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দক্ষ প্রা সংখ্্াকু প্র্্ ক্রদদেশ

পরী্্ষদীরদর যষ্সম্ ক্রের ভ্ষ্য় উতর কদরে হর্

Course Name: র্ীন্্রষর শক্ে্ এ্ং আধুক্শ ্্ংু্ শক্ে্

Course Code: BAPBNGC401

১. যযরশ্র্্ প্ঁচকি পর্র উতর দ্ও: ১X৫

শ) ‘সঞকয়ে্’ শ্্্- সংশু্কি শে ক্র্র্ পষর পশ্কেে হয় ?

খ) ‘ক্রদররর স্ভপ’ শক্ে্কি র্ীন্্রষর যশ্্ শ্্্যর্র অর্দে ?

্) ‘ক্দ্য় অকভে্প’ শক্ে্কি যশ্্ য্কষর রচ্্ ?

ঘ) “ভক্ অশ যধতে যয্ ্্ পুষ্যি্” – যশ্্ শক্ে্র অংে ?

ঙ) ‘হ্কররয় য্ওয়্’ শক্ে্য় যয যয্্ যররয়কির শষ্ ্ু্ হরয়রয ে্র ্্র শী ?

চ) শ্েী ্েরু ইসু্ররর এশকি শ্্্যর্র ্্র যুরখ্ ।

য) েী্্্্র্র ‘্্ুে্ যস্’ শক্ে্কি ে্ঁর যশ্্ শ্্্যর্র অর্দে ?

ে) “এশকি কেশও কযু/সে্্্দী সরু স্হসী এশকি কেশ” – যশ্্ শক্ে্র অংে ?

র) শক্ ্ুদরদ্ ্সুর এশকি শ্্্যর্র ্্র যুরখ্ ।

ঞ) “যচ্রখর স্রর্ খুরু ধরররয স্ুে কচকি ” -- যশ্্ শক্ে্র অংে ?

২. যযরশ্র্্ প্ঁচকি পর্র উতর দ্ও: ২X৫

শ) ‘ক্দ্্রই ু্ক্য়্ শধু যু্রশ দুঃখ সরহ/ এ ে্রে ?’ –- যশ্্ শক্ে্য় যশ শ্রশ এ’শষ্ ্রুরয ?

খ) ‘ব্রষ’ শক্ে্কির উৎস শী ?

্) “সে্ শরর শহ যর্রর যহ ব্ষ্ শক্,/ যশ্ষ্ েুকর যপরয়কযরু এই যপরেক্...” –- যশ্্ শক্ে্র অংে ? শক্ে্কি যশ্্

শ্্যর্র অর্দে শক্ে্ ?



ঘ) ‘দুই প্কখ’ শক্ে্কি যশ্্ পক্শ্য় পষর পশ্কেে হয় এ্ং ে্’ যশ্্ শ্্্যর্র অরভুদ্ হয় ?

ঙ) “কদরুর য্ র্ে-কভখ্রীরর/ সষদ হরয় এু কিরর” –- যশ শ্রশ শী কভ্্ কদরয়কযু ?

চ) ্ীররন্্ষ চক্েদী ে্ঁর যশ্্ শ্্্যর্র ে্্ শে ক্র্র্ স্কহে্ এশ্রদকর পুরস্র প্্ ?

য) “যশ্র্্ পষ যযখ্র্রে য্ই,/ যসখ্র্ই যররু এশ যখই” –- শ্র যুখ্ যশ্্ শক্ে্র অংে ?

ে) “ধংস শরর দ্ও আর্রশ যকদ চ্ও/ আর্র সরকে সর্ ষ্শ” –- যশ শ্রশ এ’শষ্ ্রুরয্ ?

র) “আশ্রু আার্ েৃষ্য় র্ি ি্ি্/ র্রী-শুশুররর কেভ কদরয় যখে চ্ি্...” –- শ্র যুখ্ যশ্্ শক্ে্র অংে ?

ঞ) ‘কপয়ের্সু’ শক্ে্য় উর্খ আরয এর্ দুকি যদরের ্্র যুরখ্ ।

৩. যযরশ্র্্ কে্কি পর্র উতর দ্ও: ৫X৩

শ) ‘হ্কররয় য্ওয়্’ শক্ে্র ্্রশররষর ে্ৎপযদ সংর্রপ আরু্চ্্ শরর্ ।

খ) “রর্ হু এ প্খ্র ্্ষী/ কদু আক্/ শধু পুরশর েরর/ পুুকশে ক্শরুর অররর অররর/ য্র্র আর্্” –- ‘্ু্শ্’

শক্ে্ অ্ুমর্ উদৃে্ংরের ে্ৎপযদ ্্্খ্্ শরর্ ।

্) ‘ক্দ্য় অকভে্প’ শক্ে্র যদ্য্্ী চকর্কির যয ব্কেষ্াকু আর্রদর যচ্রখ পরে ে্ ক্রের ভ্ষ্য় ্ুকররয় যুরখ্ ।

ঘ) “য্র হ্ে শ্ু ে্র রুখ যদকখ যকদ/ আকর কচক্র্্ ্্” –- ‘এশখ্্্ হ্ে’ শক্ে্ অ্ুমর্ শক্র এই রর্্ভ্র্র শ্রষ

্্্খ্্ শর ।

ঙ) “যস এরস এশ্্র এই উুপ র্ে্র স্রর্ / ক্ভদরয় দ্ঁে্শ...” --- ‘উুপ র্ে্’ শক্ে্ অ্ুসররষ উদৃে্ংরের ে্ৎপযদ

্্্খ্্ শরর্ ।

চ) ‘সং্কে’ শক্ে্র রূু ভ্্ সংর্রপ ্ুকররয় দ্ও ।

৪. যযরশ্র্্ এশকি পর্র উতর দ্ও: ১০

শ) ‘দুই প্কখ’ শক্ে্র ্্ইররর অষদ এ্ং রপশ্ষদ পকরসুি শরর্ ।

খ) ‘র্্ুষ’ শক্ে্য় শ্েী ্েরু ইসু্র যযভ্র্ র্্্ে্র েয়্্্ য্রয়রয্ ে্ ক্স্করে আরু্চ্্ শরর্ ।

্) ‘হ্কররয়’ শক্ে্য় শক্ যপররন কর্ ্্্করশ েী্র্র ক্কর ও অ্স্দ যষরশ রুক্ যপরে পশৃকের যশ্রু আ্য় ক্রয়রয্

–- আরু্চ্্র র্ধ্রর ক্ষয়কি ্ুকররয় দ্ও ।


