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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 

B.A./B.Sc./B.Com. Honours/General Part-III Examination, 2022 

COMPULSORY BENGALI  

PAPER-BNGM (MIL) 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 
পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক।  

পরীkাথীরা যথাসmব িনেজর ভাষায় িনিদ  শbসীমার মেধ  উtর কিরেব। 

১। ‘শ ’ কিবতায় শ  িকেসর pতীক ? কিব এখােন কার শ  কী কারেণ tেল ধরার কথা বেলেছন, 
তার বণনা দাও। 

২+৮

 অথবা
 ‘আমার ৈকিফয়ৎ’ কিবতায় কিব অিভেযােগর য উtর িদেয়েছন, তা িলিপবd কেরা।
  

২। ‘বই পড়া’ pবেn pমথ চৗধুরী বই পড়ার grt সmেক য কথা বেলেছন, তার পিরচয় দাও। ১০
 অথবা
 ‘ৈবjািনক বুিd’ বলেত কী বাঝােনা হেয়েছ ? ‘ৈবjািনক বুিd’ pবেn িবjাপন সmেক লখেকর 
অিভমত িবশেদ আেলাচনা কেরা। 

 
৩। ‘অভাগীর sগ’ গlিটেত জিমদার ণীর য িনমম rপিট পিরsট হেয়েছ তা আেলাচনা কেরা। ১০

 অথবা
 ‘ইjত’ গেl সুিমtা চিরtিট িবে ষণ কেরা।

  
৪। ভাব-সmpসারণ কেরাঃ

 ‘‘দি েতর সােথ দ দাতা কাঁেদ যেব 
 সমান আঘােত সবে  স িবচার।’’ 

১০

 অথবা
 সংিkpসার লেখাঃ 

মানুষ সংsােরর বড়াজােল আবd হেয়, ভদবুিdর sীকার হেয়, াn িব ােসর তাড়নায় এেক 
অপরেক হয় jান কেরেছ, িনেজেদর মেধ  গেড় tেলেছ িবেভদ ৈবষেম র সুউc pাচীর। ফেল সৃি  
হেয়েছ িবিভn ভাষা, ধম, বণ যা মানুষেক সংsারাcn কের ফেলেছ। সংsােরর বেশ মানুষ কাউেক 
ছাটজাত বেল দূের সিরেয় রেখেছ। অথচ সকেলই িব িবধাতার সৃি  সnান। সকেলর সমমযাদা ও 
সমঅিধকার। আমােদর মেন এই ধমেবাধ জাgত করার জন  যুেগ যুেগ মহাপুrষেদর আিবভাব 
ঘেটেছ। kসংsারাcn সমাজেক অnকার থেক আেলােক এেন মনুষ েtর জয়গান গেয়েছন। 
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৫। িনmিলিখত য- কােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ১০×১ = ১০
(ক) কেলেজর নবীনবরণ উৎসব উপলেk  ছাt সংসেদর পk থেক একিট িবjিp রচনা কেরা। 
(খ) tিম কেলেজ ভিতর সময় য িবষয়gিল িনেয়িছেল তার মেধ  একিট িবষেয়র পিরবতন চেয় অধ k 

মহাশেয়র িনকট একিট আেবদনপt রচনা কেরা। 
(গ) িহnু অথবা মুসিলম রীিত অনুসরণ কের একিট িববােহর িনমntণপt রচনা কেরা।
(ঘ) কেরানা পিরিsিত িবষেয় dই বnুর মেধ  একিট কাlিনক সাkাৎকার রচনা কেরা।

 
——–×——– 

 


