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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. General Part-III Examination, 2022 

বাংলা 

চtথ পt 

সময় : ৩ ঘ া পূণমান : ১০০ 

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

১। িনmিলিখত েয-েকােনা দশিট  শেbর বাংলা পিরভাষা েলেখাঃ ১×১০ = ১০
 Annotation, Ambiguity, Bibliography, Chorus, Chronological, Dialect, Elegy, 
Free verse, Folk culture, Hypercritical, Irony, Imitation, Limeric, Meta-fiction, 
Motif, Neo-realism, Refrain, Saga, Utopia, Wit. 

  
২। িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  িবষয় িনেয় অনিধক ৩০০ শেbর মেধ  অনুেcদ রচনা কেরাঃ ১৫

(ক) িব ায়ন ও মানবসভ তা। 
(খ) গাছ বাঁচেল মানুষ বাঁচেব। 
(গ) শbদূষণ ও পিরেবশ সেচতনতা। 

 অথবা 
 িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  িবষয় িনেয় অনিধক ৩০০ শেbর মেধ  pবn রচনা কেরাঃ ১৫

(ক) রবীndনােথর েছােটাগl।
(খ) সািহত  আেnালেন িলটল ম াগািজেনর িমকা। 

(গ) সািহত  পােঠর উপেযািগতা। 

  
৩। িনmিলিখত েয-েকােনা dিটর  উদাহরণসহ সংjা দাওঃ ৫×২ = ১০

 আিদ sরাগম, শbৈdত, েলাকিনrিk, সুভাষণ, সংকর শb, সমাkরেলাপ। 

  
৪। িনmিলিখত অংশিটেক আnজািতক িনমূলক বণমালার (IPA) িচh ব বহার কের িলপ nর কেরাঃ ২০×০.৫= ১০

 ‘কেলেজর বািহের েয েদশ পিড়য়া আেছ তাহার মহtt এেকবাের িলেল চিলেব না। কেলেজর িশkার 
সে  েদেশর একটা sাভািবক েযাগsাপন কিরেত হইেব। 
অন েদেশ েস েযাগ েচ া কিরয়া sাপন কিরেত হয় না। েস-সকল েদেশর কেলজ েদেশরই একটা 
অ  — সমs েদেশর আভ nিরক pkিত তাহােক গিঠত কিরয়া েতালােত েদেশর সিহত েকাথাও তাহার 
েকােনা িবেcেদর েরখা নাই। আমােদর কেলেজর সিহত েদেশর েভদিচhহীন সুnর ঐক  sািপত হয় 
নাই।’ 
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৫। ‘‘কলকাতা চলিct উৎসব’’ িবষেয় একজন িবখ াত অিভেনতার সে  একজন সাংবািদেকর 

সাkাৎকার িলিপবd কেরা। 
১৫

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

১৫

 
৬। মহািবদ ালেয়র অধ েkর কােছ পরীkার িফ-মkেবর জন  আেবদন জািনেয় একিট পt রচনা কেরা। ১৫
 অথবা

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

১৫

 
৭। িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  অনুেcদ বাংলায় অনুবাদ কেরাঃ ১৫×১ = ১৫

(ক) Maithili and Bengali are like twin-sisters with so much similarities that these 
cannot be separated so easily. Their origin, scripts and vocabularies, all identical, 
except the pronunciation which differs a little bit. In Maithili there are many 
books of Gurudev Rabindra Nath Tagore, Bankim Babu and Sarat Babu. Among 
Bengali writers, who have impressed both writers readers of Maithili, Sarat 
Chandra is the foremost. 

 অথবা
(খ) I have said that in some degree wisdom can be taught. I think that this teaching 

should have a larger intellectual element than has been customary in what has 
been thought of as moral instruction. I think the disastrous results of hatred and 
narrow-mindedness to those who feel them can be pointed out incidentally in the 
course of giving knowledge. I do not think that knowledge and morals ought to 
be too much separated. It is true that the kind of specialized knowledge which is 
required for various kinds of skill has very little to do with wisdom. But it should 
be supplemented in education by wider surveys calculated to put it in its place in 
the total of human activities. Even the best technicians should also be good 
citizens; and when I say ‘citizens’, I mean citizens of the world and not of this or 
that sect or nation. 

 (শুধুমাt দৃি হীন পরীkাথীেদর জন ) 

৮। নীেচর বানানgিল সংেশাধন কেরাঃ ১×১০ = ১০

 িববিমসা, pিতেযাগীতা, ৈপসািচক, মমত , সাnািনক, িবিভিসকা, সহেযাগীতা, েপৗরিহত , উd, 
পিরেসবা। 
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৮। িবষয় ............................................  পt ...................................................... ০.৫×২০= ১০

 িনmিলিখত মূল কিপিট েদেখ এবং prফ সংেশাধেনর যথাযথ িচh ও পdিত ব বহার কের prফ 
কিপিট সংেশাধন কেরা (পি মব  বাংলা আকােদিমর বানানিবিধ অনুসাের)। মূল কিপ এবং 
সংেশািধত prফ কিপ উtরপেtর সে  অবশ ই যুk করেত হেব। িবষয় এবং পt যথাsােন িলখেত 
হেব (কম কের ২০িট 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। 

  
 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.  

 
——×—— 

 

 


