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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours/Programme 2nd Semester Examination, 2022 

BNGHGEC02T/BNGGCOR02T-BENGALI (GE2/DSC2) 

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 ১০×৪ = ৪০
 একক-১

(ক) মধয্ বাংলাভাষার কালগত সীমা ও সািহিতয্ক িনদশর্ন উেlখ কেরা। এই ভাষার ভাষাতািttক 
বিশ য্gিল েলেখা। 

২+২+৬

 অথবা
(খ) pাচীন ভারতীয় আযর্ভাষার কালগত সীমা িনেদর্শ কেরা। িনদশর্নসহ pাচীন ভারতীয় আযর্ভাষার 

িনতািttক বিশ য্ আেলাচনা কেরা। 
২+৮

  
 একক-২

(গ) ব ালী উপভাষা েকান  ্ েকান ্  অ েল pচিলত ? এই উপভাষার বিশ য্ আেলাচনা কেরা। ২+৮
 অথবা

(ঘ) কামrপী উপভাষার pচিলত অ ল িনেদর্শ কের এর িনতািttক বিশ য্ আেলাচনা কেরা। ২+৮
  
 একক-৩

(ঙ) িন পিরবতর্েনর কারণ উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা। ১০
 অথবা

(চ) উদাহরণসহ সংjা েলেখাঃ (েয-েকােনা dিট )
অথর্সংেকাচ, অথর্সংkম, অথর্িবনিত। 

৫+৫

  
 একক-৪

(ছ) েরামীয় বণর্মালার পিরচয় দাও। ১০
 অথবা

(জ) আnজর্ািতক িনমূলক বণর্মালায় িলপয্nর কেরা।  ১০
 tিম না হয় েদশশাসন কেরা, আিম না হয় জুেতা সাির। িকnt তাই বেল tিম আমার েচেয় বড় হেত 
পােরা না, আমার মাথায় পা িদেত পােরা না। tিম খুন কের pশংসা পােব আর একটা আম cির 
করেল আমােক ফািঁস েযেত হেব — এমন হেত পাের না। 
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২। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র সংিkp উtর দাওঃ ৫×২ = ১০

(ক) pাচীন বাংলাভাষার সময়কাল িনেদর্শ কের িনদশর্েনর নাম েলেখা। েয-েকােনা dিট ভাষাগত বিশ য্ 
েলেখা। 

১+২+২

(খ) বেরndী উপভাষার বিশ য্ আেলাচনা কেরা। ৫
(গ) উদাহরণসহ সংjা েলেখাঃ (েয-েকােনা dিট )

sরভিk, অিভrিত, সমীভবন। 

  ২   × ২=৫

(ঘ) উk বণর্gিলর IPA িচh েলেখা। 
অ, ঔ, চ, ঝ, জ। 

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. 

 
——×—— 

 

১
২


