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দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নমান ক্ষনর্দেশক। 

পরীিার্েীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 

 

Course Name: ছন্দ ও অিঙ্কার     

Course Code: BAPBNGC201 

 

১। যযর্কার্না পাাঁচক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও:                     ১X৫ 

ক) শ্বাসাঘাে কার্ক বর্ি ?  

খ্) ‘প্রায়ান্ধকার’ শব্দক্ষির্ে কয়ক্ষি দি আর্ছ ?   

গ) দিবৃত্ত ছর্ন্দর অপর একক্ষি নাম যির্খ্া।  

ঘ) বাংিা ছর্ন্দ মাত্রা কয় প্রকার ও কী কী ?  

ঙ) চরণাক্ষন্তক ক্ষমর্ির একক্ষি উদাহরণ দাও।  

চ) দুক্ষি অর্োিঙ্কার্রর নাম যির্খ্া।   

ছ) অনুপ্রাস অিঙ্কার্রর একক্ষি উদাহরণ দাও।    

ে) ‘দূর্র বািুচর কাাঁক্ষপর্ছ যরৌদ্র ক্ষ াঁক্ষ াঁর পাখ্ার মে’ –- যকান অিঙ্কার হর্য়র্ছ ?  

 ) ‘মক্ষিকাও গর্ি না যগা পক্ষির্ি অমৃেহ্রর্দ’ --  যকান অিঙ্কার হর্য়র্ছ ?  

ঞ) অপ্রকৃে অর্োৎ উপমানর্ক ক্ষনক্ষষদ্ধ কর্র প্রকৃে অর্োৎ উপর্ময়র্কই অক্ষেক্ষনক্ষিেভার্ব প্রক্ষেষ্ঠা করা হর্ি যকান অিঙ্কার হয় ?  

 

২। যযর্কার্না পাাঁচক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও:                              ২X৫  

ক) মহাপয়ার ছর্ন্দর একক্ষি উদাহরণ দাও।   

খ্) ক্ষমশ্রকিাবৃত্ত ছর্ন্দর অপর নাম কী ? এই রীক্ষের ছর্ন্দ রুদ্ধদি ও মুক্তদর্ির মাত্রা কী ভার্ব গণনা করা হয় ?  

গ) অক্ষেপবে কার্ক বর্ি উদাহরণসহ যির্খ্া।   



(২)  

ঘ) ‘সন্ধযাসংগীে’ শব্দক্ষি ক্ষমশ্রকিাবৃত্ত ছর্ন্দ বযবহার করর্ি োর মাত্রা সংখ্যা কে হর্ব ?  

ঙ) কিাবৃত্ত ছর্ন্দর দুক্ষি প্রধান ববক্ষশষ্ট্য যির্খ্া।    

চ) সমার্সাক্ষক্ত অিঙ্কার্রর সংজ্ঞা দাও। 

ছ) ‘কন্ঠস্বর্র বজ্র িজ্জাহে’ –- যকান অিঙ্কার হর্য়র্ছ এবং যকন ?   

ে) ‘যক যের্গর্ছ, ফুি না আক্ষম ?’—যকান অিঙ্কার হর্য়র্ছ এবং যকন ?   

 ) অভঙ্গ যেষ অিঙ্কার্রর একক্ষি উদারহরণ দাও।  

ঞ) ‘কার্ের মর্ো বাাঁকা চাাঁদ’ –-  এখ্ার্ন উপমান যকানক্ষি এবং উপর্ময় যকানক্ষি ?   

 

৩। যযর্কার্না ক্ষেনক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও:         ৫X৩ 

ক) উদাহরণসহ যছদ ও যক্ষের পার্েকয আর্িাচনা কর্রা।  

খ্) উদাহরর্ণর সাহার্যয চরণ এবং ক্ষমি সম্পর্কে আর্িাচনা কর্রা।  

গ) ছর্ন্দাক্ষিক্ষপসহ ছন্দ ক্ষনণেয় কর্রা : ( যয যকার্না একক্ষি)  

 অ) পর্ির্ছ যোমার ‘পর্র প্রদীপ্ত বাসনা 

         অর্ধেক মানবী েুক্ষম অর্ধেক কল্পনা।   

 আ) ভাঙি যিাভ অসহ যন্ত্রণা 

          উক্ষির্য় ভুয়া ধূিার মন্ত্রণা, 

           করি শুক্ষচ বাংিা ঘাি মাঠ 

           কুাঁর্ির চাি যকাঠার যচৌকাঠ।  

ঘ) অিঙ্কার ক্ষনণেয় কর্রা : ( যয যকার্না একক্ষি)  

 অ) এ ে যমর্য় যমর্য় নয়, যদবো ক্ষনিয়।  

 আ) ইাঁদুর শীর্ের রার্ে যরশর্মর মে যরার্ম মাক্ষখ্য়ার্ছ খু্দ  

ঙ) উৎর্প্রিা অিঙ্কার্রর সংজ্ঞা ক্ষদর্য় োর দুক্ষি ভাগ উদাহরণসহ আর্িাচনা কর্র বুক্ষ র্য় দাও।    

চ) কমপর্ি দুক্ষি উদাহরর্ণর সাহার্যয বযােস্তুক্ষে অিঙ্কার কার্ক বর্ি বুক্ষ র্য় যির্খ্া।  

 

৪। যযর্কার্না একক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও:         ১০X১ 

ক) দিবৃত্ত রীক্ষের ছর্ন্দর ববক্ষশষ্ট্যগুক্ষি উদাহরণ সহ সক্ষবোর আর্িাচনা কর্রা।  

খ্) অক্ষমত্রাির ছন্দ সম্পর্কে একক্ষি নাক্ষেদীঘে প্রবন্ধ রচনা কর্রা।  

গ) রূপক অিঙ্কার্রর সংজ্ঞা ক্ষদর্য় োর ভাগগুক্ষি সম্পর্কে ক্ষবোক্ষরে আর্িাচনা কর্রা।  


