B.A./Part-I/Gen./(1+1+1) System/BNGG-I/2020

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
B.A. General Part-I Examination, 2020

BENGALI
PAPER-I
Time Allotted: 1 Hour

Full Marks: 25

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক।

১।

য- কােনা dিট pে র উtর দাওঃ

১০×২= ২০

(ক) কেlােলর বাংলা ছােটাগেlর বিশ gিল আেলাচনা কেরা।
(খ) বাংলা গদ চচার ইিতহােস ফাট উইিলয়াম কেলেজর অবদান সmেক যা জান লেখা।
(গ) দীনবnু িমেtর নাটকgিল সmেক আেলাচনা কেরা।
(ঘ) রবীndনােথর কিবসtার পিরচয় দাও।
(ঙ) বাংলা pবn সািহেত র ইিতহােস বি মচেndর অবদান সmেক আেলাচনা কেরা।
(চ) িব িত ষণ বেn াপাধ ােয়র কেয়কিট pধান উপন াস অবলmেন তাঁর ঔপন ািসক pিতভার মূল ায়ন
কেরা।

২।

য- কােনা একিট িবষেয়র উপর সংিkp টীকা লেখাঃ

৫×১= ৫

চােখর বািল, ভারতী, সারদাম ল, চিরtহীন, শিম া, বনলতা সন, অিgবীণা, ব দশন, নবাn।
——×——
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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
B.A. General Part-I Examination, 2020

BENGALI
PAPER-II
Time Allotted: 1 Hour

Full Marks: 25

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক।
১।

িনmিলিখত য- কােনা dিট pে র উtর দাওঃ

১০×২= ২০

(ক) ব ব পদাবলীেত ‘ গৗরা -িবষয়ক’ ও ‘ গৗরচিndকা’ পদ বলেত কী বাঝােনা হয় ? ‘ গৗরচিndকা’
পেদর
পদকতা ক ? তাঁর েtর পিরচয় দাও।
(খ) ‘ চতন -পূববতী’ ও ‘ চতন -পরবতী’ ব ব পদাবলীর মূল পাথক gিল সংেkেপ উদাহরণসহ
আেলাচনা কেরা।
(গ) ভােবাlাস বলেত কী বােঝা ? এই ধরেনর পেদ ব বতেttর কান্ বkব পিরsট হয় ? উদাহরণসহ
আেলাচনা কেরা।
(ঘ) ব ব পদাবলীর pাথনা িবষয়ক পেদর পিরচয় দাও। এই পযােয়র
কিবর কিব-kিতt আেলাচনা
কেরা।
(ঙ) ‘‘ ‘ব ভাষা’ সেনটিট মধুসূদেনর আtসমােলাচনারই ফসল।’’ — আেলাচনা কেরা।
(চ) ‘চtদশপদী কিবতাবলী’র অnগত পৗরািণক pস যুk কিবতা অবলmেন কিবর পুরাণ-pীিতর পিরচয়
দাও।
২।
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)

িনmিলিখত য- কােনা একিট pে র সংিkp উtর দাওঃ
‘মাধব বhত িমনিত কির তায়’ – কার লখা ? কান্ পযােয়র পদ ? কিব িক িমনিত জািনেয়েছন
মাধেবর কােছ ?
‘সই কবা নাইল শ াম নাম’ – কার লখা কান্ পযােয়র পদ ? ‘শ াম নাম’-এর মাধুয পদিটেত
কীভােব pকািশত হেয়েছ তা সংেkেপ লেখা।
‘সতত, হ নদ, tিম পড় মার মেন।’ – কান্ নেদর কথা বলা হেয়েছ ? তার pিত কিবর মেনাভাবিট
ব k কেরা।
‘চtদশপদী কিবতাবলী’র য কােনা একিট কিবতার গঠন সmেক আেলাচনা কেরা।

৫×১= ৫
১+২+২
১+২+২
৫
৫

——×——
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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
B.A. General Part-I Examination, 2020

BENGALI
PAPER-III
Time Allotted: 1 Hour

Full Marks: 25

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক।
১।

িনmিলিখত য- কােনা dিট pে র উtর দাওঃ

১০×২= ২০

(ক) ‘িহমালয় মণ’ pবেn িহমালেয়র সৗnয pাবিnকেক যভােব মুg কেরেছ তার বণনা দাও।
(খ) ‘‘ কােনা মায়ামntবেল সই সুদূর অতীত আবার িফের এলা নািক ?’’ অতীত, বতমান ও ভিবষ েতর
gিnরচনার কাযকারণ এস. ওয়ােজদ আিলর ‘ভারতবষ’ রচনা অবলmেন আেলাচনা কেরা।
(গ) ‘ দবী চৗধুরাণী’ উপন ােসর নামকরেণর সাথকতা িবচার কেরা।
(ঘ) ‘ দবী চৗধুরাণী’ উপন ােস নারীর আt-pিত ার লড়াই কীভােব ব k হেয়েছ, বুিঝেয় দাও।
(ঙ) ‘সুভা’ গেlর pkিতময়তা ও কাব ধিমতার িদকিট আেলাচনা কেরা।
(চ) ছােটাগl িহেসেব ‘ক াল’ গlিট সাথক িকনা আেলাচনা কেরা।
২।

িনmিলিখত য- কােনা একিট pে র উtর দাওঃ

৫×১= ৫

(ক) ‘ পাsমাsার’ গেl কান্ gােমর কথা বলা হেয়েছ ? পাsমাsােরর সে রতেনর গেড় ওঠা সmক
d-চার কথায় ব k কেরা।
(খ) ‘ভবানী ঠাkেরর মনsামনা িসd হইল।’ কীভােব ভবানী ঠাkেরর মনsামনা িসd হেলা ?
(গ) ‘‘মা আিম তামােদর সnান’’ – ক, কান্ pসে কােদর একথা বেলেছ ?
(ঘ) ‘ তামার dিট পােয় পিড়, আমার জেন কাউেক িকছু ভাবেত হেব না।’ – উিkিট কার ? pস সহ
ব াখ া কেরা।

২+৩
৫
১+২+২
২+৩

——×——
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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
B.A. General Part-II Examination, 2020

ELECTIVE BENGALI
PAPER-IV
Time Allotted: 1 Hour

Full Marks: 25

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক
১।

িনmিলিখত p gিলর উtর দাওঃ
(ক) দলবৃt ( াসাঘাত pধান) ছn কােক বেল ? এই ছেnর অপর নামgিল কী ? এই ছেnর
বিশ য্gিল দৃ াnসহ িববৃত কেরা।

১২

অথবা
(খ) উদাহরণ সহেযােগ সংjা দাওঃ

৪×৩ = ১২

মাtা, যিত, লয়
অথবা
(গ) ছnিলিপ pstত কেরাঃ (েয-েকােনা িতনিট )

৪×৩ = ১২

(অ) েহড অিফেসর বড়বাবু েলাকিট ভারী শাn
তার েয এমন মাথার বয্ােমা েকউ কখন জানত ?
(আ) েতর মতন েচহারা েযমন িনেবাধ অিত েঘার,
যা িকছু হারায় িগিn বেলন েক া েবটাই েচার।
(ই) মহাভারেতর কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কেহ েন পুণয্বান॥
(ঈ) hদয়ক মৃগমদ গীমক হার
েদহক সরবস েগহক সার।
(উ) কlনা tিম kাn হেয়েছা ঘন বেহ েদিখ াস,
বােরামাস েখেট লk কিবর একেঘেয় ফরমাস।
২।(ক) উপমা কােক বেল ? উদাহরণসহ উপমার pিতিট ে িণর আেলাচনা কেরা।

৩

অথবা
(খ) দৃ াnসহ সংjা েলেখাঃ (েয-েকােনা একিট )

৩×১ = ৩

বয্িতেরক, উৎেpkা, অপhnিত, যমক
অথবা
2063
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(গ) অলংকার িনণয় কেরাঃ (েয-েকােনা একিট)

৩×১ = ৩

(অ) েদিখবাের আঁিখ-পািখ ধায়।
(আ) আিনয়ােছ তব sামী বািn িনজgেণ।
(ই) চলচপলার চিকত চমেক কিরেছ চরণ িবচরণ।
(ঈ) কী সুnর মালা আিজ পিরয়াছ গেল pেচতঃ
(উ) িনdায় আkল রামা হন অেচতন।
চরণ-প জ েম ধায় অিলগণ॥
৩।

েয-েকােনা একিট pে র উtর দাওঃ
(ক) গীিতকিবতা কােক বেল ? ঊনিবংশ শতাbীর বাংলা গীিতকিবতার ে িণিবভাগ কের েয-েকােনা
একিট ে িণর সংিkp পিরচয় দাও।
(খ) কেমিড কােক বেল ? একিট কেমিডধমী নাটেকর আেলাচনা কের এই ধরেনর নাটেকর বিশ য্gিল
িচিhত কেরা।
(গ) েছাটগl কােক বেল ? একিট সাথক বাংলা েছাটগেlর আেলাচনা কের, েছাটগেlর বিশ য্gিল
িচিhত কেরা।
(ঘ) আ িলক উপনয্াস বলেত কী েবাঝ ? উদাহরণসহ এই ে িণর উপনয্ােসর বিশ য্gিল েলেখা।
——×——
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১০×১ = ১০

B.A./Part-II/Gen./(1+1+1) System/BNGG-V/2020

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
B.A. General Part-II Examination, 2020

ELECTIVE BENGALI
PAPER-V
Time Allotted: 1 Hour

Full Marks: 25

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক
১।

িনmিলিখত য- কান একিট pে র উtর দাওঃ

১৫×১= ১৫

(ক) রবীnd-কাব ধারায় ‘মানসী’র sান িনrপণ কেরা।
(খ) ‘সুরদােসর pাথনা’ কিবতািটর ভাববst আেলাচনা কেরা।
(গ)

ােজিড নাটেকর আদেশ ‘িবসজন’-এর মূল ায়ন কেরা।

(ঘ) pথা ও hদয়েবােধর dেnd kতিবkত রঘুপিতই ‘িবসজন’ নাটেকর pধান চিরt। — আেলাচনা কেরা।
(ঙ) ‘বাংলার মুখ’ কিবতািটর কাব েসৗnয িবচার কেরা।
(চ) ‘‘rপসী বাংলা’’ কাব gেn ‘বাংলােক ছেড় যাবার গভীর বদনা’ এবং ‘িফের আসার আনn িন’
যুগপৎ pকািশত হেয়েছ কীভােব, আেলাচনা কের দখাও।
২।

িনmিলিখত য- কােনা dিট pে র উtর দাওঃ

৫×২= ১০

(ক) ‘ ভরবী গান’- ক কিব kহক রািগনী বেলেছন কন ?
(খ) ‘‘ বhলাও একিদন গা েরর জেল ভলা িনেয় দেখিছল।’’ —
দেখিছল ?

বhলা কী দেখিছল ? কখন

(গ) ‘িবসজন’ নাটকিটর রচনাকাল লেখা। এই নাটেক নাট কার কান্ ঘটনােক grt িদেয়েছন ?
(ঘ) ‘আবার আিসব িফের’ কিবতািটেত ‘হয়েতা’ কথািটর পৗনঃপুিনক ব বহােরর কারণ িনেদশ কেরা।
——×——
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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
B.A. General Part-II Examination, 2020

ELECTIVE BENGALI
PAPER-VI
Time Allotted: 1 Hour

Full Marks: 25

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক
১।
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(চ)
২।

িনmিলিখত য- কান একিট pে র উtর দাওঃ
১৫×১= ১৫
‘ দনা-পাওনা’ উপন ােসর নামকরেণর সাথকতা িবচার কেরা।
‘ দনা-পাওনা’ উপন ােসর অpধান চিরtgিলর উপেযািগতা আেলাচনা কেরা।
‘ফিসল’ কথািটর অথ কী ? গlিটর ব নাধিমতা বুিঝেয় দাও।
‘ ধু করানী’ গেl মধ িবt জীবেনর আশা ও আশাভে র কািহিন িশিlত rপ পেয়েছ —
আেলাচনা কেরা।
‘তািরণী মািঝ’ গেl মানুেষর িচরnন জব pবৃিtর িচt কতটা সাথকভােব েট উেঠেছ তা বুিঝেয়
দাও।
‘এক পা dধ’ ছাটগেl মানুেষর মেনাগহেনর য রহস িচিtত হেয়েছ তার পিরচয় দাও।
য- কােনা dিট pে র উtর দাওঃ

৫×২ = ১০

(ক) ‘‘pজারা ভয় পায় ভিkও কের।’’ — কার কথা বলা হেয়েছ ? সংেkেপ তার পিরচয় দাও।
(খ) ‘dঃশাসনীয়’ গেlর বাsব pkাপট উেlখ কেরা।
(গ) ‘‘বুক ভিরয়া বাতাস টািনয়া লইয়া আkলভােব স কামনা কিরল, আেলা ও মািট।’’ — কার কথা বলা
হেয়েছ ? িবষয়িট ব াখ া কেরা।
(ঘ) ‘‘ সই ভােলা! বিলয়া জীবানn ষাড়শীর হাত ধিরয়া অgসর হইল।’’ — pস উেlখ কের ‘ সই
ভােলা’র পিরচয় দাও।
——×——
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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
B.A. General Part-III Examination, 2020

ELECTIVE BENGALI
PAPER-VII
Time Allotted: 1 Hour 30 Minutes

Full Marks: 50

The word limit mentioned below against each question to be strictly followed by the students:
1 mark-20 words / 5 marks-100 words / 10 marks-300 words / 15 marks-400 words.

১।

িনmিলিখত শbgিলর েয-েকােনা পাঁচিটর পিরভাষা েলেখাঃ

১×৫ = ৫

Alliteration, Bibliography, Conflict, Dramatic monologue, Fairy Tale, Metaphor,
Blank Verse, Anti-climax, Chorus, Limerick, Symbolic, Impressionism,
One-act-play, Myth, Ode.

২।

িনেm pদt রচনািটর prফ সংেশাধন কেরাঃ
(পি মব বাঙালা আকােডিমর বানানিবিধ অনুসাের)
‘েছেলটা’
েছেলটার বয়ব হব বছর দশক,
পেরর ঘেরর মানুস।
েযমন আগাচা েবের উেঠ ভাঙা েবরারধাের
মািলর যn নাই,
আেছ আলক বৃি
েপাকা মাকড় ধুেলা বািল
কেখান ছাগেল েদয় মুিরেয়
কখেনা মািরেয় েদয় গrর েত
মরেত চয় না, শk হেয় ওেঠ
ডাটা হয় েমাটা
পাতা হয় িছকন সবুজ।

৫

(পা িলিপ নীেচ দওয়া হল)
েছেলটার বয়স হেব বছর দেশক
পেরর ঘের মানুষ।
েযমন আগাছা েবেড় ওেঠ ভা া েবড়ার ধাের—
মালীর যt েনই,
আেছ আেলাক বাতাস বৃি ,
েপাকামাকড় ধুেলা বািল,
কখেনা ছাগেল েদয় মুিড়েয়
কখেনা মািড়েয় েদয় গrেত
তবু মরেত চায় না, শk হেয় ওেঠ,
ডাঁটা হয় েমাটা,
পাতা হয় িচকন সবুজ।
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৩।

েয-েকােনা একিট িবষয় অবলmন কের pবn রচনা কেরাঃ (অনিধক ৩০০ শেb)
(ক) সািহত পােঠর pেয়াজনীয়তা।

১৫×১ = ১৫

(খ) িdশততম জn বািষকীর আেলােক িবদ াসাগর।
(গ) গlকার রবীndনাথ।
(ঘ) িশkার মাধ ম rেপ মাtভাষার grt।
৪।

উদাহরণসহ সংjা দাওঃ (েয-েকােনা একিট )

৫×১ = ৫

sরেলাপ, িবিম ণ, েজাড়কলম শb, অপভাষা, তৎসম শb।
৫।

িনm pদt অংশিট আnজািতক
িলপ nর কেরাঃ

িনমূলক বণমালা (I.P.A.) অথবা েরামান বণমালা অনুসাের

৫

ভাল বই হেc jান এবং pjার ভা ার। যার কােছ এর চািব আেছ েসই এই ভা াের pেবশ করেত
পাের। এই চািবিট কী ? খুব সহেজ তা হেc পড়বার kমতা। েয পড়েত জােন েস পৃিথবীর মহান
িচnািবদেদর মহান িচnা ভাবনার িবষয়gিল মেন স য় করেত পাের। েয মানুষ কখনই বই েখােলিন
তার মন এেকবাের শূন থােক।
৬।

উtরবে পযটন িশেlর সmাবনা িবষেয় একিট pিতেবদন রচনা কেরা।
অথবা
বতমােন জল সংকট িবষেয় একজন পিরেবশিবেদর সে কাlিনক সাkাৎকার রচনা কেরা।
অথবা
েতামার kােবর পাঠাগাের একজন gnাগািরক েনওয়া হেব এই মেম একিট িবjাপেনর খসড়া pstত
কেরা।
অথবা
েতামার মহািবদ ালেয়র বািষক kীড়া-pিতেযািগতা উপলেk ছাt / ছাtী সংসেদর পk েথেক একিট
আমntণপেtর খসড়া রচনা কেরা।

৭।

ব ানুবাদ কেরাঃ

১০
১০

১০

৫

As Indians we have to live in India and work for India. But we must not forget
that we belong to the larger family of the world and the people living in other
countries are after all our cousins. It would be such an excellent thing if all the
people of the world were happy and contented, we have therefore to try to make
the whole world a happier place to live in.
——×——
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