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২০১৩ 

স্নাতক : লি লান্মাদ্বক ফভ, ২০১৩ 

ফাাংরা (ান্মাদ্বনক)  

ূর্ভভান : ৫০ 

াঈত্তীর্ভভান : ১৭ 

ভয় : ২ ঘণ্টা 

ার্শ্ভস্থ াংখ্ো ূর্ভভান দ্বনত্দভক 

[ছাত্রছাত্রীত্দয BNGH-603 ত্ত্রয য় BNGH-603 (A) াথফা  

BNGH-603 (B) প্রত্েয াঈত্তয দ্বদত্ত ত্ফ ] 

াঠক্রভ নাং : BNGH – 603(A)  

(াংস্কতৃ াদ্বতে দ্বযচয়)  

 

১। (ক) ‘যাভায়র্’ ভাকাত্ফেয যচদ্বয়তা ফক? ‘যাভায়র্’ কত কাত্ি দ্বফবি? 

‘ভাবাযত’ কয় ত্ফভ দ্বফবি? ভাবাযত্তয দ্বযদ্বত্ষ্টয নাভ কী? ‘যাভায়র্’  

‘ভাবাযত’-এয ভত্ধে ফকান্  ভাকাফেদ্বর্ প্রাচীনতয – াঅত্রাচনা কত্য ফদখ্া।  

                          ১+১+১+১+১০=১৪ 

াথফা 

(খ্) ার্শ্ত্ঘাল কলুার্ ফাংত্য ফকান্  যাজায ভাভদ্বয়ক? ার্শ্ত্ঘাল যফতভী জীফত্ন 

ফকান্  ধভভ গ্রর্ কত্যদ্বছত্রন? ার্শ্ত্ঘাত্লয ভাত্য়য নাভ কী? ার্শ্ঘত্লয যচনাফরীয 

দ্বযচয় দা।                                       ১+১+১+১১=১৪ 

 

২। (ক) াংস্কৃত গীদ্বতকাত্ফেয ফশ্রি কদ্বফ ফক? তাাঁয যদ্বচত গীদ্বতকাফে দুদ্বর্য নাভ কী? 

কাফে দুদ্বর্য দ্বযচয় দা।                                         ১+২+১১=১৪  

াথফা 

(খ্) বফবূদ্বতয ফাংত্য াঈাদ্বধ কী দ্বছর? তাাঁয দ্বতা বট্টত্গাার ফকান্  মত্জ্ঞয 

ানুিান কত্যদ্বছত্রন? তাাঁয কাত্ফেয প্রদ্বতকুর ভাত্রাচনায দ্বযত্দ্বেত্ত বফবূদ্বত 

দ্বরত্খ্দ্বছত্রন-‚মথা স্ত্রীনাাং তথা ফাচাাং াধুত্ত্ব দুজভত্না জনাঃ।‛ একথায ফঙ্গানুফাদ 

কয। বফবূদ্বতয যচনাফরীয দ্বযচয় দা।                         ১+১+২+১০=১৪ 

 

৩। (ক) গদেকাফে কয় ফশ্রর্ীত্ত দ্বফবি? ফশ্রর্ীগুদ্বরয নাভ কী? দ্বতনজন দ্বফদ্বষ্ট 

গদেকাফে যচদ্বয়তায যচনাভূত্য দ্বযচয় দা।                 ১+২+৩+৮=১৪ 

াথফা 

(খ্) ফকান্  গ্রাত্ভ জয়ত্দত্ফয জন্ম? দ্বতদ্বন ফকান্  ভত্য় ফতভভান দ্বছত্রন? দ্বতদ্বন ফকান্  

যাজায বাদ দ্বছত্রন? জয়ত্দত্ফয যচনাফরীয দ্বযচয় দা।     ১+১+১+১১=১৪ 

 

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

ূরক1 ভুরাযাে1 ফনদূত1 স্বেফাফদত্তা।  

 

 

াঠক্রভ নাং : B NGH  – 6 0 3 (B )  

(ত্রাকাদ্বতে)  

 

১। (ক) ‘ফরাকাদ্বতে’ ফরত্ত কী ফফাঝ? ফরাকাদ্বত্তেয দ্বফদ্ববন্ন াখ্া ম্পত্কভ 

একদ্বর্ নাদ্বতদীঘভ প্রদ্বতত্ফদন প্রস্তুত কত্যা।                                  ৩+১১=১৪ 

াথফা 

(খ্) ‘ফাাংরায ফরাকাদ্বতে’ গ্রেদ্বর্ কায ফরখ্া? দ্বতনজন ফাঙাদ্বর ফরাকাংস্কৃদ্বতদ্বফত্দয 

নাভ ফরত্খ্া। ফরাকাংস্কৃদ্বত চচভায় ফেত্র-ভীোয গুরুত্ব ফুদ্বঝত্য় দা। 

 ১+৩+১০=১৪ 

 

২। (ক) ‘গীদ্বতকা’ ফরত্ত কী ফুঝ? ‘ভয়ভনদ্বাং গীদ্বতকায ভূর বফদ্বষ্টেগুদ্বর ফুদ্বঝত্য় 

দা।                    ৩+১১=১৪ 

াথফা 

(খ্) ‚ফকাথায় াাআফাভ করী কাআনো ফকাথায় াাআফাভ দদ্বড়।  

তুদ্বভ  গীন গাঙ ফয ফনু্ধ াঅদ্বভ ডুাআফো ভদ্বয।।‛ 
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ফকান্  ারায় এাআ চযর্ দুদ্বর্ যত্য়ত্ছ? এখ্াত্ন ফক, কায প্রর্য়প্রাথভী? যফতভী 

ঘর্নাক্রভ নায়ক-নাদ্বয়কায জীফত্ন ফম দ্বযর্াভ দ্বনত্য় এত্ত্ছ ফ দ্বফলত্য় াঅত্রাচনা 

কত্যা।                                   ১+১+১+১১=১৪ 

 

৩। (ক) ছড়ায বফদ্বষ্টেগুত্রা াংত্েত্ দ্বরদ্বফদ্ধ কত্যা। ফাাংরা ছড়াচচভায় 

যফীেনাত্থয ঐদ্বতাদ্বক বূদ্বভকায গুরুত্ব মভাত্রাচনা কত্যা।             ৪+১০=১৪ 

াথফা 

(খ্) ফযাক াঈতেকায় ফরাকাদ্বতে চচভায ফেত্ত্র াগ্রর্ী দুজন গত্ফলত্কয নাভ 

ফরত্খ্া। এাআ াঞ্চত্র ফরাকাদ্বতে চচভায াআদ্বতাত্ ‘দ্বোত্ফক’ দ্বত্রকায গুরুত্ব-

দ্বফলত্য় একদ্বর্ তথে দ্বনফন্ধ প্রস্তুত কত্যা।              ২+১২=১৪ 

 

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

(ক) চেকুভায ফদ  

(খ্) ফযাক াঈতেকায ফাযভাী গান 

(গ) ধাভাাআর 

(ঘ) প্রফাত্দ াশুদ্বড়-ফাঈ ম্পকভ 

*** 
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