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1. ‘অষ্টাধ্যয়ী’ গ্রন্থটির রচয়য়তা কে? 

 

2. ভাষায়িজ্ঞানের কেনে তুলোমূলে পদ্ধয়তর প্রথম যথাথথ প্রনয়াগ কে েনরে? 

 

3. ‘On the Variety of Human Language Structure’- প্রিন্ধটির রচয়য়তা কে? 
 

4. ‘Introduction to the Study of Language’ (১৯১৪) গ্রন্থটির রচয়য়তা কে? 
 

5. ‘Transformational Generative Grammar’ তনের প্রিক্তা কে? 
 

6. আদর্থ য়চো ভাষা রূপতেগত ভানি কোন  কেয়ির অন্তগথত? 
 

7. ‘ভাষা-প্রোর্ িাঙ্গালা িযােরি’ (১৯৩৯) গ্রন্থটির রচয়য়তা কে? 
 

8. িাাংলা ভাষার েয়িত ধ্বয়ে কোন টি? 
 

9. িাাংলা ভাষার োয়িেযধ্বয়ে কোন গুয়ল? 
 

10. পাইে ও পাইে (১৯৪৮)-এর ‘দল’ িা ‘য়িনলিল’ গঠে য়িেযাি অেুিানর আিয়র্যে 
স্বরধ্বয়ের পূিথিতী এে িা এোয়ধ্ে ঐয়িে িযঞ্জেধ্বয়েনে য়ে োনম য়চয়িত েরা হয়? 

 

11. ‘পায়িরা’ র্নের মনধ্য মুক্তরূয়পনমর িাংিযা েয়টি? 
 

12. িযিহার অেুিানর কয দধু্রনের িােযিণ্ড পাওয়া যায় কিগুয়ল েী েী? 
 

13. কলার আর্থ ি ও জে আর্থ ি- েৃত িােযিনণ্ডর কেয়িয়িভাগগুয়ল েী েী? 
 

14. িিূরে িােযিণ্ড িা িােয কয র্ে য়দনয় যুক্ত েরা হয় তানে েী িনল? 
 

15. প্রাচীে িাংসৃ্কনত োরনের িাংিযা েয়টি? 
 

16. ‘গাছ কথনে কি কেনম এল’- করিায়িত পদটি কোন  োরে? 
 

17. ‘ওিানে যাও’- ভূয়মো িা য়িয়া (function) অেুিানর এটি কোে জাতীয় িােয? 
 

18. ‘য়ময়ছয়ময়ছ পয়রেম েরছ’- এই িােযটি য়ে জাতীয় েঞথথে িানেযর উদাহরি? 
 

19. ‘Aspects of the Theory of Syntax’(১৯৬৫) গ্রন্থটির প্রনিতা কে? 
 



20. চময়স্কর ‘Government and binding’ তে পরিতীোনল কোে তে য়হনিনি পয়রয়চয়ত লাভ 

েনর? 
 

21. কতামার পানয়র োনছ িাপ রনয়নছ → পানয়র োনছ িাপ- এই দষৃ্টান্তটি িানেযর েী জাতীয় 
আন্বয়য়ে িাংিতথ ে? 

 

22. ফুলটি হয় রয়িে → রয়িে ফুল- এই দষৃ্টান্তটি িানেযর েী জাতীয় আন্বয়য়ে িাংিতথ ে? 
 

23. ‘Sociolinguistics’ পয়রভাষাটি প্রথম কে িযিহার েনরে? 
 

24. িিথোমূলে িমাজভাষায়িজ্ঞানে েনথাপেথনের কেনে প্রধ্াে য়তেটি উপাদাে েী েী?  
 

25. দটুি মােয ভাষা যিে পার্াপায়র্ চনল তিে কয অিস্থা ততয়র হয় তানে চালথি ও ফাগুথিে 
য়ে য়হনিনি য়চয়িত েনরনছে?  

 

26. ইাংলযানণ্ডর ভাষায়িজ্ঞােী য়রড উপলেয (setting) অেুিানর ভাষারীয়তর িদলনে 
(‘According to use’) য়ে োনম য়চয়িত েনরনছে? 

 

27. ‘য়পয়জে’ কোনো ভাষানগাষ্ঠীর মাতৃভাষা িা প্রথম ভাষারূনপ গিয হনল তা য়ে োনম 
পয়রয়চয়ত লাভ েনর? 

 

28. ভারত িরোনরর য়িজ্ঞাে ও প্রযুয়ক্তগত পয়রভাষা ততয়রর প্রথম েয়মর্ে ‘Commission of 

Scientific and Technical Terminology’ েত িানল ততয়র হয়? 
 

29. ভরনতর রি িূে য়িনেষনির িূনে গনে ওঠা অেয়ুময়তিাদ োমে মতিানদর প্রিক্তা কে? 
 

30. ‘On the Sublime’ গন্থটির রচয়য়তা কে? 
 


