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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
B.A. General Part-III Examination, 2020

ELECTIVE BENGALI
PAPER-VII
Time Allotted: 1 Hour 30 Minutes

Full Marks: 50

The word limit mentioned below against each question to be strictly followed by the students:
1 mark-20 words / 5 marks-100 words / 10 marks-300 words / 15 marks-400 words.

১।

িনmিলিখত শbgিলর েয-েকােনা পাঁচিটর পিরভাষা েলেখাঃ

১×৫ = ৫

Alliteration, Bibliography, Conflict, Dramatic monologue, Fairy Tale, Metaphor,
Blank Verse, Anti-climax, Chorus, Limerick, Symbolic, Impressionism,
One-act-play, Myth, Ode.

২।

িনেm pদt রচনািটর prফ সংেশাধন কেরাঃ
(পি মব বাঙালা আকােডিমর বানানিবিধ অনুসাের)
‘েছেলটা’
েছেলটার বয়ব হব বছর দশক,
পেরর ঘেরর মানুস।
েযমন আগাচা েবের উেঠ ভাঙা েবরারধাের
মািলর যn নাই,
আেছ আলক বৃি
েপাকা মাকড় ধুেলা বািল
কেখান ছাগেল েদয় মুিরেয়
কখেনা মািরেয় েদয় গrর েত
মরেত চয় না, শk হেয় ওেঠ
ডাটা হয় েমাটা
পাতা হয় িছকন সবুজ।

৫

(পা িলিপ নীেচ দওয়া হল)
েছেলটার বয়স হেব বছর দেশক
পেরর ঘের মানুষ।
েযমন আগাছা েবেড় ওেঠ ভা া েবড়ার ধাের—
মালীর যt েনই,
আেছ আেলাক বাতাস বৃি ,
েপাকামাকড় ধুেলা বািল,
কখেনা ছাগেল েদয় মুিড়েয়
কখেনা মািড়েয় েদয় গrেত
তবু মরেত চায় না, শk হেয় ওেঠ,
ডাঁটা হয় েমাটা,
পাতা হয় িচকন সবুজ।
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৩।

েয-েকােনা একিট িবষয় অবলmন কের pবn রচনা কেরাঃ (অনিধক ৩০০ শেb)
(ক) সািহত পােঠর pেয়াজনীয়তা।

১৫×১ = ১৫

(খ) িdশততম জn বািষকীর আেলােক িবদ াসাগর।
(গ) গlকার রবীndনাথ।
(ঘ) িশkার মাধ ম rেপ মাtভাষার grt।
৪।

উদাহরণসহ সংjা দাওঃ (েয-েকােনা একিট )

৫×১ = ৫

sরেলাপ, িবিম ণ, েজাড়কলম শb, অপভাষা, তৎসম শb।
৫।

িনm pদt অংশিট আnজািতক
িলপ nর কেরাঃ

িনমূলক বণমালা (I.P.A.) অথবা েরামান বণমালা অনুসাের

৫

ভাল বই হেc jান এবং pjার ভা ার। যার কােছ এর চািব আেছ েসই এই ভা াের pেবশ করেত
পাের। এই চািবিট কী ? খুব সহেজ তা হেc পড়বার kমতা। েয পড়েত জােন েস পৃিথবীর মহান
িচnািবদেদর মহান িচnা ভাবনার িবষয়gিল মেন স য় করেত পাের। েয মানুষ কখনই বই েখােলিন
তার মন এেকবাের শূন থােক।
৬।

উtরবে পযটন িশেlর সmাবনা িবষেয় একিট pিতেবদন রচনা কেরা।
অথবা
বতমােন জল সংকট িবষেয় একজন পিরেবশিবেদর সে কাlিনক সাkাৎকার রচনা কেরা।
অথবা
েতামার kােবর পাঠাগাের একজন gnাগািরক েনওয়া হেব এই মেম একিট িবjাপেনর খসড়া pstত
কেরা।
অথবা
েতামার মহািবদ ালেয়র বািষক kীড়া-pিতেযািগতা উপলেk ছাt / ছাtী সংসেদর পk েথেক একিট
আমntণপেtর খসড়া রচনা কেরা।

৭।

ব ানুবাদ কেরাঃ

১০
১০

১০

৫

As Indians we have to live in India and work for India. But we must not forget
that we belong to the larger family of the world and the people living in other
countries are after all our cousins. It would be such an excellent thing if all the
people of the world were happy and contented, we have therefore to try to make
the whole world a happier place to live in.
——×——
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