rd

B.A. 3rd Semester (General),
General), Examination 2020 (CBCS)
বাংলা (েজনােরল)
েজনােরল)
Course : SEC - 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 মেধK সম্পূ ণর্ করেত হেব
েযেয-েকােনা আটিট
আটিট পৰ্েশ্নর উত্তর দাও :

৮ × ৫ = ৪০

ক) িনম্নেরখ পদগুিলর কারক িবভিক্ত িনণর্য় কেরা :
অ. টাকাটা রাস্তায় পেড় থাকেত েদেখিছ\
আ. এত েমাটা কলেম েলখা যায় ?
ই. মৃ ণালবাবু শচীনেক ইিতহাস পড়ান\
ঈ. চাতক কাতের ডােক\
উ. মুেখর গৰ্াস মুখ েথেক পেড় যােচ্ছ\
খ) িনেদর্শ অনু সাের বাকK পিরবতর্ন কেরা :
অ. বৃ থা আশা মিরেত মিরেতও মের না\ (জিটল)
আ. সকেল উপেবশন কিরেল একাদশী িনেজও বিসল\ (েযৗিগক)
ই. যিদ সাধনা করা হয় তেব িসিদ্ধলাভ হেব\ (সরল)
ঈ. েস েদাষী িছল না\ (অস্তKথর্ক)
উ. যিদও িতিন ধনী তবু তাঁর এতটুকু অহংকার েনই\ (েযৗিগক)
গ) সবর্নাম কােক বেল? সবর্নাম কয় পৰ্কার ও কী কী? উদাহরণসহ েয েকােনা দু ই পৰ্কার সবর্নাম িবেশ্লষণ
কেরা\
ঘ) িবেশষণ কােক বেল? িবেশষণ কয় পৰ্কার ও কী কী? উদাহরণ সহেযােগ েয েকােনা দু ইপৰ্কার িবেশষণ
িবেশ্লষণ কেরা\
ঙ) বKাসবাকK িবেশ্লষণ কের সমাস িনণর্য় কেরা : কমলেলাচন, শতাkী, যথাসাধK, অৈনকK, সতKভৰ্ষ্ট
চ) সব্রসিন্ধ কােক বেল? উদাহরণ সহেযােগ সব্রসিন্ধর েয েকােনা দু িট সূ তৰ্ িবেশ্লষণ কেরা\
ছ) িনম্নেরখ পদগুিল েকান ধরেণর অবKয় তা িনণর্য় কেরা :
অ. েযমন চাষা তার েতমিন বলদ\

আ. দু :খ িবনা সু খ লাভ হয় কী মহীেত\
ই. সময় চিলয়া যায় নদীর েসৰ্ােতর পৰ্ায়।
ঈ. বষর্ার নদী জেল থইথই এবং পৰ্বল েসৰ্ােত উত্তাল\
উ. ওেগা, নদী আপন েবেগ পাগলপারা\
জ) সিন্ধ িবেচ্ছদ কেরা : জগবন্ধু, িনিশ্চহ্ন, মৃ ন্ময়, উজ্জীিবত, সদাশয়
ঝ) িকৰ্য়াপেদর পৰ্কার িনণর্য় কেরা :
অ. সবাই হাততািল িদেচ্ছ।
আ. দু ইিদন পের িদব্তীয় পৰ্হের পৰ্েবিশনু িনজ গৰ্ােম\
ই. সকােল ভাত েখেয়িছ\
ঈ. েসামা তখন গান করিছল\
উ. বৃ িষ্ট েথেমেছ\
ঞ) বাচK কােক বেল? বাচK কয়পৰ্কার ও কী কী? উদাহরণ সহেযােগ কতৃর্বাচK িবেশ্লষণ কেরা\

