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

�পপার – GE-2     পূণ�মান – ১×১০ = ১০ 

খাতা পাঠােনার �শষ তািরখ – ১৫/০৯/২০২০ 

িনেচর ���িলর উ�র দাও 

১. “মানুেষর উ�ািরত, অথ�বহ ব�জনেবাধ� �িনসমি�ই 

ভাষা।”—এ সং�ািট �ক িদেয়েছন? 

(A) সুনীিতকুমার চে�াপাধ�ায়  

(B) সুকুমার �সন 

(C) মুহ�দ শহীদু�া�   

(D) রােম�র শ 

উ�র 

২. ভাষািব�ােনর আেলাচ� িবষয় চারিট কী কী? 

(A) �িনত�, �পত�, বাক�ত�, অথ�ত� 

(B) �িনত�, শ�ত�, ভাষাত�, বাক�ত� 

(C) �পত�, পদ�ম, ভাষাত�, শ�ত�  

(D) বাক�ত�, ভাষাত�, �িনত�, শ�ত�   

উ�র 

৩. প� > প� – এখােন �িন পিরবত�েনর রীিত হল- 

(A) �গত সমীভবন  

(B) পরাগত সমীভবন 

(C) অেন�ান� সমীভবন  

(D) বণ�িবকার  

উ�র 

৪. বাংলা বণ�মালার ‘য়’ বা ‘র’ �িনিট - 

(A) ি� �র�িন    

(B) �মৗিলক �র�িন 

(C) অধ��র  

(D) অধ�ব��ন �িন   

উ�র 

৫. বাংলা ভাষার মধ�যুগ �কানিট? 

(A) ৬৫০-১২০০ ি��া�  

(B) ৮০০-১২০০ ি��া� 

(C) ১৩৫১-১৭৬০ ি��া�  

(D) ১২০০-১৮০০ ি��া� 

উ�র 

৬. বাংলাভাষায় ‘ঋ’ বণ�িট 

(A) বানােন আেছ, উ�ারেণও আেছ। 

উ�র 



(B) বানােন �নই, উ�ারেণ আেছ। 

(C) বানােনও �নই, উ�ারেণও �নই। 

(D) বানােন আেছ, উ�ারেণ �নই।  

৭. বাংলা ‘ই’, ‘উ’ দুিট �িনই 

(A) িন�  

(B) বতু�ল 

(C) সংবৃত 

(D) িববৃত   

উ�র 

৮. 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  

উ�র 

৯. আইন, আদালত, তামাম, তািরখ – বাংলা শ� ভা�ােরর 

�কান ভাষাজাত কৃতঋণ শ�? 

(A) উদু�  

(B) আরবী 

(C) ফারসী  

(D) তুক�ী  

উ�র 

১০. তালব� ব��ন �কান�িল? 

(A) ক বগ�    

(B) চ বগ� 

(C) ট বগ� 

(D) ত বগ�  

উ�র 

 

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। 


