SAGAR MAHAVIDYALAYA
INTERNAL EVALUATION - 2020
B.A. Part -1 Honours & General(Under 1+1+1 System)
করা ও বফজ্ঞান বফবাগ
বফলয়- াঅধুবনক বাযতীয় বালা - ফাাংরা
Time: 1 Hours

Full Marks: 25
প্রাবিক াংখ্যাগুবর ূর্ণভান বনর্দণ ক।
উত্তয মথাম্ভফ বনর্েয বালায় লরখ্া ফাঞ্ছনীয়।
১। বনম্ন বরবখ্ত লম লকার্না একটি প্রফন্াাং াফরম্বর্ন প্রদত্ত প্রর্েয উত্তয বনর্েয বালায় লরর্খ্া।
৫
(ক) াঅভার্দয লদর্ প্রাচীন কার লথর্ক াংস্কৃ তয় ভস্ত বফদযা থাকায দরুন, বফদ্বান্ এফাং াধাযর্র্য ভর্ধয একটা াায
ভুদ্র দাাঁবির্য় লগর্ে। ফুদ্ধ লথর্ক চচতনয যাভকৃ ষ্ণ মণি – মাাঁযা „লরাকবতায়‟ এর্র্েন, তাাঁযা কর্রাআ াধাযর্
লরার্কয বালায় াধাযর্র্ক বক্ষা বদর্য়র্েন। াবিতয াফয উৎকৃ ষ্ট; বকন্তু কটভট বালা – মা াপ্রাকৃ বতক, কবিত
ভাত্র, তার্ত োিা বক াঅয াবিতয য় না? চবরত বালায় বক াঅয বি চনুর্য য় না? স্বাবাবফক বালা লের্ি একটা
াস্বাবাবফক বালা তর্য়য ক‟লয বক র্ফ? লম বালায় ঘর্য কথা কও, তার্তাআ লতা ভস্ত াবিতয গর্ফলর্া ভর্ন ভর্ন
কয; তর্ফ লরখ্ফায লফরা ও একটা বক বকম্ভুতবকভাকায উবিত কয?
(১) াাংটি কায লরখ্া এফাং লকান্ প্রফন্ লথর্ক লনওয়া র্য়র্ে?
১
(২) াঅভার্দয লদর্ বফদ্বান ও াধাযর্র্য ভর্ধয াায ফযফধান চতবয ওয়ায কাযর্ কী?
২
(৩) মাাঁযা „লরাকবতায়‟ এর্র্েন তাাঁযা কীবার্ফ বক্ষা বদর্য়র্েন?
২
(খ্) াঅভযা মবদ যােকীয় কভণর্ক্ষর্ত্র প্রর্ফ কবযর্ত না াবয, তার্ফ কৃ বলর্ক্ষর্ত্র প্রর্ফ কবযফ। বাযর্ত ফয দুরণব াআয়ার্ে
ফবরয়া কনযাদার্য় কাাঁবদয়া ভবয লকন? কনযাগুবরর্ক ুববক্ষতা কবযয়া কভণর্ক্ষর্ত্র োবিয়া দাও, বনর্েয ান্নফস্ত্র
উােণন করুক।
মবদ ফর, াঅভযা দুরণব বু ো, ভূখ্ণ ীনফুবদ্ধ নাযী। ল লদাল কাায? াঅভার্দয। াঅভযা ফুদ্ধু ফৃবত্তয ানুীরন
কবয না ফবরয়া বালা ীনর্তে াআয়ার্ে। তখ্ন ানুীরন দ্বাযা ফুবদ্ধফৃবত্তর্ক র্তে কবযফ। লম ফাহু-রতা বযশ্রভ না
কযায় ীনফর াআয়ার্ে, তাার্ক খ্াটাাআয়া ফর কবযর্র য় না? এখ্ন একফায জ্ঞনচচণা কবযয়া লদবখ্ও এ ানুফণয
ভবস্তষ্ক(dull head) ুতীক্ষন য় বক না।
(১) াাংটি কায লরখ্া এফাং লকান্ প্রফন্ লথর্ক লনওয়া র্য়র্ে?
১
(২) „াঅভযা‟ ফরর্ত এখ্ার্ন কার্দয কথা ফরা র্য়র্ে?
২
(৩) নাযী কীবার্ফ ক্রভ ীনর্তে র্য়র্ে?
২
২। লম লকার্না একটি প্রর্েয উত্তয দাওাঃ
৫X১=৫
(ক) লতাভায এরাকায় COVID-19-এয াংক্রভর্ ও তায প্রবতর্যার্ধ ভানুর্লয র্চতন প্রয়া কতখ্াবন – তা বনর্য়
াংফাদর্ত্র প্রকার্য উর্মাগী একটি প্রবতর্ফদন যচনা কর্যা ১৫০ টি র্ে।
৫
(খ্) াংফাদর্ত্র প্রকাবত বনম্নবরবখ্ত াাংটিয ুনবনণভান কর্যা ৪০টি র্োঃ
৫
এ লদর্ লৌচাগার্যয াবাফ থাকর্ত ার্য, লভাফাাআর লপার্নয লনাআ! ার্টফাোর্য, ভার্েঘার্ট, এভনবক লৌচাগার্যও
লভাফাাআর বনর্য় মাওয়া কামণত লযওয়াে র্য় বগর্য়র্ে। প্রমুবিয উর্য এাআ বনবণ যতায় লমাগার্মাগ য়র্তা বনবফি
র্য়র্ে। বকন্তু েনস্বািয বফজ্ঞানীযা ফরর্েন, লভাফাাআর্রয লদৌরর্ত ফাির্ে েীফার্ু ঘটিত াংক্রভর্র্য বফদও!
ম্প্রবত বফর্দর্য বফববন্ন ভীক্ষায় উর্ে এর্র্ে, উন্নত লদর্য নাগবযকর্দয স্মাটণর্পার্ন লরর্গ থাকা েীফার্ুয
বযভার্ নাবক লৌচাগার্যয কর্ভার্েয লথর্কও লফব! লাআফ েীফার্ুয ভর্ধয যর্য়র্ে „াআ-লকারাাআ‟- নানা ধযর্নয
লযাগ ৃবষ্টকাযী ফযাবিবযয়াও। এ লদর্ এভন বফস্তায ভীক্ষা এখ্নও য়বন। তর্ফ নাগবযক াবযা লম-র্থ
াাঁটর্ে, তার্ত এখ্ার্নও ভীক্ষা কযর্র পরাপর একাআ, ফির্োয উবন-বফ র্ত ার্য ফর্র ভর্ন কযর্েন
বফজ্ঞানীযা। ২০১১ ার্র রিন স্কু র াফ াাআবেন এফাং ট্রবকযার লভবেবর্নয ভীক্ষায় ধযা র্িবের, ল-লদর্
প্রবত ে‟টি লভাফাাআর্রয ভর্ধয একটির্ত বপকযার ফযাবিবযয়া(ভর লথর্ক উৎন্ন) যর্য়র্ে। লাআর্ে াওয়া বগর্য়বের
াআ-লকারাাআর্য়য ভর্তা ফযাবিবযয়াও।
৩। লম লকার্না াাঁচ(৫)টি র্েয ফাাংরা বযবালা লরর্খ্াাঃ
১X৫=৫
Amendment, Bidding, Elevator, Human rights, Pagan, Tradition, Warmonger
৪। লম লকার্না একটি প্রর্েয উত্তয দাওাঃ
৫X১=৫

“ানযায় লম কর্য াঅয ানযায় লম র্
তফ ঘৃর্া লমন তার্য তৃ র্ভ দর্।”
-ভূর কবফতা ানুযর্র্ াাংটিয তাৎমণ বনর্ণয় কর্যা।
(খ্) “স্বার্থণয ভাবি াঘার্ত” – কবফতাটিয ভূরবাফ বনর্েয বালায় াংর্ক্ষর্ লরর্খ্া।
৫। লম লকার্না একটি প্রর্েয উত্তয দাওাঃ
(ক) „লাস্টভাস্টায‟ গর্িয যতন চবযর্ত্রয বূ বভকা াংর্ক্ষর্ লরর্খ্া।
(খ্) „েু টি‟ গর্িয নাভকযর্র্য াথণকতা বনর্ণয় কর্যা।
(ক)
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