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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
B.A. General Part-III Examination, 2021

ঐিcক বাংলা
সpম পt
Time Allotted: 3 Hours

Full Marks: 100

ASSIGNMENT
পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক
পরীkাথীরা যথাসmব িনেজর ভাষায় িনিদ শbসীমার মেধ উtর কিরেব।
িনেচর েয-েকােনা পাঁচিট িবষেয় অয্াসাইনেমn (assignment) pstত কেরা
১।

িনmিলিখত পিরভাষাgিলর অথ লেখাঃ

২০×৫ = ১০০
১×২০ = ২০

Absurd, Allegory, Ballad, Catharsis, Dialect, Epic, Fairy Tale, Image,
Mythology, Plot, Romance, Irony, Limerick, Utopia, Trilogy, Wit, Saga, Novel,
Ode, Genre.

২।

prফ সংেশাধন কেরাঃ

২০
prফ
dই িবঘা জিম
রবীndনাথ ঠাkর
ধু িবেঘ-dই িছল মার ইঁ , আর সব গেছ ঋেণ।
বাবু বলেলন, ‘‘বুেঝছ উেপন ? এ জিম লইব িকেন।
কিহলাম আিম, ‘‘tিম sামী, িমর অn নাই।
চেয় দখ মার আেছ বেড়া জার মিরবার মেতা ঠাঁই।’’
িন রাজা কেহ, ‘‘বাপু, জান তা হ, কেরিছ বাগান খানা,
পেল dই িবেঘ পেs ও দেঘ সমান হইেব টানা –
ওটা িদেত হেব।’’ কিহলাম তেব বেk জুিড়য়া পািন
সজল চেk, ‘‘কrণরেk গিরেবর িভেটখািন!
সp পুrষ যথায় মানুষ স মািট সানার বারা,
দেন র দােয় বচিব স মােয় এমিন লkীছাড়া!’’
আঁিখ কির লাল রাজা kণ কাল রিহল মৗনভােব;
কিহেলন শেষ krর হেস হািস, আcা, স দখা যােব।’’
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পা িলিপ
dই িবঘা জিম
রবীndনাথ ঠাkর
ধু িবেঘ dই িছল মার ঁই, আর সবই গেছ ঋেণ।
বাবু বিলেলন, ‘‘বুেঝছ উেপন ? এ জিম লইব িকেন।’’
কিহলাম আিম, ‘‘tিম sামী, িমর অn নাই।
চেয় দেখা মার আেছ বেড়া- জার মিরবার মেতা ঠাঁই।’’
িন রাজা কেহ, ‘‘বাপু, জান তা হ, কেরিছ বাগানখানা,
পেল dই িবেঘ pেs ও দীেঘ সমান হইেব টানা –
ওটা িদেত হেব।’’ কিহলাম তেব বেk জুিড়য়া পািণ
সজলচেk, ‘‘কrণ রেk গিরেবর িভেটখািন!
সp পুrষ যথায় মানুষ স মািট সানার বাড়া!
দেন র দােয় বিচব স মােয় এমিন লkীছাড়া!’’
আঁিখ কির লাল রাজা kণকাল রিহল মৗনভােব;
কিহেলন শেষ krর হািস হেস, ‘‘আcা স দখা যােব।’’
৩।

সািহত িবষয়ক pবn লেখাঃ ( য- কােনা একিট)
(ক) ছাটগlকার রবীndনাথ
(খ) বাংলা গীিতকিবতার ধারা
(গ) জনসমােজ িবjাপেনর pভাব।

২০×১ = ২০

৪।

উদাহরণসহ সংjা দাওঃ
sরাগম, সমাkরেলাপ, লাকিনrিk, অধ-তৎসম শb।

৫।

আnজািতক িনমূলক বণমালার িচh (IPA) ব বহার কের অথবা রামান হরেফ িলপ nর কেরাঃ

৫×৪ = ২০

২০

pথম বয়েস bhচযপালন কিরয়া িনয়েম সংযেম জীবনেক গিড়য়া tিলেত হইেব,
ভারতবেষর এই pাচীন উপেদেশর কথা tিলেত গেল অেনেকর মেন এই তক
উিঠেব, এ য বেড়া কেঠার সাধনা। ইহার dারা না হয় খুব একটা শk মানুষ
তির কিরয়া tিলেল, না হয় বাসনার দিড়দড়া িছঁিড়য়া মs একজন সাধুপুrষ
হইয়া উিঠেল, িকnt এ সাধনার রেসর দান কাথায় ? কাথায় গল সািহত , িচt,
সংগীত ? মানুষেক যিদ পুরা কিরয়া tিলেত হয় তেব সৗnযচচােক ফাঁিক দওয়া
চেল না।
৬।(ক) কেরানা অিতমাির ( কািভড ১৯)-এর িবষেয় একজন ডাkারবাবুর সে একিট কাlিনক সাkাৎকার
রচনা কেরা।
(খ) তামার এলাকার রাsাঘােটর dরবsা িবষেয় একিট িরেপাটাজ লেখা।
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৭।(ক) তামার এলাকায় একিট সাংskিতক অনু ান আেয়ািজত হেব তার িববরণ িদেয় দিনক সংবাদপেtর
জন একিট িবjাপন pstত কেরা।
(খ) একজন চাkির pাথী িহেসেব জীবনপ ীসহ িনেয়াগকতার উেdেশ একিট আেবদনপt রচনা কেরা।

১০

৮।

২০

বাংলায় অনুবাদ কেরাঃ

১০

Bengali (also called Bangla) is a language spoken throughout
South Asia in Bangladesh, West Bengal, and Lower Assam. It is
spoken widely throughout the area and is the second-most
important language in South Asia–second only after Hindi. 265
million people across the world speak Bengali; 228 million of
those people speak the language as their first language. It’s the
seventh most-spoken language in the world. Like the English
language, Bengali doesn’t use grammatical gender; though, the
sentence structure differs from English as it utilizes subject,
object, verb structure instead of a subject, verb, object structure.
——×——
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