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২০১১ 

স্নাতও : দ্বিতীয় লান্মাদ্বও ফভ, এদ্বির-২০১১ 

ঐদ্বিও ফাাংরা  

ত্র নাং : BNGP-201 

[ফাাংরা াদ্বত্তেয াআদ্বতা (াঅধদু্বনও মকু) ঙন্দ  ারঙ্কায] 

ূর্ভভান : ৫০ 

উত্তীর্ভভান : ১৭ 

ভয় : ২ খণ্টা 

ার্শ্ভস্থ াংঔো ূর্ভভান দ্বনত্দভও 

 

১। ফপার্ভ উাআদ্বরয়াভ ওত্রচ িদ্বতষ্ঠায ওাযর্ দ্বও দ্বঙর? এাআ ওত্রত্চয ত্ে াংদ্বিষ্ট ফাাংরা কদেগ্রন্থ 

যঘদ্বয়তা দ্বিত  ভুন্সীত্দয ান্তত ঘাযচত্নয নাভ ফরত্ঔা। এাআ দ্বিত  ভুন্সীত্দয ফম ফওাত্না 

দুচত্নয ফরঔা কদে গ্রন্থগুত্রায  দ্বযঘয় দ্বদত্য় তাাঁত্দয কত্দেয দ্বফত্লত্ব দ্বনত্দভ ওত্যা। 

   ২+২+১০=১৪ 

াথফা 

২। ঊদ্বন তত্ও ফমফ ওদ্বফযা ফাাংরা ভাওাফে যঘনায িয়া ওত্যদ্বঙত্রন তাাঁত্দয ভধে ফথত্ও ফম 

ফওাত্না দুচত্নয নাভ ফরত্ঔা। তাাঁত্দয যদ্বঘত ফম ফওাত্না দুদ্বর্ ওাত্ফেয নাভ উত্েঔ ওত্যা। এাআ 

ওদ্বফত্দয ভধেদ্বদত্য় ফম ফওাত্না এওচত্নয ওাত্ফেয দ্বল্পগুর্ দ্বফঘায ওত্যা। ২+২+১০=১৪ 

াথফা 

৩। ফাাংরায াঅধুদ্বনও যেভত্েয দ্বফওাত্ দ্বকদ্বযঘন্দ্র ফখাত্লয াফদান উত্েঔ ওত্যা। তাাঁয ফরঔা 

দ্বফদ্ববন্ন ফের্ীয নার্ত্ওয াংদ্বিপ্ত দ্বযঘয় দ্বদত্য় নার্েওায দ্বত্ত্ফ তাাঁয ওৃদ্বতত্ত্বয দ্বযভা ওত্যা।  

  ৪+১০=১৪ 

 

৪। াঅধুদ্বনও ফাাংরায কীদ্বতওদ্বফতায ূঘনাওায দ্বত্ত্ফ ফওান্  ওদ্বফত্ও দ্বঘদ্বিত ওযা য়? তাাঁয যদ্বঘত 

ওাফেগ্রন্থগুত্রায নাভ ফরত্ঔা তাাঁয যদ্বঘত ফম ফওাত্না দুদ্বর্ ওাত্ফেয াঅত্রাঘনা ওত্য কীদ্বতওদ্বফ দ্বত্ত্ফ 

তাাঁয বফদ্বত্ষ্ঠেয দ্বযঘয় দা।                                                              ১+৩+১০=১৪ 

াথফা 

৫। ফদ্বঙ্কভঘন্দ্র ঘত্টাাধোত্য়য ফরঔা ফম ফওাত্না দুদ্বর্ াভাদ্বচও উনোত্য নাভ ফরত্ঔা। তাাঁয ফরঔা 

ভাচ  কাভস্থধভভী উনোগুত্রা াঅত্রাঘনা ওত্য নোদ্বও দ্বত্ত্ফ তাাঁয ওৃদ্বতত্ব দ্বফঘায ওত্যা। 

   ২+১২=১৪ 

াথফা 

৬। ফাাংরা াথভও ফঙার্কত্ল্পয উদ্ভফ  দ্বফওা ওায াত্ত? তাাঁয যদ্বঘত ভস্ত ফঙার্কত্ল্পয াংওরন-

গ্রন্থদ্বর্য নাভ ওী? ফঙার্কল্পওায দ্বত্ত্ফ তাাঁয ওৃদ্বতত্ত্বয দ্বযভা ওত্যা।    ১+১+১২=১৪ 

 

৭। স্বযফৃত্ত ঙত্ন্দয াংজ্ঞা দ্বনত্দভ ওত্যা। উদাযর্ এাআ ঙত্ন্দয বফদ্বষ্টেগুত্রা দ্বরদ্বফদ্ধ ওত্যা।                     

                                                          ৩+৯=১২ 

াথফা 

৮। ঙত্ন্দাদ্বরদ্ব িস্তুত ওত্যা ( ফম ফওাত্না দুদ্বর্) :                                          ৬X ২=১২ 

(ও)   ুত্ঔয রাদ্বকয়া   এ খয ফাাঁদ্বধনু  

ানত্র  ুদ্বিয়া ফকর।  

াদ্বভয়া াকত্য   দ্বনান ওদ্বযত্ত  

ওদ্বর কযর  ফবর।।  

 

(ঔ)  ফত্নয াদ্বঔ ফত্র, ঔাাঁঘায াদ্বঔ বাাআ ফত্নয কান কা ফদদ্বঔ 

 ঔাাঁঘায াদ্বঔ ফত্র, ফত্নয াদ্বঔ বাাআ ঔাাঁঘায কান র দ্বদ্বঔ।  

 

(ক)  বূত্তয ভতন ফঘাযা ফমভন দ্বনত্ফভাধ াদ্বত ফখায 

 মা দ্বওঙু াযায় দ্বকদ্বন্ন ফত্রন ফওষ্টা ফফর্াাআ ফঘায।  

 

৯। ফম ফওাত্না দুদ্বর্ ারাংওাত্যয উদাযর্ াংজ্ঞা দ্বনত্দভ ওত্যা :                       ৫X ২=১০  

দ্বনশ্চয়; দ্বফত্যাধাবা; ািুদ্বত; দ্বফবাফনা; রূও।  

াথফা 

১০। ারঙ্কায দ্বনর্ভয় ওত্যা (ফম ফওাত্না দুদ্বর্) :                                         ৫X ২=১০ 

(ও)  উদ্বির যািদ্বত িাাদ-দ্বঔত্য, 

ওনও-উদয়াঘত্র দ্বদনভদ্বর্ ফমন  

াাংশুভারী।  

(ঔ)  ফও তুদ্বভ ফথা দ্বফচত্ন ফদ্ব-   

  নয, দ্বও ঋদ্বল, ফদফতা?  

াে ঙাদ্ব ুর্েিবা ঘভত্ও।  

(ক) ওরওত্োত্র রাচ দ্বদর াঅচ  

নাযীওত্েয ওাওদ্বর।  

 

 

 

11-4900/1140             M-11/TDC/EVEN/BNGP-201/004 

 


