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দক্ষ প্রা সংখ্্াকু প্র্্ ক্রদদেশ

পরী্্ষদীরদর যষ্সম্ ক্রের ভ্ষ্য় উতর কদরে হর্

Course Name: উক্ে-ক্ে েেরশর উপ্্্স

Course Code: BAHBNGC403

১. যযরশ্র্্ প্ঁচকি পর্র উতর দ্ও: ১X৫

শ) েব্ষদ যুরখ্ - েদ্দস্েদী অষ্্ সরকভ্্্হ্রী ?

খ) ুুৎফউক্স্ শপ্ুশুনু্ উপ্্্রস আর শী শী ্্রর উর্কখে হরয়রে ?

গ) শপ্ুশুণু্ উপ্্্রসর ঘি্্ যর্ি্রুকি শেি্ সরয় েুরে ঘরিকেু ?

ঘ) যপেরর্র পর্র উতরর ুুৎফউক্স্ আপ্্র যশ্্ আশ উর্রে্র শষ্ ে্ক্রয়বকেু ?

ঙ) রধুর্স ্ুরে যশ্্ ঋেু য্্া্র্্ হরয়রে ?

চ) ‘অদ্ এই দুই চরৎশ্করষী পরসররর র্ ে্ক্রে উৎসুশ হইরু্’ – দুই চরৎশ্করষী যশ যশ ?

ে) শে স্রু ‘যচ্রখর ্্কু’ গ্্শ্রর পশ্কেে হরয়কেু ?

ে) রকহর্র শ্শীর ্্র শী ?

া) র্েুকীর েনা্্ যশ্ষ্য় ?

ঞ) ক্র্্কদ্ীরশ শুশ্ে্য় ক্রয় এরস ররহন যশ্ষ্য় যররখকেু ?

২. যযরশ্র্্ প্ঁচকি পর্র উতর দ্ও: ২X৫

শ) ্ঙীয় দের এশ্দে েে্বীরে প্চী্ ্্কষে্-্গরী সপগ্ররর অ্া্ যশর্ কেু ? এর শ্রষ শী ?

খ) ্্শুর্ররর ‘এশ সংস্রও ্রহ’ শষ্কির ে্ৎপযদ ্ুকারয় দ্ও।

গ) শ্প্কুরশর হ্ে যভরঙকেু শীভ্র্ ?

২



ঘ) ‘্্শুর্ররর পকে যপেরর্র ক্রেষ ক্র্গ েকনয়্কেু...’- যশ্ ?

ঙ) ‘আর যে্র্রশ আর্র যশ্্ ভয় ্্ই। আইস।’- যশ শ্রশ ্রুরে্ এশষ্ ? যশ্ ্রুরে্ ?

চ) ক্র্্কদ্ীর সরঙ শ্র ক্্্হ হরয়কেু ? যসই ক্্্রহর শী পকরষ্র হয় ?

ে) অ্পনষদ্রশ র্েুকী শী ্রু ড্শরে্ ? আে্ অ্পনষদ্র যশ কেু ?

ে) ্সর যশ ? ররহনর্ যশ্ষ্য় কপশক্শ শররে কগরয়কেু ?

া) ক্র্্কদ্ী যশ্ এু্হ্্্রদই কশেুকদ্ ষ্শর্ কিশ শররকেু ?

ঞ) ক্হ্রী শী উর্রে্ গঙ্র ধ্রর ্্গ্্ ্্কেরে ্্্া্প্্ শররকেু ?

৩. যযরশ্র্্ কে্কি পর্র উতর দ্ও: ৫X৩

শ) শপ্ুশুণু্রশ ্্শুর্র পষর শী পকরর্ে যদরখকেরু্ ? যসই পষর যদখ্র সররয় ্্শুর্ররর যয অ্ুভন কে হরয়কেু ে্

ক্রের ভ্ষ্য় যুরখ্।

খ) ্্শুর্ররর ্্কে ও ে্র চ্রপ্রের পকরর্রের ক্্রষ দ্ও।

গ) ‘শপ্ুশুনু্ও পকরষ্র চন্রু্রশ আগনশ পুররষর অ্য়্ সুস্ যদকখরু্...’- শপ্ুশুণু্ শী যদরখকেরু্ ক্রের

ভ্ষ্য় ্ষদ্্ দ্ও।

ঘ) আে্র ক্্্হ যেষ পযদর ররহনর সরঙই ঘরি উিু। ঘি্্কির আ্ুপনক দ্শ ক্্রষ সহ আরু্চ্্ শরর্।

ঙ) আে্র ক্দ্্চচদ্র ক্ষয়কি ্্্্ সররয় ক্কভ্ভ্র্ উপ্্্রসর েকিুে্য় ইন্ েুকগরয়রে। আরু্চ্্ শরর্।

চ) ‘প্রষর দ্রয় কেকখয়্কে, ক্রের যত ক্রেরশই শকররে হয়।’- যশ শ্রশ এশষ্ ্রুরে ? পসঙকি যুরখ্।

৪. যযরশ্র্্ এশকি পর্র উতর দ্ও: ১০X১

শ) ‘অর্শরষ ররধ্ দৃক্ শকরয়্ যদকখরু্ েষ্য় ে ্্শুর্ররশ যদকখরে প্ইরু্ ্্, ের্ যশ্ ুুৎফউক্স্র সুরখর পষ

যর্ধ শকরর্্ ?’- এখ্র্ শ্র শষ্ ্ু্ হরয়রে ? এই উক্র আরু্রশ ্্্র সভ্্ ব্কে্্ ও কেলী ্ক্রচরনর আধুক্শ

রর্্ভ্্কি আরু্চ্্ শরর্।

খ) ‘যচ্রখর ্্কু’ উপ্্্রসর শর যষরশ যেষ পযদর ররহন ক্হ্রীর সমরশদর ক্ষয়কি আরু্চ্্ শরর্।

গ) উপ্্্রসর ্্র ‘যচ্রখর ্্কু’। এ শধু আে্- ক্র্্কদ্ীর সমরশদর ক্করখ ্য়, উপ্্্সকির ্্রশররষর গভীরের

ে্ৎপযদ। আরু্চ্্ শরর ্ুকারয় দ্ও।


