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১) A/4 সাইজের সাদা কাগজের একদদজক উত্তর দিখজে হজে। ২) প্রদেটি পৃষ্ঠার চারদদজকই ১/২ ইদি কজর মাদেি ন দদজে হজে। 
৩) পৃষ্ঠা সংখযা দচদিে করজে হজে। ৪) উত্তরপজের প্রথম পৃষ্ঠার উপজরর দদজক ‘এম.এ চতুর্থে সসদমস্টার পরীক্ষা, 
২০২০/নিষয়- িাাংলা’ লিখার পর পরীক্ষাথীজক দনজের নদথভুদি সংখযা ( CU Registration No.) এেং ক্রদমক সংখযা 
(Roll No.—1st/2nd/3rd Semester Admit Card) উজেখ করজে হজে। ৫) উত্তরপজের দভেজরর প্রদেটি পৃষ্ঠায় উপজরর 

মাদেি জন পরীক্ষাথীজক োর ক্রদমকসংখযা উজেখ করজে হজে, লকাথাও দনজের নাম লিখা যাজে না। ৬) ল াজন অথো 
কদিউটাজর টাইপ কজর উত্তর লিখা চিজে না। প্রদেেন্ধী েযেীে সকি পরীক্ষাথীজক দনে হস্তাক্ষজর উত্তর দিখজে হজে। 
হস্তাক্ষর স্পষ্ট ও পাঠজযাগয হজে হজে। ৭) উত্তরপজের পৃষ্টাগুদি স্ক্যান কজর/স্পষ্ট ছদে েুজি একটি দপদিএ   াইি কজর  দনদদিষ্ট 

সমজয়র মজযয ই-লমি কজর/অনিাইজন েমা করজে হজে।## ৮)  দপদিএ   াইজির নাম হজে - <Exam. with 

year>space<Course/Paper >। (একটি উদাহরণ – MA 4th Sem, 2020  CC/DSE/GE/-00) এেং ই-লমজির সােজেক্ট 

দহসাজে পরীক্ষাথীজক দিখজে হজে- <Roll No.>Space<Registration No.>Space<Exam. With 

year>Space<Course/Paper> । (একটি উদাহরণ — X00/ABC/181000 000-1111-2222-33 MA 4th Sem, 2020 

CC/DSE/GE/Unit-00.) 
 

##  অনিাইজন উত্তরপে েমা দদজে একান্তভাজে অপারগ পরীক্ষাথীর অদভভােক সংদিষ্ট কজিজে ো দেশ্বদেদযািজয়র দেভাজগ সশরীজর 

এজস উি সময়কাজির মজযয অথিাৎ পরীক্ষা শুরুর দইু ঘণ্টা দেদরশ দমদনজটর মজযয মখুেন্ধ খাজম ো েমা দদজে পারজেন। 

 

 েঙ্গভাষা ও সাদহেয দেভাগ 

কদিকাো দেশ্বদেদযািয় 

স্নােজকাত্তর চেুথি লসজমস্টার, ২০২০ 

লকাসি/পে: CC-13 

(োংিা প্রেন্ধ ও সমাজিাচনা সাদহেয) 
পূণিমান-৪০ 

 

লয-লকাজনা ২(েইু)টি প্রজের উত্তর দাও। প্রদেটি প্রজের মান সমান। উত্তর কমজেদশ ১০০০ শজের মজযয হওয়া োঞ্ছনীয়। 
 

১। ‘সুখ না দুুঃখ’ প্রেন্ধটির লশজষ লকাজনা দনদদিষ্ট সমাযাজন প্রােদন্ধক লপ ৌঁছজে লপজরজছন দকনা ো আজিাচনা কজর েুদিজয় 

দাও। 
২। দিেীয় দেশ্বযুদ্ধ ও লদশভাজগর প্রভাজে েযদির অমযিাদা কীভাজে দেভি েঙ্গজদজশর( পদিমেঙ্গ ) োঙাদি োদের সাদেিক 

অেক্ষজয়র সূচক হজয় উজঠদছি ো ‘মূিযজোয ও সমােক্রাদন্ত’ প্রেন্ধ অেিম্বজন েযাখযা কজরা। 
৩। মাকি সোজদর লম ি সূেগুদিজক সাদহজেযর দেচাজর েথা মূিযায়জন কীভাজে প্রজয়াগ করা সম্ভে ো প্রােদন্ধক নীজরন্দ্রনাথ 

রাজয়র সংদিষ্ট প্রেন্ধটি অনুসরজণ  আজিাচনা কজরা। 

 


