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দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নমান ক্ষনর্দেশক। 

পরীিার্েীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 

 

Course Name: ভাষার ইক্ষেহাস ও ভাষােত্ত্ব    

Course Code: BAHBNGGE201 

 

১। যযর্কার্না পাাঁচক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও:                     ১X৫ 

ক) প্রাচীন বাংিা ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষনদশেনক্ষির নাম যির্খ্া।  

খ্) ‘অক্ষভশ্রুক্ষে’ যকান যুর্ের বাংিা ভাষার গুরুত্বপূণে ববক্ষশষ্টয? 

ে) কাবয > কাইবয – এ’োেীয় ধ্বক্ষন-পক্ষরবেেন যকান উপভাষায় ক্ষবর্শষভার্ব িিণীয়? 

ঘ) অনুনাক্ষসক স্বরধ্বক্ষনর বহুি বযবহার যকান উপভাষায় যদখ্া যায়?  

ঙ) দুক্ষি উষ্মধ্বক্ষনর উদাহরণ দাও। 

চ) বাংিায় অর্যােবাহ বণে যকানগুক্ষি?  

ছ) একক্ষি যোড়কিম শর্ের উদাহরণ দাও। 

ে) কুৎসা > যকচ্ছা – কী োেীয় ধ্বক্ষনপক্ষরবেেন?  

ঝ) স্বর্োনাক্ষসকযভবর্নর একক্ষি উদাহরণ দাও। 

ঞ) ‘যরর্তারাাঁ’ শেক্ষি যকান ভাষার শেভাণ্ডার যর্র্ক বাংিায় েৃহীে?  

 

২। যযর্কার্না পাাঁচক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও:                              ২X৫  

ক) আধুক্ষনক যুর্ের বাংিা ভাষায় যিখ্া যয-যকার্না দুক্ষি সাক্ষহেয-ক্ষনদশের্নর নাম যির্খ্া।    

খ্) বর্রন্দ্রী উপভাষা যকান অঞ্চর্ি প্রচক্ষিে? 

ে) ‘অপভাষা’ বির্ে কী যবাঝ? 
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(২)  

 

ঘ) অন্ত-মধয বাংিা ভাষার কািসীমা উর্েখ্ কর্রা।  

ঙ) বাংিা ভাষায় যমৌক্ষিক স্বরধ্বক্ষন কয়ক্ষি ও কী কী?  

চ) োক্ষড়ে ধ্বক্ষন কার্ক বর্ি? উদাহরণ দাও।  

ছ) ‘যযৌক্ষেক স্বর’ কার্ক বর্ি?  

ে) ধ্বক্ষনিয় ও ধ্বক্ষনসৃক্ষষ্ট বির্ে কী যবাঝ ?  

ঝ) ‘যহডপক্ষণ্ডে’ কী োেীয় ধ্বক্ষনপক্ষরবেেন বুক্ষঝর্য় দাও।  

ঞ) বণেক্ষিত্ব কার্ক বর্ি ?   

 

৩। যযর্কার্না ক্ষেনক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও:         ৫X৩ 

ক) উদাহরণসহ আক্ষদ-মধয বাংিার পাাঁচক্ষি গুরুত্বপূণে ধ্বক্ষনোক্ষত্ত্বক ববক্ষশষ্টয যির্খ্া। 

খ্) সংর্ির্প সাধু ও চক্ষিে ভাষার পার্েকয বুক্ষঝর্য় দাও।  

ে) হ্রস্ব, দীঘে ও পু্লে স্বর বির্ে ক্ষক যবাঝায় ?  

ঘ) িীকা যির্খ্া: যিাকক্ষনরুক্ষি, ক্ষবষমর্চ্ছদ।  

ঙ) দৃষ্টান্তসহ ক্ষবক্ষভন্ন প্রকার স্বরসঙ্গক্ষের পক্ষরচয় দাও।  

চ) শোর্র্ের উৎকষে ও অপকষে বির্ে কী যবাঝায়? 

 

৪। যযর্কার্না একক্ষি প্রর্শ্নর উত্তর দাও:         ১০X১ 

ক) প্রাচীন ভারেীয় আযে ভাষা ক্রমক্ষববেের্নর মর্ধয ক্ষদর্য় কীভার্ব বাংিা ভাষার েন্ম ক্ষদি োর সংক্ষিপ্ত পক্ষরচয় দাও।  

খ্) রাঢ়ী উপভাষার ভাষাোক্ষত্ত্বক (ধ্বক্ষনোক্ষত্ত্বক ও রূপোক্ষত্ত্বক) ববক্ষশষ্টযগুক্ষি উদাহরণর্যার্ে আর্িাচনা কর্রা। 

ে) বাংিা শেভাণ্ডার্রর যমৌক্ষিক শেগুক্ষির উদাহরণসহ পক্ষরচয় দাও।  
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