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ার্শ্ণস্থ াংঔো ূর্ণভান হনত্দণও 

[যীক্ষাথণীকর্ B NGH -5 0 1 (A ) (াঅধুহনও বাযযী ওথাাহযে-১) 

াথফা B NGH -5 0 1 (B ) (যফীন্ন াহযে-১) প্রত্েয াঈত্তয কদত্ফ] 

 

Co u r s e  N o . : B NGH -5 0 1 (A ) 

(াঅধুহনও বাযযী ওথাাহযে-১) 

 

১। (ও) ‘হঘাংহড়’ াঈনোত্য করঔও কও? াঈনোহিয ভরারভ নাভ ওী? ওয 

িীষ্ট্াত্ব্দ ভূর াঈনোহি প্রথভ প্রওাহয ? াঈনোহিত্য কওযত্রয 

ভূদ্রযিফযণী কচত্র চীফত্নয কম ফাস্তফহঘত্র যত্ত্ঙ যায হযঘ দা।  

                 ১+১+১+১১=১৪ 

াথফা 

(ঔ) ‘হঘাংহড়’ াঈনোত্য করঔত্ওয াহযেওৃহয ম্পত্ওণ এওহি যথেভূরও 

প্রহযত্ফদন প্রস্তুয ওত্যা। াঈনোত্য ওারুযািা ঘহযত্রহি াঅত্রাঘনা ওত্যা। 

               ৪+১০=১৪  

 

২। (ও) ছুহনা কও? ওায ত্ঙ্গ ক খয কফাঁত্ধহঙর? গ্রাভভাত্চ এাআ খিনায ওীরূ 

প্রহযক্রীা ত্হঙর? এয হযর্াত্ভ কাহযয হযফাত্য কম হফমণ কনত্ভ এত্হঙর 

যায হফফযর্ দা।          ১+১+৪+৮=১৪ 

াথফা 

(ঔ) কপ্রভঘত্ন্নয চন্ম  ভৃযুে ন করত্ঔা। ‚ ‘ককাদান’ াঈনোত্য ধহনা 

ঘহযত্রহিয াঅাযওত্িাযযায ান্তযাত্র যত্ত্ঙ এও কস্নীর ভাযৃত্তা।‛ এাআ 

ভন্তত্ফেয াঅত্রাত্ও ধহনা ঘহযত্রহি হফত্েলর্ ওত্যা।          ২+১২=১৪ 

 

৩। (ও) কঘম্পনওুত্িয হদ্বযী হফফাত্য হযর্াভ ওী ত্হঙর, াংত্ক্ষত্ হফফৃয 

ওত্যা। ‘হঘাংহড়’ াঈনোত্ কচত্রত্দয ধভণ-হফর্শ্া  াংস্কাযান্যায হদওহি 

ওীবাত্ফ াঈত্ি এত্ত্ঙ, াঅত্রাঘনা ওত্যা।           ৬+৮=১৪ 

াথফা 

(ঔ) ‘ককাদান’ াঈনোহিয ফাাংরা ানুফাদও কও? ফাাংরা ানুফাদহি ওয হিস্টাত্ব্দ 

প্রথভ প্রওাহয ? ‚চহভদায-ভাচন াঅয ব্রাহ্মর্েযত্ন্ত্রয হিহরয ঘাত্ 

হনত্ফহও বাযযফত্লণয ওৃলও চীফত্ন কম ঘযভ হফমণ কনত্ভ এত্হঙর, 

‘ককাদান’ যাযাআ াঅঔোন।‛ ভন্তফেহি হফদ ওত্যা।     

               ১+১+১২=১৪ 

 

৪।   িীওা করত্ঔা (কম কওাত্না দুহি) :            ৪X ২=৮ 

(ও) ‘হঘাংহড়’ াঈনোত্য ারাহন 

(ঔ) কঘম্পনওুত্িয চার  কনৌওা কওনায ঔফত্য কচত্র ভত্রয প্রহযহক্রা  

(ক) ‘ককাদান’ াঈনোত্ হভচণা ঔুযত্ত্দয াঅঔড়া 

(খ) ‘ককাদান’ াঈনোত্ হঘহনওর শ্রহভওত্দয ধভণখি  ভাহরও ত্ক্ষয প্রহযহক্রা 
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 (T u r n  Ov e r ) 
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Co u r s e  N o . : B NGH  - 5 0 1 (B ) 

(যফীন্ন াহযে-১) 

 

১। ‚ ‘ুনশ্চ’ ওাফে ফাস্তফ-চীফত্নয ওাফে, হফহঘত্ত্রয ওাফে, ফস্তু-ত্যেয ওাফে। 

‘এত্য হঘযওাত্রয স্তব্ধযা াঅত্ঙ, াঅয ঘহরয ওাত্রয ঘাঞ্চরে (নািও)।’ দুত্ 

হভত্র কত্ড় াঈত্িত্ঙ ‘ুনশ্চ’ ওাত্ফেয হফহঘত্র রূত্রাও।‛ কম কওাত্না হযনহি 

ওহফযা াফরম্বত্ন াঈহক্তহিয যাৎমণ হফত্েলর্ ওত্যা। ‘ুনশ্চ’ ওাফেগ্রন্থ ওত্ফ প্রথভ 

প্রওাহয ?            ১৩+১=১৪ 

াথফা 

‘ুনশ্চ’ ওাফেগ্রত্ন্থয ‘কওাাাআ’ ওহফযা াফরম্বত্ন এাআ ত্ফণ যফীন্ননাত্থয 

কদেঙত্ন্দয প্রওৃহয  বফহষ্ট্ে ম্পত্ওণ াঅত্রাঘনা ওত্যা।         ৪+১০=১৪ 

 

২। যফীন্ননাত্থয ‘ভুক্তধাযা’ নািত্ওয নাভওযত্র্য াথণওযা প্রহযন্ন ওত্যা।  

              ১৪ 

াথফা 

‚ ‘ভুক্তধাযা’ নািত্ওয ধনি বফযাকী ঘহযত্ত্র জ্ঞান, বহক্ত এফাং ওত্ভণয াূফণ 

ভন্ব খত্িত্ঙ।‛ ঘহযত্রহি হফত্েলর্ ওত্য াঈহক্তহিয যাৎমণ হনর্ণ ওত্যা। 

‘ভুক্তধাযা’ নািত্ও ফণত্ভাি কাত্নয াংঔো ওয?           ১৩+১=১৪ 

 

৩। ‘হঙন্নত্র’ গ্রত্ন্থয কফ হওঙ ুাংঔেও ত্ত্র প্রওৃহযভুগ্ধ ওহফভানত্য কম হযঘ 

াা মা যায ফর্ণনা দা।            ১৪ 

াথফা 

‘হঙন্নত্র’-এয ত্রগুহরয যঘনাওার দ ফঙয। যঔন ত্রত্রঔত্ওয ফ ওয 

কথত্ও ওয হঙর? এাআ গ্রত্ন্থয াহধওাাং ত্র যফীন্ননাথ ওাত্ও হরত্ঔত্ঙন? 

‘হঙন্নত্র’-এয কশ্রর্ী হফবাচত্ন াধোও প্রভথনাথ হফী কম হযন কশ্রর্ীয ওথা 

াঈত্েঔ ওত্যত্ঙন যা াংত্ক্ষত্ াঅত্রাঘনা ওত্যা।          ১+১+১২=১৪ 

 

৪। াংত্ক্ষত্ াঅত্রাঘনা ওত্যা (কম কওাত্না দুহি) :         ৪X ২=৮ 

(ও) ‚চ কাও ভানুত্লয, াআ নফচাযত্ওয, াআ হঘযচীহফত্যয।‛ ‘হশুযীথণ’ 

াফরম্বত্ন যাৎমণ ফোঔো ওত্যা। 

(ঔ) ‘ভুক্তধাযা’ নািত্ও াহবহচৎ ঘহযত্রহি াঅত্রাঘনা ওত্যা। 

(ক) ‘ভুক্তধাযা’ নািত্ও কাত্নয যাৎমণ ফোঔো ওত্যা। 

(খ) ‚হঙন্নত্র াহযফাহযও ত্ যায ফাাআত্য ঘত্র ককত্ঙ, খত্যাা ত্ যা 

হনহফণত্ল, ফেহক্তকয ত্ যা হফর্শ্কয।‛ াঅত্রাঘনা ওত্যা।  

 

*** 
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