rd

B.A. 3rd Semester (Honours)
Honours) Examination 2020 (CBCS)
বাংলা (সাম্মািনক)
সাম্মািনক)
Course : SECSEC-1
দিক্ষণপৰ্ান্তস্থ
র্ ােনর িনেদর্শক
দিক্ষণপৰ্ান্তস্থ মান পূ ণম
যথাসম্ভব
যথাসম্ভব িনেজর ভাষায় উত্তর িলখেত হেব
সময় : দু ই ঘণ্টা

পূ ণর্ মান : ৪০

উত্তরপতৰ্ সবর্ািধক বােরা পৃষ্ঠার মেধI সম্পূ ণর্ করেত হেব
েযেয-েকােনা আটিট
আটিট পৰ্েশ্নর উত্তর দাও :

৮ × ৫ = ৪০

ক) িনম্নেরখ পদগুিলর কারক িবভিক্ত িনণর্য় কেরা :
অ। শীতকােল িদন েছােটাZ
আ। টাকাটা পেকট েথেক েখায়া েগলZ
ই। ও েয সব্প্ন িদেয় ৈতরী েস েদশ স্মৃিত িদেয় েঘরাZ
ঈ। তুিম েতা আমােক ও কথা বলেলZ
উ। বাল্মীিক রামায়ণ রচনা কেরনZ
খ) িনেদর্শ অনু সাের বাকI পিরবতর্ন কেরা :
অ। এই বেল েস তাপসেক েখালা মােঠ িনেয় এলZ (েযৗিগক)
আ। লেড় যা েতারা, েবশ মজা হেবZ (জিটল)
ই। ও িনয়ম েরলওেয় কমর্চারীর জনIZ (নঞথর্ক)
ঈ। ওঁর শান্ত গলা শুেন ওেদর িচন্তা হল। (েযৗিগক)
উ। মৃত যারা তারা এ পৃিথবীেত কখনও েফের নাZ (সরল)
গ) বIাসবাকI িবেশ্লষণ কের সমাস িনণর্য় কেরা : কলােবচা, িতৰ্েলাচন, উপনদী, দু েধভােত, িসংহাসন
ঘ) িকৰ্য়াপদ কােক বেল? অনব্য়গত িদক েথেক িকৰ্য়াপদ কয়পৰ্কার ও কী কী? উদাহরণসহ পৰ্েতIক পৰ্কার
িকৰ্য়াপেদর পিরচয় দাওZ
ঙ) বIঞ্জনসিন্ধ কােক বেল? উদাহরণ সহেযােগ বIঞ্জনসিন্ধর েয েকােনা দু িট সূ তৰ্ িবেশ্লষণ কেরাZ
চ) সিন্ধ িবেচ্ছদ কেরা : গবাক্ষ, রেসাত্তীণর্, মরূদIান, েদবিষর্, যেথািচত
ছ) িবেশষণ কােক বেল, কয়পৰ্কার ও কী কী? উদাহরণসহ েয-েকােনা দু ইপৰ্কার িবেশষণ িবেশ্লষণ কেরাZ
জ) অবIয় কােক বেল? অবIয় কয়়পৰ্কার ও কী কী? উদাহরণসহ েয-েকােনা দু ইপৰ্কার অবIেয়র পিরচয় দাওZ
ঝ) কারক কােক বেল? কারক কয়পৰ্কার ও কী কী? উদাহরণসহ েয েকােনা দু ইপৰ্কার কারক িবেশ্লষণ কেরা
ঞ) িনম্নেরখ পদগুিল গঠনগত িদক েথেক েকান ধরেনর িকৰ্য়াপদ তা িনণর্য় কেরা :
অZ যাহারা েতামার িবষাইেছ বায়ু Z
আZ েস গাছটা েকেট েফেলেছ।
ইZ মা িশশুেক দু ধ খাওয়ােচ্ছ।
ঈZ ঘেরেত ভৰ্মর এল গুনগুিনেয়।
উZ এই েখয়া িচরিদন চেল নদীেসৰ্ােতZ
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