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

COMPULSORY BENGALI
PAPER-BNGM-MIL (Revised New Syllabus)
(FOR ARTS)
Time Allotted: 1 Hour

Full Marks: 25

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক।
The word limit mentioned below against each question to be strictly followed by the students:
1 mark-20 words / 2 marks-30 words / 3 marks-50 words / 4 marks-60 words /
5 marks-100 words / 6 marks-150 words / 8 marks-220 words / 10 marks-300 words.

েয-েকােনা dিট pে র উtর দাও এবং নয় নmর p আবিশ ক।

১০×২= ২০
১+২+২
+৫=১০

১।

‘েতামার শ ধুলায় পেড় েকমন কের সইব।’
— এখােন ‘tিম’ েক ? তাঁর ‘শ ’ বলেত িক েবাঝায় ? েসই শে র ধুেলায় পেড় থাকার তাৎপয িক
? তা কিবর কােছ অসহনীয় বেল মেন হেয়েছ েকন ?

২।

‘আিম কির তার জnবৃtাn েঘাষণা’
— কিব কার ‘জnবৃtাn’ েঘাষণা কেরেছন ? এই েঘাষণার তাৎপয িক ?

৩।

‘বইপড়া’ pবnিট কার েলখা ? এই pবেn pাবিnক pাচীন ভারেতর িবদ াচচার েয পিরচয় িদেয়েছন, ১+৪+৫=১০
তা আেলাচনা কেরা। এই pবেn লাইেbরীর grt সmেক যা বলা হেয়েছ েসিট িনেজর ভাষায়
েলেখা।

৪।

‘ বjািনক বুিd’ pবেn রাজেশখর বসু অদূরদিশতা, অসতকতা ও অnসংsােরর ফেল সাধারণ
মানুেষর িবচার-িব ািnর েয সব উদাহরণ িদেয়েছন, তা আেলাচনা কেরা।

৫।

১+৩+৬=১০
‘‘এই ঘ া dেয়েকর অিভjতায় সংসাের
েস েযন এেকবাের বুড়া হইয়া িগয়ািছল।’’
— এখােন কার অিভjতার কথা বলা হেয়েছ ? ‘বুড়া হইয়া িগয়ািছল’ — কথািটর তাৎপয কী ? ঘ া
dেয়েকর মেধ কীrপ অিভjতা হেয়িছল, আেলাচনা কেরা।

৬।

‘‘আিম ওেক কথা িদেয়িছ।’’
— বkা েক ? েকান্ pসে কােক েস এই কথা বেলেছ ? ‘ওেক’ বলেত কােক েবাঝােনা হেয়েছ ?
বkা তােক িক কথা িদেয়িছল ? েসই কথা রাখা সmব হেয়িছল িকনা তা আেলাচনা কেরা।

১+২+১+১
+৫= ১০
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২+৮=১০

১০
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৭।

ভাবসmpসারণ কেরাঃ

১০

‘‘এ িব েক িশ র বাসেযাগ কের যাব আিম
নবজাতেকর কােছ এ আমার দৃঢ় অ ীকার।’’
৮।

১০

সংিkpসার েলেখাঃ
jান মানুেষর মেধ সকেলর েচেয় বেড়া ঐক । বাংলােদেশর একেকােণ েয েছেল পড়া না
কিরয়ােছ, তার সে য়ুেরাপ pােnর িশিkত মানুেষর িমল েয অেনক েবিশ সত , তার dয়ােরর পােশর
মূখ pিতেবশীর েচেয়।
jােনর মানুেষর সে মানুেষর এই েয িমল বািহর হইয়া পেড়, েয িমল েদশেভদ ও কালেভদেক
ছাড়াইয়া যায় — েসই িমেলর পরম pেয়াজেনর কথা ছািড়য়া েদওয়া যাক, েসই িমেলর েয পরম
আনn তাহা হইেত েকােনা মানুষেকই েকােনা কারেণই বি ত কিরবার কথা মেনই করা যায় না।
েসই jােনর pদীপ এই ভারতবেষ কত বhদূের এবং কত িমটিমট কিরয়া jিলেতেছ, েস কথা
ভািবয়া েদিখেলই বুিঝেত পাির, ভারতবাসীর পেk েসই পরম েযােগর পথ কত সংকীণ — েয েযাগ
jােনর েযাগ, েয েযােগ সমs পৃিথবীর েলাক আজ িমিলত হইবার সাধনা কিরেতেছ।

৯।

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট pে র উtর দাওঃ

৫

(ক) কেলেজর বাৎসিরক kীড়া pিতেযািগতা উপলেk একিট আমntণপt রচনা কেরা।
(খ) জল সংরkেণর উপেযািগতা িবষেয় একিট ভাষণ pstত কেরা।
(গ) মহািবদ ালয় েথেক একিট িশkামূলক মেণ যাওয়া হেব — এই িবষেয় ছাtছাtীেদর জানােনার জন
একিট িবjিp pstত কেরা।
(ঘ) সামািজক kসংsার দূরীকরেণ িবjান-এর িমকা িবষেয় েতামার অধ াপক / অধ ািপকার সে একিট
সাkাৎকার pstত কেরা।
——×——
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