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3RD SEMESTER EXAMINATION 2021 

AWARD : B.A. (PROGRAM) 

DISCIPLINE : BENGALI 

COURSE TYPE : SE (PROGRAM) 

COURSE CODE : BAPBNGSE301 

COURSE NAME : রচনাশক্তির ননপুণ্য 

 

Full Marks: 40                     Time: 2 Hours 

দক্তিণ্ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্তি প্রশ্নমান ক্তনর্দেশক। 

পরীিার্েীর্দর যর্াসম্ভব ক্তনর্ের ভাষায় উত্তর ক্তদর্ে হর্ব। 

১। যয-যকার্না পাাঁচক্তি প্রর্শ্নর উত্তর দাও:                    ১X৫ 

       ক)  সংবাদ কার্ক বর্ি? 

        খ্)  প্রক্তের্বদন রচনার উর্েশয কী? 

        গ)  ‘হিুদ সাংবাক্তদকো’ শব্দক্তির ইংর্রক্তে পক্তরভাষা কী? 

        ঘ)  নেুন অনুর্েদ ক্তনর্দেশ করার েনয কী ক্তচহ্ন বযবহার করা হয়? 

        ঙ)  আনুষ্ঠাক্তনক পর্ের একক্তি উদাহরণ্ দাও। 

       চ)  বযক্তিগে পর্ে ক্তনর্ের ক্তিকানা পর্ের যকান ক্তদর্ক যিখ্া হয়? 

        ছ)  কর্ির্ের অধ্যির্ক পে ক্তিখ্র্ি কীভার্ব সর্বাধ্ন করর্ে হয়? 

        ে)  অনুর্েদ কার্ক বর্ি? 

 

২। যযর্কার্না পাাঁচক্তি প্রর্শ্নর উত্তর দাও:                              ২X৫ 

             ক)   বযক্তিগেপে ও প্রক্তেষ্ঠাক্তনক পর্ের মর্ধ্য দু’ক্তি পার্েকয ক্তনর্দেশ কর্রা। 

       খ্)  রােননক্তেক প্রক্তের্বদন কার্ক বিা হয় ? 

       গ)  অনুর্েদ ও পক্তরর্ের্দর মর্ধ্য পার্েকয ক্তক ? 

       ঘ)  প্রক্তের্বদন রচনা করর্ে যগর্ি যকান যকান ক্তবষয় নের যদওয়া প্রর্য়ােন ? 



       ঙ)  প্রক্তেষ্ঠাক্তনকপর্ে যরাড়পে সংর্যাের্নর কারণ্ কী ? 

       চ)  যেিা পক্তরষর্দর প্রধ্ানর্ক পে ক্তিখ্র্ে হর্ি যসক্তি কী ধ্রর্ণ্র পে হয়? োর ভাষা যকমন হওয়া উক্তচৎ ?  

       ছ)  মানক্তবক আর্বদনমূিক প্রক্তের্বদন কার্ক বর্ি ? 

       ে)  প্রক্তের্বদন রচনার্ে সংক্তিপ্তো যকন আবশযক ? 

 

 

 ৩। যযর্কার্না ক্তেনক্তি প্রর্শ্নর উত্তর দাও:         ৫X৩ 

             ক)  ভাবার্ে যির্খ্া:  

              

                    শক্তিদম্ভ স্বার্ের্িাভ মারীর মেন 

             যদক্তখ্র্ে যদক্তখ্র্ে আক্তে ক্তঘক্তরর্ছ ভুবন                     

            যদশ হর্ে যদশান্তর স্পশে ক্তবষ োর 

             শাক্তন্তময় পল্লী যে কর্র ছারখ্ার 

            যয প্রশান্ত সরিো আর্ন সমুজ্জ্বি 

             যের্হ যাহা রসক্তসি, সর্ন্তার্ষ শীেি 

             ক্তছি োহা ভারর্ের ের্পাবনের্ি। 

            ক্তচত্ত যযর্া ক্তছি যসর্া এি দ্রবযরাক্তশ 

             েৃক্তপ্ত যযর্া ক্তছি যসর্া এর্িা আড়বর, 

            শাক্তন্ত যযর্া ক্তছি যসর্া স্বার্র্ের সমর । 

 

       খ্)  বেেমান ওক্তমরণ্ সংরমণ্ সম্পর্কে একক্তি সংবাদপর্ে প্রকার্শর উপর্যাগী একক্তি প্রক্তের্বদন রচনা কর্রা। 

       গ)  ২১ যেব্রুয়াক্তর- আন্তেোক্তেক মােৃভাষা ক্তদবস সম্পর্কে একক্তি অনুর্েদ রচনা কর্রা। 

       ঘ)  অনিাইন যিখ্াপড়ার অসুক্তবধ্া সম্পর্কে একক্তি অনুর্েদ যির্খ্া। 

       ঙ)  িাইর্েক্তরর্ে বইর্য়র সংখ্যা বাড়ার্নার েনয আর্বদন োক্তনর্য় যোমার কর্ির্ের অধ্যির্ক একক্তি পে যির্খ্া। 

 



  ৪। যযর্কার্না একক্তি প্রর্শ্নর উত্তর দাও:         ১০X১ 

ক)  ক) ভাবসম্প্রসারণ্ যির্খ্া: 

             

                ‘যকর্রাক্তসন ক্তশখ্া বর্ি মাক্তির প্রদীর্প 

ভ              ভাই বর্ি ডার্কা যক্তদ ক্তদব গিা ক্তির্প।’  

      

       খ্)  যসাশযাি ক্তমক্তডয়ার ভার্িা-মন্দ ক্তবষর্য় একক্তি অনুর্েদ রচনা কর্রা। 

       গ)  দীঘেক্তদন বন্ধ র্াকার পর মহাক্তবদযাির্য় পিনপািন ক্তনয়ক্তমে শুরু হর্য়র্ছ- যোমার অক্তভজ্ঞোর     

              কর্া োক্তনর্য় বনু্ধর্ক একক্তি ক্তচক্তি যির্খ্া। 

 

 

 


