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২০১২ 

স্নাতও : ঘতুথব লান্মাদ্বও ফব, ২০১২  

ফাাংরা 

(াঅধদু্বনও বাযতীয় বালা) 

(দ্বফজ্ঞান/ওরা/ফাদ্বর্চে দ্বফবাক)  

াঠক্রভ নাং : B NGL -4 0 1  

(ফাাংরা ওথাাদ্বতে  বালা)  

ূর্বভান : ৫০ 

াঈত্তীর্বভান : ১৭ 

ভয় : ২ খণ্টা 

ার্শ্বস্থ াংঔো ূর্বভান দ্বনত্দবও 

(ওরা দ্বফবাত্কয যীিাথবীত্দয চনে) 

 

১। (ও) ‘েীওান্ত’ াঈনোত্ ওয়দ্বি ঔণ্ড াঅত্ঙ? প্রথভ ঔণ্ডদ্বি প্রথভ লওান্  াত্র  

লওান্  দ্বেওায় প্রওাদ্বত ত্য়দ্বঙর? াঈনোদ্বিয প্রথভ নাভ দ্বও দ্বঙর? ‘েীওান্ত’ 

াঈনোদ্বিত্ও াঅত্মচীফনীভূরও াঈনো ফরা মায় দ্বও না, াঅত্রাঘনা ওত্যা।  

   ১+১+১+১+১০=১৪ 

াথফা 

(ঔ) ািদাদ্বদদ্বদয ত্ে েীওাত্ন্তয দ্বযঘয় ওায ভাধেত্ভ ত্য়দ্বঙর? ািদাদ্বদদ্বদয 

স্বাভীয নাভ দ্বও  তায চীদ্বফওা দ্বও দ্বঙর? ািদাদ্বদদ্বদয স্বাভীয ভৃতুে দ্বওবাত্ফ 

ত্য়দ্বঙর? ািদাদ্বদদ্বদ ঘদ্বযেদ্বিয াঈয াঅত্রাওাত ওত্যা।    ১+১+১+১+১০=১৪ 

 

২। (ও) ভধেস্তত্যয ফাাংরা বালাত্ও ওয়দ্বি াঈস্তত্য বাক ওযা ত্য়ত্ঙ? এাআ 

াঈস্তত্যয দ্বস্থদ্বতওার ওত ঔৃষ্ট্াব্দ লথত্ও ওত ঔৃষ্ট্াব্দ মবন্ত? এাআ াঈস্তত্যয প্রথভ 

গ্রেদ্বিয নাভ দ্বও? গ্রেদ্বিয প্রওৃত নাভ দ্বও দ্বঙর? এাআ ভধেস্তত্যয ফাাংরা বালায 

রির্গুত্রা ম্পত্ওব াঅত্রাঘনা ওত্যা।                      ১+১+১+১+১০=১৪ 

াথফা 

(ঔ) ফাাংরা ব্দবাণ্ডাযত্ও ওয়দ্বি বাত্ক বাক ওযা ত্য়ত্ঙ  লগুত্রা দ্বও দ্বও? ফাাংরা 

ব্দবাণ্ডায ম্পত্ওব াংদ্বিপ্ত াঅত্রাঘনা ওয।                           ১+২+১১=১৪ 

াথফা 

(ক) ফাাংরায় াঈবালা ওয়দ্বি  দ্বও দ্বও? াঈবালাগুত্রা ম্পত্ওব াংত্িত্ 

াঅত্রাঘনা ওত্যা।            ১+৫+৮=১৪ 

 

৩। িীওা লরত্ঔা (ত্ম লওাত্না দ্বতনদ্বি) :             ৪X ৩=১২ 

(ও) নতুনদা, (ঔ) ফোরী াঈবালা, (ক) লৌযত্নী প্রাওৃত, (খ) ুতনুওা প্রত্নদ্বরদ্ব, 

(গ) দ্বয়াযী ফাাআচী।  

 

৪। (ও) াধু  ঘদ্বরত বালায বফদ্বষ্ট্ে াঈদাযর্ ত্মাত্ক াঅত্রাঘনা ওত্যা।     ৫   

াথফা 

(ঔ) াধুবালায় রূান্তদ্বযত ওত্যা :                              ৫  

‚ভয়রাত্ও াতেন্ত খৃর্া ওত্য াঅভযা ভয়রা ত্য় থাদ্বও াত্নও ভয়। ভয়রায় 

াঅভাত্দয এত খৃর্া লম ঙুাঁত্র নাাআত্ত য়; লাআ বত্য় স্তূাওৃদ্বত ভয়রা লদাত্যয াত্ 

ঘত্ত দ্বদাআ। না ঙুাঁত্রাআ র! এদ্বদত্ও লম নযওওুত্ণ্ড ফা ত্ি, তায দ্বও? এওিা 

ানাঘাত্যয বত্য় াঅয এওিা ভাত্খায ানাঘায।‛  

 

৫। (ও) দ্বিভফে ফাাংরা এওাত্দভী ানুযত্র্ তৎভ ত্ব্দয ফানাত্নয দ্বনয়ভগুত্রা 

ম্পত্ওব াংত্িত্ াঅত্রাঘনা ওত্যা।                                  ৫ 

াথফা 

(ঔ) শুদ্ধ ওত্য লরত্ঔা :                  ১X৫=৫ 

াদ্বঘন্তের্ীয় ; দ্বদখী ; ফাদ্বিওী ; দ্বদ্বদ্বরওা ; ধন্বন্তযী।  

 

 

 

12J-3660/2220            (Turn Over) 

  

 



Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, 788710 

www,bengalideptkrmcollege.org.in 

(দ্বফজ্ঞান দ্বফবাত্কয যীিাথবীত্দয চনে) 

 

১। (ও) ‘াঅত্যাকে দ্বনত্ওতন’ াঈনোদ্বি ওত ঔৃষ্ট্াত্ব্দ প্রওাদ্বত য়? াঈনোদ্বিয 

চনে লরঔওত্ও দ্বও ুযস্কাত্য, ওত ঔৃষ্ট্াত্ব্দ ম্মাদ্বনত ওযা ত্য়দ্বঙর? াঈনোদ্বিত্ত 

নফীন  প্রফীত্র্য লম দ্বফত্যাধ লদঔা মায় ল ম্পত্ওব াঅত্রাঘনা ওত্যা।   

১+১+১+১১=১৪ 

াথফা 

(ঔ) ‘াঅত্যাকে দ্বনত্ওতন’ তাযািত্যয ওত নম্বয াঈনো? ‘াঅত্যাকে দ্বনত্ওতন’ 

লওান্  ধযত্নয প্রদ্বতষ্ঠাত্নয নাভ? তাযািত্যয ানে এওদ্বি াঈনোত্য নাভ লরত্ঔা। 

াঈনোত্য চীফনভাত্য়য ঘদ্বযেদ্বিয াঈয াঅত্রাওাত ওত্যা।  ১+১+১+১১=১৪ 

 

২। (ও) ‘দ্বফঘাযও’ কল্পদ্বিয দ্বফঘাযত্ওয নাভ দ্বও? দ্বতদ্বন মায দ্বফঘায ওত্যদ্বঙত্রন তায 

নাভ দ্বও দ্বঙর? দ্বফঘাযও তাত্ও দ্বও াদ্বস্ত দ্বদত্য়দ্বঙত্রন? ‘দ্বফঘাযও’ কত্ল্প ভাত্চ 

নাযীয াফস্থান ম্পত্ওব াঅত্রাঘনা ওত্যা।                        ১+১+১+১১=১৪ 

াথফা 

(ঔ) ‘দ্বনীত্থ’ কত্ল্পয নায়ত্ওয  তায দ্বিতীয় স্ত্রীয নাভ দ্বও দ্বঙর? াযার্ ডািাত্যয 

ত্ে দ্বিতীয় স্ত্রীয দ্বও ম্পওব দ্বঙর? ‘দ্বনীত্থ’ কল্পদ্বিত্ও াদ্বতপ্রাওৃত কল্প ফরা মায় 

দ্বওনা ল ম্পত্ওব লতাভায দ্বনত্চয াদ্ববভত ফেি ওত্যা।          ১+১+১+১১=১৪ 

৩। িীওা লরত্ঔা (ত্ম লওাত্না দুদ্বি) :                                ৪X২=৮ 

(ও) ‘াঅত্যাকে দ্বনত্ওতন’ াঈনোত্য ফাচায 

(ঔ) দাাঁতু লখালার   (ক) ‘াঅদ’ কত্ল্পয তী 

 

৪। লম লওাত্না এওদ্বি দ্বফলত্য় নাদ্বতদীখব দ্বনফন্ধ যঘনা ওত্যা :            ১৪ 

(ও) মন্ত্র বেতা  ভানফচাদ্বতয বদ্বফলৎ 

(ঔ) ভাওা াদ্ববমাত্নয তাৎমব 

(ক) লতাভায চীফত্নয াঅদব দ্বফজ্ঞানী 

(খ) ফনবূদ্বভ াংযির্  

 

 

 (ফাদ্বর্চে দ্বফবাত্কয যীিাথবীত্দয চনে) 

 

১। (ও) ফাাংরা াদ্বত্তেয দ্বতদ্বযত্য দত্ওয দুদ্বি দ্বেওাত্কাষ্ঠীয নাভ লরত্ঔা। 

লপ্রত্ভন্দ্র দ্বভে লওান্  দ্বেওাত্কাষ্ঠীয লরঔও দ্বঙত্রন? লঙািকল্পওায দ্বত্ত্ফ লপ্রত্ভন্দ্র 

দ্বভত্েয বফদ্বষ্ট্ে দ্বনরূর্ ওত্যা।                   ২+১+১১=১৪ 

াথফা 

(ঔ) ‘ুিাভ’ ত্ব্দয াথব দ্বও? ‘ুিাভ’ লওান্  কল্পগ্রত্েয ান্তকবত  কল্পদ্বি ওত 

াত্র প্রওাদ্বত য়? ‘ুিাভ’ কল্পদ্বিয নাভওযত্র্য াথবওতা দ্বফঘায ওত্যা। 

                       ১+১+১+১১=১৪ 

২। (ও) লতাভায দ্বঠত লপ্রত্ভন্দ্র দ্বভত্েয কল্পগুত্রায নাভ লরত্ঔা? ‘লতত্রনাত্াতা 

াঅদ্বফষ্কায’ কত্ল্পয বাফফস্তু দ্বফত্েলর্ ওত্যা।                 ৪+১০=১৪ 

াথফা 

(ঔ) ঙৃ্খর’ ব্দদ্বিয াথব দ্বও? ‘ঙৃ্খর’ কত্ল্পয বূদ্বত দ্বও ওাচ ওযত? বূদ্বত তায 

স্ত্রীত্ও দ্বনত্য় াাতার ঙাো াঅয লওাথায় দ্বকত্য়দ্বঙর? ‘ৃঙ্খর’ কত্ল্প দাম্পতে 

চীফত্নয লম ঙদ্বফ লরঔও এাঁত্ওত্ঙন ল ম্পত্ওব লতাভায াদ্ববভত ফেি ওত্যা।   

১+১+১+১১=১৪ 

 

৩। াযাাং লরত্ঔা :                 ৬ 

ফতবভান মুত্ক ধত্নাাচবত্নয াধেফাত্য় প্রওৃদ্বতয দ্বিবাণ্ডাত্যয নানা রুদ্ধ ওি 

লঔারফায নানা ঘাদ্বফ মঔন লথত্ও দ্বফজ্ঞান ঔুাঁত্চ লত্য়ত্ঙ তঔন লথত্ও লাআ দ্বিত্ও 

মাযা াঅয়ত্ত ওত্যত্ঙ এফাং মাযা ওত্যদ্বন তাত্দয ভত্ধে াাভে াতেন্ত াদ্বধও ত্য় 

াঈত্ঠত্ঙ। এওওাত্র র্ে াঈৎাদত্নয দ্বি, তায াঈওযর্  তায ভুনাপা দ্বঙর াল্প 

দ্বযদ্বভত; ুতযাাং তায িাযা ভাত্চয াভঞ্জে নষ্ট্ ত্ত াত্যদ্বন।  দ্বওন্তু এঔন ধন 

দ্বচদ্বনিা ভাত্চয ানে ওর ম্পদত্ও ঙাদ্বেত্য় দ্বকত্য় এভন এওিা দ্বফুর াাভে 

ৃদ্বষ্ট্ ওযত্ঙ মাত্ত ভাত্চয প্রার্ ীদ্বেত, ভানফ-প্রওৃদ্বত াদ্বববূত ত্য় েত্ঙ। ধন 

াঅচ লমন ভানফ-দ্বিয ীভা রঙ্ঘন ওত্য দানফ-দ্বি ত্য় দাাঁোত্রা, ভনুলেত্েয 

ফত্ো ফত্ো দাদ্বফ তায ওাত্ঙ ীনফর ত্য়ত্ঙ। মন্ত্র-ায় ুঞ্জীবূত ধন াঅয াধাযর্ 

ভানুত্লয স্বাবাদ্বফও দ্বিয ভত্ধে এভন াদ্বতয় াাভঞ্জে লম, াধাযর্ ভানুলত্ও 

ত্দ ত্দ ায ভানত্ত ত্ি। এাআ াাভঞ্জত্েয ুত্মাকিা মাত্দয ত্ি তাযাাআ 
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ায িত্ও এত্ওফাত্য াদ্বন্তভ ভাো মবন্ত দরন ওত্য দ্বনত্চয াদ্বতুদ্বষ্ট্ াধন 

ওত্য এফাং ক্রভাআ স্ফীত ত্য় াঈত্ি ভাচত্দত্য বাযাভঞ্জেত্ও নষ্ট্ ওযত্ত 

থাত্ও।  

 

৪ লম লওাত্না এওদ্বি দ্বফলত্য় যঘনা লরত্ঔা :            ১৬ 

(ও) ফাদ্বর্ত্চে দ্বফজ্ঞাত্নয বূদ্বভওা 

(ঔ) ফহুচাদ্বতও লওাম্পানী  বাযত 

(ক) াঅাত্ভয ওুদ্বিয দ্বল্প  

(খ) গ্রাভীর্ ফোি 

 

*** 
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