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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 
B.A. Programme 6th Semester Examination, 2022 

BNGGGEC02T-BENGALI (GE2) 

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

পরীkাথীেদর িনেজর ভাষায় যথাসmব শbসীমার মেধ  উtর িদেত হেব। 

১। pিতিট একক েথেক একিট  কের p  িনেয় েমাট চারিট  pে র উtর দাওঃ ১০×৪ = ৪০

 একক-১
(ক) বাংলা পিরভাষা েলেখাঃ (েয-েকােনা দশিট) ১×১০ = ১০

 Annexure, Acknowledgement, Backlog, Development, Efficient, Hearing, 
Convention, Judicial, Gazette, Kitbag, Notification, Zone, Yearly Expenditure, Zero 
Hour, Unanimous. 

 অথবা
(খ) বাংলা পিরভাষা সmেক উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা। ১০

  
 একক-২

(গ) অনুবাদ কতpকার ও কী কী ? অনুবােদর বিশ  ও pেয়াজনীয়তা উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা। ৩+৭
 অথবা

(ঘ) বাংলায় অনুবাদ কেরাঃ 
 Wealth is no doubt necessary for happiness in life. But it has a tendency to 
concentrate in the hands of few. The result is that the rich become richer and the 
poor become poorer. This is certainly a misuse of wealth. It should be fairly 
distributed among all, so that it may bring happiness to the greatest number of 
people in the society. 

১০

  

 একক-৩
(ঙ) pিতেবদন কােক বেল ? pিতেবদেনর pকারেভদgিল আেলাচনা কেরা। ২+৮

 অথবা

(চ) বৃkেরাপেণর pেয়াজনীয়তা সmেক একিট pিতেবদন রচনা কেরা। ১০
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 একক - ৪
(ছ) িনmিলিখত উdৃত অংশিটর সারসংেkপ রচনা কেরাঃ ১০

 রামচnd যখন েসtবnন কেরিছেলন তখন কাঠেবড়ািলরও sান হেয়িছল েসই কােজ। েস তখন ধু গােছর 
েকাটের িনেজর খাদ ােnষেণ না েথেক আপনার kd শিk িনেয়ই dই তট িমর িবেcদ সমুেdর মেধ  
েসtবnেনর কােজ েযাগ িদেয়িছল। সীতােক রাবেণর হাত েথেক উdার করাই পৃিথবীেত সকল মহৎ সাধনার 
rপক। েসই সীতাই ধম; েসই সীতাই jান, sাs , সমৃিd, েসই সীতা সুnরী; েসই সীতা সবমানেবর কল াণী। 
িনেজর েকাটেরর মেধ  p ত খাদ স েয়র ঐ য িনেয় এই কাঠেবড়ািলর সাথকতা িছল না, িকnt সীতা 
উdােরর মহৎ কােজ েস িনেজেক িনেবদন কেরিছল। এই জেন ই মানবেদবতা তার িপেঠ আশীবাদেরখা 
িচিhত কেরিছেলন। pেত ক মহাজািতর িপেঠ আমরা েসই িচh েদখেত চাই, েসই িচেhর dারাই েস আপন 
েকাটরেকােণর অতীত িনত েলােক sান লাভ কের। 

 অথবা
(জ) িনmিলিখত পদ ংশিটর সারসংেkেপ রচনা কেরাঃ ১০

  ‘‘েতামার ন ােয়র দ  pেত েকর কের
 অপণ কেরছ িনেজ। pেত েকর ’পের 
 িদেয়ছ শাসনভার েহ রাজািধরাজ। 
 েস gr সmান তব, েস drহ কাজ 
 নিময়া েতামাের েযন িশেরাধায কির 
 সিবনেয়। তব কােয েযন নািহ ডির 
 ক  কাের। 

  kমা েযথা kীণ dবলতা 
 েহ rd, িন র েযন হেত পাির তথা 
 েতামার আেদেশ। েযন রসনায় মম 
 সত বাক  ঝিল উেঠ খরখ সম 
 েতামার ঈি েত। েযন রািখ তব মান 
 েতামার িবচারাসেন লেয় িনজ sান। 
 অন ায় েয কের আর অন ায় েয সেহ 
 তব ঘৃণা েযন তাের tণসম দেহ।’’ 

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

(ক) পিরভাষার grt আেলাচনা কেরা। ৫
(খ) অনুবােদর বিশ  েলেখা। ৫
(গ) টীকা েলেখাঃ pািত ািনক pিতেবদন। ৫
(ঘ) সারাংশ িলখেনর পাঁচিট িনয়মাবলী ে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. 

 ——×—— 
 


