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ব�ভাষা ও সািহত� িবভাগ� ব�ভাষা ও সািহত� িবভাগ� ব�ভাষা ও সািহত� িবভাগ� ব�ভাষা ও সািহত� িবভাগ� স�র ��দাস মহািবদ�ালয়স�র ��দাস মহািবদ�ালয়স�র ��দাস মহািবদ�ালয়স�র ��দাস মহািবদ�ালয়    
অ�ব�ত�ী অভ��রীণ মূল�ায়ন অ�ব�ত�ী অভ��রীণ মূল�ায়ন অ�ব�ত�ী অভ��রীণ মূল�ায়ন অ�ব�ত�ী অভ��রীণ মূল�ায়ন ২০২০২০২০২০২০২০২০    
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বাংলা সা(ািনক� পাট�বাংলা সা(ািনক� পাট�বাংলা সা(ািনক� পাট�বাংলা সা(ািনক� পাট�----    ১১১১            
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পূণ�মান� পূণ�মান� পূণ�মান� পূণ�মান� ৫০৫০৫০৫০                            সময়�সময়�সময়�সময়�    ২ ২ ২ ২ ঘ0াঘ0াঘ0াঘ0া        
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উ8রপ- িলেখ :�ান কের একিট িপিডএফ ফাইল কের উ8রপ- পাঠােত হেব�উ8রপ- িলেখ :�ান কের একিট িপিডএফ ফাইল কের উ8রপ- পাঠােত হেব�উ8রপ- িলেখ :�ান কের একিট িপিডএফ ফাইল কের উ8রপ- পাঠােত হেব�উ8রপ- িলেখ :�ান কের একিট িপিডএফ ফাইল কের উ8রপ- পাঠােত হেব�    
িনিদ�? সমেয় উ8রপ- অন লাইেন পাঠােত হেব িন@িলিখত ইিনিদ�? সমেয় উ8রপ- অন লাইেন পাঠােত হেব িন@িলিখত ইিনিদ�? সমেয় উ8রপ- অন লাইেন পাঠােত হেব িন@িলিখত ইিনিদ�? সমেয় উ8রপ- অন লাইেন পাঠােত হেব িন@িলিখত ই----েমইল আই িডেমইল আই িডেমইল আই িডেমইল আই িড----েতেতেতেত::::    

adg.bng.sgm@gmail.comadg.bng.sgm@gmail.comadg.bng.sgm@gmail.comadg.bng.sgm@gmail.com    
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ক� বাংলা সািহেত�র ইিতহােস চয�াগীিতর ��W আেলাচনা কেরা� 
খ� চXীম�লকােব�র েYZ কিবর কাব�কৃিত স\েক� আেলাচনা কেরা� 
গ� েরামাি]ক +ণয় আখ�ান ধারায় েদৗলত কাজীর কাব�কৃিত স\েক� নািতদীঘ� +ব` েলেখা� 
ঘ� বাংলা গেদ�র িবকােশ িবদ�াসাগেরর অবদান স\েক� আেলাকপাত কেরা� 
ঙ� মাইেকল মধুসূদন দে8র কাব�কৃিত স\েক� আেলাচনা কেরা� 
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ছ� বাংলা উপন�ােসর ধারায় রবীgনাথ ঠাকুেরর উপন�াস স\েক� আেলাচনা কেরা� 
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খ� েয েকােনা দুিটর উদাহরণসহ সংlা দাও� 
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