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২০১৩ 

স্নাতক : চতুথভ লান্মাদ্বক ফভ, ২০১৩ 

ঐদ্বিক ফাাংরা  

াঠক্রভ নাং : BNGP - 401 

 (াঅধুদ্বনক ফাাংরা কদ্বফতা)  

ূর্ভভান : ৫০ 

াঈত্তীর্ভভান : ১৭ 

ভয় : ২ ঘণ্টা 

ার্শ্ভস্থ াংখ্ো ূর্ভভান দ্বনত্দভক 

 

১। (ক) ভধুূদত্নয ভাত্য়য নাভ কী? যভায স্বাভী ফক? ‘ফভঘনাদফধ কাফে’ –এয 

চতুথভ গভদ্বর্ত্ক দ্বক নাত্ভ াদ্ববদ্বত কযা ত্য়ত্ছ? ফীযফাহুয ভৃতুে াংফাদ ফক ফন 

কত্য এত্নদ্বছর? ‘ফভঘনাদফধ কাফে’-এয চতুথভ গভ াফরম্বত্ন ীতা  যভায 

চদ্বযত্রভাধুমভ ফর্ভনা কত্যা।                                         ১+১+১+১+১০=১৪  

াথফা 

(খ্) ‘ফভঘনাদফধ কাফে’ ছাড়া ভধুূদত্নয ানে দুদ্বর্ কাত্ফেয নাভ াঈত্েখ্ কত্যা। 

যাফত্র্য ভাত্য়য নাভ কী? ফভঘনাত্দয ভৃতুেয য রিায় কতদ্বদন ক্রন্দনধ্বদ্বন ফানা 

দ্বগত্য়দ্বছর? ‘ফভঘনাদফধ কাফে’-এয ফল গভদ্বর্ াঠ না কযত্র কাদ্বনী, চদ্বযত্র  

বাফাদভ-ফকাত্নাদ্বদক ফথত্ক কাফেদ্বর্য যাস্বাদ কযা মথামথবাত্ফ ম্ভফ নয় ফত্র 

াত্নত্ক ভত্ন কত্যন। এয মাথাথভে ম্বত্ন্ধ দ্বফচায কত্যা।     ২+১+১+১০=১৪ 

 

২। (ক) ‘দ্বঞ্চতা’ কাফোংকরনদ্বর্ কাত্ক াঈৎগভ কযা য়? নজরুত্রয দ্বতায নাভ 

কী? ‘াদ্ববা’ কদ্বফতাদ্বর্ ফকান্  কাফেগ্রত্েয ান্তগভত? ফকান্  দ্বত্রকায জনে নজরুর 

যাজত্রাত্য াদ্ববত্মাত্গ কাযাদি ফবাগ কত্যদ্বছত্রন? নজরুত্রয ‘াদ্ববা’ 

কদ্বফতায় ঘত্যায়া এফাং ফাস্তফ জীফত্নয প্রর্ত্য়য ফম ুয  ছদ্বফ াঅত্ছ তায ভভভাথভ 

ফেি কত্যা।                                  ১+১+১+১+১০=১৪ 

াথফা 

(খ্) ‘াঅজ ৃদ্বষ্টুত্খ্য াঈোত্’ কদ্বফতাদ্বর্ কত াত্র যদ্বচত য়? নজরুর কত াত্র 

ফনাফাদ্বনীত্ত ফমাগ দ্বদত্য়দ্বছত্রন? নজরুরত্ক ফকান্  দ্বফত্ল াদ্ববধায় াঅখ্োদ্বয়ত 

কযা য়? নজরুত্রয  ভৃতুে ফকাথায় ত্য়দ্বছর? ‚নজরুত্রয কদ্বফতায় ফকারার 

মতর্া াঅত্ছ কদ্বফত্ব ততর্া ফনাআ।‛ ভাত্রাচত্কয এরূ ভন্তফে কতদূয ভীচীন তা 

াঠে কদ্বফতা াফরম্বত্ন াঅত্রাচনা কত্যা।             ১+১+১+১+১০=১৪ 

 

৩। (ক) কদ্বফ দ্বিাদ ব্রহ্মচাযীয দুদ্বর্ কাফেগ্রত্েয নাভ ফরত্খ্া। কদ্বফ কত াত্র 

জন্মগ্রর্ কত্যদ্বছত্রন? কভভজীফত্ন দ্বতদ্বন ফকাথায় ফা কযত্তন? দ্বিাদ ব্রহ্মচাযীয 

‘মখ্ন ফেদ্বিগত কাযত্র্ দ্বচন্তাগ্রস্ত’ কদ্বফতাদ্বর্ত্ত াঅধুদ্বনক মুগ-মন্ত্রর্ায ফম ছদ্বফ পুত্র্ 

াঈত্ঠত্ছ তায স্বরূ দ্বফত্লেষলর্ কত্যা।       ২+১+১+১০=১৪ 

াথফা 

(খ্) কদ্বফ যভানন্দ যস্বতীয গাভস্থে জীফত্নয নাভ কী দ্বছর? কদ্বফয একদ্বর্ 

কাফেগ্রত্েয নাভ ফরত্খ্া। ‘াইাত্নয ুঞ্জত্ভঘ’ কাফেগ্রেদ্বর্ কাত্দয সৃ্মদ্বতয াঈত্েত্ 

াঈৎগভ কযা ত্য়ত্ছ? ফযাক াঈতেকায় প্রথভ বালা াঅত্ন্দারন কত াত্র ত্য়দ্বছর? 

যভানন্দ যস্বতীয ‘াঅদ্বদযাগ’ কদ্বফতায ভূর বাফফস্তু দ্বফত্লেষলর্ কত্যা।  

 ১+১+১+১+১০=১৪ 

 

৪। ফম ফকাত্না দুদ্বর্ দ্বফলত্য় র্ীকা ফরত্খ্া :              ৪X২=৮ 

(ক) ‘ফভঘনাদফধ কাফে’-এয প্রথভ গভ াফরম্বত্ন দ্বচত্রাঙ্গদা চদ্বযত্র 

(খ্) নজরুত্রয কাত্ফে ভানফতাফাদ 

(গ) যাত্ভে ফদভুত্খ্েয কদ্বফতায় জন্মবূদ্বভয প্রদ্বত বাত্রাফাা 

(ঘ) ফদত্ফেকুভায ারত্চৌধুযী 

*** 

 

 

J13-4900/1205      A-13/EVEN/BNGP-401/008  

 

 

 


