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২০১৩ 

স্নাতক : লি লান্মাদ্বক ফভ, ২০১৩ 

ফাাংরা (ান্মাদ্বনক)  

াঠক্রভ নাং : BNGH - 601 

( যফীোদ্বতে – ২ ) 

ূর্ভভান : ৫০ 

াঈত্তীর্ভভান : ১৭ 

ভয় : ২ ঘণ্টা 

ার্শ্ভস্থ াংখ্ো ূর্ভভান দ্বনত্দভক 

 

১। (ক) ‘ফমাগাত্মাগ’ াঈনো কত্ফ প্রথভ গ্রোকাত্য প্রকাদ্বত য়? ‚ ‘ফমাগাত্মাগ’ 

াঈনোত্য াঈাংায একদ্বর্ ফজাড়া-তাদ্বর ফদয়া যপা ভাত্র।‛ এাআ ভন্তফে যৎচে 

চত্ট্টাাধোত্য়য, মা াত্নকাাংত্াআ ভথভন কত্যত্ছন ফকাত্রয দ্বফদগ্ধ 

ভাত্রাচকত্দয ফকাঈ ফকাঈ। এাআ াঈনোত্য ভাদ্বপ্ত  স্বাভীগৃত্ কুভুদ্বদনীয 

প্রতোফতভন প্রত্ঙ্গ এাআ াদ্ববভত্তয তাৎমভ দ্বফত্লেষলর্ কত্যা।       ১+১৩=১৪ 

াথফা 

(খ্) ‘ফমাগাত্মাগ’ াঈনোত্য প্রথভ নাভ কী দ্বছর? ‚কুভু স্ববাফত দ্বনাঃঙ্গ  

ান্তভুভখ্ীন। দুবভাগে রাদ্বঞ্ছত দাদা দ্বফপ্রদা য একভাত্র ভভভী  াঅশ্রয়। দ্বফপ্রদা 

ত্ক দ্বদত্য়ত্ছ কাত্রাদ্বচত জীফনত্ফাধ-দ্বফদোচচভায়, াংগীত্তয দ্বোয়, 

ফেদ্বিস্বাতত্ন্ত্রেয দীোয়। তফু নতুন কারত্ক  ভত্নপ্রাত্র্ গ্রর্ কযত্ত াত্যদ্বন। 

......জন্মগত দ্বফর্শ্া  াংস্কায ফমভন য ভজ্জায়, ফতভদ্বন য ফচতনা াঈত্তযঙ্গ ত্য় 

ত্ঠ াঅধুদ্বনক ফেদ্বিস্বাতত্ন্ত্রেয ফফাত্ধ।‛ কুভুদ্বদনী চদ্বযত্ত্রয দ্বফত্লেষলর্ প্রত্ঙ্গ 

ভন্তফেদ্বর্য ফমৌদ্বিকতা দ্বফচায কত্যা।          ১+১৩=১৪ 

 

২। (ক) াঅত্মজীফনী ফরত্ত কী ফফাঝায়? ‚াঅত্মজীফনী দ্বরদ্বখ্ফায দ্বফত্ল েভতা 

দ্বফত্ল ফরাত্কযাআ থাত্ক, াঅভায তাা নাাআ। না থাদ্বকত্র েদ্বত নাাআ, কাযর্ াঅভায 

জীফত্নয দ্বফস্তাদ্বযত ফর্ভনায় কাাত্যা ফকান রাব ফদদ্বখ্ না। ফাআজনে এ-স্থত্র াঅভায 

জীফনফৃত্তান্ত াআত্ত ফৃত্তান্তর্া ফাদ দ্বদরাভ।‛ ‘জীফনসৃ্মদ্বত’ প্রত্ঙ্গ যফীেনাত্থয এাআ 

ভন্তত্ফেয ফপ্রদ্বেত্ত জীফনসৃ্মদ্বতত্ক াঅত্রখ্ে দভর্ ফরা মায় দ্বক না, দ্বফত্লেষলর্ কত্যা। 

                ৩+১১=১৪ 

াথফা 

(খ্) ‘জীফনসৃ্মদ্বত’ গ্রত্ে প্রকৃদ্বততন্ময় এক দ্বচত্রকত্যয ছদ্বফ ুস্পষ্ট। প্রাদ্বঙ্গক াাং 

াঈত্েখ্ কত্য যফীেনাত্থয ফারে – বকত্াত্যয প্রকদৃ্বতভুগ্ধতায ফর্ভনা দা।        ১৪ 

 

৩। (ক) ‘স্ত্রীয ত্র’ গত্ল্পয প্রকাকার কত? যফীেনাত্থয ‘স্ত্রীয ত্র’ গল্পদ্বর্ 

াঅত্র এক স্বাভীয কাত্ছ স্ত্রীয ত্র নয়, ুরুত্লয কাত্ছ নাযীয ত্র। তাাআ ভৃর্ার 

ফরত্ত ফত্যত্ছ ... ‚াঅজ ফাাআত্য এত্ ফদদ্বখ্, াঅভায ফগৌযফ যাখ্ফায াঅয জায়গা 

ফনাআ। াঅভায এাআ ানাদৃত রূ মাাঁয ফচাত্খ্ বার ফরত্গত্ছ, ফাআ ুন্দয ভস্ত াঅকা 

দ্বদত্য় াঅভাত্ক ফদখ্ত্ছন। এাআফায ভত্যত্ছ ফভত্জাফাঈ। ...াঅদ্বভ ফাাঁচরুভ।‛ ভৃর্ার 

চদ্বযত্র দ্বফত্লেষলর্ প্রত্ঙ্গ াঈদ্বিদ্বর্য তাৎমভ দ্বফত্লেষলর্ কত্যা।               ১+১৩=১৪ 

াথফা 

(খ্) ‘গল্পগুি’ তৃতীয় খ্ত্িয ান্তবুভি ‘ফরাাআ’ গত্ল্পয ফরাাআ চদ্বযত্ত্রয ভধে 

যফীেনাথ াঈদ্বদ্ভদ্  জীফত্নয ত্ঙ্গ ভানফজীফত্নয ম্পত্কভয ফম াূফভ ুন্দয দ্বচত্রবালে 

পুদ্বর্ত্য় তুত্রত্ছন তায ফর্ভনা দা। ‘ফরাাআ’ গত্ল্পয ত্ঙ্গ যফীেনাত্থয ফকান্  

কদ্বফতায াদৃে ায়া মায়?                     ১৩+১=১৪ 

  

৪।াংদ্বেপ্ত াঅত্রাচনা কত্যা (ত্ম ফকাত্না দুদ্বর্) :          ৪X ২=৮ 

(ক) দ্বফপ্রদা 

(খ্) বৃতেযাজতন্ত্র 

(গ) ‘বভন্তী’ গত্ল্পয াফভতী 

(ঘ) ‚যাভদ্বর্য ফছত্র গত্ল্পয প্রধান নায়ক ফকাত্না ভানুল নয়, ফচৌধুযী দ্বযফায 

নাত্ভ একদ্বর্ ফগািীয ম্ভ্রভ।‛  

(ঙ) ‘ারদাযত্গািী’ গত্ল্পয নাভকযত্র্য াথভকতা 

*** 
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