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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
B.A. General Part-III Examination, 2022

ঐিcক বাংলা
সpম পt
Time Allotted: 3 Hours

Full Marks: 100

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক
পরীkাথীরা যথাসmব িনেজর ভাষায় িনিদ শbসীমার মেধ উtর কিরেব।
১।

িনmিলিখত শbgিলর পিরভাষা িনণয় কেরাঃ (েয-েকােনা দশিট )

১×১০ = ১০

Chorus, Analogy, Bibliography, Blank Verse, Protagonist, Dialect, Elegy,
Fantasy, Opera, Illusion, Local colour, Realism, Poetic Justice, One-act-play,
Ballad.

২।

নীেচ pদt রচনািটর prফ সংেশাধন কেরাঃ (পি মব বাংলা আকােদিমর বানানিবিধ অনুসাের)
যুিt শৃ লর দারা মানােবর বিd ও জােনর ঐক nন হয়, িকnt hদেয় হদেয় বািধবার েতমন কিtম
উপায়নাই। সািহত সতউতসািরত হয়া েসই েজাগাসাদন কের। সািহত আেযই একt থাকবর বাবমানেবর ‘সিহত’-থািকবার ভার-মানবেক sশ করা, মানবকএ আনুভবকরা।

১০

(পা িলিপ িনেm pদt হ’ লা)
যুিkশৃ েলর dারা মানেবর বুিd ও jােনর ঐক বnন হয়, িকnt hদেয় hদেয় বাঁিধবার েতমন kিtম
উপায় নাই। সািহত sতঃ উৎসািরত হইয়া েসই েযাগসাধন কের। সািহত অেথই একt থািকবার ভাব
— মানেবর ‘সিহত’ থািকবার ভাব — মানবেক sশ করা, মানবেক অনুভব করা।
৩।

েয-েকােনা িবষয় অবলmেন pবn রচনা কেরাঃ (অনিধক ৩০০ শেb)

১৫

(ক) িবjাপন ও বতমান সমাজ
(খ) বাংলা উপন ােসর উdব ও kমিবকাশ
(গ) পিরেবশ দূষণ ও তার pিতকার
(ঘ) মেণর উপেযািগতা।
৪।

েয-েকােনা dিট িবষেয়র উদাহরণসহ পিরচয় দাওঃ

৫×২ = ১০

েজাড়-কলম শb; অপভাষা; িবপযাস; sরেলাপ।
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৫।

িনেm pদt অংশিট আnজািতক িন বণমালা বা েরামান বণমালা অনুসাের িলপ nর কেরাঃ

১০

চndেশখর তখন িনেজ এক িবপদ্gs। িতিন বিtশ বৎসর অিতkম কিরয়ািছেলন। িতিন গৃহs, অথচ
সংসারী নেহন। এ পযn দার পিরgহ কেরন নাই; দার পিরgেহ jােনাপাjেনর িব ঘেট বিলয়া
তাহােত িনতাn িনrৎসাহী িছেলন। িকnt সmpিত বৎসরািধক কাল গত হইল, তাহার মাtিবেয়াগ
হইয়ািছল। তাহােত দার পিরgহ না করাই jানাjেনর িব বিলয়া েবাধ হইেত লািগল।
৬।

নক্শালবািড়েত হািতর তা ব িবষেয় একিট pিতেবদন রচনা কেরা।
অথবা
‘উtরবে র চা-বাগানgিলর িবিবধ সমস া ও সংকট িনেয় একিট pিতেবদন রচনা কেরা।

১৫

৭।

‘রkদান জীবনদান’ – এই িবষেয় একিট kােবর পk েথেক একিট িবjিp রচনা কেরা।
অথবা
কেলেজর নবীনবরণ উৎসব উপলেk ছাt-সংসেদর পk েথেক একিট িবjিp রচনা কেরা।

১৫

৮।

বাংলায় অনুবাদ কেরাঃ

১৫

In April 1991, the East Medinipur forest division in West Bengal sought the help
of the Wildlife Wing of the Forest Department. A younger tusker, accompanying
a herd of more than elephants, was injured and could not walk well. All attempts
to drive away the herd were unsuccessful, as the herd, after being driven away,
invariably came back, to rescue their injured teammate who was lagging behind.
——×——
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