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KNU/2021/BAHBNGSE302

UG 3RD SEMESTER EXAMINATION 2021

AWARD : B.A (HONS.)

DISCIPLINE : BENGALI

COURSE TYPE : SE (HONOURS)

COURSE CODE : BAHBNGSE301

COURSE NAME : বাংলা ব্াাকর

Full Marks: 40 Time: 2 Hours

দক্র পারা সংখ্াাকল প্রা্ ক্রদদো।

পকী্াষদীরদক যষাসমব ক্রেক ভাষায় উতক কদরে হরব।

১। যয-যাার্া পাঁচকি পর্ক উতক দাও: ১X৫

া) বরদ াারা বরল ?

খ) বাংলায় যযগককা সকবক্ ায়কি ও কা কা?

ক) সক্ কঠ্ ারকা- বকহঃ + াাক, ে্ + এা

ঘ) যেদ াারা বরল?

ঙ) যোরক বাোস বরহ –একি যাা্ পদ - এক উদাহকর?

চ) যখাাা> যখাা্ কা ধকররক বক্ পককবেদ্?

ে) বাকধাকা াারা বরল?

ে) ক্া সরাস াারা বরল?

২। যযরাার্া পাঁচকি পর্ক উতক দাও: ২X৫

া) বক্ ও বররদক পাষদা্ যলরখা।

খ) রধ্সকাকর াারা বরল? উদাহকর দাও।



ক) উদাহকরসহ সরা্করলারপক সংজা দাও।

ঘ) ক্য়া কবরেষররক উদাহকরসহ সংজা দাও।

ঙ) ক্মকলকখে পদাকল সরাসবদ ারকা ও সরারসক ্ার যলখ।

রহৎ আেয় যাক, বর্ক সদৃে, ভাঙা যয হাি, কচকাাল ধরক হককৎ

চ) া্লা্ক পদাকলক াাকা-কবভক্ ক্রদয় ারকা। কীো কা্ কায়, কেরল যেল হয় ,স্যদ পুবদ কদরা উকদে হয়, ্দীরে রাে ষারা।

ে) সক্ কবর্দ ারকা- অেীে, করবষরা, ষড়যন, উলাস ।

ে) পবাদ–পবচ্ বলরে াী যবাাায়? উদাহকর দাও।

৩। যয যাার্া কে্কি পর্ক উতক দাও: ৫X৩

া) উচাকরাা্ অ্ুযায়ী বাংলা ব্য্বক্ক য্রী কবভাকাকল সমরাদ আরলাচ্া ারকা।

খ) পদ ায় পাাক ও কা কা? উদাহকরসহ কবরেষ্ পরদক কবেদ পককচয় দাও।

ক) বাংলা কবকার কচহাকল সমরাদ এাকি ক্ব্ যলরখা।

ঘ) সরীভব্ ও সকসরকে সমরাদ আরলাচ্া ারকা।

ঙ) সক্ াারা বরল ? সক্ ায় পাাক ও কা কা? পকেকি য্রীক সক্ক উদাহকরসহ সংজা যলরখা।

৪। যযরাার্া এাকি পর্ক উতক দাও: ১০X১

া) বক্ আকর ও বক্রলাপ সমরাদ কবসাককে আরলাচ্া ারকা।

খ) সরাস এক সংজা দাও। েৎপুরষ সরাস সমরাদ কবসাককে আরলাচ্া ারকা।

ক) াাকা াারা বরল ? অকধাকর ও অপাদা্ াাকা সমরাদ কবসাককে আরলাচ্া ারকা।



UG 3RD SEMESTER EXAMINATION 2021

AWARD : B.A (HONS.)

DISCIPLINE : BENGALI

COURSE TYPE : SE (HONOURS)

COURSE CODE : BAHBNGSE302

COURSE NAME : কচ্ােক্ক ন্পুর্

Full Marks: 40 Time: 2 Hours

দক্র পারা সংখ্াাকল প্রা্ ক্রদদো।

পকী্াষদীরদক যষাসমব ক্রেক ভাষায় উতক কদরে হরব।

১। যয-যাার্া পাঁচকি পর্ক উতক দাও: ১X৫

া) পকেরবদ্ াারা বরল ?

খ) পকেরবদ্ কচ্াক শরক অংেকিক ্ার াী ?

ক) ‘সফি ক্উে’ াারা বরল ?

ঘ) পককর্দ াারা বরল ?

ঙ) ‘ভাবাষদ’ ের্ক এাকি পকেে্ যলরখা।

চ) ভাবসমসাকর ের্ক অষদ াী ?

ে) অ্ুর্রদক ইংরককে পককভাষা াী ?

ে) অ্ুর্রদক নদঘদ্ াে হরে পারক ?

২। যযরাার্া পাঁচকি পর্ক উতক দাও: ২X৫

া) ব্বহাককা পর্ক দুকি নবকেষ্ যলরখা।

খ) ব্ক্কে পর্ক ডা্কদরাক েীরষদ াী ষারা? এই ধকররক পর্ক শররে দুকি সর্াধ্স্চা ের্ক উরলখ ারকা।

ক) অ্ুর্দ কচ্াক দুকি নবকেষ্ যলরখা।

ঘ) রা্প্ াারা বরল? রা্পর্ক এাকি নবকেষ্ যলরখা।

ঙ) ভাবসমসাকর কচ্াক য্র্ দুকি েরেদক উরলখ ারকা।

চ) পাকেতাক্া প্ কচ্াক দুকি ক্য়র যলরখা।

ে) অ্ুর্দ ও পবর্ক ররধ্ পাষদা্ াী ?



ে) পকেরবদ্ কচ্াক দুকি নবকেষ্ যলরখা।

৩। যয যাার্া কে্কি পর্ক উতক দাও: ৫X৩

া) য্ে্ যরাবাইল ও যহডরফা্ ব্বহারকক াুফল উরলখ ারক এাকি ্াকেদীঘদ অ্ুর্দ কচ্া ারকা।

খ) সারাকো পকেরবদ্ াী? সামকো যাার্া ঘি্াক ওপক এাকি পকেরবদ্ কচ্া াযকা।

ক) আসন পকী্াক প্কে কবষরয় ব্ুরা এাকি প্ যলরখা।

ঘ) ‘দরেক লাকঠ এরাক যবাাা’ - ভাবসমসাকর াযকা।

ঙ) রহকবদ্ালরয় যোরাক দীঘদ অ্ুপকাকেক াাকর উরলখ ারক অধ্্ রহােয়রা এাকি প্ যলরখা।

৪। যযরাার্া এাকি পর্ক উতক দাও: ১০X১

া) ভাবাষদ যলরখা -

‘অদুে আঁধাক এা এরসরে এ পৃকষবীরে আে,

যাকা অ্ সবরচরয় যবকে আে যচারখ যদরখ োকা;

যারদক হদরয় যাা্ যপর য্ই পীকে য্ই াররাক আরলাড়্ য্ই

পৃকষবী অচল আে োরদক সুপকারেদ োড়া।

যারদক কভীক আাা আরে আরো রা্ুরষক পকে,

এখর্া যারদক াারে সাভাকবা বরল রর্ হয়

রহৎ সে্ বা কীকে, কাংবা কেল অষবা সাধ্া

োু্ ও যেয়ারলক খাদ্ আে োরদক হদয়।"

খ) ভাবসমসাকর ারকা -

্াকীক-হদয়-যপর-কেশ-কৃহ-্য় সবখাক্

অষদ ্য়, াীকেদ ্য় স্লো ্য়-

আরকা এা কবপন কবসয়

আরারদক অরকদে কর্ক কভেরক

যখলা ারক;

ক) অকেকক্ রাইা ব্বহারকক ফরল ে্েীবর্ যয ্কে হর্ যস সমরাদ যপগকপধা্রা অষবা পঞারয়ে পধা্রা এাকি প্

যলযখা।


