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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Programme 5th Semester Examination, 2020, held in 2021 

BNGGGEC01T-BENGALI (GE1) 

ভাষার ব বহািরক pেয়াগ 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 
pািnক সীমার মধ s সংখ ািট pে রমান িনেদশ কের।  

পরীkাথীেদর িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  উtর িদেত হেব। 

 ৫নং p  আবিশ ক এবং pিতিট একক থেক একিট  কের p  িনেয় আরও চারিট  pে র উtর দাও 
(pিতিট উtেরর শbসংখ া অনিধক ৩০০ হওয়া বা নীয়) 

 একক - ১
১। পাল ্  স পািলও িটকাকরেণর জনয্ একিট জনsাথমূলক িবjাপন রচনা কেরা। ১০
 অথবা
 g ঁেড়া মশলা িবিkর জনয্ একিট বািণিজয্ক িবjাপন রচনা কেরা। ১০
  
 একক – ২
২। মহািবদয্ালেয়র অধয্েkর কােছ পরীkার জনয্ pেদয় অথ মkেবর pাথনা কের একিট পt লেখা। ১০

 অথবা
 উৎসব উপলেk মাইক বয্বহােরর অনুমিত চেয় ভারpাp পুিলশ আিধকািরেকর কােছ একিট পt লেখা। ১০

  
 একক - ৩
৩। কেরানা পিরিsিতেত পূজা-কিমিটর উেদয্াkােদর পূজার আড়mর িবষেয় মতামত ও কমপdিত জানেত চেয় 

একিট পিরcn, যুিkিনভর সাkাৎকার লেখা। 
১০

 অথবা
 আnজািতক মাtভাষা িদবেসর তাৎপয িবষেয় িবিশ  সািহিতয্েকর মতামত জানেত চেয় একিট সুপিরকিlত 

সাkাৎকার রচনা কেরা।   
১০

  
 একক - ৪
৪। িনmিলিখত য- কােনা একিট  িবষয় অবলmেন সুিচিnত pবn রচনা কেরাঃ ১০×১ = ১০

(ক) বাংলার িশ সািহতয্ 
(খ) িdশতবেষ িবদয্াসাগর। 
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৫। িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ৫×২= ১০
(ক) একিট ইcা-উdীপক সংিkp িবjাপন রচনা কেরা। ৫
(খ) pািত ািনক পt-রচনার kেt মূলতঃ কান িবষয়gিল অিত-আবিশয্ক – স িবষেয় আেলাকপাত কেরা। ৫
(গ) সাkাৎকােরর একিট সুs  সংjা দাও। সাkাৎকােরর িণিবভাগ কেরা এবং pিতিট িণর সংিkp 

পিরচয় দাও। 
২+৩

(ঘ) pবn রচনার srপ ও বিশ য্ লেখা। ৫
  
 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp to 

their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after end 
of exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong submission 
(at in proper address). Students are strongly advised not to submit multiple copies of the 
same answer script. 
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