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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A. General Part-III Examination, 2020

বাংলা
চtথ পt
সময় : ২ ঘ া

পূণমান : ৫০
pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।
পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ উtর কিরেব।

১ েথেক ৩ এর মেধ েয-েকােন একিট p এবং
৪ েথেক ৭ এর মেধ েয-েকােনা dিট pে র উtর দাও এবং ৮নং p আবিশ ক।
১।

িনmিলিখত েয-েকােনা দশিট শেbর বাংলা পিরভাষা েলেখাঃ

১×১০= ১০

Annotation, Ambiguity, Bibliography, Chorus, Chronological, Dialect, Epic,
Free Verse, Fable, Hypercritical, Irony, Imitation, Limerick, Metafiction,
Maxim, Neo-realism, Refrain, Saga, Utopia, Wit.

২।

িনmিলিখত েয-েকােনা dিটর উদাহরণসহ সংjা দাওঃ

৫×২= ১০

আিদ sরাগম, সমাkরেলাপ, সংকর শb, শbৈdত, সুভাষণ, অিভrিত।
৩।

িনmিলিখত অংশিটেক আnজািতক িনমূলক বণমালার (IPA) িচh ব বহার কের িলপ nর কেরাঃ

০.৫×২০=১০

পূজা এেস পড়ল। এ-গাঁেয় েকােনা উৎসব েনই পুেজার, গিরবেদর গাঁেয় পুেজা েক করেব ? দূর েথেক
সtািজৎপুেরর বাঁড়ুেজ -বািড়র ঢাক েনই গাঁেয়র েমেয়রা সnt হয়। িভন্ গাঁেয় িগেয় েমেয়েদর
পুেজা েদখবার রীিত না থাকায় অেনেক দশ-পেনেরা িক িবশ বছর dগাpিতমা পযn েদেখিন।
েমেয়েদর জীবেন েকােনা উৎসব-আেমাদ েনই এ গাঁেয়।
িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর দাও
িনmিলিখত েয-েকােনা একিট িবষয় িনেয় অনিধক ৩০০ শেbর মেধ pবn রচনা কেরাঃ

৪।

১৫×২= ৩০
১৫

(ক) রবীndনােথর উপন াস।
(খ) সািহত আেnালেন িলটল ম াগািজেনর িমকা।
(গ) ম লকােব র েদবেদবী।
অথবা
িনmিলিখত েয-েকােনা একিট িবষয় িনেয় অনিধক ৩০০ শেbর মেধ অনুেcদ রচনা কেরাঃ

১৫

(ক) িশ েদর উপর েসাশ াল িমিডয়ার pভাব।
(খ) িফিরেয় দাও অরণ ।
(গ) রাজনীিত ও ছাtসমাজ।
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৫।

‘‘কলকাতা চলিct উৎসব’’ িবষেয় একজন িবখ াত অিভেনতার সে
সাkাৎকার িলিপবd কেরা।

একজন সাংবািদেকর

১৫

আnজািতক মাtভাষা িদবস-এর একিট অনু ান সmেক সংবাদপেt pকােশর উপেযাগী একিট
িরেপাট রচনা কেরা।

১৫

পরীkার িফ-মkেবর জন আেবদন জািনেয় মহািবদ ালেয়র অধ েkর কােছ একিট পt রচনা কেরা।

১৫

অথবা

৬।

অথবা

৭।

েতামার এলাকায় েদাকানঘর ভাড়া েদওয়ার জন সংবাদপেt pকােশর উপযুk একিট িবjাপন রচনা
কেরা।

১৫

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট অনুেcদ বাংলায় অনুবাদ কেরাঃ

১৫

We need you, we need everyone of you to join us. Millions of hands must assist
us in our ordeal against pollution. We have a secured trust. We must leave a
greener and cleaner earth for the future generations. For we have just one earth
in this entire universe. One single planet that has life on it.

অথবা
I consider that the great national sin is the neglect of the masses. No amount of

১৫

politics would be of any avail until the masses in India are once-more-welleducated, well-fed and well-cared for. They pay for our education, they build our
temples, but in return they get kicks. They are particularly our slaves. If we want
to regenerate India, we must work for them.

৮।

নীেচর বানানgিল সংেশাধন কেরাঃ

১×১০= ১০

pিতেযাগীতা, বািlকী, ব াবহার, sাnনা, হরীনাম, সারথী, অn সলীলা, সরৎচnt, িবdিহ, দূিরকরণ।

——×——
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(শুধুমাt দৃি হীন পরীkাথীেদর জন )
৮।

িবষয় ............................................ পt ...................................................... ০.৫×২০=১০
িনmিলিখত মূলকিপিট েদেখ এবং prফ সংেশাধেনর যথাযথ িচh ও পdিত ব বহার কের prফ কিপ এবং
সংেশািধত prফ কিপ উtরপেtর সে অবশ ই যুk করেত হেব। িবষয় এবং পt যথা sােন িলখেত
হেব (কম কের ২০ িট বানান সংেশাধন সিঠক হেত হেব):
(মূল কিপ)
আজ আমােদর অেনেকরই ঘুম েভেঙেছ। আমার িব াস এখন েদেশ এমন একজনও ভারতবাসী েনই েয
এই pাচীন পিবt মাt িমর ন -েগৗরব, িবলুp-সmান পুনrjীিবত না েদখেত চায়। িকnt েকবল
চাইেলই েতা েমেল না, পাবার উপায় করেত হয়। এই উপােয়র পেথই যত বাধা, যত িব , যত মতেভদ
এবং এইখােনই একটা বstেক আিম েতামােদর িচরজীবেনর পরম সত বেল অবলmন করেত অনুেরাধ
কির। এ েকবল পেরর অিধকাের হsেkপ না করা। যার যা দাবী তােক তা েপেত দাও। তা েস েযখােন
এবং যারই েহাক।
(prফ কিপ)
আজ আমােদর অেনেকর ইযুম েভেঙেছ। আমারিব াস এমন-েদেশ এখনও একজন ভারতবািস, েনই
েস এই pািচন পবীt মাত িমর ন -েগারব িবলুত সnান পুরজীিবতনা েদখেত ছায় িকntেক েকরল ত
েমেল না, পারার করেত হয়। এ উপােয়র পেথইস সত িবg সত যতেভদ এবক এইখােনই একট বসুেক
আিম েতা মােদর চীরিজবেনর চরম সt বেল অবলমন করেত অনুেরাধ কির এ েকবল পেরর অিধকাের
হতেkপনা করা। মার সা দাবীতা েকতা েপেত দাও তা েয েসখােন এবং সারই েহাক।
——×——
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