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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 
B.A. Honours 4th Semester Examination, 2020  

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 িশkােkেt েকািভড-১৯ (Covid-19) অিতমািরর pভাব। ১৫

  
২। েতামার পছn অনুযায়ী েকােনা গেlর নাট rপ pদান কেরা। ১৫

  
৩। ‘অনলাইন (Online) িশkার সুিবধা-অসুিবধা’ িশেরানােম একিট pিতেবদন রচনা কেরা। ১৫

  
৪। েতামার মহািবদ ালেয় একিট রkদান িশিবেরর আেয়াজন করার জন  অনুমিত েচেয় উপযুk 

কtপেkর িনকট আেবদনপেtর একিট খসড়া pstত কেরা। 
১৫

  
৫। েকােনা িবখ াত সংsার pসাধনী dব  িবপণেনর উেdেশ  সংবাদপেt pকাশ করার জন  একিট 

িবjাপেনর খসড়া pstত কেরা। 
১৫

  
৬। prফ সংেশাধন কেরাঃ ১৫
  dই িবঘা জিম

 বরীndনাথ ঠাkর 
 ধু িবঘ-dই িছল েমার ইঁ, আর সবই েগেছ ঋেন। 
 বাবু বলেলন, ‘‘বুেঝছ উেপন ? এজিম লইব িকেন।’’ 
  কিহলাম আিম, ‘‘tিম সামী, িমর অt নাই। 
 েচেয় েদখ েমার আেছ বড়-েজার মরবার মেতা ঠাঁই।’’ 
 িন রাজা কেহ, ‘‘বাপু, জান েতা েহ কেরিছ বাগানখানা, 
 েপেল dই িবেঘ pেs ও দেঘ সমান হইেব টানা — 
 
 ওটা িদেত হেব।’’ কিহ লাম তেব বেk জুিড়আ পািণ 
  sজলচেk, ‘‘কrণ রেkগিবেবর িভেটখািন। 
  সpপুrষ েযথায় মানুস েস মািট েসানার বাড়া; 
  দন র দােয় েবচব েস মােয় এমিন লkীছাড়া! 
  আিখ কির লাল রাজা kনকাল রিহল েমৗনভােব, 
 কিহেলন েশেষ trর হািস েহেস, আcা, েস েদখা যােব। 
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 পা িলিপ 
  dই িবঘা জিম
 রবীndনাথ ঠাkর 
 ধু িবেঘ-dই িছল েমার ইঁ, আর সবই েগেছ ঋেণ। 
 বাবু বিলেলন, ‘‘বুেঝছ উেপন ? এ জিম লইব িকেন।’’ 
  কিহলাম আিম, ‘‘tিম sামী, িমর অn নাই। 
 েচেয় েদেখা েমার আেছ বড়-েজার মিরবার মেতা ঠাইঁ।’’ 
 িন রাজা কেহ, ‘‘বাপু, জান েতা েহ কেরিছ বাগানখানা, 
  েপেল dই িবেঘ pেs ও দীেঘ সমান হইেব টানা — 
  ওটা িদেত হেব।’’ কিহলাম তেব বেk জুিড়য়া পািণ 
  সজলচেk, ‘‘কrন রেk গিরেবর িভেটখািন। 
  সp পুrষ েযথায় মানষু েস মািট েসানার বাড়া, 
  দেন র দােয় েবিচব েস মােয় এমিন লkীছাড়া! 
  আঁিখ কির লাল রাজা kণকাল রিহল েমৗনভােব, 
 কিহেলন েশেষ krর হািস েহেস, ‘‘আcা, েস েদখা যােব।’’ 

 
——×—— 

 

 


