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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
B.A./B.Sc./B.Com. Honours/General Part-III Examination, 2021

COMPULSORY BENGALI
Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50

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

২০×১= ২০
১০

১।(ক) ভাবসmpসারণ কেরাঃ
স লড়াই ঈ েরর িবrেd লড়াই / য যুেd ভাইেক মাের ভাই।

১০

(খ) সংিkpসার রচনা কেরাঃ
সাধারণ ধm-িশkেকর dারা ধm য মূিtেত পৃিথবীেত সংsািপত হইয়ােছ তাহা অpীিতকর বেট।
এেদেশর আধুিনক ধেmর আচােয রা য িহnুধম ব াখ াত ও রিkত কেরন, তাহার মূিt ভয়ানক।
উপবাস, pায়ি t, পৃিথবীর সমs সুেখ বরাগ , আtপীড়ন, ইহাই অধ াপক ও পুেরািহত মহাশেয়র
িনকট ধm। gী কােল অিতশয় উtp ও tষাপীিড়ত হইয়া যিদ একপাt বরফজল খাইলাম, তেব
আমার ধm ন হইল। jর িবকােরর rগ্ণশয ায় কে pাণ যায় যায় হইয়ােছ; ডাkার আমার pাণ
রkােথ যিদ ঔষেধর সে আমায় পাঁচ ফাঁটা bা ী খাওয়াইেলন, তেবই আমার ধm গল। আট
বৎসেরর kমারী কন া িবধবা হইয়ােছ, য bhচেয র পীড়েন পীিড়ত কিরয়া তাহােক কাঁদাইেত হইেব,
আপিন কাঁিদেত হইেব, পিরবারবগেক কাঁদাইেত হইেব নিহেল ধm থােক না। ধেmাপাjেনর জন
কবল পুেরািহত মহাশয়েক দাও, grঠাkরেক দাও, িন ম, sাথপর, লাভী, kকmাসk
িভেkাপজীবী bাhণিদগেক দাও, আপনার pাণপতেন উপািজত ধন সব অপােt ন s কর। এই মূিt
ধেmর মূিt নেহ – একটা পশািচক কlনা। অথচ আমরা বাল কাল হইেত ইহােক ধm নােম অিভিহত
হইেত িনয়া আিসেতিছ।

২।(ক) সাmpদািয়কতার সমস া ও তার pিতেরােধ ছাtসমােজর িমকা িবষেয় একিট ভাষণ pstত কেরা।
(খ) কেলেজর ম াগািজন pকাশ উপলেk ছাtছাtীর কােছ থেক কিবতা / pবn / গl চেয় ছাt
সংসেদর পk থেক একিট িবjিp রচনা কেরা।
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১০
১০

Turn Over
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িনেচর েয-েকােনা dিট িবষেয় অয্াসাইনেমn (assignment) pstত কেরা

১৫×২= ৩০

৩।

রবীndনাথ ঠাkর তাঁর ‘শ ’ কিবতািটেত সমকালীন িব - pিkেত শে র grt কীভােব উপলিb
কেরেছন তা লেখা।

১৫

৪।

‘বইপড়া’ pবেn pাবিnক বইপড়ার উপেযািগতা সmেক য মতামত িদেয়েছন তা লেখা।

১৫

৫।

‘ইjত’ গlিট অনুসরেণ সুিমtা চিরtিট িচিtত কেরা।

১৫

৬।

‘অভাগীর sগ’ গlিটর কািহিন িবে ষণ কের নামকরেণর সাথকতা আেলাচনা কেরা।

১৫

——×——
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