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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 2nd Semester Examination, 2020 

BNGACOR03T-BENGALI (CC3) 
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

দিkণ pাns সংখ াgিল p মােনর িনেদশক। 
পরীkাথীেদর িনেজর ভাষায় যথাসmব শbসীমার মেধ  উtর িদেত হেব। 

১। pিতিট একক েথেক একিট  কের েমাট চারিট  pে র উtর দাওঃ ১০×৪ = ৪০
 একক-১

 (ক) মধয্ ভারতীয় আযভাষার pিতিট sেরর কালগত সীমা উেlখ কের এর সাধারণ বিশ য্gিল েলেখা। ৩ + ৭
 অথবা

(খ) বাংলা ভাষার pাচীনতম িনদশন কী ? আিদ বাংলা ভাষার সময়সীমা উেlখ কের এই যুেগর 
ভাষাতািttক বিশ য্gিল উদাহরণসহ েলেখা। 

২+ ২+ ৬

  
 একক-২

(গ) উপভাষা সৃি র কারণ কী ? দৃ াnসহ রাঢ়ী উপভাষার িবেশষt আেলাচনা কেরা। ৩ + ৭
 অথবা

(ঘ) বাংলা ভাষার উপভাষা ক’িট ও কী কী ? ঝাড়খ ী উপভাষার পিরচয় দাও। ৫+ ৫
  
 একক-৩

(ঙ) বাংলা ভাষার েমৗিলক sর িনgিল িচিhত কেরা। িজhা ও মুখিববেরর অবsান অনুসাের 
sর িনgিলর পিরচয় দাও। 

 ১০

 অথবা
(চ) িন পিরবতেনর কারণgিল উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা। ১০

  
 একক-৪

(ছ) বাংলা শbভা ােরর অnগত েমৗিলক শbgিলর দৃ াnসহেযােগ পিরচয় দাও। ১০
 অথবা

(জ) বাংলা ভাষায় শbাথ পিরবতেনর কারণgিল উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা।  ১০
  

২। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর দাওঃ ৫×২= ১০
(ক) আিদ মধয্ বাংলার িনতািttক বিশ য্gিল েলেখা। ৫
(খ) উপভাষার সে  িনভাষার পাথকয্gিল s  কেরা। ৫
(গ) উদাহরণসহ সংjা েলেখাঃ (েয-েকােনা dিট)

মধয্sরাগম, িবষমীভবন, অিভrিত, মহাpাণবণ। 
২.৫×২

(ঘ) উৎস িনেদশ কেরাঃ (েয-েকােনা dিট) 
আলতা, ঊণনাভ, আনারস, কানু। 

২.৫×২

  
 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. 
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