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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Programme 5th Semester Examination, 2021-22 

BNGGGEC01T-BENGALI (GE1) 
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

pািnক সীমার মধ s সংখ ািট pে র মান ি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। কেরানা-মkু ভারত গড়েত একিট জনsাথমূলক িবjাপন রচনা কেরা। ১০
 অথবা
 িশ েদর পুি - কিndক একিট বািণিজ ক িবjাপন রচনা কেরা। ১০
  
 একক – ২
২। মহািবদ ালেয় অনুপিsিতর কারণ িনেদশ কের মহািবদ ালেয়র অধ েkর কােছ একিট পt রচনা কেরা। ১০

 অথবা
 এলাকায় মশার উপdব সংkাn সমস ার কথা উেlখ কের প ােয়ত pধােনর কােছ একিট পt রচনা কেরা। ১০

  
 একক – ৩
৩। কেরানা পিরিsিতেত অনলাইেন পড়ােশানা ছাt-ছাtীেদর জীবেন কমন pভাব ফেলেছ — এই িবষেয় 

একজন অধ াপেকর মতামত জানেত চেয় একিট পিরcn, যুিk-িনভর সাkাৎকার লেখা। 
১০

 অথবা
 িশ ম একিট সামািজক ব ািধ — এই িবষেয় একজন সমাজতািttেকর grtপূণ বkব  সাkাৎকােরর 

মাধ েম tেল ধেরা। 
১০

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

(ক) সেচতনতার িবকােশ ছাtসমােজর িমকা 
(খ) জলদূষণ ও সভ তার সংকট। 

  



CBCS/B.A./Programme/5th Sem./BNGGGEC01T/2021-22 

5354 2

 একক – ৫ 
৫। িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ৫×২= ১০

(ক) িবjাপেনর মাধ মgিলেক কয়িট িণেত ভাগ করা যায় ও কী কী —  উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা। ২+৩
(খ) pািত ািনক পt-রচনার kেt মূলতঃ কান  ্িবষয়gিল অিত আবিশ ক সgিল উেlখ কেরা। ৫
(গ) সাkাৎকার কয় pকার ও কী কী ? সংবাদ সাkাৎকার gহেণর kেt সাংবািদকেক কান  ্ কান  ্ িবষেয় িবেশষ 

খয়াল রাখেত হয় ? 
২+৩

(ঘ) pবn কােক বেল এবং pবেnর বিশ gিল উেlখ কেরা। ২+৩
  
 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. 

 ——×—— 
 


