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KNU/20/BAHBNGC302 

 

2020  

3rd Semester 

CORE (Honours) 

Discipline: BENGALI 

Full Marks : 40                     Time : 2 Hours  

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নমান ক্ষনর্দেশক।  

পরীিার্েীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর দদওয়া প্রর্য়ােন।  

Course Name : ছন্দ- অিঙ্কার   

Course Code : BAHBNGC302  

 

১। দযর্কার্না পাাঁচক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও।        ১ X ৫ = ৫   

ক) দকান প্রকার ছর্ন্দ সবেদা রুদ্ধদি এবং মুক্তদি একই পক্ষরমান মাত্রা পায় ?  

খ্) অপূণে পর্বের একক্ষি উদাহরণ দাও।    

গ) ‘উদ্ভাক্ষসত’ শব্দক্ষি ক্ষমশ্রকিাবৃত্ত ছর্ন্দ বযবহার করর্ি তার মাত্রা সংখ্যা কত হর্ব ? 

ঘ) চরণাক্ষন্তক ক্ষমর্ির একক্ষি উদাহরণ দাও।  

ঙ) শ্বাসাঘাত কার্ক বর্ি ?  

চ) একক্ষি শর্ব্দর একাক্ষিক অর্ে হর্ি দকান অিংকার হয় ?  

ছ) ‘দচার্খ্ দচার্খ্ কর্া নয়র্গা বনু্ধ,  

 আগুর্ন আগুর্ন কর্া’— দকান অিংকার হর্য়র্ছ ? 

ে) ‘কক্ষিন মাক্ষির্ত বাঁিু চর্ি যায়, 

দমার বুর্ক বযর্া বার্ে’ -– দকান অিংকার ? 

ঝ) ক্ষনন্দাচ্ছর্ি প্রশংসা বা প্রশংসাচ্ছর্ি ক্ষনন্দা করা হর্ি দকান অিংকার হয় ?  

ঞ) উৎর্প্রিা অিংকার কার্ক বর্ি ?   
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২। দযর্কার্না পাাঁচক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও।       ২ X ৫ = ১০   

ক) দছদ এবং যক্ষতর দুক্ষি পার্েকয দির্খ্া। 

খ্) উদাহরণসহ কিাবৃত্ত ( ধ্বক্ষনপ্রিান) ছর্ন্দর মত্রাগণনা পদ্ধক্ষতক্ষি দির্খ্া।  

গ) অক্ষতপবে কার্ক বর্ি উদাহরণসহ দির্খ্া।  

ঘ) পয়ার এবং মহাপয়ার্রর একক্ষি কর্র উদাহরণ দাও।  

ঙ) অির বা দি কার্ক বর্ি উদাহরণসহ দির্খ্া।    

চ) ‘কার্ের মর্তা বাাঁকা চাাঁদ’ –- এখ্ার্ন উপমান ও উপর্ময়  বুক্ষঝর্য় দাও।  

ছ) যমক অিংকার কার্ক বর্ি উদাহরণসহ দির্খ্া।  

ে) অভঙ্গ এবং সভঙ্গ দের্ষর একক্ষি কর্র উদাহরণ দাও।  

ঝ) ‘পাক্ষখ্র নীর্ের মর্তা দচাখ্ তুর্ি নার্িার্রর বনিতা দসন’ -- দকান অিংকার হর্য়র্ছ এবং দকন ?  

ঞ) বযােস্তুক্ষত এবং ক্ষবষম দকান দকান িরর্ণর অর্োিংকার ?   

৩। ক) পর্বের সংজ্ঞা ক্ষদর্য় ক্ষবক্ষভন্ন িরর্ণর পবে সম্পর্কে উদাহরণসহ আর্িাচনা কর্রা।     (৫) 

                        অর্বা   

সর্ন্দহ ও ভ্রাক্ষন্তমান অিংকার্রর পার্েকয উদাহরণসহ বুক্ষঝর্য় দির্খ্া।      (৫) 

 

খ্) ছর্ন্দাক্ষিক্ষপ কর্রা :           (৫) 

আমরা দযন বাংিার্দর্শর  

দচার্খ্র দুক্ষি তারা 

মাঝখ্ার্ন নাক উাঁক্ষচর্য় আর্ছ, 

র্াকুকর্গ পাহারা। 

 

অর্বা 

রাত ক্ষনেেন পর্র্ কত ভয় তবুও রানার দছার্ি 

দসুযর ভয় তারও দচর্য় ভয় কখ্ন সূযে ওর্ি 
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গ) অিংকার ক্ষনণেয় কর্রা :          (৫) 

দমর্ঘর মক্ষিন বসর্নর্ত মুখ্ 

দের্কর্ছ চন্দ্র তারা 

শ্রাবণ গগন সারারাত ির্র 

দকাঁর্দ দকাঁর্দ হি সারা।। 

 

অর্বা 

 

নক্ষম দসই মানবীর্র –- 

দদবী নর্হ, নর্হ দস অপ্সরা। 

 

 ৪। দযর্কার্না একক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও।       ১০ X ১ = ১০   

ক) রূপক অিংকার্রর ক্ষবক্ষভন্ন দশ্রক্ষণ উদাহরণসহ আর্িাচনা কর্রা।  

খ্) দিবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত প্রিান ছর্ন্দর ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি উদাহরণসহ আর্িাচনা কর্রা।    

গ) একক্ষি নাক্ষতদীঘে প্রবর্ন্ধর সাহার্যয অক্ষমত্রাির ছর্ন্দর স্বরূপ বুক্ষঝর্য় দাও।   

 

--------------------- 
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পরী�া প�িত 

১. �মল আইিডর মেধ� িনেজর নাম, �রিজে�শন নং, �ফান নং থাকা একা� আবিশ�ক। 

২. উ�র পে� িনেজর নাম, কেলজ �রাল নং, �রিজে�শন নং, িব�িবদ�ালয় �রাল নং, �ফান নং ও �মল 

আইিড থাকা আবিশ�ক।  

৩. রিচত �ক�িটর PDF কর। (পৃ�া সংখ�া থাকা আবিশ�ক) 

৪. PDF িট এই dwcben.h2ndsem@gmail.com  �মল আইিডেত পাঠাও। 

৫. �মল আইিডেত পাঠােনার পর িনেজর কােছ হাড�কিপ �রেখ দাও। 

৬. খাতা জমা �দওয়ার �শষ সময় ১৩:৩০ (দুপুর ১:৩০)।  

৭. KNU-এর িলে� পরী�াথ�ীর নাম না থাকেল তার পরী�ািট বািতল বেল গণ� হেব। 
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