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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 
B.A. Honours 4th Semester Examination, 2021  

GE4-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। িম বৃt ছnেক অন ান  কী কী নােম অিভিহত করা হয় ? উপযুk দৃ াnসহ িম বৃt ছেnর 
বিশ gিল িলিপবd কেরা। 

  
২। উপমা অল ােরর িণিবভাগ কের অnতঃ d’িট কের উদাহরেণর সাহােয  এই িণgিলর িবsািরত 

পিরচয় দাও। 
  

৩। pবােদর সংjা ও বিশ  লেখা। pবােদ সমাজিচt কীভােব উেঠ আেস উপযুk দৃ াnসহ তার 
পিরচয় দাও। 

  
৪। তামার পাঠ  লাকিশlgিলর উপযুk দৃ াnসহ পিরচয় দাও।

  
৫। ছnিলিপ pstত কেরাঃ

(ক)  পিkরােজর খয়াল হেলা ঘাস খােব

 sেগ কাথায় ঘাস পােব 

 একিদন স ইnd রাজার সুেখর দশ 

  শূন  কের িনrেdশ। 
  

(খ)  দখ নািক হায় বলা চেল যায় সারা হেয় এল িদন,

 বােজ পূরবীর ছেn রিবর শষ রািগনীর বীণ। 
  

(গ)  আিম kাn pাণ এক চািরিদেক জীবেনর সমুd সেফন

 আমাের d-দ  শািn িদেয়িছল নােটােরর বনলতা সন। 
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৬। অলংকার িনণয় কেরাঃ
(ক)  এ পৃিথবীেত এক সmpদােয়র লাক আেছ, তাহারা যন খেড়র আgন।  

  
(খ)  আিছলাম একািকনী বিসয়া কানেন।

 আিনল তামার পিত বািn িনজgেণ।। 
  

(গ)  এমন মানব-জিমন রইল পিতত

 আবাদ করেল ফলেতা সানা। 
  

(ঘ)  আশীবাদ-ছেল মেন নিমতাম আিম!
  

(ঙ)  খ ন অ ন আঁিখ ভাল শােভ।

 ——×—— 
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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 
B.A. Honours 4th Semester Examination, 2021 

CC8-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 িথেয়টােরর উdেব কলকাতায় pিতি ত িবেদিশ র ালয়gিলর িমকা ও অবদান আেলাচনা 
কেরা। 

  
২। ন াশনাল িথেয়টার pিত ার ইিতহাস িববৃত কের বাংলা নাটক ও র মে র ইিতহােস এই িথেয়টােরর 

অবদান আেলাচনা কেরা। 
  

৩। ‘নীলদপণ’ নাটেকর চিরtgিলর িণিবভাজন কের িবিভn ধরেনর চিরt সৃজেন দীনবnু িমেtর 
সাফল  ও ব থতা সmেক আেলাচনা কেরা।  

  
৪। ‘নীলদপণ’ নাটকিট রচনা ও pকােশর সময় নাট কার দীনবnু িমt কী কী সমস ার সm ুখীন 

হেয়িছেলন এবং এসেবর পছেন য সমs কারণ িছল সgিল িলিপবd কেরা। 
  

৫। ােজিড কােক বেল ? একিট ােজিডধমী নাটক িহেসেব ‘জনা’ নাটকিটেক অিভিহত করা যায় কী না 
স িবষেয় মতামত pদান কেরা।  

  
৬। ‘জনা’ নাটেকর অpধান বা গৗণ চিরtgিল য সমs নাট pেয়াজন িসd কেরেছ সgিল িববৃত 

কেরা। 
 

——×—— 
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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 
B.A. Honours 4th Semester Examination, 2021  

CC9-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। kািসক িথেয়টােরর pিত া ও অিভনয়কেমর পিরচয় িদেয় বাংলা নাটক ও র মে র ইিতহােস এই 
িথেয়টােরর অবদান আেলাচনা কেরা। 

  
২। বাংলা নাটক ও র মে র ইিতহােস িশিশর ভাdড়ীর অবদান আেলাচনা কেরা।

  
৩। ঐিতহািসক নাটক কােক বেল ? িdেজndলাল রােয়র ‘সাজাহান’ নাটকিট ঐিতহািসক নাটক িহেসেব 

কতখািন সফল স িবষেয় আেলাকপাত কেরা। 
  

৪। ‘সাজাহান’ নাটেকর স ীতgিল এর নাট রস সৃজেন কী িমকা পালন কেরেছ স সmেক আেলাচনা 
কেরা। 

  
৫। ‘রেথর রিশ’ নাটেকর চিরt পিরকlনায় রবীndনাথ ঠাkেরর kিতt আেলাচনা কেরা।

  
৬। ‘রেথর রিশ’ নাটেক নাট কার রবীndনাথ ঠাkর য ভাবনােক pিতি ত করেত চেয়েছন তা িনrপণ 

কেরা। 
 

——×—— 
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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 
B.A. Honours 4th Semester Examination, 2021  

CC10-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। ‘কপালk লা’ উপনয্ােসর নািয়কা চিরtিট পিরকlনায় ঔপনয্ািসক বি মচnd চে াপাধয্ােয়র kিতt 
িবচার কেরা। 

  
২। ‘কপালk লা’ উপনয্ােস অেলৗিকক ও অিতpাkত উপাদােনর pেয়ােগর ফেল এর উপনয্াস ধম কতটা 

রিkত হেয়েছ আেলাচনা কেরা। 
  

৩। শরৎচnd চে াপাধয্ায় ‘পlীসমাজ’ উপনয্াসিটেত পlীর সমাজিচt আঁকেত িগেয় য সমs অpধান বা 
গৗণ চিরt সৃি  কেরেছন তােদর পিরচয় দাও। 

  
৪। ‘পlীসমাজ’ উপনয্ােসর নায়ক রেমশ একিট আদশবাদী চিরt; তােক রk-মাংেসর মানুষ বেল মেন 

হয় না — আেলাচনা কেরা। 
  
৫। ‘আরণয্ক’ উপনয্ােস গৃহীত অ লিটর pিত কথক সতয্চরেণর য দরদ ও ভােলাবাসা pকাশ পেয়েছ 

তার পিরচয় দাও। 
  

৬। ‘আরণয্ক’ উপনয্ােস সাঁওতাল জনেগা ীর য ছিব অি ত হেয়েছ তার পিরচয় দাও।
 

——×—— 
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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 
B.A. Honours 4th Semester Examination, 2021 

SEC1 (P2)-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। pবn pstত কেরাঃ জnশতবেষ সত িজৎ রায়।

  
২। pবn pstত কেরাঃ অনলাইন িশkাব বsার সুফল ও kফল।

  
৩। ‘িবjাপেনর ভােলামn’ িবষেয় একিট pিতেবদন রচনা কেরা। 

  
৪। তামার এলাকায় পানীয় জেলর সংকট দূর করার আেবদন জািনেয় উপযুk কtপেkর িনকট 

আেবদনপেtর একিট খসড়া pstত কেরা। 
  

৫। কেরানা সেচতনতা ও sাs িবিধ মেন চলার আেবদন জািনেয় উপযুk কtপেkর তরেফ সংবাদপেt 
pকাশ করার জন  একিট িবjাপেনর খসড়া pstত কেরা। 

  
৬। prফ সংেশাধন কেরাঃ 
  লিকয়ার জ ল হেত হঠাৎ বািহর হইেয় চােখ পিরল সামেন িদগtিবsীণ ল- ফাঁটা 

শেষেkত–যতdর চাখ যায়, ডাইেন, বাঁেয়, সামেন, একটানা হলেদ- ল- তালা একটা 
সুিবশাল গািলচা ক- যন পািতয়া িগয়ােছ–এর কথাও বাধা নই, ছদ নই, জ েলর 
সীমাহইেত এেক বাের বh দূেরর চkবাল রখার নীল শলমালার কােল িমিশয়ােছ। মাথার 
উপর শীতেলর িনেদঘ নীল আকাশ। এই শষ েkেtর মােঝ মােঝ pজারা কােশর খুপির। 
stী —পুt লইয়া ঐ dরn শীেত িক কিরয়া তারা য এই কাশ-ডাঁটার বড়া ঘরা kিঠের 
এই উnুk pাnেরর মেধ  বাস কের।  

 পা িলিপ 
  লিকয়ার জ ল হইেত হঠাৎ বািহর হইয়া চােখ পিড়ল সামেন িদগnিবsীণ ল-
 ফাটা সেষেkত–যতদূর চাখ যায়, ডাইেন, বাঁেয়, সামেন, একটানা হল  ্  দ- ল-
 তালা একখানা সুিবশাল গািলচা ক যন পািতয়া িগয়ােছ – এর কাথাও বাধা নাই, 
 ছদ নাই, জ েলর সীমা হইেত এেকবাের বh, বh দূেরর চkবাল রখায় নীল 
 শলমালার কােল িমিশয়ােছ। মাথার উপের শীতকােলর িনেমঘ নীল আকাশ। এই 
 অপrপ শষ েkেtর মােঝ মােঝ pজােদর কােশর খুপির। stী-পুt লইয়া এই dরn 
 শীেত কী কিরয়া তাহারা য এই কাশ-ডাঁটার বড়া ঘরা kিটের এই উnুk pাnেরর 
 মেধ  বাস কের ! 

 ——×——  
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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 

B.A. Programme 4th Semester Examination, 2021  

DSC4-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। উিনশ শতেক বাংলা কিবতা িবহারীলাল চkবতর্ীর হােত য অিভনবt লাভ কেরিছল তার পিরচয় 
দাও। 

   
২। উিনশ শতেকর বাংলা মিহলা কিবেদর সািহত চচর্ার পিরচয় দাও।

   
৩। ‘সুরদােসর pাথর্না’ কিবতা অনুসরেণ কিব রবীndনাথ ঠাkেরর pমানু িতর পিরচয় দাও। 

   
৪। ‘সাধারণ মেয়’ কিবতায় কিব একিট সাধারণ মেয়েক যভােব অসাধারণ কের tলেত চেয়েছন তা 

িববৃত কেরা। 
   

৫। ‘আবার আিসব িফের’ কিবতািট অনুসরেণ কিব জীবনানn দােশর মাt িমর pিত dা ও 
ভােলাবাসার পিরচয় দাও। 

   
৬। সুধীndনাথ দেtর ‘শা তী’ কিবতায় আধিুনক কিবতার বিশ gিল কতখািন pকাশ পেয়েছ তা 

আেলাচনা কেরা। 
 

——×—— 
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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 

B.A. Programme 4th Semester Examination, 2021  

SEC1 (P2)-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। েতামার েদখা েকােনা একিট ঘটনােক িভিt কের একিট েছাটগl রচনা কেরা।
  

২। অিতিরk েমাবাইল েফান ব বহােরর kিতকারক িদকিট মাথায় েরেখ একিট েছাটগl রচনা কেরা। 
  

৩। েতামার মহািবদ ালেয় রkদান িশিবেরর উেdেশ  আেয়ািজত একিট অনু ােনর জন  তাৎkিণক 
বkব  রচনা কেরা। 

  
৪। সত িজৎ রােয়র জnশতবষ উদ ্ যাপেনর উেdেশ  আেয়ািজত সভার জন  একিট তাৎkিণক বkব  

রচনা কেরা। 
  

৫। েতামার পাঠ  রবীndনাথ ঠাkেরর ‘ঊবশী’ কিবতািটর কাব েস ৗnয িবচার কেরা।
  

৬। েতামার skল জীবেন পাঠ  েয েকােনা একিট কিবতার কাব েসৗnয িবচার কেরা।
 

——×—— 
 


