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BENGALI 

( Honours ) 

(3
rd

  Semester) 

Course No. : BNGH -301 

( ফাাংরা নািক-১ ) 

ূর্ণভান : ৫০ 

াঈত্তীর্ণভান : ১৭ 

ভয় : ২ ঘণ্টা 

ার্শ্ণস্থ াংখ্ো ূর্ণভান হনত্দণক 

 

১। প্রত্নয াংজ্ঞা হনত্দণ কয। ‘এত্কাআ হক ফত্র বেযা’ প্রত্ন ফণত্ভাি 

কয়হি াি এফাং প্রত্যেক াত্ি কয়হি কত্য গবণাি াঅত্ছ? ফাাংরা প্রত্নয 

চফহষ্ট্ে হফচাত্য প্রন হত্ত্ফ ‘এত্কাআ হক ফত্র বেযা’য াথণকযা হনরূর্ 

কয।                            ২+২+১০=১৪ 

াথফা 

২। ‘এত্কাআ হক ফত্র বেযা’ প্রত্নয প্রকা ার কয? কাত্দয ানুত্যাত্ধ 

এফাং ককান্  যঙ্গভত্ঞ্চ াহবনত্য়য াঈত্েত্ে ভধুূদন প্রনহি যচনা কত্যহছত্রন? 

কাত্দয হফত্যাহধযায় প্রনহি কাআ ভত্ঞ্চ াহবনীয ত্য াত্যহন? প্রন 

াফরম্বত্ন নফকুভায চহযত্রহি াঅত্রাচনা কয।                 ১+২+১+১০=১৪ 

 

৩। ‘কভফায যন’ নািকহি কয় াত্ি যহচয? নািেকায নািকহি কাত্ক াঈৎগণ 

কত্যত্ছন? ‚এাআ নািত্ক াঅহভ এক ভানীহয রাআয়া ফহয়াহছ, ক নীহয 

হফর্শ্ত্প্রভ।‛ ভন্তফেহি কায? ভানী  যেফযী চহযত্র দুহিয ভাধেত্ভ নািেকায 

ককান্  দুাআ াঅদত্ণয ফার্ী প্রহযহষ্ঠয কযত্য কচত্য়ত্ছন? ভানী  যেফযী চহযত্র 

দুহি াঅত্রাচনা কত্য এ হফলত্য় কযাভায হনজস্ব াহবভয ফেক্ত কয।   

                                        ১+১+১+২+৯=১৪ 

াথফা 

৪। ‘কভফায যন’ নািকহি ককান্  কশ্রর্ীয নািক? নািত্কয ভূর াঈাদান ভূরযাঃ 

ককান্  গ্রন্থ কথত্ক কনয়া ত্য়ত্ছ এফাং গ্রত্ন্থয করখ্ত্কয নাভ হক? ঐহযাহক 

নািত্কয াংজ্ঞা হনত্দণ কয। ঐহযাহক নািত্কয রের্ হফচাত্য ‘কভফায 

যন’কক মথাথণ ঐহযাহক নািক ফরা মায় হকনা, হফচায কয।   

                                   ১+২+২+৯=১৪ 

 

৫। জনা চহযত্ত্রয হযকল্পনায় হগহযচন্ন ফত্চত্য় কফহ ানুপ্রাহর্য 

ত্য়হছত্রন একজন াঅধুহনক কহফয ৃষ্ট্ জনা চহযত্ত্রয িাযা-কাআ কহফয নাভ 

হক? ‘জনা’ নািত্ক ফেফহৃয ছত্ন্দয নাভ হক? নািকহি ফণপ্রথভ ককান্  হথত্য়িাত্য 

াহবনীয ত্য়হছর? ককান্  চহযত্রত্ক াঅশ্রয় কত্য নািত্ক নািেয ঘনীবূয 

ত্য়ত্ছ? চহযত্রহি াঅত্রাচনা কত্য এ হফলত্য় কযাভায াহবভয ফেক্ত কয।  

                              ১+১+১+১+১০=১৪ 

াথফা 

৬। ‘জনা’ নািত্কয ভূর কাহহন ভূরযাঃ ককান্  গ্রন্থ কথত্ক কনয়া ত্য়ত্ছ? এাআ 

নািত্কয াঙ্গীয হক? কৌযাহর্ক নািক কাত্ক ফত্র? ‘জনা’ একহি াথণক 

কৌযাহর্ক নািক হকনা, হফচায কয।                     ১+১+২+১০=১৪ 

 

৭। কম ককাত্না দুহি হফলত্য় াংহেপ্ত াঅত্রাচনা কয :                     ৪X ২=৮ 

(ক) ‘এত্কাআ হক ফত্র বেযা’ প্রত্ন ফাফাজী চহযত্ত্রয াঈত্মাহগযা  

(খ্) ‘কভফায যন’ নািত্কয কগাহফন্দ হাং চহযত্র 

(গ) ‘জনা’ নািত্কয কোড়াি 

(ঘ) ‘জনা’ নািত্কয ভদনভঞ্জযী চহযত্র 

 

*** 
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