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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 
B.A. Honours 4th Semester Examination, 2022 

SEC1-P2-BENGALI 
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 60 

The figures in the margin indicate full marks. 
 

 িবভাগ-ক

১। িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৩×৪ = ১২

(ক) অনুবাদ করার সময় েকান ্   েকান ্   িবষেয় েখয়াল রাখেত হয় ?
(খ) কাlিনক সংলাপ বলেত কী েবাঝায় ? 
(গ) িবjাপেনর মাধ েম কী করা হয় ? 
(ঘ) পt কয় pকার ও কী কী ? 
(ঙ) prফ িরিডং-এর েkেt েমেন চলা হয় এমন িতনিট িবষয় েলেখা।
(চ) pিতেবদন রচনা বলেত কী েবাঝায় ? 

  
 িবভাগ-খ

২। িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ ৬×৪ = ২৪

(ক) কেরানা ভাইরাসেক pিতেরাধ করার উপায় ও পdিত িনেয় একজন িচিকৎসক ও সাংবািদেকর 
মেধ কার কাlিনক কেথাপকথন রচনা কেরা। 

(খ) ‘‘জলই জীবন’’ — জেলর যথাথ ব বহার ও জল সংরkেণর পdিত সmেক একিট pিতেবদন রচনা 
কেরা। 

(গ) যথাথ বানানিবিধ অনুযায়ী prফ সংেশাধন কেরাঃ
prফ কিপঃ 

 শব থপ হারাবার পর 
 বুিজ েমেল েখাঁজ আননার 
 একিদন েথওনা হািয়েয় 
 চনা মুখ সহড় ছিড়েয় 
 অ জানা পাnেরই 
 ইকটা িসমুিল আর আকাশ েযকােণ 
 মুেখামুিখ চায় পরsর 
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মূল কিপঃ
 সব পথ হারাবার পর 
 বুিঝ েখাঁজ েমেল আপনার। 
 একিদন েযওনা হািরেয় 
 েচনামুখ শহর ছািড়েয় 
 অজানা pাnের, 
 একটা িশমলূ আর আকাশ েযখােন 
 মুেখামুিখ চায় পরsের। 

(ঘ) েতামােদর মহািবদ ালেয় একিট রkদান িশিবেরর আেয়াজন করা হেয়েছ। এ িবষেয় pচােরর জন  
একিট িবjাপেনর খসড়া pstত কেরা। 

(ঙ) dব মূেল র অsাভািবক মূল বৃিdর জন  সাধারণ মানুেষর নািভ াস উেঠ েগেছ, এ িবষেয় সংবাদপt 
সmাদেকর কােছ একখািন পt েলেখা। 

(চ) ব ানুবাদ কেরাঃ 
One of the most famous of the early travellers of the world was Marco Polo. He 
was born in Venice in 1254 AD. When Marco Polo was a boy of fifteen, his 
father decided to go to China. 

  
 িবভাগ-গ

৩। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ১২×২ = ২৪

(ক) pবn pstত কেরাঃ ‘কিব রবীndনাথ ঠাkর’।
(খ) বতমান যুবসমােজর উপর েমাবাইল ও ইnারেনেটর সুদূরpসারী pভাব সmেক pবn রচনা কেরা। 
(গ) ভাবসmpসারণ কেরাঃ 

 ‘‘েস লড়াই ঈ েরর িবrেd লড়াই 
 েয যুেd ভাইেক মাের ভাই।’’ 

(ঘ) েতামার এলাকায় যtতt pািsক ছিড়েয় থাকার সমস া দূর করার আেবদন জািনেয় উপযুk 
কtপেkর িনকট আেবদনপেtর একিট খসড়া pstত কেরা। 

 
——×—— 

 


