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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    

পাঠ�!মপাঠ�!মপাঠ�!মপাঠ�!ম: : : : িসিবিসএস ব�ব$ািসিবিসএস ব�ব$ািসিবিসএস ব�ব$ািসিবিসএস ব�ব$া    
কলা িবভাগকলা িবভাগকলা িবভাগকলা িবভাগ    

বাংলা সা'ািনক ে)িণর জন�বাংলা সা'ািনক ে)িণর জন�বাংলা সা'ািনক ে)িণর জন�বাংলা সা'ািনক ে)িণর জন�/ SEMESTER/ SEMESTER/ SEMESTER/ SEMESTER----2222            

িবষয়িবষয়িবষয়িবষয়    িশেরানাম বা িবষয় সূচকিশেরানাম বা িবষয় সূচকিশেরানাম বা িবষয় সূচকিশেরানাম বা িবষয় সূচক/ / / / প6 প6 প6 প6 ::::    CCCCCCCC----    3 (BNGA)3 (BNGA)3 (BNGA)3 (BNGA)                
পূণ�মান�পূণ�মান�পূণ�মান�পূণ�মান�    32323232                            সময়�সময়�সময়�সময়�    2 HRS2 HRS2 HRS2 HRS        
পরী@াপরী@াপরী@াপরী@ার তািরখ�র তািরখ�র তািরখ�র তািরখ�    1.12.20201.12.20201.12.20201.12.2020                    পরী@ার সময়�পরী@ার সময়�পরী@ার সময়�পরী@ার সময়�    11.0011.0011.0011.00----1.001.001.001.00    

উFরপ6 িলেখ G�ান কের একিট িপিডএফ ফাইল কের উFরপ6 পাঠােত হেব�উFরপ6 িলেখ G�ান কের একিট িপিডএফ ফাইল কের উFরপ6 পাঠােত হেব�উFরপ6 িলেখ G�ান কের একিট িপিডএফ ফাইল কের উFরপ6 পাঠােত হেব�উFরপ6 িলেখ G�ান কের একিট িপিডএফ ফাইল কের উFরপ6 পাঠােত হেব�    
িনিদ�L সমেয় উFরপ6 অন লাইেন পাঠােত হেব িনMিলিখত ইিনিদ�L সমেয় উFরপ6 অন লাইেন পাঠােত হেব িনMিলিখত ইিনিদ�L সমেয় উFরপ6 অন লাইেন পাঠােত হেব িনMিলিখত ইিনিদ�L সমেয় উFরপ6 অন লাইেন পাঠােত হেব িনMিলিখত ই----েমইল আই িডেমইল আই িডেমইল আই িডেমইল আই িড----েতেতেতেত::::    

    id.bng.sgm@gmail.comid.bng.sgm@gmail.comid.bng.sgm@gmail.comid.bng.sgm@gmail.com    
 

পব�পব�পব�পব�----১১১১� � � � িথেয়ািরিটক�াল িথেয়ািরিটক�াল িথেয়ািরিটক�াল িথেয়ািরিটক�াল পরী@াপরী@াপরী@াপরী@া� � � � ১৬ ১৬ ১৬ ১৬ X X X X ২২২২= = = = ৩২৩২৩২৩২    
িনMিলিখত েযেকােনা েযেকােনা েযেকােনা েযেকােনা দুিটদুিটদুিটদুিট cেdর উFর দাও� 
১�  টীকা েলেখা- কৃfকুমারী নাটক অথবা এেকই িক বেল সভ�তা� 
২� বাংলা গদ�সািহেত� বিgমচh বা রামেমাহন রােয়র অবদান সiেক� আেলাচনা কেরা� 
৩� বাংলা গদ�সািহেত�র সূচনায় েফাট� উইিলয়ম কেলেজর ভূিমকা বুিঝেয় দাও�    
৪�  টীকা েলেখা- ব�দশ�ন পি6কা�  

পব�পব�পব�পব�----২২২২    
এই পেব�র উFর�িল উপেরাl ইএই পেব�র উFর�িল উপেরাl ইএই পেব�র উFর�িল উপেরাl ইএই পেব�র উFর�িল উপেরাl ই----েমইলেমইলেমইলেমইল----এই পাঠােত হেব এই পাঠােত হেব এই পাঠােত হেব এই পাঠােত হেব ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ িডেসmর িডেসmর িডেসmর িডেসmর ২০২০২০২০২০২০২০২০----র মেধ��র মেধ��র মেধ��র মেধ��    

িটউেটািরয়ালিটউেটািরয়ালিটউেটািরয়ালিটউেটািরয়াল� � � � ৮ ৮ ৮ ৮ নmরনmরনmরনmর    
১� বাংলা নাটেকর ইিতহােস নাট�কার দীনবpু িমে6র অবদান সiেক� একিট রচনা েলেখা� 

ইqারনাল অ�ােসসেমq� ইqারনাল অ�ােসসেমq� ইqারনাল অ�ােসসেমq� ইqারনাল অ�ােসসেমq� ১১১১০০০০    নmরনmরনmরনmর    
২� েযেকােনা পাচঁিটপাচঁিটপাচঁিটপাচঁিট cেdর যথাযথ উFর দাও�    ১০ 
ক� তsেবািধনী পি6কা র সiাদক েক িছেলন?  
খ� েকরী সােহেবর মুvী কােক বেল?  
গ� িগিরশচh েঘােষর একিট েপৗরািণক নাটেকর নাম েলেখা�  
ঘ� রবীhনােথর েকান গyিটেক নেভেলট বলা যায়?  
ঙ� বলাকা কােব� কীেসর জয়গান করা হেয়েছ?   
চ� বাঙািলর েভাজনরিসকতা িবষয়ক ঈ|রচh �ে}র একিট কিবতার নাম েলেখা� 
ছ� cভাতকুমার মুেখাপাধ�ােয়র cথম উপন�াস েকানিট? 


