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BENGALI 

(Modern Indian Language) 
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  Semester ) 
Course No. : BNGL - 301 

(ফাাংরা ওথাাহযে-১) 

ূর্ণভান : ৫০ 

াঈত্তীর্ণভান : ১৭ 

ভ : ২ খণ্টা 

ার্শ্ণস্থ াংঔো ূর্ণভান হনত্দণও 

 

[ওরা হফবাত্কয ঙাত্রঙাত্রীকর্ BNGL-301(Arts) প্রত্েয াঈত্তয কদত্ফ। হফজ্ঞান 

হফবাত্কয ঙাত্রঙাত্রীকর্ BNGL-301(Science) এফাং ফাহর্চে হফবাত্কয 

ঙাত্রঙাত্রীকর্ BNGL-301(Com) হফবাত্কয প্রত্েয াঈত্তয কদত্ফ। ] 

Course No. : BNGL-301(Arts) 

 

(Unish Shataker Bangla Sahitya) 
 

১। (ও) ‘ওভরাওাত্ন্তয দপ্তয’ গ্রন্থহি ফহিভঘন্ন ওাত্ও াঈৎকণ ওত্যত্ঙন? দপ্তত্যয 

ভুদ যঘনা কওান্  হফঔোয হত্রওা প্রওাহয ত্হঙর? ‘ওভরাওাত্ন্তয দপ্তয’ 

কওান্  কশ্রর্ীয যঘনা, াঅত্রাঘনা ওত্যা।                                 ১+১+১২=১৪ 

াথফা 

(ঔ) ফত্ন্তয কওাহওর ওাত্দয ফরা ? কওাহওরত্ও কওান্  াঔী প্রহযারন 

ওত্য? ‚ফত্ন্তয কওাহওর নাভও য-যঘনা কওাহওরত্ও কওন্ন ওত্য ফহিভঘন্ন 

ান্তত্যয কফদনাত্ও প্রওা ওত্যত্ঙন।‛ যঘনাহি াফরম্বত্ন কযাভায ভযাভয 

মুহক্ত প্রহযহষ্ঠয ওত্যা।                      ২+১+১১=১৪ 

 

২। (ঔ) ‘কদাঈর’ ওহফযাহি কওান্  ভহন্দত্যয কদাঈর কদত্ঔ যহঙয ত্হঙর? 

ওহফযাহি ওয াত্র যহঘয ত্হঙর? ওহফযাহিত্য ওহফ-ভত্নয কম বাফনায প্রওা 

খত্িত্ঙ ক ম্পত্ওণ াঅত্রাঘনা ওত্যা।                    ১+১+১২=১৪ 

াথফা 

(ঔ) ভুদ্রত্ও ওহফ হও ফত্র ত্ম্বাধন ওত্যত্ঙন? ভুত্দ্রয ন্তান কও? যফীন্ননাথ 

এওহি ত্ত্র হরত্ঔত্ঙন, ‚ভুত্দ্রয ত্ঙ্গ াঅভাত্দয এওিা ফহুওাত্রয াঅত্মীযা 

াঅত্ঙ। ৃহথফীত্য মঔন ভাহি হঙর না, ভুদ্র এত্ওফাত্য এওরা হঙর, াঅভায 

াঅচত্ওওায এাআ ঘঞ্চর হৃদ যঔনওায কাআ চনূনে চরযাহয ভত্ধে 

াফেক্তবাত্ফ যযহঙ্গয ত্য থাওয।‛ াঈক্ত ানুবূহয যাাঁয ‘ভুত্দ্রয প্রহয’ ওহফযা 

হওবাত্ফ প্রওাহয ত্ত্ঙ, ফর্ণনা ওত্যা।         ১+১+১২=১৪ 

 

৩। (ও) ‘এওা’ যঘনাহি কত্দে করঔা ওহফযায ভয। এওাগ্র ানুবূহযয ওত্ওহি 

কফদনা যহিয ব্দ হঘত্ত্র কাাঁথা ত্ড় এওহি দীখণর্শ্াত্য ভয হনহঔরত্ও স্পণ 

ওত্যত্ঙ।‛ াঈহক্তহিয াঅত্রাত্ও কযাভায াহবভয ফেক্ত ওত্যা।           ১৪  

াথফা 

(ঔ) ‘ছুরন’ ওহফযাহিত্য ওহফ-হৃদত্য কওান্  দুাআ হফরুি হক্তয াঈত্েঔ যত্ত্ঙ? 

ওহফযাহিয ভূর বাফফস্তু ম্পত্ওণ াঅত্রাঘনা ওত্যা।                      ২+১২=১৪ 

 

 ৪। িীওা করত্ঔা (ত্ম কওাত্না দুহি) :               ৪X ২=৮ 

(ও) বীষ্মত্দফ ঔানফী 

(ঔ) ‘াঅভায দুত্কণাৎফ’ “এ ফহর্ণয ভাযৃরূ 

(ক) ‘ফুন্যা’ ওহফযায াহবফেহক্তফাদ 

(খ) ‘যাথয’ “এয ক্ষোা 
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১। ‘রূী ফাাংরা’ ওাফেগ্রন্থহিয যঘনাওার ওয? এাআ ওাফেগ্রন্থহি ওহফ ওাত্ও 

াঈৎকণ ওত্যত্ঙন? ‘রূী ফাাংরা’ ওাফেগ্রত্ন্থয নাভওযত্র্য াথণওযা াঅত্রাঘনা 

ওত্যা,                                           ১+১+১২=১৪ 

াথফা 

২। ‚কফহুরা এওহদন কাঙ্গুত্ড়য চত্র কবরা হনত্ – 

    ওৃষ্ণা দ্বাদীয কচোৎস্না মঔন ভহযা ককত্ঙ নদীয ঘড়া- 

   কানারী ধাত্নয াত্ াাংঔে ার্শ্ত্থ ফি কদত্ঔহঙর, া,  

    োভায নযভ কান শুত্নহঙর,-...‛ 

‘কফহুরা’ কওান্  ভঙ্গরওাত্ফেয ঘহযত্র ? ‘োভা’ ওী ? ‘ফাাংরায ভুঔ াঅহভ কদহঔাহঙ’ 

ওহফযা াফরম্বত্ন চীফনানত্ন্দয ফাাংরায প্রহয বারফাায হযঘ দা।  

                                ১+১+১২=১৪ 

 

৩। ‚এাআ ফাআঔাহন কযাভায নাত্ভয ত্ঙ্গ মুক্ত ওযহঙ।‛ াঈহক্তহি ওায? ‘হফর্শ্হযঘ’ 

গ্রন্থহি ওায নাত্ভয ত্ঙ্গ মুক্ত ওযা ? ‘হফর্শ্হযঘ’ গ্রত্ন্থয ান্তকণয ‘নক্ষত্রত্রাও’ 

প্রফত্ন্য ভূর ফক্তফে কযাভায হনত্চয বালা াঅত্রাঘনা ওত্যা।  ১+১+১২=১৪ 

াথফা 

৪। ‚হক্ষা মাযা াঅযম্ভ ওত্যত্ঙ, ককাড়া কথত্ওাআ হফজ্ঞাত্নয বাণ্ডাত্য না কাও, 

হফজ্ঞাত্নয াঅহগনা যাত্দয প্রত্ফ ওযা াযোফেও। এাআ চাকা হফজ্ঞাত্নয 

কাআ প্রথভ হযঘ খহিত্ কদফায ওাত্চ াহত্যেয াযা স্বীওায ওযত্র যাত্য 

াত্কৌযফ কনাআ। কাআ দাহত্ব হনত্াআ াঅহভ এওাচ শুরু ওত্যহঙ।‛ এাআ াঈহক্তহি কও, 

ওাত্ও াঈত্যে ওত্য ওত্যত্ঙন? াঈহক্তহিয াঅত্রাত্ও ‘হফর্শ্হযঘ’ গ্রত্ন্থ প্রাফহন্ও 

যফীন্ননাত্থয যঘনাচফহষ্ট্ে াঅত্রাঘনা ওত্যা।        ১+১+১২=১৪ 

 

৫। হনম্নহরহঔয হফল াফরম্বত্ন িীওা করত্ঔা (ত্ম কওাত্না দুহি) : ৫X ২=১০  

(ও) ‘াঅফায াঅহফ হপত্য’ ওহফযা ফহর্ণয ওহফয ওাহিয হফহবন্ন রূত্য হযঘ  

(ঔ) ‘রূী ফাাংরা’ ওাফে াফরম্বত্ন চীফনানত্ন্দয ওহফযা াঈভা ৃহষ্ট্য বফহষ্ট্ে 

হনর্ণ  

(ক) যফীন্ননাত্থয দৃহষ্ট্ত্য গ্রত্রাও 

(খ) ‘হফর্শ্হযঘ’-াহযেৃহষ্ট্  হফজ্ঞান কঘযনায কভরফন্ন 

 

৬। হনম্নহরহঔয বফজ্ঞাহনও ব্দগুহরয ফাাংরা হযবালা করত্ঔা (ত্ম কওাত্না 

ফাত্যাহি):               ১X ১২=১২ 

Radioactivity; Physical Science; Solar energy; Technology; Atom; 

Kinetic energy; Radiation; Meteorology; Hydroelectricity; Light-

year; Comet; Elasticity; Cosmic ray; X-ray; Solar System; 

Refraction. 
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১। (ও) প্রফন্ ওয প্রওায  ওী ওী? কযাভায হিয ‘হফহঘত্র প্রফন্’ “এয 

প্রফন্গুহর কওান্  কশ্রর্ীয ান্তবুণক্ত? কম কওাত্না এওহি প্রফন্ াফরম্বত্ন ঐ কশ্রর্ীয 

প্রফন্ যঘনা যফীন্ননাত্থয স্বওীযা  বফহত্ষ্ট্েয হযঘ দা।  

 ১+২+১+১০=১৪ 

াথফা 

(ঔ) ‘াকর’ প্রফন্হি কওান্  হত্রওা, ওয াত্র প্রওাহয ত্হঙর? ‚প্রহযবা 

কঔাহভ বফহও, যাা হনত্ভয ফেহযক্রভ, যাা াঈরি-ারি ওহযত্যাআ াঅত্-যাা 

াঅহচওায এাআ ঔাঙাড়া ৃহষ্ট্ঙাড়া হদত্নয ভত্যা িাৎ াঅহা ময ওাত্চয 

করাত্ওয ওাচ নষ্ট্ ওহযা হদা মা--কও-ফা যাাত্ও কাহর াহড়ত্য থাত্ও, 

কও-ফা যাাত্ও রাআা নাহঘা ওুাঁহদা াহস্থয াআা াঈত্ি।‛ াঈহক্তহিয াঅত্রাত্ও 

‘াকর’ প্রফত্ন্য ভূর ফক্তফে-হফল াংত্ক্ষত্ ফর্ণনা ওয।       ১+১+১২=১৪ 

 

২। (ও) কযাভায হিয ‘হফহঘত্র প্রফন্’ গ্রত্ন্থ ফণত্ভাি ওহি প্রফন্ িহরয 

ত্ত্ঙ? ‘যহনন্দা’ প্রফন্হি ওয াত্র প্রওাহয ত্ত্ঙ? ‚ফস্তুযাঃ হনন্দা না 

থাহওত্র ৃহথফীত্য চীফত্নয ককৌযফ ওী থাহওয!‛ এাআ াঈহক্তয যাৎমণ হফঘায ওত্য 

যফীন্ননাত্থয ভত্য ভানফভাত্চ যহনন্দায প্রওৃয বূহভওা  াঈত্মাহকযা হও যা 

ফুহছত্ দা।                                  ১+১+১২=১৪ 

াথফা 

(ঔ) ‘ফাত্চ ওথা’ প্রফন্ ম্পত্ওণ ভাত্রাঘও হরত্ঔত্ঙন, ‚এ প্রফত্ন্য চায 

াঅরাদা। এয কওান দা-দাহত্ব কনাআ, জ্ঞানদাত্নয হওঙুভাত্র স্পৃা কনাআ। শুধ ু

কঔাত্ভচাত্চ ওথায চার কফানা। ওাত্চয ওথা ন, শুধু ওথায ওথা।‛ এ 

ম্পত্ওণ কযাভায হফত্েলর্ াঈস্থাহয ওত্যা।                       ১৪ 

 

৩। ফাহর্হচেও ত্র যঘনা ওত্যা (ত্ম কওাত্না এওহি) :              ১২ 

(ও) কওাত্না এও দাকযী াহপত্ এওচন দুক্ষ হাফ-যক্ষত্ওয প্রত্াচন। 

কযাভায কমাকেযা, াহবজ্ঞযা, ফ  প্রযোহয কফযন চাহনত্ াঈক্ত ত্দয চনে 

এওহি াঅত্ফদন ত্র যঘনা ওত্যা। 

 

(ঔ) কওাত্না এও ফেফাহও প্রহযষ্ঠান যায হনচস্ব াঈৎাহদয াভগ্রী ফাচাত্য 

হফহক্রয চনে প্রঘায ওযত্য ঘা। ক ওথা স্মযত্র্ কযত্ঔ এওহি প্রঘাযত্র করত্ঔা। 

 

৪। ফাাংরা হযবালা করত্ঔা (ত্ম কওাত্না দহি) :            ১X ১০=১০ 

Blue book; Subsidy; Manager; Liability; Terminal loan; Ledger; 

Tender; Devaluation; Mutation; Equitable asset; Capital account; 

Free trade; Grant-in-aid; Import duty; Bankrupt. 

 

 

*** 
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