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২০২০ 

ফাাংরা 

স্নাতক াত্তয 

COURSE NO : BNG – 105 

ূর্ণভান – ৪০                                                                          ভয় – ২ ঘন্টা 

(যীক্ষার্ণীক  মর্াম্ভফ ননকজয বালায় উত্তয নিকত কফ) 

নফবাগ -   

যম য াযনা ২ নি প্রকেয উত্তয িাও:        ৮ X ২ =১৬ 

১। ―ফীযফর‖ ছদ্মনাকভ য  নরখকতন? তাাঁয গিযযীনতয ভূর বফনষ্ট্য গুকরা াংকক্ষক যরযখা। 

২। ―ফাঙ্গারায ইনতা‖ প্রফকেয যচনাযীনতয বফনষ্ট্য ম্পক ণ আকরাচনা  কযা। 

৩। ― ভরা াকেয িপ্তয‖ গ্রকেয াঠ্য প্রফকে  ভরা াে চনযকেয য ান য ান বফনষ্ট্য ধযা কেকছ? 

৪। ― ুেরা‖ গ্রকে ভাজ াংস্কায  ও গিয নল্পী নফিযাাগকযয ঙ্গনতকফাকধয যম নযচয় যভকর তা নফি 

 কযা। 

নফবাগ – খ 

যম য াযনা ৪নি প্রকেয উত্তয িাও:        ৪x৪= ১৬ 

৫। ফাাংরা গকিযয নফ াক উইনরয়াভ য নযয বূনভ া আকরাচনা  কযা। 

৬। নফিযাাগকযয গিযযীনতয বফনষ্ট্যগুনর উকেখ  কযা।  

৭। যাভকভান নান  ভৃতুযঞ্জয় নফিযারঙ্কায — াক  ফাাংরা গকিযয জন  ফরকফ? মুনি িাও।  

৮। ফাাংরা চনরত গকিযয উদ্ভাফকন প্রভর্ যচৌধুযীয অফিান াংকক্ষক যরযখা। 

৯। ―ফাঙ্গারায ইনতা‖ প্রফকেয প্রাফনেক য জাতীয়তাফািী ভানন তায নযচয় িাও। 



১০। ―যভাাাাঁ-যচখপ-যফীন্দ্রনার্‖ প্রফকে তুরনাভূর  ভাকরাচনা যীনতয  ী নযচয় াওয়া মায়? 

১১। ― ুেরা‖ নািক য চতুর্ণ অকঙ্কয প্রকয়াজনীয়তা নফচায  যযা।  

১২। ―নফোর‖ প্রফকে  ভরা াে নফোরক  ফে য কভয ―যানয়ানরনি ‖ য ন ফকরকছন? 

 

নফবাগ – গ 

যম য াযনা ৪নি প্রকেয উত্তয িাও:         ২x৪=৮ 

১৩। যপািণ উইনরয়াভ  করজ প্রনতষ্ঠায  াযর্  ী?  

১৪। যপািণ উইনরয়াভ  করকজয িু’জন অধযা  এফাং তাাঁকিয যনচত এ নি  কয গ্রকেয নাভ যরকখা।  

১৫। ভূর গ্রকেয নাভ নফিযাাগকযয অনূনিত িু’নি গ্রকেয নাভ যরকখা।  

১৬। প্রভর্ যচৌধুযীয িু’নি প্রফে গ্রকেয নাভ যরকখা।  

১৭। াঠ্য প্রফেগ্রে ফাকি ভুজতফা আরীয যরখা িু’নি প্রফেগ্রকেয নাভ যরকখা।  

১৮। প্র া ার  যাভকভান যাকয়য ফযা যর্ গ্রেনিয নাভ যরকখা।  

১৯। ‘ ভরা াকেয িপ্তয’ গ্রকেয ওয প্রবাফ কেকছ এভন িু’নি াশ্চাতয গ্রকেয নাভ যরকখা।  

২০। ‚য ভন  ুে রাফর্য যিখ‛ – য   াক  এ  র্া ফকরনছর ?  
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