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The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are requested to give their answer in their own words as far as possible. 

 

 
1. Answer any three of the followings:                                                 5 x 3= 15 

         যেক োক ো তি তি প্রকের উত্তর তি ঃ   
 

a) Discuss the relationship between ‘Language shift’ and ‘Acculturation’.     
     ‘ভোষো পতরবিত ’ এবং ‘সোংসৃ্কতি  অতভকেোজ ’-এর অন্তবতিতী সম্প ততি আক োচ ো  রু ।  
b) Differentiate between bilingualism and multilingualism.  
    তিভোতষ িো এবং বহুভোতষ িোর মকযে পোর্ত ে ত রুপণ  রু ।   
c) Discuss the differences between home language and school language.  
    গৃহভোষো এবং তবিেো কের ভোষোর মকযে  পোর্ত েগুলি আক োচ ো  রু ।   
d) Why ‘content schemata’ influence reading comprehension more effectively than ‘formal 

schemata’? State. 

    তবষে পোকের যেকে ‘তবষে তস্কমো’ য   ‘সোযোরণ’ বো ‘প্রর্োগি তস্কমো’র যর্ক  অতয   োেত রী হকে র্োক ?  
e) Write a short note on Narrative text.  

আখ্যানধর্মী পাঠ সম্পর্কম একলি সংলিপ্ত িীকা লিখু্ন।   
 

 
2. Answer any two of the followings:                                         10 x 2= 20 

        যেক োক ো িুতি প্রকের উত্তর তি ঃ  
 

a) Discuss Noam Chomsky’s theory of language development.  

    য োেোম চমতস্কর ভোষোতব োকের িত্ত্বতি  আক োচ ো  রু ।  
b) How standard dialect is determined? Give a suitable example that proves your point of 

view.                                                                                                              3 + 7 

    ত ভোকব মো ে উপভোষো ত যতোতরি হে? আপ োর ত কজর অবস্থো ক  স্পষ্ট  কর যিো োর জ ে উপেুক্ত উিোহোরণ 
    বেবহোর  কর তবষেতি বেোখ্েো  রু ।  



c) Discuss the problems faced by a teacher during multilingual class room instruction at 

secondary level.   

র্াধযলর্ক স্তর্ে বহুভোষোতভতত্ত  যেতণ কে এ জ  তেে  ত  ত  যরকণর সমসেোর সমু্মখ্ী  হ  আক োচ ো 
 রু ।  

d) Differentiate between divergent question and convergent question. What are the types of a 

controlled discussion? Discuss.                                                              5+5 

    অপসরণেী  প্রে এবং য ন্দ্রোতভমুখ্ী প্রকের পোর্ত ে ত খু্ । ত েতিি আক োচ ো পদ্ধতির প্র োরকভিগুত  
    সম্পক ত আক োচ ো  রু ।      


