

 



 

Date : 17.04.2021 

Group - B 
M.A ODIA Assignment Test 3rd Semester 2021 CBCS DDCE 

Paper  – (ନାଟ୍ୟତ� -II) 

Answer any two.  15 × 2 = 30 Word Limit – 1000   Time : 1 hrs.  

 

1. ଏକା�ିକାର ଗଠନରୀତ ିସଂପକର୍େର ବଶିଦ ବବିରଣୀ �ଦାନ କର | 

2. �ତକିବାଦୀ ନାଟକର �ରୂପ ଆକଳନ ପୂବର୍କ ଓଡ଼ଆି �ତକିବାଦୀ ନାଟକ ସମ��େର ବେି�ଷଣ କର| 

3. ଗଣନାଟ୍ୟ ଓ ଯା�ା ମ�େର ଥିବା ପାଥର୍କ୍ୟ ନେି�ର୍ଶ କର ିଓଡ଼ଆି େଲାକନାଟକର ବକିାଶେର ଉଭୟ� 

ଭୂମିକା ନରୂିପଣ କର | 

4. ଓଡ଼ଆିେର ରଚତି ହାସ୍ୟରସା�କ ନାଟକ ଗୁଡକିେର �ୁଳବବିରଣୀ �ଦାନ କର | 

5. ବ�ି େପ�ାପ�େର ସାଂ�ତକି ଓଡ଼ଆି ନାଟକର ଭବଷି୍ୟତ ଆକଳନ କର | 

6. ଓଡ଼ଆି ନାଟକେର ପରଲି�ିତ ସାମାଜକି ସମସ୍ୟାଗୁଡକିର �ରୂପ ଦଶର୍ାଅ | 
 

Date : 17.04.2021 

Group - C 
M.A ODIA Assignment Test 3rd Semester 2021 CBCS DDCE 

Paper  – (ଆଧୁନକି କବ ିଓ କବତିା - II) 

Answer any two.  15 × 2 = 30 Word Limit – 1000   Time : 1 hrs.  

1. ସବୁଜ କାବ୍ୟ େଚତନା ଏକ ସମୟ ବମିୁଖ କାବ୍ୟଧାରା - �ମତ �ତପିାଦନ କର |  

2. ଇତହିାସ, ପରଂପରା ଓ କ�ନା ନୀଳକ�� କାବ୍ୟକବତିାର �େିକାଣ ଭୂମ ି- ବଚିାର କର  | 

3. କୁ�ଳାକୁମାରୀ� ଦରଦୀ କାବ୍ୟ�ରେର ଅତ ିବ�ି�ଭାେବ ଓଡ଼ଶିାର ସତ୍ୟବାଦୀ େଚତନାର ଅନବିର୍ାଣ 

ଦୀପଶଖିା ହିଁ ଜଳ ଉଠଥିିଲା - ଆେଲାଚନା କର |  

4. େବକୁୖ�ନାଥ ପ�ନାୟକ� କାବ୍ୟେଶୖଳୀ ଉପେର ଆେଲାକପାତ କର  | 

5. ଅନ� ପ�ନାୟକ� କବତିାର େବପୖ�ବକି ସାମ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ସୂଚନା �ଦାନ କର  | 

6. ବେିନାଦ ନାୟକ� କବତିାେର ଅତୀତର �ୃତ ିଆମୁଖତା ସୁଦୁରରେମାହ ଅତ୍ୟ� ତୀ� ସାଦୃ�ା� 

ଆେଲାଚନା କର  | 
 



 
 
 

Date : 19.04.2021 

Group - B 
M.A ODIA Assignment Test 3rd Semester 2021 CBCS DDCE 

Paper  – (ନାଟକ ଓ ନାଟ୍ୟକାର -III) 

Answer any two.  15 × 2 = 30 Word Limit – 1000   Time : 1 hrs.  

1. �ାଧୀନତା ପୂବର୍ବ�ର୍ୀ ଓଡ଼ଆି ସାମାଜକି ନାଟକର ବକିାଶଧାରା ଆେଲାଚନା କର | 

2. ମେନାର�ନ ଦାସ� ନାଟକର ବଷିୟବ�ୁଗତ େବଶୖ�ି୍ୟ ବେି�ଷଣ କର | 

3. ଏକା�ିକା ଏକ �ତ� କଳାକମର୍ - ଏହ ିଉ�ିର ବେିଶଷ� ଦଶର୍ାଅ | 

4. ତୁଳନା�କ ଦୃ�ିରୁ ନାଟକ ଓ ଏକା�ିକା ମ�େର ରହଥିିବା ଗଠନଗତ େବଶୖ�ି୍ୟ ଓ ଭି�ତା ସମ��େର 

ଆେଲାଚନା କର | 

5. �ାଧୀନେତା�ର କାଳେର ଓଡ଼ଆି ନାଟକର ଭାବବ�ୁ ଓ ଶ�ିଦୃ�ି ପା�ାତ୍ୟ ନାଟକ �ାରା କପିର ି

�ଭାବତି େହାଇଛ,ି ସୂଚନା �ଦାନ କର | 

6. 'ମାନବ ଜୀବନକୁ ମ� ଉପେର ଉପ�ାପନ କରବିା େ��େର ନାଟକ ଏକ ସେବର୍ାତକୃ� ମା�ମ' - 

ଏହ ିମତାମତର ଯଥାଥର୍୍ୟ  ବଚିାର କର | 

Date : 19.04.2021 

Group - C 
M.A ODIA Assignment Test 3rd Semester 2021 CBCS DDCE 

Paper  – (�ାଧୀନତା ପରବ�ର୍ୀ ଓଡ଼ଆି କବତିା - III) 

Answer any two.  15 × 2 = 30 Word Limit – 1000   Time : 1 hrs.  

 

1. �ାଧୀନତା ପରବ�ର୍ୀ ଓଡ଼ଆି କବତିାର �ର ଓ �ରୂପ ନ�ିର୍ୟ କର | 

2. ଓଡ଼ଆି କବତିାେର ମିଥର ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ ଭୂମିକା ସଂପକର୍େର ଆେଲାଚନା କର | 

3. 'େ�ାପଦୀର ଜନ�' କବତିାର ଭାବଭୂମ ିବେି�ଷଣ କର | 

4. �େୟାଗବାଦୀ ଓଡ଼ଆି କାବ୍ୟଧାରାେର ଜଗ�ାଥ �ସାଦ ଦାସ� କବତିାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କର | 

5. �ୀରାଧା ଏକ କାଳଜୟୀ କାବ୍ୟକୃତ ିଆେଲାଚନା କର | 

6. ଶବରୀ ସାଧାରଣ ନାରୀ ଜୀବନର ଅସାଧାରଣ ଅନୁଭୂତରି ମାମ�କ ଚ�ି - ବଚିାର କର | 



 

 

Date : 20.04.2021 

Elective Papers 
M.A ODIA Assignment Test 3rd Semester 2021 CBCS DDCE 

Paper  – (Nationalistic movement in India) 
Answer any two.  15 × 2 = 30 Word Limit – 1000   Time : 1 hrs.  

 

1. Examine Nature of British Imperialism in India. 
�ଟିଶି ସା�ାଜ୍ୟ ବାଦର ଚ�ି �ଦାନ କର | 

2. Examine Growth of Revolutionary terrorism during India’s Struggle for 
Freedom. 
ଭାରତର �ାଧୀନତା ସଂ�ାମେର େବପୖ�ବକି ସ�ାସବାଦର କପିର ିଅଭିବୃ� ିଘଟଥିିଲା ଆେଲାଚନା 

କର | 

3. Role of Lal, Bal, Pal in India’s Freedom Struggle:- Examine. 
ଲାଲ-ବାଲ-ପାଲ�ର ଭାରତୀୟ �ାଧୀନତା ସଂ�ାମେର ଭୂମିକା ନ�ିର୍ୟ କର | 

4. What were the goals of Congress and Its activities between 1885 and 1905.    
ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେ�ସର ଲ�୍ୟ ଓ କାଯର୍୍ୟକମର୍ କଣ ଥିଲା | 

5. Role of Gandhi in shopping the  Freedom movement of India. 
ଭାରତ �ାଧୀନତା ସଂ�ାମକୁ ମହା�ା ଗା�ୀ କପିର ିରୂପେରଖ େଦଇଥିେଲ ଆେଲାଚନା କର | 

6. Examine Govt. of India Act 1935 and administrative changes that followed.  
ଭାରତ ସରକାର ଅଧିନୟିମ ବ୍ୟବ�ା 1935 ର ସମୀ�ା କର, ତତଜନତି ଶାସନ ବ୍ୟବ�ାେର 

ଆସଥିିବା ପରବି�ର୍ନ ସବୁ ଆେଲାଚନା କର  | 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Date : 22.04.2021 

Elective Papers 
M.A ODIA Assignment Test 3rd Semester 2021 CBCS DDCE 

Paper  – (ଓଡ଼ଶିାର ସଂ�ି� ଇତହିାସ) 

Answer any two.  15 × 2 = 30 Word Limit – 1000   Time : 1 hrs.  

 

1. ଓ�ରୁ ଓଡ଼ଶିାର �ମ ବକିାଶ ସଂପକର୍େର ଆେଲାକପାତ କର | 

2. େଭୗମକର ରାଜବଂଶର ନାରୀ ଶାସକିାମାନ� ବଷିୟେର ଏକ ବବିରଣୀ �ଦାନ କର | 

3. ଗ�ମାନ�ର ଶାସନ ବ୍ୟବ�ା ଓ ଆଥର୍ନୀତକି ବ୍ୟବ�ା ସଂପକର୍େର ଆେଲାଚନା କର | 

4. ସୂଯର୍୍ୟବଂଶୀ ଶାସନ ବ୍ୟବ�ା ବଭିି� ଦଗି ସଂପକର୍େର ଏକ �ବ� େଲଖ | 

5. ଓଡ଼ଆି ଲିପିର �ମବବି�ର୍ନ ଦଶର୍ାଅ | 

6. େସାମବଂଶୀ ଶାସକମାନ�ର ଶାସନ ବ୍ୟବ�ା ସଂପକର୍େର ଆେଲାଚନା କର | 
 

Date : 23.04.2021 

Elective Papers 
M.A ODIA Assignment Test 3rd Semester 2021 CBCS DDCE 

Paper  – (Women in India) 
Answer any two.  15 × 2 = 30 Word Limit – 1000   Time : 1 hrs.  

1. Analyze the status of Women in modern India. 
ଭାରତେର ଆଧୁନକି ନାରୀର �ିତକୁି ବେିଶ�ଷଣ  କର | 

2. Highlight the contribution of Brahmo Samaj for Women. 
ନାରୀମାନ� ପାଇଁ �ା�ସମାଜର ଅବଦାନ ଗୁଡକୁି ଆେଲାକପାତ କର | 

3. Discuss various women specific provisions in India. 
ଭାରତେର ନାରୀମାନ� ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ନୟିମ ଗୁଡକୁି ଆେଲାଚନା କର | 

4. Describe the contributions of women in agreeculture. 
କୃଷି େ��େର ମହଳିା ମାନ� ଅବଦାନ ଗୁଡକୁି ବ�ର୍ନା କର | 

5. Explain the works of SNDP movement in India. 
SNDP ଆେ�ାଳନର କାଯର୍୍ୟ ଗୁଡକି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର | 

6. What are the barriers to girls education in India? Discuss. 
ଭାରତେର କନ୍ୟା ଶ�ିାେର େଦଖାଯାଉଥିବା ବାଧା ଗୁଡକି କଣ ? ଆେଲାଚନା କର | 


	MA 3rd Semester Odia Assignment Final 

