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২০১৩ 

স্নাতক : দ্বিতীয় লান্মাদ্বক ফভ, ২০১৩ 

ফাাংরা (ান্মাদ্বনক)  

াঠক্রভ নাং : BNGH - 203 

( াঅধুদ্বনক ফাাংরা গদে-াদ্বতে ) 

ূর্ভভান : ৫০ 

াঈত্তীর্ভভান : ১৭ 

ভয় : ২ ঘণ্টা 

ার্শ্ভস্থ াংখ্ো ূর্ভভান দ্বনত্দভক 

 

১। (ক) ‚এককাত্র এাআ বাযতফত্লভ ধত্ভভয াঅয ফভাত্েয াভঞ্জে দ্বছর।‛ 

দ্বফত্ফকানত্ন্দয ভত ানুযর্ কত্য ধভভ  ফভাত্েয াংজ্ঞা দ্বনত্দভ কত্যা। ‘ধভভ  

ফভাে’ প্রফন্ধ াফরম্বত্ন ধভভ ম্পত্কভ দ্বফত্ফকানত্ন্দয ভতফাত্দয দ্বযচয় দা। 

                                        ২+২+১০=১৪ 

াথফা 

(খ্) ‘প্রাচে  াশ্চাতে’ -এয প্রফন্ধগুত্রা ফকান্  দ্বত্রকায়, কত ার ফথত্ক কত ার 

মভন্ত ধাযাফাদ্বকবাত্ফ প্রকাদ্বত ত্য়দ্বছর? ‘প্রাচে  াশ্চাতে’ গ্রত্ে দ্বফত্ফকানন্দ 

‘ফেি’  ‘কাত্রাদা’ ফরত্ত কাত্দয ফুদ্বঝত্য়ত্ছন? ‚প্রত্তেক জাত্তয একর্া 

জাতীয় বাফ াঅত্ছ।‛ স্বাভী দ্বফত্ফকানন্দ জাতীয় বাফ ফরত্ত কী ফফাঝাত্ত ফচত্য়ত্ছন, 

‘প্রাচে  াশ্চাতে’ প্রফন্ধ াফরম্বত্ন াঅত্রাচনা কত্যা।         ২+২+১০=১৪ 

 

২। (ক) ফছাট্ট যাভায়ত্র্য ফরখ্ক ফক? ফাল্মীদ্বক যাভায়ত্র্য দ্বফঘ্নফহুর থ কায 

ানুফাত্দ ুগভ ত্য়দ্বছর? রিাকাত্িয মুত্দ্ধয য যাভ মখ্ন ীতাত্ক দ্বযতোগ 

কত্যন, তখ্ন ীতা যাভত্ক ফত্রদ্বছত্রন ‘প্রাকৃতজন’। ‘প্রাকৃতজন’ ত্েয াথভ দ্বক? 

‚যাভায়ত্র্য ফত্চত্য় ফড় ভো যাভ চদ্বযত্র।‛ ফুদ্ধত্দফ ফুয ‘যাভায়র্’ প্রফন্ধ 

াফরম্বত্ন এাআ ভন্তত্ফেয তাৎমভ ফোখ্া কত্যা।                      ১+১+১+১১=১৪ 

াথফা 

(খ্) ‚...তাাঁত্দয ত্ে াদ্বনফামভ দ্বছর যফীেনাত্থয ানুকযর্, এফাং াম্ভফ দ্বছর 

যফীেনাত্থয ানুকযর্।‛ াঈিৃদ্বতদ্বর্ ফকান্  প্রফত্ন্ধয? ভন্তফেদ্বর্ কাত্দয ম্বত্ন্ধ কযা 

ত্য়ত্ছ? তাাঁত্দয ফম ফকাত্না দুজত্নয নাভ াঈত্েখ্ কত্যা। ভন্তফেদ্বর্য দ্বনদ্বযত্খ্ যফীে-

াঈত্তযূযী কদ্বফত্দয ম্পত্কভ ফুদ্ধত্দফ ফুয বাফনাত্ক দ্বযস্ফুর্ কত্যা।  

 ১+১+২+১০=১৪ 

 

৩। (ক) ‘গীতত্গাদ্বফন্দ’ গ্রত্েয যচদ্বয়তায নাভ দ্বক? প্রভথ ফচৌধুযীয ভত্ত এাআ গ্রত্ে 

কদ্বফ ফপ্রত্ভয দ্বযফত্তভ ফকান্  যত্ক কদ্বফতায ফদ্বর্ভত দ্বফলয়স্বরূ দ্বস্থয কত্যত্ছন? 

‚গীতত্গাদ্বফত্ন্দ াঅত্র ধদ্বযত্ত ফগত্র ফপ্রত্ভয কথা নাাআ, ফকফরভাত্র কাত্ভয 

দ্বফলয়াআ াঅত্রাদ্বচত াআয়াত্ছ।‛ প্রভথ ফচৌধুযীয ‘জয়ত্দফ’ প্রফন্ধ াফরম্বত্ন ভন্তফেদ্বর্ 

দ্বফদ কত্যা।                                                            ১+১+১২=১৪ 

াথফা 

(খ্) ‘ফাআড়া’ প্রফন্ধদ্বর্ ফরখ্ক ফকান্  াদ্বধত্ফত্ন প্রথভ াঠ কত্যদ্বছত্রন? ফরখ্ত্কয 

ভত্ত দ্বোয ফভপ্রধান াঙ্গ দ্বক? ফকান্  গঙ্গাত্ত াফগান কত্য াঅভযা কর া 

ফথত্ক ভুি ত্ত াদ্বয ফত্র ফরখ্ক ভত্ন কত্যন? ‘ফাআড়া’ প্রফত্ন্ধ প্রভথ ফচৌধুযী 

াদ্বতেচচভায ত্ে ফম কর ভতাভত ফেি কত্যত্ছন ফগুত্রা াংত্েত্ 

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

 

৪। াংদ্বেপ্ত র্ীকা ফরত্খ্া (ত্ম ফকাত্না দুদ্বর্) :                          ৪X ২=৮ 

(ক) চদ্বরত গত্দে দ্বফত্ফকানত্ন্দয কৃদ্বতত্ব 

(খ্) ‘ফদফতা  াুয’ প্রফত্ন্ধয ভূর ফিফে 

(গ) দ্বশুাদ্বত্তে ুকুভায যায় 

(ঘ) ফকাত্না াস্ত্রাআ একথা ফত্র না ফম ‘ফাদ্বর্ত্জে ফত্ত যস্বতী’ – এাআ ভন্তত্ফেয 

তাৎমভ         ক   । 

 

*** 
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