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pািnক সীমার মধয্s সংখয্ািট পূণর্মান িনেদর্শ কের। 
পরীkাথর্ীেদর িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধয্ উtর িদেত হেব। 

১। pিতিট একক েথেক একিট  কের p  িনেয় েমাট চারিট  pে র উtর দাওঃ 
(শbসংখয্া অনিধক ৩০০ রাখা বা নীয়) 

১০×৪ = ৪০

 একক-১
 (ক) বাংলা গদয্সািহেতয্র িবকােশ ীরামপুর িমশন ও েফাটর্ উইিলয়াম কেলেজর িমকা পযর্ােলাচনা কেরা। ৫+৫

 অথবা
(খ) সািহেতয্র ইিতহােস ‘ভারতী’, ‘সাধনা’ ও ‘pবাসী’ পিtকার িমকা সংেkেপ েলেখা। ১০

 একক-২ 
 (গ) বাংলা নাটয্সািহেতয্র ইিতহােস মাইেকল মধুসূদন দt েয েমৗিলক pিতভার পিরচয় েরেখেছন তার 

মূলয্ায়ন কেরা। 
১০

 অথবা
(ঘ) শmিমেtর নাটকgিলেত আধুিনক দৃি ভি র srপ িবে ষণ কেরা। ১০

 একক-৩
 (ঙ) বাংলা কিবতার ইিতহােস উdত মহাকােবয্র ধারার সংিkp পিরচয় দাও। এই কাবয্ধারার অবলুিpর 

কারণ বুিঝেয় দাও। 
৬+৪

 অথবা
(চ) রবীেndাtর আধুিনক বাংলা কিবতার ৈবিশ য্gিল সংেkেপ উেlখ কের কিব শিk চে াপাধয্ােয়র 

pিতভার পিরচয় দাও। 
৩+৭

 একক-৪
(ছ) বাংলা উপনয্াস সািহেতয্ শরৎচnd চে াপাধয্ােয়র েয অkিtম মানবpীিতর পিরচয় পাওয়া যায় েস 

সmেকর্ েতামার অিভমত বয্k কেরা। 
১০

 অথবা
(জ) বাংলা েছাটগেlর ধারায় সুেবাধ েঘােষর sাতntয্ বুিঝেয় দাও। ১০

  
২। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট pে র উtর দাওঃ (শbসংখয্া অনিধক ১৫০) ৫×২= ১০

(ক) ‘বতর্মান ভারত’ কার েলখা ? এর িবষয়বstর সংিkp পিরচয় দাও।
(খ) বাংলা নাটেকর ধারায় ‘রkকরবী’-র অিভনবt বুিঝেয় দাও। 
(গ) ‘েবলা অেবলা কালেবলা’ কােবয্ জীবনানেnর সমাজ দৃি র সংিkp পিরচয় দাও।
(ঘ) বাংলা উপনয্ােসর ধারায় ‘পেথর পাঁচালী’ এক অননয্ সংেযাজন – মnবয্িটর সাথর্কতা িবচার কেরা। 

 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp 
to their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after 
end of exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong 
submission (at in proper address). Students are strongly advised not to submit multiple 
copies of the same answer script. 
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