B. A. Semester VI ( General ) Examination , 2022 ( CBCS )
বাাংলা (সাধারণ)
Course : SEC-4
সময় : ২ ঘণ্টা

পূ ণণ মান : ৪০
দক্ষিণ-প্রান্তস্থ সাংখ্যাগুক্ষল প্রশ্নের মাশ্ননর ক্ষনশ্নদণশক
যথাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব

১. যয যকাশ্ননা পাাঁচক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:

৫ x ২ = ১০

ক) বযক্ষিগে পত্র কাশ্নক বশ্নল? একক্ষি উদাহরণ দাও।
খ্) উদাহরণসহ সামাক্ষেক পত্র কাশ্নক বশ্নল বু ক্ষিশ্নয় দাও।
গ) সম্পাদকীয় প্রক্ষেশ্নবদন বলশ্নে কী যবাশ্নিা?
ঘ) ‘হলু দ সাাংবাক্ষদকো’ কাশ্নক বশ্নল?
ঙ) প্রক্ষেশ্নবদশ্ননর ভাষা যকমন হওয়া প্রশ্নয়ােন?
চ) অনু শ্নেদ কাশ্নক বশ্নল?
ছ) আিক্ষরক অনু বাদ বলশ্নে কী যবাশ্নিা?
ে) অনু বাশ্নদর দু ক্ষি সমসযা উশ্নেখ্ কশ্নরা।

২. যয যকাশ্ননা দু ক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:

২ x ৫ = ১০

ক) মহাক্ষবদযালশ্নয় ভক্ষেণর পর যোমার ক্ষনবণাক্ষচে ক্ষবষয় পক্ষরবেণশ্ননর আশ্নবদন োক্ষনশ্নয় অধযি মহাশয়শ্নক একক্ষি পত্র
যলশ্নখ্া।
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খ্) ক্ষনেয প্রশ্নয়ােনীয় দ্রশ্নবযর অস্বাভাক্ষবক মূ লযবৃ ক্ষির কথা োক্ষনশ্নয় উপযু ি ক্ষশশ্নরানাম সহ সাংবাদপশ্নত্র পক্ষরশ্নবশশ্ননর
েনয একক্ষি প্রক্ষেশ্নবদন রচনা কশ্নরা।
গ) যোমার এলাকায় অসামাক্ষেক কাযণকলাপ খ্ুব যবশ্নে যগশ্নছ | এর প্রক্ষেকাশ্নরর আশ্নবদন োক্ষনশ্নয় থানার ভারপ্রাপ্ত
আক্ষধকাক্ষরকশ্নক একক্ষি পত্র যলশ্নখ্া।
ঘ) অনু শ্নেদ রচনা কশ্নরা : োেীয় সাংহক্ষে।

৩. যয যকাশ্ননা দু ক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও :

২ x ১০ = ২০

ক) যোমার এলাকায় অোনা জ্বশ্নরর প্রশ্নকাপ বৃ ক্ষি যপশ্নয়শ্নছ। অক্ষবলশ্নে এর প্রক্ষেশ্নরাশ্নধর েনয বযবস্থা যনওয়ার
আশ্নবদন োক্ষনশ্নয় পঞ্চাশ্নয়ে প্রধান / পুরপ্রধানশ্নক একক্ষি পত্র যলশ্নখ্া।
খ্) উপযু ি ক্ষশশ্নরানামসহ রিদাশ্ননর গুরুত্ব সম্পশ্নকণ সাংবাদপশ্নত্র প্রকাশ্নশর উপশ্নযাগী একক্ষি প্রক্ষেশ্নবদন রচনা কশ্নরা।
গ) অনু শ্নেদ রচনা কশ্নরা : যু ি নয়, শাক্ষন্ত চাই।
ঘ) বাাংলায় অনু বাদ কশ্নরা :
Man is a social animal. He cannot live alone and so no person can be happy without
sincere friends. But selfish persons cannot get friends. You cannot receive love unless you
give it. Love is to be obtained only by giving love in return. If your neighbours and
companions do not love you it is your fault. They cannot but love you if you be kind and
friendly.
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