B.A. 4th Semester (Honours) Examination, 2022 (CBCS)
Subject: Bengali
Course: SEC-2
Time: 2hrs.

Full Marks: 40
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূ ণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক
পরীিার্ণীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব

১। যয-যকাশ্নো পাাঁচক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও :

২x৫ =১০

ক) সফি ক্ষেউে কী?
খ্) হিু দ সাংবাক্ষদকো কী?
গ) হার্ণ ক্ষেউে কী?
ঘ) প্রক্ষেশ্নবদে-এর সংজ্ঞা দাও।
ঙ) সংবাদ ও ক্ষফচাশ্নরর মশ্নযয মূ ি দু ক্ষি পার্ণকয উশ্নেখ্ কশ্নরা।
চ) প্রাক্ষেষ্ঠাক্ষেক পত্র কী? উদাহরণ দাও।
ছ) ভাবসম্প্রসারণ কী?
ে) বাক্ষণক্ষেযক পশ্নত্রর দু ক্ষি ববক্ষশষ্ট্য উশ্নেখ্ কশ্নরা।
২। যয-যকাশ্নো দু ইক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও :

৫ x২=১০

ক) ভাবসম্প্রসারণ ও ভাশ্নবর বযাখ্যার মশ্নযয পার্ণকয উশ্নেখ্ কশ্নরা।
খ্) উদাহরণসহ ব্যক্তিগত পত্র ও প্রাক্ষেষ্ঠাক্ষেক পশ্নত্রর পার্ণকয উশ্নেখ্ কশ্নরা।
গ) প্রক্ষেশ্নবদশ্নের শ্রেক্তিক্তব্ভাগ কররা, এর ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি উশ্নেখ্ কশ্নরা।
ঘ) অনু রেদ ও প্রব্রের মরযয পার্ণকয উশ্নেখ্ কশ্নরা।
২। যয-যকাশ্নো দু ইক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও :

৫ x২=১০

ক) “রান্নার LPG গযারসর অতযক্তযক মূ ল্যব্ৃ ক্তিরত মযযক্তব্ত্ত ব্াঙাক্তল্র মাথায় হাত”—উি ক্তব্ষরয় সংবাদপরে
প্রকারের উপর াগী একক্তি প্রক্ষেশ্নবদে রচনা কশ্নরা।
খ্) অনু রেদ রচনা কশ্নরা (র -শ্রকারনা একক্তি)
i) ব্াাংল্া চল্ক্তিরে সতযক্তিৎ রায়।
ii) ব্াাংল্ার শ্রল্াকউৎসব্।
গ) ভাবসম্প্রসারণ কশ্নরা (র -শ্রকারনা একক্তি)
i) “দক্তিরতর সারথ দিদাতা কাাঁরদ
রব্ সমান আঘারত সব্বরেষ্ঠ শ্রস ক্তব্চার।”
ii) “ ারর তুক্তম নীরচ শ্রেল্ শ্রস শ্রতামারর ব্াাঁক্তযরব্ শ্র নীরচ,
পশ্চারত শ্রররের া ারর, শ্রস শ্রতামারর পশ্চারত িাক্তনর ।”
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ঘ) ভাব্াথব শ্রল্রো (র শ্রকারনা একক্তি)
i)পররর মুরে শ্রেো ব্ুক্তল্ পাক্তের মরতা শ্রকন ব্ক্তল্স?
পররর ভক্তি নকল্ করর নরির মরতা শ্রকন চক্তল্স?
শ্রতার ক্তনিস্ব সব্বারি শ্রতার ক্তদরল্ন যাতা আপন হারত;
মুর শ্রসিুকু ব্ারি হক্তল্, শ্রগৌরব্ ক্তক ব্াড়ল্ তারত?
আপনারর শ্র শ্রভরঙচুরর গড়রত চায় পররর াাঁরচ,
অল্ীক োাঁক্তক শ্রমক্তক শ্রস িন, নামিা তার কক্তদন ব্াাঁরচ,
োাঁক্তি যন া শ্রসথায় পাক্তব্, আর শ্রকাথাও পাক্তব্ নারর।
ii)িল্ভরা শ্রমঘোক্তন ব্রষার শ্রেরষ
পরড় আর গগরনর একরকাি শ্রঘাঁরষ।
ব্ষবাপূ িব সররাব্র তাক্তর দো শ্রদরে
সারাক্তদন ক্তিক্তকক্তমক্তক হারস শ্রথরক শ্রথরক।
করহ, ওিা ল্ক্ষ্মী াড়া, চাল্চুরল্াহীন
ক্তনরিরর ক্তনিঃরেষ কক্তর, শ্রকাথায় ক্তব্ল্ীন।
আক্তম শ্রদরো ক্তচরকাল্ থাক্তক িল্ভরা,
সররাব্র সু গম্ভীর নাই নড়াচড়া।
শ্রমঘ করহ, ওরহ ব্াপু, শ্রকাররা না গরব্,
শ্রতামার পূ িবতা শ্রস শ্র আমারই শ্রগৌরব্।
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