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UG 5th Semester Examination 2021

Award : BA (PROGRAM)

Discipline: Bengali

Course Type : SE(PROGRAM)

Course Code : BAPBNGSE501

Course Name : ব্ববহারি বহংলহ চচ্হ

Full Marks: 40 Time: 2 Hours

দা্ষ পহরা সংখ্হাাল প্রহ্ া্রদ্েি।

পরী্হষ্ীরদর যষহসমব া্রের ভহষহয় উতর াদরে বরব।

১। যযরিহর্হ পহঁচাি পর্র উতর দহও: ১X৫

ি) ‘াবজহপ্’ ের্র ইংররাে পােে্ যলরখহ।

খ) াবজহপর্র দুাি পহঠ্ রহধ্ররর ্হর যলরখহ।

গ) ‘বঙীয় যিহষ’ গররর রচায়েহ যি?

ঘ) অ্ররযহেি িহরি বরল?

ঙ) প্ সংরেহধর্ যর্ বসহরে যিহ্ াচহ ব্ববহর িররব?

চ) Synopsis ে্াির পারভহষহ যলরখহ।

ছ) বহংলহ পারভহষহ াবষয়ি রচ্হাি িে সহরল যি পিহে িরর্?

ে) ‘অচ্্হ’ এবং ‘অর্্হ’ – যিহ্ বহ্হ্াি াঠি ?

২। যযরিহর্হ পহঁচাি পর্র উতর দহও: ২X৫

ি) শবষরণলি াবজহপ্ িহরি বরল? দুাি উদহবরষ দহও।

খ) লহই্বয় সহবহর্র াবজহপ্াি যলরখহ।

গ) প্ সংরেহধর্ ‘্হঁি িরহরে’ এবং ‘সর বর্’ ব্ববহরর যিহ্ াচহ যদখহর্হ বয়?

ঘ) প্ সংরেহধর্ ‘পরয়ন এবং পহইিহ’ বলরে াি যবহাহয়?

ঙ) যষহষ্ পারভহষহর া্র্হরষর পহষারি েে্ াি?

চ) Article এবং Solo এর পারভহষহ যলরখহ।

ছ) ‘বহ্হ্ সারাে’ এর সভহপাে যি াছরল্? এই সারাের অ্্ এিে্ সদরস্র ্হর যলরখহ।

ে) গহঙুলী ও গহঙুাল এর ররধ্ যিহ্ বহ্হ্াি শু এবং যি্?



৩। যযরিহর্হ াে্াি পর্র উতর দহও: ৫X৩

ি) াবজহপর্র িু্ল সমরি্ সংা্ষ আরলহচ্হ িররহ।

খ) োর যি্হ-যবচহ, ির্খহাল, পহত চহই, াে্িেহ এবং ্হর পদবী পারবে্্- এই াবষয় াালর যশা্বু াবজহপ্ রচ্হ

িররহ।

গ) এিে্ প্ ারডহররর পহল্ীয় দহায়ত বহ িহে াাল যলরখহ।

ঘ) পারভহষহ যলরখহ (যয যিহ্ পহঁচাি)

Belles letter, Casual, Demography, Grant, Nomads, Regionalism, Title page

ঙ) অ্্ ভহষহ যষরি আগে ে্াালর বহ্হ্ াবাধ সমরি্ আরলহচ্হ িররহ।

৪। যযরিহর্হ এিাি পর্র উতর দহও: ১০X১

ি) আদে্ াবজহপ্ রচ্হর েে্াাল সমরি্ াবসহারে আরলহচ্হ িররহ।

খ) বহংলহ বহ্হর্ ‘ষ’ আর ‘্’ এবং স-ষ-ে এর ব্ববহর সমরি্ আরলহচ্হ িররহ।

গ) পহনুালাপর পহঠ ারালরয় া্রচর প্াি সংরেহধ্ িররহ।

পহনুালাপ :

বঠহৎ রর্ পরে যগল, বহিহল বল যছরলরবলহয় যবহরি িরর পদহয় আসাছলুর-এিাদ্ রহাতর পহয় দুরিহর সরয় ঘুর যভরঙ

যযরেই যবহরির েহ্হলহিহ েুরল ধরর রুখ বহােরয় যদখলুর া্সরঙ ্দীর উপরর ্ুি্ুরি যে্হৎসহ বরয়রছ, এিাি যছহ্ াডাঙরে

এিে্ যছহিরহ এিলহ দহঁে যবরয় চরলরছ, এরা্ ারা্ গলহয় গহ্ ধরররছ গহ্ েহর পণরব্ যের্ ারা্ িখর্হ শা্ া্।

প্ :

বঠহে রর্ পরে যগল বহিহলবল যছরলরবলহয় যবহরি িরর পদহয় আস াছলুর- এিাদ্ রহাতর পহয় দুরিহর ঘুর যভরঙ যযরে

যবহরির েহ্হলহিহয় েুরল ধরর রুখবহােরয় যদখলুর া্সরঙ ্াদর উপরর ্ুি ্ুরি যে্হৎসহ বরয়রছ, যছহ্ াডাঙরে এিে্

যিহছরহ এিলহ দহঁেরবরয় চরলরছ এরা্ ারা্ গলহয়গহ্ ধরররছ গহ্ েহর পণরব্ যের্ ার্ িখর্হ শা্ া্।



Course Code : BAPBNGSE502

Course Name : অ্ুবহদচচ্হ (ইংররাে যষরি বহংলহ)

১। যযরিহর্হ পহঁচাি পর্র উতর দহও: ১X৫

ি) বহংলহয় অ্ুবহদ িররহ - The national flag is an emblem of a free country.

খ) বঙহ্ুবহদ বলরে িী যবহাহয় ?

গ) অ্ুবহদ বলরে িী যবহাহয় ?

ঘ) বহংলহয় অ্ুবহদ িররহ - A friend in need is a friend indeed.

ঙ) এিাি রণলহ্ুগ অ্ুবহরদর উদহবরষ দহও।

চ) বহংলহয় অ্ুবহদ িযরহ- There is nothing like a book.

ছ) বহংলহয় অ্ুবহদ িররহ – Self-love is man’s instinctive tendency.

ে) বহংলহয় অ্ুবহদ িররহ – Restrain your impulse.

২। যযরিহর্হ পহঁচাি পর্র উতর দহও: ২X৫

ি) অ্ুবহদেত সমরি্ সহমােি ধহরষহাি িী?

খ) অ্ুবহদচচ্হর রণল ল্্ িী?

গ) সংা্ষ অ্ুবহদ িহরি বরল?

ঘ) িাবেহর অ্ুবহদ বলরে িী যবহাহয়?

ঙ) ভহরলহ অ্ুবহদরির দুাি াষ যলরখহ।

চ) উৎস ভহষহ ও ল্্ ভহষহ িহরি বরল?

ছ) অ্ুবহরদর পিরষ যিশেলরি িয়াি সরর ভহগ িরহ যহয় ও িী িী?

ে) াবাভন পিহর অ্ুবহরদর উদহবরষ দহও।

৩। যযরিহর্হ াে্াি পর্র উতর দহও: ৫X৩



ি) বহংলহয় অ্ুবহদ িররহ :

Patriotism is love for one’s country. It is a powerful sentiment and wholly unselfish and noble. A Patriot can
Sacrifice even his own life for the good of the country. It is idealism that gives courage and strength. But
false Patriotism makes a man narrow minded and selfish.

খ) আ্ারি অ্ুবহরদর ববাে্্াাল যলরখহ।

গ) আ্ারি অ্ুবহরদর সরঙ ভহবহ্ুবহরদর পহষ্ি্াাল আরলহচ্হ িররহ।

ঘ) অ্ুবহদিরর্র য্রত আ্ারি অ্ুবহদ ও ভহবহ্ুবহরদর ররধ্ যিহ্াি গবষরযহগ্ ও যি্ গবষরযহগ্? যেহরহর উতররর

সহরপর্ যুা্ দহও।

ঙ) ইংররাে যষরি বহংলহয় অ্ুবহরদর া্য়রাাল উদহবরষ সবরযহরগ আরলহচ্হ িররহ।

্৪। যযরিহর্হ এিাি পর্র উতর দহও: ১০X১

ি) অ্ুবহদিরর্র য্রত অ্ুবহদরির িী িী াবষয় সমরি্ সেি্ ষহিহ বহঞ্ীয়? অ্ুবহদিরর্র সরস্হাাল া্ধ্হরষ িররহ।

খ) অ্ুবহদচচ্হ যি্ পরয়হে্ েহ া্রের ভহষহয় যলরখহ।

গ) বহংলহয় অ্ুবহদ িররহ :

The most urgent need of India today is to find means of reducing the want and distress of her people the
cultivators live in the most terrible condition. They grow food for us, but themselves remain unfed. The
workers is mills and factories live in great misery unclean huts. Those who are little higher in rank are really
much poorer than the most ordinary people in other countries. We should try our best to improve the
condition of our common people as they are the largest part of the nation.


