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২০১৩ 

স্নাতক : চতূথভ লান্মাদ্বক ফভ, ২০১৩ 

ফাাংরা (ান্মাদ্বনক)  

াঠক্রভ নাং : BNGH - 403 

( স্বাধীনতা – যফতভী ফাাংরা াদ্বতে – ২ ) 

ূর্ভভান : ৫০ 

াঈত্তীর্ভভান : ১৭ 

ভয় : ২ ঘণ্টা 

ার্শ্ভস্থ াংখ্ো ূর্ভভান দ্বনত্দভক 

 

১। (ক) াঅখ্তারুজ্জাভান াআদ্বরয়াত্য দুদ্বর্ াঈনোত্য নাভ ফরত্খ্া। ‚তাত্দয ভানুল 

ত্য় ফাাঁচফায াঅকাঙ্ক্ষা, াদ্বধকায াঅদাত্য় স্পৃা এফাং ানোয় ভাজফেফস্থা াঈৎখ্োত 

কযায াংকল্প দ্বচযকাত্রয জনে দ্বফনা কযায াঅত্য়াজন চরত্ছ।‛ এখ্াত্ন ‘তাত্দয’ 

ফরত্ত ফরখ্ক কাত্দয কথা ফুদ্বঝত্য়ত্ছন? ফাাংরা ফছার্গল্প দ্বক ভত্য মাত্ি’ 

প্রফন্ধানুাত্য াআদ্বরয়াত্য ফিফে ফতাভায দ্বনত্জয বালায় স্পষ্ট কত্যা।                

                                                 ২+২+১০=১৪ 

াথফা 

(খ্) ‚এাআ াভন্ত দ্বফত্যাদ্বধতা তাাঁয এত্ত্ছ প্রধানত ফেদ্বিগত ফক্রাধ ফথত্ক, পত্র 

এাআ ভত্নাবাফ তাাঁত্ক াভন্তত্চতনা ফথত্ক ম্পূর্ভ ভুি কযত্ত াত্যদ্বন।‛ 

াঅখ্তারুজ্জাভান াআদ্বরয়া কায ম্বত্ন্ধ এাআ াঈদ্বি কত্যত্ছন? ‘াংত্য়য ত্ে’ 

প্রফত্ন্ধ াআদ্বরয়া ফকান্  াংত্য়য কথা ফত্রত্ছন? এ প্রত্ঙ্গ ফরখ্ত্কয বাফনা স্পষ্ট 

কত্য ফফাঝা।                               ১+২+১১=১৪ 

 

২। (ক) ভত্নাজ দ্বভত্ত্রয  ফরখ্া দুদ্বর্ ূর্ভাঙ্গ নার্ত্কয নাভ ফরত্খ্া। ‘াজাত্না ফাগান’ 

নার্কদ্বর্ কী নাত্ভ চরদ্বিত্ত্র রূাদ্বয়ত ত্য়দ্বছর? ভত্ঞ্চ  চরদ্বিত্ত্র ফাঞ্ছাযাত্ভয 

বূদ্বভকায় ফক াদ্ববনয় কত্যদ্বছত্রন? ‚মতদ্বদন বাযতীয় ভাত্জ জদ্বভদায  

ফজাতদাযত্দয ত্যাে  প্রতেে ফালর্ চরত্ফ, ততদ্বদন ‘াজাত্না ফাগান’ নার্কদ্বর্ 

াদ্ববনীত ত্ত ত্ত, শুবফুদ্বদ্ধয দ্বফত্ফত্কয বূদ্বভকা ারন কযত্ফ।‛ এাআ ভন্তত্ফেয 

াঅত্রাত্ক ‘াজাত্না ফাগান’ নার্ত্ক জদ্বভদাত্যয ফালত্র্য স্বরূ দ্বফত্লেষলর্ কত্যা।  

         ২+১+১+১০=১৪ 

াথফা 

(খ্) ফাঞ্ছাযাত্ভয ফয় কত? তায াঈাদ্বধ কী? ফাঞ্ছাযাত্ভয নাদ্বতয নাভ কী? ফ 

কাত্ক দ্বফত্য় কত্যদ্বছর? ‘াজাত্না ফাগান’ নার্ত্ক াভন্ততাদ্বন্ত্রক দ্বযফাত্যয 

াদ্বযফাদ্বযক ম্পত্কভয ফম দুদভা ছকদ্বড় দত্ত্তয দ্বযফাত্যয ভাধেত্ভ তুত্র ধযা ত্য়ত্ছ 

তা ফর্ভনা কত্যা।                                           ১+১+১+১+১০=১৪ 

 

৩। (ক) ‘দ্বফছন’ গল্পদ্বর্ প্রথভ ফকান্  দ্বত্রকায় প্রকাদ্বত ত্য়দ্বছর? গঞ্জুযা কী কাজ 

কযত? ‘দ্বফছন’ ত্েয াথভ কী? কযর্ দুাদ ফকান্  ফজত্র ফন্দী দ্বছর? ‘দ্বফছন’ গত্ল্প 

াভন্ততত্ন্ত্রয ত্ঙ্গ রড়াাআত্য় ফাদ্বলত ভানুত্লয জয় ফদখ্াত্না ত্য়ত্ছ। াঅত্রাচনা 

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

াথফা 

(খ্) ‘বাত’ গত্ল্পয ফুত্ড়া কতভায ফয় কত? দ্বতদ্বন কী াুত্খ্ বুগদ্বছত্রন? 

ফুত্ড়াকতভায ফযাগ দ্বনযাভত্য়য াঈত্েত্ে ফাত্ভয জনে তাদ্বন্ত্রত্কয দ্বনত্দভত্ ফকান্  ফকান্  

গাত্ছয কাঠ াংগৃীত ত্য়দ্বছর? ‘বাত’ গত্ল্পয াঈিফ নাাআয়া চদ্বযত্রদ্বর্য করুর্ 

দ্বযর্দ্বত দ্বফত্লেষলর্ কত্যা।                       ১+১+২+১০=১৪ 

 

৪। ফম ফকাত্না দুদ্বর্য াংদ্বেপ্ত াঅত্রাচনা কত্যা :                    ৪X ২=৮ 

(ক) ভধেদ্বফত্ত্তয াংস্কৃদ্বত চচভা 

(খ্) ‘াঈনো  ভাজফাস্তফতা’ প্রফত্ন্ধ ফদ্বিভচত্েয াঈনোত্য ভূরোয়ন 

(গ) ‘াজাত্না ফাগান’ নার্ত্কয ফচায চদ্বযত্র 

(ঘ) ‘দ্বিদান’ গত্ল্পয দযথ 

*** 
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