
 

 Total Pages-2                                                                      KNU/BA(H)/2
ND

 SEM/BNGH/C202/21 

2021 

2th Semester 

Discipline: Bengali 

HONOURS (CORE) 

Full Marks: 40            Time: 2 Hours 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নমান ক্ষনর্দেশক। 

পরীিার্েীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 

 

Course Name: বাংিা ভাষার ইক্ষেহাস  

Course Code: BAHBNGC202 

 

১। যযর্কার্না পাাঁচক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও:                    ১X৫ 

ক) ভাষার িুদ্রেম উপাদান কী ?  

খ্) েুক্ষম যকান উপভাষা অঞ্চর্ি বাস কর্রা ? 

গ) বাংিা ভাষার আক্ষদ ক্ষনদশেন যকানক্ষি ?  

ঘ) ‘কৃষ্ণ’ যর্র্ক ‘যকষ্ট’ –কী ধরর্নর ধ্বক্ষন পক্ষরবেের্নর উদাহরণ ?  

ঙ) একক্ষি নবগক্ষিে শর্ের উদাহরণ দাও।  

চ) পরমা যক্ষদ আর্স োহর্ি ওর হাে ক্ষদর্য় িাকা পাক্ষির্য় ক্ষদও’- এিা কী ধরর্ণর বাকয ?  

ছ) শোর্ে সংক্রর্মর একক্ষি উদাহরণ দাও।  

ে) পদ কার্ক বর্ি ?  

ঝ) একেন ভাষাক্ষবজ্ঞানীর নাম যির্খ্া।  

ঞ) ‘শ’ ধ্বক্ষনক্ষির উচ্চারণ প্রকৃক্ষের পক্ষরচয় দাও।   

 

২। যযর্কার্না পাাঁচক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও:                              ২X৫  

ক) বাংিা ভাষার প্রকৃেপর্ি কেগুক্ষি স্বরধক্ষন আর্ছ ও ক্ষক ক্ষক ?  

খ্) মধযবাংিা ভাষার কািসীমা উর্েখ্ কর্র এর ভাগ গুক্ষির নাম যির্খ্া।   

গ) ঝাড়খ্ণ্ডী বঙ্গর্দর্শর যকান এিাকার উপভাষা ? এর একক্ষি ববক্ষশষ্টয যির্খ্া।  



(২) 

 

ঘ) ‘মহােন’ শেক্ষির অর্ে পক্ষরবেেন ও োর কারর্ণর পক্ষরচয় দাও।  

ঙ) ‘ক্ষবপ্রকষে’ বির্ে কী যবাঝায় উদাহরণ সহ যিখ্।  

চ) ‘ক্ষবপযেয়’ কার্ক বর্ি উদাহরণ সহ যিখ্।  

ছ) উদাহরণ সহ ধ্বক্ষনপক্ষরবেের্নর একক্ষি কারণ যিখ্।  

ে) সাধুভাষার ক্ষক্রয়াপর্দর ববক্ষশষ্টয যির্খ্া।  

ঝ) আক্ষদ-মধযবাংিা ভাষার পক্ষরচয় যকার্ায় পাওয়া যায় ? এই ভাসা-রূর্পর একক্ষি ববক্ষশষ্টয যির্খ্া।  

ঞ) বাংিা বাকয গির্ন যযাগযো বির্ে কী যবাঝায় ?  

   

৩। যযর্কার্না ক্ষেনক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও:         ৫X৩ 

ক) সংক্ষিপ্ত পক্ষরচয় দাও : অক্ষপক্ষনক্ষহক্ষে ও অক্ষভশ্রুক্ষে।  

খ্) সাধু ও চক্ষিে ভাষার েুিনামূিক আর্িাচনা কর্রা।  

গ) উদাহরণ সহ স্বরধ্বক্ষন পক্ষরবেের্নর ক্ষেনক্ষি সূর্ের পক্ষরচয় দাও।  

ঘ) উদাহরণ সহ বঙ্গািী উপভাষার ক্ষেনক্ষি ববক্ষশষ্টয যিখ্। 

ঙ) শোর্র্ের উন্নক্ষে ও অবনক্ষে বির্ে কী যবাঝায় উদাহরণ সহ যির্খ্া।  

চ) ক্ষচেসহ মানুর্ষর বাগযর্ের পক্ষরচয় দাও।  

   

৪। যযর্কার্না একক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও:         ১০X১ 

ক) যমৌক্ষিক স্বরধ্বক্ষনর ছক সহ বাংিা স্বরধ্বক্ষনর পূণে পক্ষরচয় দাও।  

খ্) উপযুক্ত উদাহরণ সহ আধুক্ষনক বাংিা ভাষার ববক্ষশষ্টয যির্খ্া।  

গ) যরখ্াক্ষচে সহ বাংিা শেভাণ্ডার্রর পক্ষরচয় দাও।  

 

-------------------------  

 


