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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 
B.A. Honours 2nd Semester Examination, 2021  

GE2-BENGALI 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 60 

ASSIGNMENT 

The figures in the margin indicate full marks. 

 িনmিলিখত য- কােনা চারিট  িবষেয় অয্াসাইনেমn (Assignment) pstত কেরা ১৫×৪ = ৬০

১। দলবৃt ছেnর অন ান  নামgিল েলেখা। উপযুk দৃ াnসহ এই ছেnর বিশ gিল েলেখা। 
  
২। উপমা অল ার কােক বেল ? উপযুk উদাহরণসহ উপমা অল ােরর ে িণিবভাজন কেরা। 

  
৩। pবােদর সংjা দাও। উপযুk উদাহরণসহ pবােদর বিচt আেলাচনা কেরা।

  
৪। েতামার পাঠ  েয-েকােনা পাঁচিট েলাকস ীেতর সংিkp পিরচয় দাও।

  
৫। ছnিলিপ pstত কেরাঃ

(ক)  যমুনাবতী সরsতী কাল যমুনার িবেয়
 যমুনা যােব রবািড় কািজতলা িদেয়। 

  
(খ)  হায় পাগিলনী জনা তব সভা মােঝ

 নািচেছ নতকী আিজ, গায়ক গাইেছ, 
 উথিলেছ বীণা িন তব িসংহাসেন 
 বেসেছ পুtহা িরপু – িমেtাtম এেব 

  
(গ)  ঘুেমর েদেশ ভািঙল ঘুম উিঠল কলsর

  গােছর শােখ জািগল পািখ, kসুেম মধুকর।
  

৬। অল ার িনণয় কেরাঃ 
(ক)  েকতকী েকশের েকশপাশ কেরা সুরিভ
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(খ)  .....কীিতবাস, কীিতবাস কিব,

 এ বে র অল ার! 
  

(গ)  সা ী জননীর দৃি
  সমুদ ত বাজ। 

  
(ঘ)  বন েথেক এেলা এক িটেয় মেনাহর।

 েসানার েটাপর েশােভ মাথার উপর।। 
  

(ঙ)  অিতবড় বৃd পিত িসিdেত িনপুণ।
 েকান gণ নাই তার কপােল আgন।। 

 ——×—— 
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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 

B.A. Programme 2nd Semester Examination, 2021  

DSC2-BENGALI 
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 60 

ASSIGNMENT 

The figures in the margin indicate full marks. 

  

 িনmিলিখত য- কােনা চারিট  িবষেয় অয্াসাইনেমn (Assignment) pstত কেরা ১৫×৪ = ৬০
১। উদাহরণসহ  সংjা দাওঃ  অkর, মাtা, যিত, পব, লয়।
   
২। কলাবৃt ছেnর অন ান  নামgিলর উেlখ কের উপযুk দৃ াnসহ এই ছেnর বিশ gিল লেখা। 
  
৩। ছnিলিপ pstত কেরাঃ

(ক)  হড অিফেসর বেড়া বাবু লাকিট বেড়া শাn,
 তার য এমন মাথার ব ােমা কউ কখেনা জান ্ ত ? 

  
(খ)  নীরেব দখাও অ ুিল tিল,

 অkল িসnু উিঠেছ আkিল, 
 দূের পি েম িবেছ তপন গগণ কােণ 
 কী আেছ হাথায় চেলিছ িকেসর অেnষেণ।  

  
(গ)  দাঁড়াও দাঁড়াও, পn kেণক দাঁড়ােয় যাও

 িক গান গািহেতিছেল বােরক আবার গাও। 
  
৪। উদাহরণসহ সংjা দাওঃ  ষ, rপক, সমাসিk, অপhnিত, ব জstিত।
  
৫। অনুpাস অল ার কােক বেল ? উদাহরণসহ অনুpাস অল ােরর িণgিল আেলাচনা কেরা। 
  
৬। অল ার িনণয় কেরাঃ 

(ক)  কমলাসেন কমলাসেন কমলাপিত িবহর।
  

(খ)  ক বেল ঈ র gp ব াp চরাচর,
 যাহার pভায় pভা পায় pভাকর ? 
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(গ)  পািখর নীেড়র মেতা চাখ tেল

 নােটােরর বনলতা সন। 
  

(ঘ)  kধার রােজ  পৃিথবী গদ ময়
 পূিণমার চাঁদ যন ঝলসােনা rিট। 

  
(ঙ)  িসংহ িজিন মাঝা খীিন

 তনু অিত কামিলনী। 
 

——×—— 
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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 

B.A./B.Sc./B.Com./BBA/BCA/BBA(TAH)/B.Voc. Honours/Programme 2nd Semester Examination, 2021  

AECC2-BENGALI (MIL) 

FOR B.A., B.SC., B.COM., BBA, BCA, BBA(TAH), B.VOC. 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 35 

ASSIGNMENT 

The figures in the margin indicate full marks. 

For B.A., B.Sc. & B.Com., BBA, BCA, BBA(TAH), B.Voc., (Honours & Programme Course) 

১। িনmিলিখত য- কােনা িতনিট  িবষেয় অয্াসাইনেমn (Assignment) pstত কেরাঃ ১০×৩ = ৩০

(ক) ‘সবুেজর অিভযান’ কিবতািটর রচনার pkাপট আেলাচনা কের এর মূল বkবয্ লেখা। 
(খ) ‘সবুেজর অিভযান’ কিবতার নামকরণ কতখািন সাথক হেয়েছ স সmেক আেলাচনা কেরা। 
(গ) ‘ বjািনক বুিd’ pবেn িবjান ও kসংsার িবষেয় রাজেশখর বসুর মেনাভাব বয্k কেরা। 
(ঘ) রবীndনাথ ঠাkেরর ‘ দনাপাওনা’ গেl পণ pথার য িন র িচt েটেছ তা আেলাচনা কেরা। 
(ঙ) সমেরশ বসুর ‘আদাব’ গlিটেত দা ার য ছিব আেছ তার srপ উদ ্ ঘাটন কেরা।

  
২। ব ানুবাদ কেরাঃ ৫×১= ৫

 In the middle of the big river, was a small island. The river swept round the 
island, sometimes clawing at its banks, but never going right over it. It was over 
twenty years since the river had flooded the island, and at that time no one had 
lived there. But for the last ten years a small mud-walled hut with a sloping 
thatched roof had stood there. The hut had been built into a huge rock, so only 
three of the walls were mud, and the fourth was rock. 

 
——×—— 
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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 
B.A. Honours 2nd Semester Examination, 2021  

CC3-BENGALI 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 60 

ASSIGNMENT 

The questions are of equal value. 
The figures in the margin indicate full marks. 

 িনmিলিখত য- কােনা চারিট  িবষেয় অয্াসাইনেমn (Assignment) pstত কেরা ১৫×৪ = ৬০

১। বাংলা গেদয্র িবকােশ ঈ রচnd িবদয্াসাগেরর অবদান আেলাচনা কের তাঁেক বাংলা গেদয্র জনক বলা 
যায় কী না স সmেক মতামত দাও। 

  
২। রবীndনাথ ঠাkেরর কাবয্-কিবতার পব িবভাজন কের য কােনা একিট পেবর িবsািরত আেলাচনা 

কেরা। 
  

৩। মধুসূদন দt রিচত নাটকgিলর সংিkp পিরচয় িদেয় বাংলা নাটেকর ইিতহােস তাঁর অবদান 
আেলাচনা কেরা। 

  
৪। বাংলা উপনয্ােস ঔপনয্ািসক শরৎচnd চে াপাধয্ােয়র িবেশষt িনণয়  কেরা।
  
৫। বাংলা ছােটাগেl তারাশ র বেnয্াপাধয্ােয়র অবদান আেলাচনা কেরা।
  
৬। আধুিনক বাংলা সািহেতয্র িবকােশ ‘ব দশন’, ‘ভারতী’ ও ‘সবুজপt’ পিtকার িমকা সmেক 

আেলাচনা কেরা।  
 

——×—— 
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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 
B.A. Honours 2nd Semester Examination, 2021  

CC4-BENGALI 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 60 

ASSIGNMENT 

The questions are of equal value. 
The figures in the margin indicate full marks. 

 িনmিলিখত য- কােনা চারিট  িবষেয় অয্াসাইনেমn (Assignment) pstত কেরা ১৫×৪ = ৬০

১। ভারতীয় আযভাষার িববতেনর একিট rপেরখা তির কের pাচীন ভারতীয় আযভাষার ভাষাতািttক 
বিশ gিল িচিhত কেরা। 

  
২। মধ  পযােয়র বাংলা ভাষার িণ িবভাজন কের য কােনা একিট িনর িবsািরত পিরচয় দাও। 

  
৩। tিম য উপভাষা অ েল বসবাস কেরা উপযুk দৃ াnসহ সই উপভাষার ভাষাতািttক বিশ gিল 

িলিপবd কেরা। 
  

৪। কী কী কারেণ শbােথর পিরবতন হয় ? উপযুk দৃ ােnর সহেযােগ শbাথ পিরবতেনর সূtgিলর 
পিরচয় দাও। 

  
৫। বাংলা শbভা ােরর িবেদিশ উপাদানgিল সmেক িবsািরত আেলাচনা কেরা।

  
৬। িটকা লেখাঃ সমীভবন, অপভাষা, জাড়কলম শb।
 

——×—— 
 


