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২০১৩ 

স্নাতক : দ্বিতীয় লান্মাদ্বক ফভ, ২০১৩ 

ঐদ্বিক ফাাংরা  

াঠক্রভ নাং : BNGP - 201 

[ফাাংরা াদ্বত্তেয াআদ্বতা (াঅধুদ্বনক মুগ) এফাং ছন্দ  ারাংকায] 

ূর্ভভান : ৫০ 

াঈত্তীর্ভভান : ১৭ 

ভয় : ২ ঘণ্টা 

ার্শ্ভস্থ াংখ্ো ূর্ভভান দ্বনত্দভক 

 

১। (ক) ফপার্ভ াঈাআদ্বরয়াভ কত্রজ কত খ্রীষ্টাত্ে প্রদ্বতদ্বিত য়? কত্রত্জ ফাাংরা  

াংস্কৃত দ্বফলত্য়য প্রধান দ্বিতরূত্ কাত্ক দ্বনমুদ্বি ফদয়া ত্য়দ্বছর? ফাাংরা গত্দেয 

দ্বফকাত্ ফপার্ভ াঈাআদ্বরয়াভ কত্রত্জয াফদান কত্যা।                    ১+১+১২=১৪ 

াথফা 

(খ্) ফাাংরা াদ্বত্তে প্রথভ ভাকাফে ফক যচনা কত্যন? কাফেদ্বর্য নাভ কী? কাফেদ্বর্য 

বফদ্বষ্টে ম্পত্কভ াঅত্রাচনা কত্যা।                                      ১+১+১২=১৪ 

াথফা 

(গ) ফাাংরায় প্রথভ াভদ্বয়কত্র ফকানদ্বর্? এদ্বর্ কত খ্রীষ্টাত্ে, ফকাথা ফথত্ক  প্রকাদ্বত 

ত্য়দ্বছর? এাআ দ্বত্রকায ম্পাদত্কয নাভ ফরত্খ্া। ফাাংরা গদেবালায াঈত্ন্মল  

দ্বফকাত্য ফেত্ত্র াভদ্বয়কত্ত্রয াফদান াঅত্রাচনা কত্যা।       ১+২+২+৯=১৪ 

 

২। (ক) ফদ্বিভচত্েয প্রথভ াঈনো ফকানদ্বর্? এদ্বর্ কত খ্রীষ্টাত্ে প্রকাদ্বত 

ত্য়দ্বছর? বাযতফত্লভয জাতীয়তাফাদী বাফনায় াঈজ্জীদ্বফত ফদ্বিভচত্েয দুদ্বর্ 

াঈনোত্য নাভ ফরত্খ্া। ফদ্বিভচে াভাদ্বজক ফাস্তফাশ্রয়ী াঈনোত্ ফম 

ৃজনীরতায দ্বযচয় দ্বদত্য়ত্ছন তা দ্বফদ কত্যা।              ১+১+২+১০=১৪ 

াথফা 

(খ্) নার্েকায দীনফনু্ধ দ্বভত্র যদ্বচত দুদ্বর্ প্রত্নয নাভ ফরত্খ্া। তাাঁয যদ্বচত প্রথভ 

নার্ত্কয নাভ কী? ‚দীনফনু্ধ দ্বভত্র তাাঁয নার্েৃদ্বষ্টয ভধে দ্বদত্য় কত্ভভ  কথায় তে 

াঅত্মীয়তা াজভন কযত্ত েভ ত্য়দ্বছত্রন।‛ াঈদ্বিদ্বর্য াঅত্রাত্ক দীনফনু্ধয 

নার্েপ্রদ্বতবায দ্বযচয় দা।                              ২+১+১১=১৪ 

াথফা 

(গ) যফীেনাথ ঠাকুয যদ্বচত দ্বতনদ্বর্ প্রফন্ধ গ্রত্েয নাভ ফরত্খ্া। প্রাফদ্বন্ধক যফীেনাত্থয 

প্রফত্ন্ধ ফম স্বি দ্বচন্তা  স্বজাদ্বত াঈন্নদ্বতয একান্ত াঅকাঙ্ক্ষা প্রকা ফত্য়ত্ছ ফ 

ম্বত্ন্ধ ফতাভায ভতাভত দা।                                   ৩+১১=১৪ 

 

৩। (ক) ভাত্রাফৃত্ত ছত্ন্দয াংজ্ঞা দ্বনত্দভ কত্যা এফাং াঈদাযর্ এাআ ছত্ন্দয 

বফদ্বষ্টেগুদ্বর দ্বরদ্বফদ্ধ কত্যা।            ৩+৯=১২ 

াথফা 

(খ্) ছত্ন্দাদ্বরদ্ব প্রস্তুত কত্যা (ত্ম ফকাত্না দুদ্বর্) :                ৬X২=১২ 

(া)  এ কথা জাদ্বনত্ত তুদ্বভ বাযত-াইর্শ্য া-জাান, 

কারত্রাত্ত ফবত্ মায় জীফন ফমৌফন ধনভান। 

 

(াঅ)  ঞ্চত্য দগ্ধ কত্য কত্যছ এদ্বক ন্নোী, 

দ্বফর্শ্ভয় দ্বদত্য়ছ তাত্য ছড়াত্য়! 

ফোকুরতয ফফদনা তায ফাতাত্ াঈত্ঠ দ্বনর্শ্াী, 

াশ্রু তায াঅকাত্ ত্ড় গড়াত্য়। 

 

(াআ)  যাত দ্বনজভন ত্থ কত বয় তফু যানায ফছাত্র্। 

দুেয বয় তাত্যা ফচত্য় বয় কখ্ন ূমভ াঈত্ঠ।। 

 

(াই)  এত্ক কুর কাদ্বভনী তাত্ কুহু মাদ্বভনী 

ফঘায গন াদ্বতদূয। 

াঅয তাত্ জরধয ফদ্বযখ্ত্য় ঝযঝয 

াভ মাফ ফকান ূয।। 
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৪। (ক) ফম ফকাত্না দুদ্বর্ ারাংকাত্যয াঈদাযর্ াংজ্ঞা দ্বনত্দভ কত্যা 0  

৫X২=১০  

  রূক1 ফত্ক্রাদ্বি1 াঈৎত্প্রো1 ফোজস্তুদ্বত1 াদ্বতত্য়াদ্বি। 

াথফা 

(খ্) ারিায দ্বনর্ভয় কত্যা (ত্ম ফকাত্না দুদ্বর্) 0               ৫X২=১০ 

(া)  দ্বক ুন্দয ভারা াঅদ্বজ দ্বযয়াছ গত্র,  

      প্রত্চত! 

 

(াঅ)  নফীননফনীদ্বনদ্বন্দত কত্য  

ফদান কদ্বযছ দুগ্ধ। 

 

(াআ)  ফফাত্খ্ী দুু’ফয দূত্য ফারুচত্য কাাঁদ্বত্ছ  

দ্বঝাঁদ্বঝাঁয াখ্া। 

 

(াই)  তদ্বর্নী চত্রত্ছ াদ্ববাত্য। 

 

 

*** 
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