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Bankim Sardar College 
4th Semester B.A. Honours Examination 2020 

Subject – Bengali, Paper – SEC-B-4-2 
Time – 2 hours        Total marks – 90 

িবভাগ-ক 

�য �কােনা পাচঁিট �ে�র উ�র দাও।                                 (২ X ৫ = ১০) 

১। উদাহরণসহ ‘�রস�িত’-র সং�া �লখ।  

২। ‘তৎভব শ�’ কােক বেল? 

৩। চারিট িবেদিশ শে�র উদাহরণ দাও। 

৪। ‘লাউ’ শে�র িববত�ন �দখাও। 

৫। ��বল > আ�াবল –এই িববত�েনর িপছেন �িন পিরবত�েনর �কান রীিত কায�করী হেয়েছ? 

৬। ‘�দশলাই’ শ�িট �কান মূল শ� �থেক িববিত�ত হেয়েছ? এিট িক জাতীয় শ� এবং �কন? 

৭। ‘সমীভবন’ কয় �কার ও কী কী?  

৮। অমৃত > অিমঅ > অিময় –এই উদাহরেণ ভাষার �মিট �লেখা। 

 

িবভাগ-খ 

�য �কােনা একিট �ে�র উ�র দাও (অনিধক ৮০০ শ�)।               (১৫ X ১ = ১৫) 

১। মহামারী পিরি�িতেত �মজীিব ��িণেক িনেয় একিট গ� রচনা কেরা। 

অথবা 

২। ‘অনলাইন পঠন-পাঠন’ –এই িবষয়িটর উপর একিট ম�য়ধম�ী �ব� রচনা কােরা। 

িবভাগ-গ 

(ক) সবকিট �ে�র উ�র দাও।          (২৫ X ১ = ২৫) 

১। �কান �রবণ�িটর উ�ারণ বাংলা ভাষায় �নই?  (ক) ই  (খ) উ  (গ) ঋ  (ঘ) ৯ 

২। �কান �র�িনিটর �কােনা বণ� বত�মান বাংলা ভাষায় �নই? (ক) ঋ  (খ) ঐ   (গ) অ�া   (ঘ) ঔ 

৩। ‘িক’ –�ত ‘ই’ �িনিট উ�ািরত হয় ‘ক’-এর পের, িক� �লখা হয় ‘ক’-এর আেগ। এখােন ভাষািব�ােনর �কা�  রীিতিট 

লি�ত হেয়েছ? (ক) পার�য� (খ) অনুসরণ (গ) অবশ��ািবতা  (ঘ) পরউ�ারণ রীিত 

৪। নীেচর �কান বানানিট ��? (ক) ক�ানভাস (খ) কনভাস (গ) �কনভাস (ঘ) কানভাস 

৫। ‘�’ এই যু� ব��নিটর �েপর �কােনা পরবত�ন হয় িন �কন?  

(ক) এিট তৎসম রীিত অনুযায়ী গৃহীত হেয়েছ বেল    (খ) এখােন সংযু� বণ��িলর উ�ারণ বদলায় িন বেল    

(গ) এখােন সংযু� বণ��িলর উ�ারণ বদলায় িন বেল (ঘ) উপেরর �কােনািটই নয় 

৬। নীেচর �কান বানানিট ��? (ক) উ� বা�  (খ) উ�া�  (গ) দুিটই  (ঘ) �কােনািটই নয় 

৭। ‘নগিদকরণ’ শ�িট িনম�ােন �কান রীিত ব�বহার করা হেয়েছ? (ক) সং�ৃত (খ) বাংলা  (গ) উভয়  (ঘ) �কােনািট নয়  
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৮। ‘ির�া>ির�া’ এখােন �কান রীিতেত �িন পিরবিত�ত হেয়েছ –  

(ক) অিপিনিহিত   (খ) অিভ�িত   (গ) িব�কষ�  (ঘ) বণ� িবপয�য়  

৯। নীেচর �কান শ�িট সং�ৃত শ�? (ক) মি�গণ  (খ) ম�ীগণ  (গ) দুিটই  (ঘ) �কােনািটই নয় 

১০। ‘পৃথ�  + অ� = পৃথগ�’ �কেনা? (ক) হ�  িচে�র জন� বণ� পিরবিত�ত হেয়েছ (খ) ‘� ’ ও ‘অ’ যু� হেয় ‘গ’ হয় 

    (গ) িনপাতেন িস� সি�   (ঘ) �কােনািটই নয় 

১১। বাংলা বানােন �রফ যু� ব��েনর ি�� �েয়াগ �থম কীভােব বিজ�ত হেয়েছ?  

(ক) পি�মব� বাংলা আকােদিম বানান িবিধ অনুযায়ী  (খ) ��স-এর িনয়ম অনুযায়ী 

 (গ) কলকাতা িব�িবদ�ালেয়র বানান িবিধ অনুযায়   (ঘ) �াভািবক ভােব 

১২। নীেচর �কান বানানিট ��?  (ক) অল�ার   (খ) অলংকার  (গ) দুিটই  (ঘ) �কােনািটই নয় 

১৩। নীেচর যু�ব��ন�িলর �কা� িট ��?  (ক) �     (খ) �    (গ) � (ঘ) �  

১৪। নীেচর �কা�  ম�ব�িট িঠক?          

 (ক) সমািপকা ও অসমািপকা ি�য়ায় ও-কার হেব  (খ) ি�-দল ধাতুর �তীয় ব��েন ও-কার হেব 

 (গ) ভিবষ�ৎ অনু�ায় ি�য়ায় একািধক �বাঝােত ও-কার হেব (ঘ) সবকিট  

১৫। ‘আনারস’ শ�িট এেসেছ পতু�িগজ –  (ক) অ�ানারস   (খ) অ�ানানস (গ) আনানস (ঘ) আনাররস �থেক 

১৬। নীেচর �কান বানানিট অ��? (ক) ধুতু�িম   (খ) ধূত�ািম   (গ) দুিটই  (ঘ) �কােনািটই নয় 

১৭। ব��েনর সে� যু� অব�ায় ‘উ’-কােরর কিট �প �দখা যায়?  (ক) ১িট      (খ) ২িট (গ) ৩িট    (ঘ) ৪িট 

১৮। ‘মাছুয়া > মাউছা’ –এখােন �িন পিরবত�েনর �কান রীিত �েযাজ�?      
 (ক) অিপিনিহিত   (খ) অিভ�িত   (গ) িব�কষ�  (ঘ) বণ� িবপয�য়  

১৯। ‘ও’ �িনর উ�ারণ সং�া� �কা�  বানানিট ��? (ক) �ছাট  (খ) �জারাল (গ) �জােলা (ঘ) হয়ত 

২০। ‘�হডপি�ত’ কী জাতীয় শ�?  (ক) িবেদিশ  (খ) ইংরািজ (গ) িম�  (ঘ) আ��ক  

২১। এর মেধ� �কা�  বানানিট ��?   (ক) অ�াকােডিম       (খ) আকােদিম  (গ) দুিটই  (ঘ) �কােনািটই নয় 

২২।  ‘ত’-এর বদেল ‘ৎ’ �কাথায় ব�বহার করেত হেব? (ক) কেয়কিট তৎসম শে�       (খ) কেয়কিট �ন�া�ক শে� 

           (গ) উভয় ��ে�ই       (ঘ) �কােনা ��ে�ই নয় 

২৩। এর মেধ� �কানিট খি�ত শ�?  (ক) বাইক  (খ) ি�জ  (গ) ��ন  (ঘ) সবকিট 

২৪। নীেচর �কা�  ম�ব�িট িঠক?          

 (ক) সমািপকা ও অসমািপকা ি�য়ায় ও-কার হেব  (খ) ি�-দল ধাতুর ি�তীয় ব��েন ও-কার হেব  

 (গ) সাধারণ বত�মান কােলর ি�য়াপেদ ও-কার হেব (ঘ) সবকিটই িঠক 

২৫। নীেচর �কা�  বানানিট ��?  (ক) িব�ান  (খ) ি�েদ    (গ) রা�া  (ঘ) সবকিট  
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(খ) �য �কান চারিট �ে�র উ�র দাও (১০০ শে�র মেধ�)।      (৪ X ১০ = ৪০) 

১। �দ� অনুে�দিট আ�জ�ািতক �িনমূলক বণ�মালার �ারা িলপ��র কেরা –  

উনিবংশ শতেকর বাঙািল িশ�ািবদ, সমাজ সং�ারক ও গদ�কার ঈ�রচ� িবদ�াসাগরেক আধুিনক বাংলা ভাষার 

জনক বলেল অতু�ি� হেব না। িতিন কলকাতায় সং�ৃত কেলজ �থেক ‘িবদ�াসাগর’ উপািধ িনেয় পাশ কেরন ১৮৪১ 

সােল এবং তখন �থেকই হেয় ওেঠন ঈ�রচ� িবদ�াসাগর। এরপর তাঁেক �ফাট� উইিলয়াম কেলেজর �হড পি�ত 

পেদ িনেয়াগ করা হয়। িশ�া ��ে� তাঁর �ধান অবদান মাতৃভাষার মাধ�েম �াথিমক িশ�া চালু করা এবং একিট 

�য়ংস�ূণ� �াথিমক িশ�ার পাঠ�ম চালু করা। মা� ছয় মােসর মেধ� িতিন বাংলার �মেয়েদর জন� �ায় ৪০িট �ুল 

�িত�া কেরিছেলন। িতিনই �থম বাংলা িলিপ সং�ার কেরিছেলন। িতিনই �থম র�ণশীল বাঙািল সমােজ িবধবা 

িববাহ চালু কেরিছেলন। তাঁর জ� ি�শতবেষ� আমরা তাঁর অবদান ও ভূিমকােক নতুন কের অবেলাকন করিছ।   

২। �দ� অনুে�দিট �রািময় বণ�মালার �ারা িলপ��র কেরা –  

িনউেরািডেজনােরিটভ �রাগীেদর মেধ� �ায় ৭৯ শতাংশ �পা�-�মািটক ��স িডসঅড�ার-এর িশকার। 

সা�িতক সমেয় �িত মুহূেত� আমােদর মি�ে�র ওপর চরম চাপ �তির হে�। একটু একটু কের আমােদর 

সমস�া�িল কিমেয় আনেত পারেল শরীেরর �াভািবক িনয়�ণ �মতা শরীেরর তথা মি�ে�র �কাষ�িলেক 

সু� ও স�ম রাখেব। তাৎ�িণক ��স কমােনার আরও একিট উপায় - ল�া �াস-��াস �নওয়া। 

সাধারণত মানুষ এক িমিনেট ১২ �থেক ২০ বার �াস-��াস �নয়। িক� উে�জনাময় পিরি�িতেত �সটােক 

যিদ িমিনেট ৬ বাের নািমেয় আনেত পারেল মি�ে� শা� হবার বাত�া �যেত �� কের। এটার ফেল 

প�ারািসমপ�ােথিটক নাভ� সি�য় হয় এবং আমােদর আবার ি�িতশীল অব�ায় �ফরত িনেয় আেস।  

৩। ‘পি�মব� বাংলা আকােদিম বানান িবিধ’ অনুযায়ী বাংলা ভাষায় ‘অ�া’ �িনিটর ব�াবহার স�েক� সংে�েপ �লেখা। 

৪। �র�িনেকি�ক �িন পিরবত�েনর �যেকােনা দুিট রীিত স�েক� আেলাচনা কেরা। 

৫। বাংলা শ� ভা�ার অনুযায়ী �মৗিলক শ� স�েক� যা জােনা �লেখা । 

৬। ‘পি�মব� বাংলা আকােদিম বানান িবিধ’ অনুযায়ী ‘কী’ ও ‘িক’ –এর �েয়াগ স�েক� যা জােনা �লেখা। 

৭। ‘পুিথ’, ‘�রাদ’, ‘ই�ুল’, ‘আরিশ’ –এই চারিট শে�র বানােনর িববত�ন �দখাও।  

 

 

 


