
B.A. Part-III (General) Examination, 2020

বাংলা ( জনােরল)

চতুথ প

সময় : ২ ঘ া পূণমান: ৫০

দি ণ- া সংখ া িল ে র মান িনেদশক।

যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র দাও।

উ রপ সবািধক তেরা পৃ ার মেধ স ূণ করেত হেব

১) য- কােনা চারিট ে র উ র দাও : ৪×৫=২০

ক) কেলেজ অনলাইন াস করার আেবদন জািনেয় অধ মহাশেয়র কােছ প লেখা।

খ) তামার এলাকায় একিট ঐিতহ বাহী উৎসব স েক সংবাদপে কােশর উপেযাগী একিট িতেবদন রচনা

কেরা।

গ) ইংরািজেত অনুবাদ কেরা:

এই ামখািনেত অেনক িল কুিটর ও াসাদ দিখলাম, িক আিম একিটও লাক দিখেত পাইলাম না। পেথ

কােনা িভ ুক নাই ; কােনা পু িরণীেত কহ ান কিরেতিছল না। বাজাের সাির সাির বড় দাকান িল সব ব

িছল।

ঘ) িতেবদন কােক বেল? সংবাদ এবং িতেবদেনর মেধ পাথক লেখা। িতেবদন রচনার উে শ

কী?

ঙ) প কােক বেল? প কয় কার ও কী কী? ািত ািনক পে র উদাহরণ দাও।

চ) ফ সংেশাধন কেরা:

পা ুিলিপ: তামার ছুিট নীল আকােশ,

তামার ছুিট মােঠ,

তামার ছুিট থইহারা ওই

িদিঘর ঘােট ঘােট।



ফ: তা মার ছূিট নীলাকােশ,

তামাড় ছঙিঠ মােট,

তামার ছুিট থাই হারা ঐ

দীিঘর ঘােটর ঘােট।

২) য- কােনা িতনিট ে র উ র দাও: ৩×১০=৩০

ক) পি মব সরকােরর কন া ক িবষেয় সংবাদপে কােশর উপেযাগী একিট িতেবদন রচনা

কেরা।

খ) আমফান ঝেড়র তা ব কীভােব বাংলার একাংেশর জনজীবেন িবপযয় সৃি কেরেছ তা জািনেয় সংবাদপ

কােশর উপেযাগী একিট প রচনা কেরা।

গ) বাংলায় অনুবাদ কেরা:

Gofur, the weaver, ( Gofur of the weaver caste) had his dwelling on a meadow on the

skirt of the village. It was just a hut with a verandah. The mud walls had come down and

there was no thatch on the roof. There Gofur and his daughter somehow managed to lay

their heads in and pass their days. This hut was all that Gofur had. He had also an old

bull, whom he endearingly called Mohesh. Mohesh was, as it were, a son to him.

ঘ) ব লেখা: বাংলা লাকসািহত

ঙ) ব লেখা: বাংলা গদ সািহেত ঈ রচ িবদ াসাগর


