
 
B.A. Part III (General) Examination, 2021 

ফাাংরা (াধাযণ)  

চতুথথ ত্র   
ভয় : ২ ঘণ্টা                                                                                   ূণথ ভান: ৫০ 

দক্ষিণ-প্রান্তস্থ ভানগুক্ষর প্রশ্নেয ূণথভাশ্ননয ক্ষনশ্নদথক ।    

 মথাম্ভফ ক্ষনশ্নজয বালায় উত্তয ক্ষদশ্নত শ্নফ । 

উত্তযত্র ফথাক্ষধক ততশ্নযা ৃষ্ঠায ভশ্নধে মূ্পণথ কযশ্নত শ্নফ 

 

১। তম-তকাশ্ননা চাযক্ষি প্রশ্নেয উত্তয দা :                                                ৪X৫=২০ 

ক) কাযখানায ক্ষফলাক্ত গো  ফজথে দাথথ কীবাশ্নফ ততাভায এরাকায ক্ষযশ্নফশ্নক ক্রশ্নভই দূক্ষলত কশ্নয তুরশ্নছ তকথা জাক্ষনশ্নয় 

দদক্ষনক শ্নত্রয ম্পাদশ্নকয কাশ্নছ ক্ষত্রকায় প্রকাশ্নয উশ্নমাগী একক্ষি ত্র যচনা কশ্নযা।            

খ) ক্ষরক্ষথন ফোগ ক্ষফশ্নদয অনেতভ কাযণ - এ ম্পশ্নকথ াংফাদশ্নত্র প্রকাশ্নয উশ্নমাগী একক্ষি প্রক্ষতশ্নফদন যচনা কশ্নযা। 

গ) ইাংশ্নযক্ষজশ্নত অনুফাদ কশ্নযা : 

এিা তে বক্ষগনী ক্ষনশ্নফক্ষদতা বাযতীয় ক্ষছশ্নরন না। এভনক্ষক ক্ষতক্ষন বাযশ্নত জন্মগ্রণ কশ্নযনক্ষন, তফু ফতথভান বাযশ্নতয তনত্রী 

স্থানীয়া ভক্ষরাশ্নদয নাভ উশ্নেখ কযশ্নত তগশ্নর তাাঁয নাভ না কশ্নয াযা মায় না।  

ঘ) ম্পাদকীয় প্রক্ষতশ্নফদন কাশ্নক ফশ্নর? প্রক্ষতশ্নফদকশ্নক তকান তকান ক্ষফলশ্নয় নজয ক্ষদশ্নত য়? 

ঙ) অনুফাদ কাশ্নক ফশ্নর? অনুফাদ কয় প্রকায  কী কী? তকান ধযশ্ননয যচনায তিশ্নত্র আিক্ষযক অনুফাদ াথথক নয়? 

চ) প্রুপ াংশ্নাধন কশ্নযা : 

াণু্ডক্ষরক্ষ:  

তখাশ্নন অশ্ননক থ খুাঁশ্নজ, 

ৃক্ষথফী যশ্নয়শ্নছ তচাখ ফুশ্নজ 

এক্ষরশ্নয় হৃদয়। 

ক্ষয়শ্নয ক্ষভূর শুধু একা চু কশ্নয যয়। 



 

প্রুপ: 

তখাশ্নন আশ্ননক থ খুশ্নজ, 

ক্ষপ্রক্ষথক্ষফ যশ্নয়শ্নছ ছখ ফুশ্নজ 

এরাইশ্নয় ক্ষিদয়। 

ক্ষয়শ্নয ক্ষভুর ুধু একা চু কশ্নযযয়।  

২) তম-তকাশ্ননা ক্ষতনক্ষি প্রশ্নেয উত্তয দা: ৩X১০=৩০ 

ক) ক্ষনক্ষফথচাশ্নয গাছ কািায পশ্নর ক্ষযশ্নফশ্নয ভূ িক্ষত শ্নে- এই ক্ষফলশ্নয় াংফাদশ্নত্র প্রকাশ্নয উশ্নমাগী একক্ষি প্রক্ষতশ্নফদন 

যচনা কশ্নযা। 

খ) কশ্নরশ্নজ বক্ষতথয ভয় তুক্ষভ তম তম ক্ষফলয় ক্ষনশ্নয়ক্ষছশ্নর তায ভশ্নধে একক্ষি ক্ষফলয় ক্ষযফতথন কযশ্নত তচশ্নয় অধেি ভাশ্নয়য কাশ্নছ 

ত্র তরশ্নখা। 

গ) ফাাংরায় অনুফাদ কশ্নযা। 

     Nasiruddin was a celebrated Emperor of Delhi. He lived the life of quite a plain man. 

     His wife used to do household work with her own hands. One day she burnt her hand 

     while cooking. Then she requested the Emperor to engagea cook. Nasiruddin said,  

     “How shall I engage a cook? I am but a poor man. Thewealth which I have with me  

      Belongs to my people. I myself may help you with your work, if you think it necessary.” 

ঘ) প্রফন্ধ তরশ্নখা: ফাাংরা ঐক্ষতাক্ষক উনো 

ঙ) প্রফন্ধ তরশ্নখা: নািেকায দীনফনু্ধ ক্ষভত্র 

 


