
B.A.B.A.B.A.B.A.    3333rdrdrdrd        SemesterSemesterSemesterSemester    ((((HonoursHonoursHonoursHonours))))    ExaminationExaminationExaminationExamination    2020 2020 2020 2020 (CBCS)(CBCS)(CBCS)(CBCS)    
বাংলাবাংলাবাংলাবাংলা    ((((সা�ািনকসা�ািনকসা�ািনকসা�ািনক))))    

        CourseCourseCourseCourse    ::::    SECSECSECSEC----1111                                                                                                                                                                                                                 
    দি'ণদি'ণদি'ণদি'ণ)া*+ মান পূণ/মােনর িনেদ/শক)া*+ মান পূণ/মােনর িনেদ/শক)া*+ মান পূণ/মােনর িনেদ/শক)া*+ মান পূণ/মােনর িনেদ/শক    

যথাযথাযথাযথাস5ব িনেজর ভাষায় উ;র িলখেত হেবস5ব িনেজর ভাষায় উ;র িলখেত হেবস5ব িনেজর ভাষায় উ;র িলখেত হেবস5ব িনেজর ভাষায় উ;র িলখেত হেব    
সময় সময় সময় সময় ::::    দুই ঘBা                                                             পূণ/ মানদুই ঘBা                                                             পূণ/ মানদুই ঘBা                                                             পূণ/ মানদুই ঘBা                                                             পূণ/ মান    : : : : ৪০৪০৪০৪০    

উ;রপE সব/ািধক বােরাউ;রপE সব/ািধক বােরাউ;রপE সব/ািধক বােরাউ;রপE সব/ািধক বােরা    পৃHার মেধI সJূণ/ করেত হেবপৃHার মেধI সJূণ/ করেত হেবপৃHার মেধI সJূণ/ করেত হেবপৃHার মেধI সJূণ/ করেত হেব    

েযেযেযেয----েকােনা েকােনা েকােনা েকােনা আটআটআটআটিটিটিটিট    )েNর উ;র দাও)েNর উ;র দাও)েNর উ;র দাও)েNর উ;র দাও    ::::                                                                                                                                                                    ৮৮৮৮    ××××    ৫৫৫৫    ====    ৪০৪০৪০৪০    

ক) িনTেরখ পদUিলর কারক িবভিV িনণ/য় কেরা :     
অ। শীতকােল িদন েছােটাZ 

আ। টাকাটা পেকট েথেক েখায়া েগলZ 

ই। ও েয \] িদেয় ৈতরী  েস েদশ _ৃিত িদেয় েঘরাZ 

ঈ। তুিম েতা আমােক ও কথা বলেলZ 

উ। বাaীিক রামায়ণ রচনা কেরনZ 

খ) িনেদ/শ অনুসাের বাকI পিরবত/ন কেরা :             
অ। এই বেল েস তাপসেক েখালা মােঠ িনেয় এলZ (েযৗিগক) 

আ। লেড় যা েতারা, েবশ মজা হেবZ (জিটল) 

ই। ও িনয়ম েরলওেয় কম/চারীর জনIZ (নঞথ/ক) 

ঈ। ওঁর শা* গলা jেন ওেদর িচ*া হল। (েযৗিগক) 

উ। মৃত যারা তারা এ পৃিথবীেত কখনও েফের নাZ (সরল) 

গ) বIাসবাকI িবেlষণ কের সমাস িনণ/য় কেরা : কলােবচা, িEেলাচন, উপনদী, দুেধভােত, িসংহাসন 
ঘ) িmয়াপদ কােক বেল? অoয়গত িদক েথেক িmয়াপদ কয়)কার ও কী কী? উদাহরণসহ )েতIক )কার 
িmয়াপেদর পিরচয় দাওZ   
ঙ) বIqনসিr কােক বেল? উদাহরণ সহেযােগ বIqনসিrর েয েকােনা দুিট সূE িবেlষণ কেরাZ 
চ) সিr িবেsদ কেরা : গবা', রেসা;ীণ/, মtদIান, েদবিষ/, যেথািচত 
ছ) িবেশষণ কােক বেল, কয়)কার ও কী কী? উদাহরণসহ েয-েকােনা দুই)কার িবেশষণ িবেlষণ কেরাZ  
জ) অবIয় কােক বেল? অবIয় কয়়)কার ও কী কী? উদাহরণসহ েয-েকােনা দুই)কার অবIেয়র পিরচয় দাওZ 
ঝ) কারক কােক বেল? কারক কয়)কার ও কী কী? উদাহরণসহ েয েকােনা দুই)কার কারক িবেlষণ কেরা 
ঞ) িনTেরখ পদUিল গঠনগত িদক েথেক েকান ধরেনর িmয়াপদ তা িনণ/য় কেরা :         

অZ যাহারা েতামার িবষাইেছ বায়ুZ 
আZ েস গাছটা েকেট েফেলেছ। 

ইZ মা িশjেক দুধ খাওয়ােs। 

ঈZ ঘেরেত wমর এল UনUিনেয়।  

উZ এই েখয়া িচরিদন চেল নদীেxােতZ 



B.A.B.A.B.A.B.A.    3333rdrdrdrd        SemesterSemesterSemesterSemester    ((((HonoursHonoursHonoursHonours))))    ExaminationExaminationExaminationExamination    2020 2020 2020 2020 (CBCS)(CBCS)(CBCS)(CBCS)    
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    দি'ণ)া*+ মান পূণ/মােনর িনেদ/শকদি'ণ)া*+ মান পূণ/মােনর িনেদ/শকদি'ণ)া*+ মান পূণ/মােনর িনেদ/শকদি'ণ)া*+ মান পূণ/মােনর িনেদ/শক    

যথাস5ব িনেজর ভাষায় উ;র িলখেত হেবযথাস5ব িনেজর ভাষায় উ;র িলখেত হেবযথাস5ব িনেজর ভাষায় উ;র িলখেত হেবযথাস5ব িনেজর ভাষায় উ;র িলখেত হেব    
সময় সময় সময় সময় ::::    দুই ঘBা                      দুই ঘBা                      দুই ঘBা                      দুই ঘBা                                                                                                                                                                                  পূণ/ মানপূণ/ মানপূণ/ মানপূণ/ মান    : : : : ৪০৪০৪০৪০    
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আ। লেড় যা েতারা, েবশ মজা হেবZ (জিটল) 

ই। ও িনয়ম েরলওেয় কম/চারীর জনIZ (নঞথ/ক) 

ঈ। ওঁর শা* গলা jেন ওেদর িচ*া হলZ (েযৗিগক) 

উ। মৃত যারা তারা এ পৃিথবীেত কখনও েফের নাZ (সরল) 

গ) বIাসবাকI িবেlষণ কের সমাস িনণ/য় কেরা : কলােবচা, িEেলাচন, উপনদী, দুেধভােত, িসংহাসন 
ঘ) িmয়াপদ কােক বেল? অoয়গত িদক েথেক িmয়াপদ কয়)কার ও কী কী? উদাহরণসহ )েতIক )কার 
িmয়াপেদর পিরচয় দাওZ   
ঙ) বIqনসিr কােক বেল? উদাহরণ সহেযােগ বIqনসিrর েয েকােনা দুিট সূE িবেlষণ কেরাZ 
চ) সিr িবেsদ কেরা : গবা', রেসা;ীণ/, মtদIান, েদবিষ/, যেথািচত 
ছ) িবেশষণ কােক বেল, কয়)কার ও কী কী? উদাহরণসহ েয-েকােনা দুই)কার িবেশষণ িবেlষণ কেরাZ  
জ) অবIয় কােক বেল? অবIয় কয়়)কার ও কী কী? উদাহরণসহ েয-েকােনা দুই)কার অবIেয়র পিরচয় দাওZ 
ঝ) কারক কােক বেল? কারক কয়)কার ও কী কী? উদাহরণসহ েয েকােনা দুই)কার কারক িবেlষণ কেরা 
ঞ) িনTেরখ পদUিল গঠনগত িদক েথেক েকান ধরেনর িmয়াপদ তা িনণ/য় কেরা :         

অZ যাহারা েতামার িবষাইেছ বায়ুZ 
আZ েস গাছটা েকেট েফেলেছ। 

ইZ মা িশjেক দুধ খাওয়ােs। 

ঈZ ঘেরেত wমর এল UনUিনেয়।  

উZ এই েখয়া িচরিদন চেল নদীেxােতZ 


