
দুগ�াপুর উইেম� কেলজ-এর আভ��রীণ মূল�ায়ন ২০২০ 
বাংলা সা�ািনক-  �থম বষ� - ি�তীয় �সিম�ার 

�পপার – CC-4     পূণ�মান – ১×১০ = ১০ 

খাতা পাঠােনার �শষ তািরখ – ১৫/০৯/২০২০ 

 

িনেচর ���িলর উ�র দাও 

  

১. ‘মেনর ভাব �কােশর জন�, বাগ�ে�র সাহােয� উ�ািরত �িন �ারা িন��, �কােনা িবেশষ 

জনসমােজ ব�ব�ত, �ত�ভােব অবি�ত, তথা বােক� �যু� শ�সমি�েক ভাষা বেল।’—এ সং�ািট 

�ক িদেয়েছন? 

(A) সুনীিতকুমার চে�াপাধ�ায় (B) সুকুমার �সন 

(C) মুহ�দ শহীদু�া�  (D) রােম�র শ      উঃ (      ) 

 

২. �ক�ীয় �র�িন হল – 

(A) এ   (B) আ 

(C) ই   (D) উ           উঃ (      ) 

 

৩. ি�য়ার মূল হল – 

(A) ধাতু  (B) িবভি� 

(C) �ত�য় (D) অনুসগ�             উঃ (      ) 

 

৪. বাংলা বণ�মালার ‘ঐ’ �িনিট - 

(A) ি� �র�িন   (B) �মৗিলক �র�িন 

(C) অধ� �র�িন  (D) অধ�ব��ন �িন           উঃ (      ) 

 

৫. বাংলা ভাষায় �র �িনম 

(A) সাতিট  (B) আটিট 

(C) বােরািট  (D) �চা�িট              উঃ (      ) 

 

৬. বেগ�র ি�তীয় ব��ন�িনেক বেল 

(A) মহা�াণ  (B) ঘৃ��িন 

(C) পাি��ত ব��ন (D) অেঘাষ            উঃ (      ) 
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৭. িবভি�র সে� �যাগ 

(A) কারেকর   (B) সমােসর 

(C) �িনর  (D) বােক�র              উঃ (      ) 

 

৮. আধুিনক বাংলায় �মৗিলক নািসক��িনর সংখ�া - 

(A) ২  (B) ৩ 

(C) ৪   (D) ৫               উঃ (      ) 

 

৯. চিলত রীিতর উদাহরণ �কানিট? 

(A) বন�া  (B) �কেনা  

(C) তুলা    (D) ��              উঃ (      ) 

 

১০. বাকুঁড়া �জলায় �কান �কান উপভাষার ব�বহার ল�� করা যায়?   

(A) রাঢ়ী ও ব�ালী (B) রাঢ়ী ও বের�ী 

(C) রাঢ়ী ও ঝাড়খ�ী (D) রাঢ়ী ও কাম�পী           উঃ (      ) 

 

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

পরী�া প�িত 

১. উ�র পে� িনেজর নাম, কেলজ �রাল নং, �রিজে�শন নং, িব�িবদ�ালয় �রাল নং, �ফান নং ও �মল 

আইিড থাকা আবিশ�ক।  

২. রিচত �ক�িটর PDF কর। (পৃ�া সংখ�া থাকা আবিশ�ক) 

৩. PDF িট এই dwcben.h2ndsem@gmail.com  �মল আইিডেত পাঠাও। 

৪. �মল আইিডর মেধ� িনেজর নাম, কেলজ �রাল নং, �রিজে�শন নং, িব�িবদ�ালয় �রাল নং, �ফান নং। 

৫. �মল আইিডেত পাঠােনার পর িনেজর কােছ হাড�কিপ �রেখ দাও। 
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