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২০২০ 

বাাংা 

স্নাতক াত্তর 

COURSE NO – BNG – 403 

পূর্ণমান – ৪০                                                                       ময় – ২ ঘন্টা 

(পরীক্ষার্ণীক  যর্াম্ভব ননকের ভাায় উত্তর নিকত কব) 

যয য ান ২ নি প্রকের উত্তর িাও: ( অননি  ২০০ লকে)       ৮ X ২ =১৬ 

১। যরামানন্ট  আকদাকনর যপ্রক্ষাপি আকাচনা  কর এর গুরুত্ব াংকক্ষকপ যক া। 

২। যেনমননেম মুভকমকন্টর াংনক্ষপ্ত পনরচয় িাও। 

৩। অযানরস্টিকর যপাকয়নিক্স অনুরকর্ ট্র্যাকেনির ড়ঙ্গ উপািান ম্পক ণ আকাচনা  করা। 

৪। অনু রর্ ম্বকে যপাকয়নিকক্সর প্রর্ম নতননি অিযাকয় অযানরস্টি যা বককেন, তার াংনক্ষপ্ত পনরচয় িাও। 

 

নবভাগ –   

যয য ান ৪ নি প্রকের উত্তর িাও: ( অননি  ১০০ লকে)        ৪ X ৪ = ১৬ 

৫। যরামানন্ট  ানতযািকলণর ক্ষর্গুন াংকক্ষকপ উকে   করা। 

৬। ক্লাননেম ও যরামানন্টনেকমর মকিয ার চারনি পার্ণ য নচনিত  করা। 

৭। উত্তর-আিুনন   াক যেনমননেম বা নারীবাকির গুরুত্ব াংকক্ষকপ উকে   করা। 

৮। আিুনন  বাাংা ানতযিারায় নারীর ননেস্ব ভাা ননমণাকর্র প্রকচষ্টার এ নি াংনক্ষপ্ত পনরচয় িাও। 

৯। মা াকবযর গঠন ম্পক ণ অযানরস্টিকর অনভমত াংকক্ষকপ নববৃত  করা। 

১০। মা াবয ও ট্র্যাকেনির ািৃলয ও ববািৃলয ম্বকে অযানরস্টিকর অনভমত ূত্রা াকর যি াও। 

১১। মা াকবযর যের্ীববনচত্রয ম্পক ণ অযানরস্টিকর বক্তবয ননপবদ্ধ  করা। 

১২। াংনক্ষপ্ত আকাচনা  করা –  যার্ারন। 



 

 

নবভাগ – গ 

যয য ান ৪ নি প্রকের উত্তর িাও:         ২ X ২ =৮ 

১৩। যরামানন্ট  আকদাকনর যক্ষকত্র যয  াবয-াং ননির ভূনম া নে অপনরীম, যই গ্রন্থনির নাম এবাং প্রর্ম প্র াল া 

যক া। 

১৪। ‘ ল্পনা’ নাম  নবয়নির তানি  বযা যা য ানরে তাাঁর যয গ্রকন্থ নিকয়নেকন তার নাম ন ? গ্রন্থনির প্রর্ম প্র াল  কব 

কয়নে?  

১৫। ‘The Second Sex’ বইনি  ার য া এবাং এনির প্রর্ম প্র াল া যক া। 

১৬। ‘Gynocritics’ লেনি য ,  কব প্রর্ম প্রকয়াগ  করন? 

১৭। যপাকয়নিক্স – এর বণানি  প্রাচীন অনুবািনি য ান মকয়, য ান ভাায় কয়নেকা? অনুবাি  য  নেকন?  

১৮। অযানরস্টি তাাঁর  াবযতকির মূূত্রগুন রচনা  করনেকন য ান য ান  নবর রচনা যর্ক ? 

১৯। ‘নিরু্রামব’  াবয  ী োতীয় রচনা? এর মূ নবয় ন ?  

২০। ‘যনাম  নবতা’  ী োতীয় াংগীত ?  ী উপকক্ষ তা গাওয়া কতা?  
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