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২০১২ 

স্নাতও : দ্বিতীয় লান্মাদ্বও ফব, ২০১২  

ঐদ্বিও ফাাংরা 

াঠক্রভ নাং : BNGP-201 

[ফাাংরা াদ্বত্তেয াআদ্বতা (াঅধুদ্বনও মুক) এফাং ঙন্দ  ারাংওায] 

ূর্বভান : ৫০ 

াঈত্তীর্বভান : ১৭ 

ভয় : ২ খণ্টা 

ার্শ্বস্থ াংঔো ূর্বভান দ্বনত্দবও 

 

১। (ও) যাচা যাভত্ভান দ্বওত্য ফফতবী ত্য় ফাাংরা কত্দে ওরভ ধত্যদ্বঙত্রন? 

তাাঁয ম্পাদ্বদত দুদ্বি াভদ্বয়ওত্েয নাভ লরত্ঔা এফাং ফাাংরা কত্দে তাাঁয াফদান 

ম্পত্ওব াঅত্রাঘনা ওত্যা।                   ২+২+১০=১৪ 

াথফা 

(ঔ) াঈদ্বন তত্ও ফাাংরা নািত্ওয াঈৎদ্বত্ত  ক্রভদ্বফওাত্য ধাযায় প্রধান দুচন 

নািেওাত্যয নাভ াঈত্েঔ ওত্যা। তাাঁত্দয লম লওাত্না এওদ্বি ওত্য নািত্ওয নাভ 

লরত্ঔা এফাং লম লওাত্না এওচন নািেওায প্রত্ে দ্বফস্তৃত দ্বযঘয় দা।   

২+২+১০=১৪ 

াথফা 

(ক) ফাাংরা ওাফে চকত্ত ভাাআত্ওর ভধুূদন দত্ত লওান্  ঙন্দদ্বি প্রফতবন ওত্যন? ঙন্দদ্বি 

তাাঁয লওান্  ওাত্ফে প্রথভ প্রওাদ্বত য়? াঈদ্বন তত্ওয এওচন লেষ্ঠ ওদ্বফ দ্বত্ত্ফ 

তাাঁয দ্বযঘয় দা।                                   ১+১+১২=১৪ 

 

২। (ও) ফাাংরা াদ্বত্তে যৎঘন্দ্র ঘত্টাাধোত্য়য দুঔাদ্বন াঈনোত্য নাভ াঈত্েঔ 

ওত্যা এফাং নোদ্বও দ্বত্ত্ফ তাাঁয ওৃদ্বতত্েয দ্বযঘয় দা।           ২+১২=১৪ 

াথফা 

(ঔ) ফদ্বিভঘত্ন্দ্রয লম লওাত্না দুদ্বি ফাাংরা প্রফন্ধ গ্রত্েয নাভ াঈত্েঔ ওত্যা এফাং 

াদ্বত্তে তাাঁয াফদাত্নয স্বরূ দ্বনর্বয় ওত্যা।                       ২+১২=১৪ 

াথফা 

(ক) যফীন্দ্রনাথ যদ্বঘত লম লওাত্না দুদ্বি রূও  াত্িদ্বতও নািত্ওয নাভ লরত্ঔা 

এফাং এাআ মবাত্য়য নািেওাত্যয াফদান াঅত্রাঘনা ওত্যা।          ২+১২=১৪ 

৩। (ও) তানপ্রধান ঙত্ন্দয াংজ্ঞা দ্বনত্দব ওত্যা এফাং াঈদাযর্ এাআ ঙত্ন্দয 

বফদ্বষ্ট্েগুত্রা দ্বরদ্বফদ্ধ ওত্যা।                ৩+৯=১২ 

াথফা 

(ঔ) ঙত্ন্দাদ্বরদ্ব প্রস্তুত ওয (ত্ম লওাত্না দুদ্বি) :                       ৬X ২=১২ 

   (া)  ফা শুত্ন ওয় ফুও পুদ্বরত্য় কফব ওদ্বয লনত্ওা। 

   দ্বওন্তু তফু াঅভায লভত্য় লিা স্মযর্ লযত্ঔা।।  

 (াঅ)  লদ লদ নদ্বন্দত ওদ্বয ভদ্বন্দ্রত তফ লবযী 

  াঅদ্বর মত ফীযফৃন্দ াঅন তফ লখদ্বয। 

 (াআ)  মায বত্য় তুদ্বভ বীত ল ানোয় বীরু লতাভা লঘত্য়। 

  মঔদ্বন চাদ্বকত্ফ তুদ্বভ তঔদ্বন ল রাাআত্ফ লধত্য়।। 

 (াই)  বূত্তয ভতন লঘাযা লমভন দ্বনত্ফবাধ াদ্বত লখায 

  মা দ্বওঙু াযায় দ্বকদ্বি ফত্রন লওষ্ট্া লফিাাআ লঘায। 

৪। (ও) লম লওাত্না দুদ্বি ারাংওাত্যয াঈদাযর্ াংজ্ঞা দ্বনত্দব ওত্যা: ৫X ২=১০ 

ানুপ্রা; াঈভা; মভও; ত্ন্দ; ভাত্াদ্বি; দ্বফবাফনা। 

াথফা 

(ঔ) ারাংওায দ্বনর্বয় ওত্যা (ত্ম লওাত্না দুদ্বি) :                 ৫X ২=১০ 

(া)  লতাভাত্য লম লঙত্ে মাাআ ল লতাভাদ্বয লপ্রত্ভ। 

(াঅ)   ফদ্বরা মুফতী 

দতত্র, াঅা ভদ্বয, ুফর্ব লদাঈদ্বি 

তুরীয ভূত্র লমন জ্বদ্বরর।  

(াআ)  তাযাাআ াঅদ্বচ দ্বনাঃস্ব লদত্ ওাাঁদ্বদত্ঙ ত্য় ািাযা ; 

 লদত্য মত নদীয ধাযা চর না, যা াশ্রুধাযা!  

*** 
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