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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours/Programme 2nd Semester Supplementary Examination, 2021  

BNGHGEC02T/BNGGCOR02T-BENGALI (GE2/DSC2) 

বাংলা ভাষার ইিতহাস ও ভাষাতtt 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের। 
পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  উtর কিরেব। 

  ১। pিতিট একক েথেক একিট  কের েমাট চারিট  pে র উtর দাওঃ (শbসংখ া ৩০০) ১০×৪ = ৪০
 একক-১ 

(ক) মধ  ভারতীয় আযভাষার কালসীমা িনণয় কেরা এবং এর rপতািttক বিশ  আেলাচনা কেরা। ২+৮
 অথবা 

(খ) pাচীন যুেগর বাংলা ভাষার ভাষাতািttক বিশ  েলেখা। ১০
  
 একক-২ 

(গ) রাঢ়ী উপভাষা েকান  ্ েকান ্  অ েল pচিলত ? এর ভাষাতািttক বিশ gিল আেলাচনা কেরা। ৩+৭
 অথবা 

(ঘ) কামrপী উপভাষা েকান  ্ অ েল pচিলত ? এই উপভাষার ভাষাতািttক বিশ  িনণয় কেরা। ৩+৭
  
 একক-৩ 

(ঙ) শbাথ পিরবতেনর ধারা কয়pকার ও কী কী ? pেত কিট ধারার সংjাসহ উদাহরণ দাও। ৩+৭
 অথবা 

(চ) িন-পিরবতেনর কারণgিল আেলাচনা কেরা। ১০
  
 একক-৪ 

(ছ) আnজািতক িনমূলক বণমালার পিরচয় দাও। ১০
 অথবা 

(জ) আnজািতক িনমূলক বণমালায় িলপ nর কেরাঃ 
অরিবn েঘােষর সে  েদখা হেয়েছ। pথম দৃি েতই বুঝলুম, ইিন আtােকই সবেচেয় সত  কের 
েচেয়েছন, সত  কের েপেয়ওেছন। েসই তাঁর দীঘ তপস ার চাওয়া ও পাওয়ার dারা তাঁর সtা ওতেpাত। 
আমার মন বলেলঃ ইিন এঁর অnেরর আেলা িদেয়ই বািহের আেলা jালেবন।   

১০
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২। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র  উtর দাওঃ ৫×২ = ১০
(ক) আিদ মধ -বাংলার সময়কাল, িনদশন ও dিট বিশ  েলেখা। ৫
(খ) ভাষা ও উপভাষার সmক আেলাচনা কেরা। ৫
(গ) উদাহরণসহ সংjা েলেখাঃ (েয-েকােনা একিট) 

 আিদ sরেলাপ, নািসক ীভবন, rিত িন, িবpকষ 
৫

(ঘ) িনmিলিখত অkরgিল েরামীয় িলিপেত েলেখাঃ (েয-েকােনা পাঁচিট) 
 আ, ঐ, ঝ, ন, শ, ম, ঈ, ল 

৫

  
 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. 

 ——×—— 
 


