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Course: AS –201(Cultural Studies and Sanskrit Literature) 
 

: ১. লাক-সং ৃ িতক ঘাইৈক িক িক ণীত ভাগ কিৰব পািৰ? তােৰ িয কােনা এিট ণী বা িবভাগ স েক  

        আেলাচনা কৰাঁ।           ২+৮=১০ 

: ২. চমুেটাকা িলখা –          ৫+৫=১০ 

 (ক) ওজাপািল 

(খ) লাক-সংগীত 
 

Course: AS –202(Development of Assamese Language and Script) 
 

: ১. অসমীয়া ভাষাৰ উ ৱ আ  মিবকাশ স েক এিট আেলাচনা যু ত কৰাঁ।         ১০ 

: ২. চমুেটাকা িলখা –           ৫+৫=১০ 

 (ক) া ী িলিপ 

(খ) গড়গঞা িলিপ 

 

Course: AS –203 (Group – A) (Western Literature) 
 

: ১. ‘ হমেলট’ নাটকৰ গেতাি  কইটাৰ নাটকীয় তাৎপয িবচাৰ কৰাঁ।                ১০ 

: ২. ‘ ম’ আ  ‘ িতেশাধ’ এই দুেয়াটা িবষয়ব েক ‘ৱাদািৰং হাইট ’ উপন াসখনত কেনদেৰ িবে ষণ কৰা  

হেছ আেলাচনা কৰাঁ।                 ১০ 

 

Course: AS –203 (Group – B) (Language and Dialects of North-East India) 

 

: ১. অসমৰ িত তধমী মূলৰ ভাষােবাৰৰ ভািষক ি িত স েক এিট আেলাচনা যু ত কৰাঁ।         ১০ 

: ২. অসমীয়া আ  কািব ভাষাৰ িনগত িদশত থকা সাদৃশ - বসাদৃশ  স েক আেলাচনা কৰাঁ।            ১০ 

 
 

P.T.O. 



Course: AS –204 (Group – A) (Some Aspects of Assamese Literature) 

 

: ১. নাৰীবাদ িক? অসমীয়া উপন াস সািহত ত নাৰীবাদৰ কাশ স েক এিট আেলাচনা যু ত কৰাঁ।        ১০ 

: ২. অসমীয়া মণ-সািহত ৈল হম ব ৱাৰ অৱদান স েক আেলাচনা কৰাঁ।                              ১০ 

 

Course: AS –204 (Group – B) (Introduction to the Descriptive Analysis of the Assamese Phonology) 

 

: ১. অসমীয়া ভাষাৰ াসাঘাত স েক এিট আেলাচনা যু ত কৰাঁ।                ১০ 

: ২. অসমীয়া ৰ-সংযুিত আ  ব ন সংযুিতৰ িবষেয় এিট টাকা ত কৰাঁ।            ১০ 
 

Course: AS –205 (Group – A) (Comparative Indian Literature) 

 

: ১. তুলনামূলক সািহত ৰ অধ য়নৰ প িত স েক এিট আেলাচনা যু ত আগবেঢ়াৱা।           ১০ 

: ২. তুলনামূলক সািহত  অধ য়নত অনুবাদৰ  স েক আেলাচনা কৰাঁ।           ১০ 

 
Course: AS –205 (Group – B) (Assamese Morphology) 

 

: ১. অসমীয়া ভাষাত কৃৎ আ  তি ত ত য় স েক আেলাচনা আগবেঢ়াৱা।             ১০ 

: ২. ভাষাৰ পতাি ক গঠনত আকৃিত (Morph), কৃিত (Morpheme) আ  উপাকৃিতৰ (Allomorph) ভূিমকা  

স েক উদাহৰেণেৰ বুজাই িলখাঁ।         ১০ 
 
Course: AS –206 (Group – A) 
 

: ১. ঐিতহািসক নাটক িহচােপ ‘চ ’ নাটকৰ মুল ায়ন আগবেঢ়াৱাঁ।             ১০ 

: ২. ‘ৰথচ ’ উপন াসৰ নাৰী চিৰ -িচ ণ স েক এিট আেলাচনা যু ত কৰাঁ।    ১০ 
 
Course: AS –206 (Group – B) (Indo-Aryan Text and Grammar) 
 

: ১. অপ ংশ ভাষাৰ পিৰচয় িদ ইয়াৰ বিশ সমূহ আেলাচনা কৰাঁ।             ১০ 

: ২. ‘সে শৰাসক’ ৰ ভািষক বিশ সমূহ আেলাচনা কৰাঁ।      ১০ 

 

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


