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

ELECTIVE BENGALI
PAPER-IV
Time Allotted: 1 Hour

Full Marks: 25

The word limit mentioned below against each question to be strictly followed by the students:
2.5 marks-40 words /3 marks-50 words /4 marks-60 words / 5 marks-100 words /11 marks-310 words.

১।

িনmিলিখত p gিলর উtর দাওঃ
(ক)

িন pধান বা কলাবৃt ছেnর বিশ gিল উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা।

১১

অথবা
দৃ াnসহ সংjা িনেদশ কেরাঃ

৪+৪+৩

অkর, পব, যিত
(খ) ছnিলিপ িনণয় কেরাঃ ( য- কােনা একিট )

৪×১= ৪

(অ) এ কথা জািনেত tিম ভারত ঈ র সাজাহান,
কালেsােত ভেস যায় জীবন যৗবন ধনমান।
(আ) েতর মতন চহারা যমন িনেবাধ অিত ঘার
যা-িকছু হারায় িগিn বেলন, ক া বটাই চার।
(ই) tিম িব পােন চেয় মািনছ িবsয়,
িব তামাপােন চেয় কথা নািহ কয়।
(ঈ) চমেক দিখ চেk মুেখ লেগেছ এক রাশ
ঘুম পাড়ােনা কয়ার রণু কদম েলর বাস।
(উ) সাগর জেল িসনান কির সজল এেলাcেল
বিসয়ািছেল উপল উপkেল।
িশিথল পীতবাস
মািটর পের kিটলেরখা লুিটল চািরপাশ।
২।(ক) অনুpাস কােক বেল ? অনুpাস কয় ভােগ িবভk ? pেত ক িবভােগর নাম ও সংjা একিট কের
উদাহরণসহ লেখা।

৫

অথবা
উদাহরণসহ সংjা লেখাঃ ( য- কােনা dিট )

২.৫+২.৫ = ৫

যমক, rপক, সমােসািk, ব িতেরক
অথবা
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(খ) অলংকার িনণয় কেরাঃ ( য- কােনা dিট )

২.৫+২.৫ = ৫

(অ) ভারত ভারত খ াত আপনার gেণ।
(আ) হাথক দরপণ মাথক ল।
নয়নক অ ন মুখক তাmbল॥
(ই) কানুর পীিরিত চnেনর রীিত
ঘিষেত সৗরভময়।
(ঈ) ল ার প জ রিব গলা অsাচেল।
(উ) িdজ হেয় কন কর বাrণী সবন ?
রিবর ভেয়েত শশী কের পলায়ন।
৩।

য- কােনা একিট pে র উtর দাওঃ
(ক) ছাটগেlর সংjা দাও। উপন াস ও ছাটগেlর পাথক আেলাচনা কেরা।

৫×১= ৫

(খ) গীিতকিবতার সাধারণ লkণ কী কী ? বাংলা গীিতকাব থেক দৃ াn িদেয় এর আেলাচনা কেরা।
(গ) আ িলক উপন াস বলেত কী বােঝা ? উদাহরণসহ এই
কেরা।

ণীর উপন ােসর বিশ

আেলাচনা

(ঘ) কেমিড কােক বেল ? ‘কেমিড’ কয় pকার ও কী কী ? একিট বাংলা কেমিড নাটেকর পিরচয়
দাও।
——×——
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