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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 3rd Semester Supplementary Examination, 2021  

BNGACOR05T-BENGALI (CC5) 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

pািnক সীমার মধয্s সংখয্ািট pে র মান িনেদর্শ কের।  
পরীkাথর্ীেদর িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধয্ উtর িদেত হেব। 

১। pিতিট একক েথেক একিট  কের p  িনেয় েমাট চারিট  pে র উtর দাওঃ 
(pিতিট উtেরর শbসংখয্া অনিধক ৩০০ হওয়া বা নীয়) 

১০× ৪= ৪০

 একক - ১ 
(ক) উদাহরণ সহেযােগ অনুpাস অলংকােরর িবভাগgিল উেlখ কেরা। ১০

 অথবা 
(খ) েয-েকােনা dিট অলংকােরর সংjা উদাহরণ সহেযােগ েবাঝাওঃ

যমক, পরmিরত rপক, অপhnিত, সেnহ, বয্াজstিত 
৫×২ = ১০

  
 একক – ২

(গ) িবে ষণসহ অলংকার িনণর্য় কেরাঃ (েয-েকােনা dিট) ৫×২ = ১০
 (অ)  এেনেছ েতামার sামী বািn িনজgেণ।
  
 (আ)  এ পুরীর পথ মােঝ যত আেছ িশলা
 কিঠন শয্ামার মেতা েকহ নাই আর। 

  
 (ই)  মািটেত যােদর েঠেক না চরণ 
 মািটর মািলক তারাই হন। 

  
 (ঈ)  অশাn আকাঙ্kা পািখ 
 মিরেতেছ মাথা খঁুেড় প ের িপ ের। 

  

 একক - ৩
(ঘ) বাংলা দলবৃt ছেnর সংjা ও ৈবিশ য্ উদাহরণ সহেযােগ আেলাচনা কেরা। ১০

 অথবা
(ঙ) উদাহরণসহ সংjা দাওঃ (েয-েকােনা dিট)

 দল, যিত, পবর্, পঙ ্ িk, চরণ 
৫×২ = ১০
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 একক - ৪
(চ) ছেnািলিপ pণয়ন কেরাঃ (েয-েকােনা dিট) ৫×২ = ১০

 (অ)  গগেন অবঘন েমহ দাrণ
 সঘেন দািমনী চমকই 
 kিলশ পাতন শবদ ঝনঝন 
 পবন খরতর বলগই 

  
 (আ)  প শের দg কের কেরছ একী সnয্াসী
 িব ময় িদেয়ছ তাের ছড়ােয়। 
 বয্াkলতর েবদনা তার বাতােস ওেঠ িন ািস 
 অk তার আকােশ পেড় গড়ােয়। 

  
 (ই)  যার ভেয় tিম ভীত েস অনয্ায় ভীr েতামা েচেয় 
 যখিন জািগেব tিম তখিন েস পলাইেব েধেয়। 

  
 (ঈ)  ভাই আমােক বkক ঝkক
 িদক ্   েগ যতই েখাঁটা 
 যেমর dয়াের কাটঁা িদিc 
 ভাইেয়র কপােল েফাঁটা। 

  

২। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর দাওঃ (pিতিট উtেরর শbসংখয্া অনিধক ১৫০ হেব) ৫×২ = ১০
(ক) বেkািk কােক বেল ? উদাহরণ সহেযােগ এই অলংকােরর িবভাগgিল আেলাচনা কেরা। 

(খ)  এেনিছেল সােথ কের মৃtয্হীন pাণ। 
 মরেণ তাহাই tিম কের েগেল দান। 
—  এিট েকান ্   ে িণর অলংকােরর দৃ াn বুিঝেয় দাও। 

(গ) মুkক ও গদয্ছেnর পাথর্কয্gিল উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা।
(ঘ)  িনশার sপনসম েতার এ বারতা

 ের দূত! অমরবৃn যার জবেল 
 কাতর, েস ধনুধর্ের রাঘব িভখারী 
 বিধল সmুখ রেণ ? লদল িদয়া 
 কািটলা িক িবধাতা শাlলী তrবের ? 
—  ছেnািলিপ িনণর্য় কেরা। 

  
 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail 

/ Whatsapp to their own respective colleges on the same day / date of 
examination within 1 hour after end of exam. University / College authorities 
will not be held responsible for wrong submission (at in proper address). 
Students are strongly advised not to submit multiple copies of the same 
answer script. 

 ——×—— 
 


