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২০১৩ 

স্নাতক : চতুথভ লান্মাদ্বক ফভ, ২০১৩ 

ফাাংরা  

(াঅধুদ্বনক বাযতীয় বালা)  

(করা / দ্বফজ্ঞান / ফাদ্বর্জে দ্বফবাগ)  

াঠক্রভ নাং : BNGL - 401 

 (ফাাংরা কথাাদ্বতে  বালা)  

ূর্ভভান : ৫০ 

াঈত্তীর্ভভান : ১৭ 

ভয় : ২ ঘণ্টা 

ার্শ্ভস্থ াংখ্ো ূর্ভভান দ্বনত্দভক 

 

[দ্বফদ্ববন্ন াখ্ায ছাত্র-ছাত্রীযা তাত্দয াখ্া ানুমায়ী প্রত্েয াঈত্তয কযত্ফ] 

(করা দ্বফবাত্গয যীোত্রভীত্দয জনে) 

 

১। (ক) শ্রীকাত্ন্তয দ্বত্ভাত্য়য নাভ কী? শ্রীকান্তত্ক দ্বক কাযত্র্ ত্য দ্বদ্বভায 

ফাড়ীত্ত থাকত্ত ত্য়দ্বছর? তী কায নাভ? াআেনাত্থয ত্ঙ্গ শ্রীকাত্ন্তয প্রথভ 

াঅরা ফকাথায় ত্য়দ্বছর? াআেনাথ চদ্বযত্রদ্বর্ ম্পত্কভ াংত্েত্ াঅত্রাচনা কত্যা। 

                                         ১+১+১+১+১০=১৪ 

াথফা 

(খ্) ‘যত্য়র ফফঙ্গর র্াাআগায’ ফত্জ ফক এত্দ্বছর? তায ফাড়ী ফকাথায়? করকাতায 

দদ্বজভাড়ায় কায ফাড়ী? াআেনাত্থয ত্ঙ্গ তায ম্পকভ দ্বক? ‘শ্রীকান্ত’ াঈনোত্য 

প্রথভ ফভ াফরম্বত্ন যৎচত্েয ােয ৃদ্বষ্টয দ্বযচয় দা।১+১+১+১+১০=১৪ 

 

২। (ক) বালা কাত্ক ফত্র? ফাাংরা বালায াঈদ্ভফ  ক্রভদ্বফকাত্য রূত্যখ্া দ্বনত্য় 

নাদ্বতদীঘভ াঅত্রাচনা কত্যা।                         ২+১২=১৪ 

াথফা 

(খ্) ফাাংরা বালায স্তয কয়দ্বর্  দ্বক দ্বক? প্রাচীন ফাাংরায দ্বনদভন ফকানদ্বর্? প্রাচীন 

ফাাংরায াধাযর্ রের্গুত্রা াঈদাযর্ ত্মাত্গ াঅত্রাচনা কত্যা।  

১+২+১+১০=১৪ 

াথফা 

(গ) ফকান্  াভ্রাং বালা ফথত্ক ফাাংরা াঈদ্ভফ? ফকান্  তােী ফথত্ক ফাাংরা বালায 

মথাথভ াঅধুদ্বনক মুত্গয শুরু ত্য়ত্ছ? াঅধুদ্বনক ফাাংরায ধ্বদ্বনতাদ্বিক  রূতাদ্বিক 

বফদ্বষ্টে ম্পত্কভ াঅত্রাকাত কত্যা।                     ১+১+১২=১৪ 

 

৩। র্ীকা ফরত্খ্া (ত্ম ফকাত্না দ্বতনদ্বর্) :          ৪X৩=১২ 

(ক) শ্রীকাত্ন্তয ফভজদা,   (খ্) ান্নদ্বদদ্বদ,   (গ) ভাগধী-প্রাকৃত, (ঘ) াঅগন্তুক ে,   

(ঙ) াঈবালা।  

 

৪। (ক) াধুবালা কাত্ক ফত্র? ফভনাভ  দ্বক্রয়াত্দয ফেত্ত্র াধ-ুচদ্বরত্তয াথভকে 

দ্বনর্ভয় কত্যা।                       ৫ 

াথফা 

(খ্) চদ্বরত বালায় রূান্তদ্বযত কত্যা :                  ৫ 

‚াঅভযা াঅত্ে কদ্বযয়া থাদ্বক ফম, াঅভাত্দয ফদত্য ফরাক ফদদ্বতকয কাত্জ 

তোগ স্বীকায কদ্বযত্ত াত্য না। ফকন াত্য না। তাায কাযর্1 দ্বতকয কভভ 

তাাত্দয ম্মুত্খ্ তে াআয়া ফদখ্া ফদয় না। কতকগুদ্বর কাত্জয ভত্তা কাজ 

াঅভাত্দয ত্ে দ্বনতান্ত প্রত্য়াজনীয়। না থাদ্বকত্র প্রদ্বতদ্বদত্নয তুি স্বাথভ াঅভাত্দয 

কাত্ছ াতেন্ত ফফদ্ব তে াআয়া ফত্ড়া াআয়া াঈত্ঠ।‛  

 

৫। (ক) ‘              ক     ’                               

                 ।             ৫ 
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(খ্) শুদ্ধ কত্য ফরত্খ্া :           ১X ৫=৫ 

াঅকাঙ্খা 1 ফবৌগদ্বরক 1 শ্মান 1 ভধূুদন 1 দাযথী । 

(দ্বফজ্ঞান দ্বফবাত্গয যীোত্রভীত্দয জনে) 

১। (ক) জীফনভায়-এয স্ত্রীয প্রকৃত নাভ কী দ্বছর? তাত্ক কী ফত্র ডাকা ত্তা? 

তাত্দয ফছত্রত্ভত্য় কজন দ্বছর? তাত্দয নাভ কী? জীফনভায়-এয স্ত্রীয চদ্বযত্র 

াঅত্রাচনা কত্যা।                          ১+১+১+১+১০=১৪ 

াথফা 

(খ্) ‘াঅত্যাগে দ্বনত্কতন’ গ্রেদ্বর্ কাত্ক াঈৎগভ কযা ত্য়দ্বছর? াঅত্যাগে দ্বনত্কতন ফক 

প্রদ্বতিা কত্যদ্বছত্রন? কায াঅভত্র এাআ নাভকযর্ ত্য়দ্বছর? াঈনোত্য নাভকযর্দ্বর্ 

মথামথ ত্য়ত্ছ দ্বকনা, দ্বফচায কত্যা।       ১+১+১+১১=১৪ 

২। (ক) ‘াঅদ’ গত্ল্পয াঅদ ফক? ফ কায কাত্ছ াঅশ্রয় ফত্য়দ্বছর? তায 

াঅশ্রয়দাত্রীয স্বাভীয নাভ কী দ্বছর? ফছত্রদ্বর্ত্ক াঅদ ফরা ত্য়ত্ছ ফকন, গল্প 

াফরম্বত্ন তা াঅত্রাচনা কত্যা।            ১+১+১+১১=১৪ 

াথফা 

(খ্) মত্জ্ঞর্শ্ত্যয ফভত্য়য নাভ কী? তাত্ক ফক দ্বফত্য় কযত্ত ফচত্য়দ্বছর? মত্জ্ঞর্শ্ত্যয 

ফাফায নাভ কী? দ্বতদ্বন ফকন, কীবাত্ফ মত্জ্ঞর্শ্ত্যয মজ্ঞ ি কযায ফচষ্টা কত্যদ্বছত্রন 

এফাং ফল মভন্ত ফকন পর ত্ত াত্যনদ্বন, ফর্ভনা কত্যা।      ১+১+১+১১=১৪ 

 

৩। ফম ফকাত্না একদ্বর্ দ্বফলত্য় নাদ্বতদীঘভ দ্বনফন্ধ যচনা কত্যা :                ১৪  

(ক) প্রকৃত  দ্বযত্ফ যোয় দ্বফজ্ঞান 

(খ্) জগদীচে ফুয দ্বফজ্ঞান াধনা 

(গ) দ্বফত্ফকানন্দ  াঅজত্কয মুফভাজ 

(ঘ) নদী াংযের্ 

 

৪। র্ীকা ফরত্খ্া (ত্ম ফকাত্না দুদ্বর্) :         ৪X২=৮ 

(ক) ী ভুখ্ুত্জ্জ,     (খ্) াত্িয ফফৌ, (গ) ভন্মথনাথ ভজুভদায,    (ঘ) 

দ্বডত্র্ক দ্বর্ব। 

 

 

(ফাদ্বর্জে দ্বফবাত্গয যীোত্রভীত্দয জনে) 

 

১। (ক) ‘ফস্টাব’ গত্ল্পয নায়ত্কয নাভ কী? তায স্ত্রীয নাভ কী? ভদ্বেকা ফক দ্বছর? 

গল্পদ্বর্য বাফফস্তু দ্বফত্লেষলর্ কত্যা।                     ১+১+১+১১=১৪ 

াথফা 

(খ্) ‘শুধ ু ফকযানী’ গত্ল্পয াত্র-াত্রীয ফকাত্না নাভ ফদয়া য়দ্বন ফকন? গল্পদ্বর্ 

ফকান্  দ্বত্রকায় প্রথভ প্রকাদ্বত ত্য়দ্বছর? ‘শুধু ফকযানী’ নাভকযর্দ্বর্ দ্বক তাৎমভ ফন 

কযত্ছ, াঅত্রাচনা কত্যা।                                ২+১+১১=১৪ 

 

২। (ক) ‘ুন্নাভ’ গত্ল্পয াত্র-াত্রীয নাভ কী? তাত্দয ফছত্রয নাভ কী? ফছত্রয 

াথীদ্বর্য নাভ কী দ্বছর? গল্পদ্বর্য নাভ ‘ুন্নাভ’ যাখ্া ত্য়ত্ছ ফকন, দ্বফচায কত্যা। 

            ২+১+১+১০=১৪ 

াথফা 

(খ্) ফতত্রনাত্াতা াঅদ্বফষ্কায কযত্ত কজন ফনু্ধ দ্বগত্য়দ্বছর? ‘ফতত্রনাত্াতা’ গল্পদ্বর্ 

ফপ্রত্ভে দ্বভত্ত্রয ফকান্  গল্পগ্রত্েয ান্তবূভি? এাআ গত্ল্পয নাযী চদ্বযত্রদ্বর্য নাভ কী? 

গল্পদ্বর্য বাফত্ৌন্দমভ ফত্লেষলর্ কত্যা।                ১+১+১+১১=১৪ 

৩। াযাাং ফরত্খ্া :                    ৬ 

ফতভভান বেতায় ফদদ্বখ্, এক জায়গায় একদর ভানুল ান্ন াঈৎাদত্নয ফচষ্টায় 

দ্বনত্জয ভস্ত দ্বি দ্বনত্য়াগ কযত্ছ, াঅয এক জায়গায় াঅয একদর ভানুল  

স্বতন্ত্র ফথত্ক ফাআ াত্ন্ন প্রার্ ধাযর্ কত্য। চাাঁত্দয ফমভন একদ্বত্ঠ ান্ধকায, ানে 

দ্বত্ঠ াঅত্রা, এ ফাআ যকভ। একদ্বদত্ক বদনে ভানুলত্ক ঙ্গু কত্য ফযত্খ্ত্ছ-

ানেদ্বদত্ক ধত্নয ন্ধান, ধত্নয াদ্ববমান, ফবাগদ্বফরা াধত্নয প্রয়াত্য ভানুল 

াঈন্মত্ত। াত্ন্নয াঈৎাদন য় েীত্ত, াঅয াত্থভয াংগ্র চত্র নগত্য। াথভ 

াঈাজভত্নয ুত্মাগ  াঈকযর্ ফমখ্াত্নাআ ফকেীবূত, স্ববাফতাআ ফখ্াত্ন াঅযাভ, 

াঅত্যাগে, াঅত্ভাদ  দ্বোয প্রদ্বতদ্বিত ত্য় াত্োকৃত াল্পাংখ্েক ফরাকত্ক 

ঐর্শ্ত্মভয াঅশ্রয় দান কত্য। েীত্ত ফাআ ফবাত্গয াঈদ্বিষ্ট মা দ্বকছু ফৌছায় তা 

মৎদ্বকদ্বঞ্চৎ।  
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৪। ফম ফকাত্না একদ্বর্ দ্বফলত্য় যচনা ফরত্খ্া :        ১৬ 

(ক) ফাদ্বর্ত্জে ফত্ত রক্ষ্মী 

(খ্) খ্ুচযা ফেফায় দ্বফত্দী দ্বফদ্বনত্য়াগ 

(গ) দ্বফর্শ্ায়ন  বাযত 

(ঘ) ফদ  ভাত্জয াঈন্নদ্বতত্ত ফাদ্বর্ত্জেয বূদ্বভকা 

 

*** 
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