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এমএমএমএম....এএএএ....    বাংলা বাংলা বাংলা বাংলা ((((২০১৯২০১৯২০১৯২০১৯----২০২০২০২০    বষ�বষ�বষ�বষ�))))                                    ি তীয়ি তীয়ি তীয়ি তীয়    েসেম$ার  েসেম$ার  েসেম$ার  েসেম$ার                                                                          

েকাস� েকাস� েকাস� েকাস� ––––    ২২২২....১ ১ ১ ১                                                                                                     পূণ�মান পূণ�মান পূণ�মান পূণ�মান ––––    ২৫ ২৫ ২৫ ২৫     

  

কককক) ) ) ) িনে+াে,িখতিনে+াে,িখতিনে+াে,িখতিনে+াে,িখত    েযেযেযেয----েকানও দুিট 2ে3র উ5র িলেখ জমা েদেবন7 2িতিট 2ে3র পূণ�মান েকানও দুিট 2ে3র উ5র িলেখ জমা েদেবন7 2িতিট 2ে3র পূণ�মান েকানও দুিট 2ে3র উ5র িলেখ জমা েদেবন7 2িতিট 2ে3র পূণ�মান েকানও দুিট 2ে3র উ5র িলেখ জমা েদেবন7 2িতিট 2ে3র পূণ�মান ১০১০১০১০7 7 7 7                 ((((১০১০১০১০××××২ ২ ২ ২ = = = = ২০২০২০২০))))    

১১১১7 7 7 7 সমাজভাষািব:ান কােক বেলসমাজভাষািব:ান কােক বেলসমাজভাষািব:ান কােক বেলসমাজভাষািব:ান কােক বেল? ? ? ? সমাজভাষািব:াসমাজভাষািব:াসমাজভাষািব:াসমাজভাষািব:ােনর িবিভ< িদক=িলেনর িবিভ< িদক=িলেনর িবিভ< িদক=িলেনর িবিভ< িদক=িল    উে,খ ক>ন7 উে,খ ক>ন7 উে,খ ক>ন7 উে,খ ক>ন7                                     ১০ ১০ ১০ ১০     

২২২২7 7 7 7 সাধুভাষা ও চিলতভাষার পাথ�ক� দৃCাD সহ আেলাচনা ক>ন7 সাধুভাষা ও চিলতভাষার পাথ�ক� দৃCাD সহ আেলাচনা ক>ন7 সাধুভাষা ও চিলতভাষার পাথ�ক� দৃCাD সহ আেলাচনা ক>ন7 সাধুভাষা ও চিলতভাষার পাথ�ক� দৃCাD সহ আেলাচনা ক>ন7                                                 ১০১০১০১০    

৩৩৩৩7 7 7 7 ইেIাইেIাইেIাইেIা----ইউেরাপীয় ভাষা েথেক িববত�েনর মধ� িদেয় কীভােব বাংলাভাষার উJপি5 হেয়িছলইউেরাপীয় ভাষা েথেক িববত�েনর মধ� িদেয় কীভােব বাংলাভাষার উJপি5 হেয়িছলইউেরাপীয় ভাষা েথেক িববত�েনর মধ� িদেয় কীভােব বাংলাভাষার উJপি5 হেয়িছলইউেরাপীয় ভাষা েথেক িববত�েনর মধ� িদেয় কীভােব বাংলাভাষার উJপি5 হেয়িছল————আেলাচনা ক>ন7 আেলাচনা ক>ন7 আেলাচনা ক>ন7 আেলাচনা ক>ন7     

                                                                    ১০ ১০ ১০ ১০     

৪৪৪৪7 7 7 7 বাংলাবাংলাবাংলাবাংলা    িলিপরিলিপরিলিপরিলিপর    উNবউNবউNবউNব    ওওওও    িববত�েনরিববত�েনরিববত�েনরিববত�েনর    ইিতহাসিটইিতহাসিটইিতহাসিটইিতহাসিট    সংে�েপসংে�েপসংে�েপসংে�েপ    আেলাচনাআেলাচনাআেলাচনাআেলাচনা    ক>নক>নক>নক>ন7777                                            ১০ ১০ ১০ ১০         

    

    

খখখখ))))    েযেযেযেয----েকানও একিট টীকার উ5র িলখুন7েকানও একিট টীকার উ5র িলখুন7েকানও একিট টীকার উ5র িলখুন7েকানও একিট টীকার উ5র িলখুন7    2ে3র মান 2ে3র মান 2ে3র মান 2ে3র মান –    ৫৫৫৫7777                                                ((((৫৫৫৫×১ ১ ১ ১ = = = = ৫৫৫৫))))    

iiii) ) ) ) বাংলাভাষায় কারক কয় 2কার ও কী কী উদাহরণ সহ ব�াখ�া ক>ন7  বাংলাভাষায় কারক কয় 2কার ও কী কী উদাহরণ সহ ব�াখ�া ক>ন7  বাংলাভাষায় কারক কয় 2কার ও কী কী উদাহরণ সহ ব�াখ�া ক>ন7  বাংলাভাষায় কারক কয় 2কার ও কী কী উদাহরণ সহ ব�াখ�া ক>ন7                                          ৫৫৫৫    

iiiiiiii))))    উদাহরণ সহ সং:া িলখুনউদাহরণ সহ সং:া িলখুনউদাহরণ সহ সং:া িলখুনউদাহরণ সহ সং:া িলখুন----    সমীভবনসমীভবনসমীভবনসমীভবন, , , , QরসংগিতQরসংগিতQরসংগিতQরসংগিত, , , , িবপয�াসিবপয�াসিবপয�াসিবপয�াস, , , , QরেলাপQরেলাপQরেলাপQরেলাপ, , , , িবষমীভবনিবষমীভবনিবষমীভবনিবষমীভবন, , , , QরেলাপQরেলাপQরেলাপQরেলাপ                                                            ৫৫৫৫    

iiiiiiiiiiii))))    িনেচর বাক�=িনেচর বাক�=িনেচর বাক�=িনেচর বাক�=িলেকিলেকিলেকিলেক    আDজ�ািতক Rিনমূলক বণ�মালায় িলপ�াDর ক>ন7 আDজ�ািতক Rিনমূলক বণ�মালায় িলপ�াDর ক>ন7 আDজ�ািতক Rিনমূলক বণ�মালায় িলপ�াDর ক>ন7 আDজ�ািতক Rিনমূলক বণ�মালায় িলপ�াDর ক>ন7     

রিববােরর েটািকও এককথায় িপিভ িসSুর সেS�7 হিকেত ভারত েসিমফাইনােল েপUেছ যাওয়ার 

ঐিতহািসক জয় েতা রেয়ইেছ, তেব সব িকছুেক ছািপেয় িগেয়েছ িপিভ িসSুর েWাX জয়7 ভারেতর 

আরও একিট পদক েটািকও অিলিZেক7                                                                        

৫৫৫৫
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এমএমএমএম....এএএএ....    বাংলা বাংলা বাংলা বাংলা ((((২০১৯২০১৯২০১৯২০১৯----২০২০২০২০    বষ�বষ�বষ�বষ�))))                                    ি তীয়ি তীয়ি তীয়ি তীয়    েসেম$ার  েসেম$ার  েসেম$ার  েসেম$ার                                                                          

েকাস� েকাস� েকাস� েকাস� ––––    ২২২২....২  ২  ২  ২                                                                                                      পূণ�মান পূণ�মান পূণ�মান পূণ�মান ––––    ২৫ ২৫ ২৫ ২৫     

  

কককক) ) ) ) িনে+াে,িনে+াে,িনে+াে,িনে+াে,িখত েযিখত েযিখত েযিখত েয----েকানও দুিট 2ে3র উ5র িলেখ জমা েদেবন7 2িতিট 2ে3র পূণ�মান েকানও দুিট 2ে3র উ5র িলেখ জমা েদেবন7 2িতিট 2ে3র পূণ�মান েকানও দুিট 2ে3র উ5র িলেখ জমা েদেবন7 2িতিট 2ে3র পূণ�মান েকানও দুিট 2ে3র উ5র িলেখ জমা েদেবন7 2িতিট 2ে3র পূণ�মান ১০১০১০১০7 7 7 7                 ((((১০১০১০১০××××২ ২ ২ ২ = = = = ২০২০২০২০))))    

১১১১7 7 7 7 ‘‘‘‘উটপািখউটপািখউটপািখউটপািখ’ ’ ’ ’ িকেসর 2তীক িকেসর 2তীক িকেসর 2তীক িকেসর 2তীক ? ? ? ? কিবতািটর মম�াথ� িনেজর ভাষায় িলখুন7   কিবতািটর মম�াথ� িনেজর ভাষায় িলখুন7   কিবতািটর মম�াথ� িনেজর ভাষায় িলখুন7   কিবতািটর মম�াথ� িনেজর ভাষায় িলখুন7                                                               ১০ ১০ ১০ ১০ 

২২২২7 7 7 7 শ] েঘাষ শ] েঘাষ শ] েঘাষ শ] েঘাষ ‘‘‘‘ফুলবাজারফুলবাজারফুলবাজারফুলবাজার’ ’ ’ ’ বলেত েকা_বলেত েকা_বলেত েকা_বলেত েকা_        বাজােরর কথা বেলেছন এবং েকনবাজােরর কথা বেলেছন এবং েকনবাজােরর কথা বেলেছন এবং েকনবাজােরর কথা বেলেছন এবং েকন    ————    আেলাচনা ক>ন7 আেলাচনা ক>ন7 আেলাচনা ক>ন7 আেলাচনা ক>ন7                                 ১০১০১০১০    

৩৩৩৩7 7 7 7 জীবনানI দােশর জীবনানI দােশর জীবনানI দােশর জীবনানI দােশর ‘‘‘‘বনলতা েসনবনলতা েসনবনলতা েসনবনলতা েসন’ ’ ’ ’ কিবতািট একিট ে2েমর কিবতাকিবতািট একিট ে2েমর কিবতাকিবতািট একিট ে2েমর কিবতাকিবতািট একিট ে2েমর কিবতা————পে� বা িবপে� পে� বা িবপে� পে� বা িবপে� পে� বা িবপে� িনেজর মত 2িতি`ত িনেজর মত 2িতি`ত িনেজর মত 2িতি`ত িনেজর মত 2িতি`ত 

ক>ন7 ক>ন7 ক>ন7 ক>ন7                                                                 ১০ ১০ ১০ ১০     

৪৪৪৪7777    ‘‘‘‘সুেচতনাসুেচতনাসুেচতনাসুেচতনা’ ’ ’ ’ কিবতায় কিব কীভােব সুকিবতায় কিব কীভােব সুকিবতায় কিব কীভােব সুকিবতায় কিব কীভােব সু----েচতনােক আaান কেরেছন কিবতা অবলbেন বুিঝেয় িদন7  েচতনােক আaান কেরেছন কিবতা অবলbেন বুিঝেয় িদন7  েচতনােক আaান কেরেছন কিবতা অবলbেন বুিঝেয় িদন7  েচতনােক আaান কেরেছন কিবতা অবলbেন বুিঝেয় িদন7                              ১০  ১০  ১০  ১০      

    

    

খখখখ) ) ) ) েযেযেযেয----েকানও একিট টীকার উ5র িলখুন7েকানও একিট টীকার উ5র িলখুন7েকানও একিট টীকার উ5র িলখুন7েকানও একিট টীকার উ5র িলখুন7    2ে3র মান 2ে3র মান 2ে3র মান 2ে3র মান ––––    ৫৫৫৫7777                                                ((((৫৫৫৫×১ ১ ১ ১ = = = = ৫৫৫৫))))    

i) i) i) i) ‘‘‘‘ফ�ানফ�ানফ�ানফ�ান’ ’ ’ ’ কিবতা অবলbেন ে2েম� িমেdর কিবকিবতা অবলbেন ে2েম� িমেdর কিবকিবতা অবলbেন ে2েম� িমেdর কিবকিবতা অবলbেন ে2েম� িমেdর কিব----Qভােবর পিরচয় িদন7 Qভােবর পিরচয় িদন7 Qভােবর পিরচয় িদন7 Qভােবর পিরচয় িদন7                                                 ৫৫৫৫    

iiiiiiii))))        ‘‘‘‘১৯৪৬১৯৪৬১৯৪৬১৯৪৬----৪৭৪৭৪৭৪৭’’’’    কিবতা অবলbেন জীবনানেIর ইিতহাসকিবতা অবলbেন জীবনানেIর ইিতহাসকিবতা অবলbেন জীবনানেIর ইিতহাসকিবতা অবলbেন জীবনানেIর ইিতহাস----েচতনার Qgপ আেলাচনা ক>ন7েচতনার Qgপ আেলাচনা ক>ন7েচতনার Qgপ আেলাচনা ক>ন7েচতনার Qgপ আেলাচনা ক>ন7                                                        ৫৫৫৫    

iiiiiiiiiiii))))        ‘‘‘‘বেড়াবাবুর কােছ িনেবদনবেড়াবাবুর কােছ িনেবদনবেড়াবাবুর কােছ িনেবদনবেড়াবাবুর কােছ িনেবদন’ ’ ’ ’ কিবতায় বেড়াবাবু কী কী েকেড় িনেত পারেবন না তার পিরচয় িদন7 কিবতায় বেড়াবাবু কী কী েকেড় িনেত পারেবন না তার পিরচয় িদন7 কিবতায় বেড়াবাবু কী কী েকেড় িনেত পারেবন না তার পিরচয় িদন7 কিবতায় বেড়াবাবু কী কী েকেড় িনেত পারেবন না তার পিরচয় িদন7                             ৫  ৫  ৫  ৫      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

রবী�ভারতী িব
িবদ�ালয়রবী�ভারতী িব
িবদ�ালয়রবী�ভারতী িব
িবদ�ালয়রবী�ভারতী িব
িবদ�ালয়    

দূরিশ�া িবভাগ দূরিশ�া িবভাগ দূরিশ�া িবভাগ দূরিশ�া িবভাগ     

এমএমএমএম....এএএএ....    বাংলা বাংলা বাংলা বাংলা ((((২০১৯২০১৯২০১৯২০১৯----২০২০২০২০    বষ�বষ�বষ�বষ�))))                                     ি তীয়ি তীয়ি তীয়ি তীয়    েসেম$ার  েসেম$ার  েসেম$ার  েসেম$ার                                                                          

েকাস� েকাস� েকাস� েকাস� ––––    ২২২২....৩   ৩   ৩   ৩                                                                                                       পূণ�মান পূণ�মান পূণ�মান পূণ�মান ––––    ২৫ ২৫ ২৫ ২৫     

  

কককক) ) ) ) িনে+াে,িখতিনে+াে,িখতিনে+াে,িখতিনে+াে,িখত    েযেযেযেয----েকানও দুিট 2ে3র উ5র িলেখ জমা েদেবন7 2িতিট 2ে3র পূণ�মান েকানও দুিট 2ে3র উ5র িলেখ জমা েদেবন7 2িতিট 2ে3র পূণ�মান েকানও দুিট 2ে3র উ5র িলেখ জমা েদেবন7 2িতিট 2ে3র পূণ�মান েকানও দুিট 2ে3র উ5র িলেখ জমা েদেবন7 2িতিট 2ে3র পূণ�মান ১০১০১০১০7 7 7 7                 ((((১০১০১০১০××××২ ২ ২ ২ = = = = ২০২০২০২০))))    

১১১১7 7 7 7 িবদ�াসাগেরর িবদ�াসাগেরর িবদ�াসাগেরর িবদ�াসাগেরর ‘‘‘‘শকুDলাশকুDলাশকুDলাশকুDলা’  ’  ’  ’  অবলbেন তারঁ গদ�ৈশলীর পিরচয় িদন7 অবলbেন তারঁ গদ�ৈশলীর পিরচয় িদন7 অবলbেন তারঁ গদ�ৈশলীর পিরচয় িদন7 অবলbেন তারঁ গদ�ৈশলীর পিরচয় িদন7                                                                                             ১০ ১০ ১০ ১০ 

২২২২7 7 7 7 ‘‘‘‘িবদ�াপিত ও জয়েদবিবদ�াপিত ও জয়েদবিবদ�াপিত ও জয়েদবিবদ�াপিত ও জয়েদব’ ’ ’ ’ 2বS অবলbেন বিkমচে�র তুলনামূলক সমােলাচনা পlিতর Qgপ উেmাচন ক>ন7  2বS অবলbেন বিkমচে�র তুলনামূলক সমােলাচনা পlিতর Qgপ উেmাচন ক>ন7  2বS অবলbেন বিkমচে�র তুলনামূলক সমােলাচনা পlিতর Qgপ উেmাচন ক>ন7  2বS অবলbেন বিkমচে�র তুলনামূলক সমােলাচনা পlিতর Qgপ উেmাচন ক>ন7          

                    ১০১০১০১০    

৩৩৩৩7777    ‘‘‘‘বাnালার নব� েলখকেদর 2িত িনেবদনবাnালার নব� েলখকেদর 2িত িনেবদনবাnালার নব� েলখকেদর 2িত িনেবদনবাnালার নব� েলখকেদর 2িত িনেবদন’’’’--------    2বS অবলbেন বিkমচে�র বoব� আেলাচনা ক>ন7  2বS অবলbেন বিkমচে�র বoব� আেলাচনা ক>ন7  2বS অবলbেন বিkমচে�র বoব� আেলাচনা ক>ন7  2বS অবলbেন বিkমচে�র বoব� আেলাচনা ক>ন7                          ১০ ১০ ১০ ১০     

৪৪৪৪7 7 7 7 ‘‘‘‘জীবনpৃিতজীবনpৃিতজীবনpৃিতজীবনpৃিত’’’’        আqকািহিন িহেসআqকািহিন িহেসআqকািহিন িহেসআqকািহিন িহেসেব কতখািন সাথ�ক আেলাচনা ক>ন7 েব কতখািন সাথ�ক আেলাচনা ক>ন7 েব কতখািন সাথ�ক আেলাচনা ক>ন7 েব কতখািন সাথ�ক আেলাচনা ক>ন7                                             ১০  ১০  ১০  ১০      

    

    

খখখখ) ) ) ) েযেযেযেয----েকানও একিট টীকার উ5র িলখুন7 2ে3র মান েকানও একিট টীকার উ5র িলখুন7 2ে3র মান েকানও একিট টীকার উ5র িলখুন7 2ে3র মান েকানও একিট টীকার উ5র িলখুন7 2ে3র মান ––––    ৫৫৫৫7777                                                ((((৫৫৫৫×১ ১ ১ ১ = = = = ৫৫৫৫))))    

iiii) ) ) ) ‘‘‘‘শকুDলাশকুDলাশকুDলাশকুDলা’’’’----র আখ�ানর আখ�ানর আখ�ানর আখ�ান----িনম�ােণ িবদ�াসাগেরর েমৗিলকতার পিরচয় িদন7  িনম�ােণ িবদ�াসাগেরর েমৗিলকতার পিরচয় িদন7  িনম�ােণ িবদ�াসাগেরর েমৗিলকতার পিরচয় িদন7  িনম�ােণ িবদ�াসাগেরর েমৗিলকতার পিরচয় িদন7                                                  ৫৫৫৫    

iiiiiiii))))    িমরাIা ও েদs িমরাIা ও েদs িমরাIা ও েদs িমরাIা ও েদs িদমনা চিরdদুিটর পিরচয় িদন7 িদমনা চিরdদুিটর পিরচয় িদন7 িদমনা চিরdদুিটর পিরচয় িদন7 িদমনা চিরdদুিটর পিরচয় িদন7                                                                             ৫৫৫৫    

iiiiiiiiiiii))))    ‘‘‘‘জীবনpৃিতজীবনpৃিতজীবনpৃিতজীবনpৃিত’’’’    অবলbেন ভৃত�রাজতেtর পিরচয় িদন7 অবলbেন ভৃত�রাজতেtর পিরচয় িদন7 অবলbেন ভৃত�রাজতেtর পিরচয় িদন7 অবলbেন ভৃত�রাজতেtর পিরচয় িদন7                                                                             ৫  ৫  ৫  ৫      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

রবী�ভারতী িব
িবদ�ালয়রবী�ভারতী িব
িবদ�ালয়রবী�ভারতী িব
িবদ�ালয়রবী�ভারতী িব
িবদ�ালয়    

দূরিশ�া িবভাগ দূরিশ�া িবভাগ দূরিশ�া িবভাগ দূরিশ�া িবভাগ     

এমএমএমএম....এএএএ....    বাংলা বাংলা বাংলা বাংলা ((((২০১৯২০১৯২০১৯২০১৯----২০২০২০২০    বষ�বষ�বষ�বষ�))))                                     ি তীয়ি তীয়ি তীয়ি তীয়    েসেম$ার  েসেম$ার  েসেম$ার  েসেম$ার                                                                          

েকাস� েকাস� েকাস� েকাস� ––––    ২২২২....৪    ৪    ৪    ৪                                                                                                        পূণ�মান পূণ�মান পূণ�মান পূণ�মান ––––    ২৫ ২৫ ২৫ ২৫     

  

কককক) ) ) ) িনে+াে,িখতিনে+াে,িখতিনে+াে,িখতিনে+াে,িখত    েযেযেযেয----েকানও দুিট 2ে3র উ5র িলেখ জমা েদেবন7 2িতিট 2ে3র পূণ�মান েকানও দুিট 2ে3র উ5র িলেখ জমা েদেবন7 2িতিট 2ে3র পূণ�মান েকানও দুিট 2ে3র উ5র িলেখ জমা েদেবন7 2িতিট 2ে3র পূণ�মান েকানও দুিট 2ে3র উ5র িলেখ জমা েদেবন7 2িতিট 2ে3র পূণ�মান ১০১০১০১০7 7 7 7                 ((((১০১০১০১০××××২ ২ ২ ২ = = = = ২০২০২০২০))))          

১১১১7 7 7 7 ‘‘‘‘বুlেদব চিরতবুlেদব চিরতবুlেদব চিরতবুlেদব চিরত’’’’    নাটেকর গঠনৈশলী িবচার ক>ন7                  নাটেকর গঠনৈশলী িবচার ক>ন7                  নাটেকর গঠনৈশলী িবচার ক>ন7                  নাটেকর গঠনৈশলী িবচার ক>ন7                                                                                                          ১০ ১০ ১০ ১০ 

২২২২7 7 7 7 ‘‘‘‘নুরজাহাননুরজাহাননুরজাহাননুরজাহান’’’’    একিট ঐিতহািসক নাটকএকিট ঐিতহািসক নাটকএকিট ঐিতহািসক নাটকএকিট ঐিতহািসক নাটক————আেলাচনা ক>ন7 আেলাচনা ক>ন7 আেলাচনা ক>ন7 আেলাচনা ক>ন7                                                                                 ১০১০১০১০    

৩৩৩৩7 7 7 7 ‘‘‘‘েদবীগজ�নেদবীগজ�নেদবীগজ�নেদবীগজ�ন’’’’    একিট গণনাট�একিট গণনাট�একিট গণনাট�একিট গণনাট�————মDেব�র সাথ�কতা িবচার ক>ন7 মDেব�র সাথ�কতা িবচার ক>ন7 মDেব�র সাথ�কতা িবচার ক>ন7 মDেব�র সাথ�কতা িবচার ক>ন7                                                 ১০ ১০ ১০ ১০     

৪৪৪৪7 7 7 7 ‘‘‘‘িটেনর তেলায়ারিটেনর তেলায়ারিটেনর তেলায়ারিটেনর তেলায়ার’ ’ ’ ’ নামকরেণর সাথ�কতা িবচার ক>ন7 নামকরেণর সাথ�কতা িবচার ক>ন7 নামকরেণর সাথ�কতা িবচার ক>ন7 নামকরেণর সাথ�কতা িবচার ক>ন7                                                     ১০  ১০  ১০  ১০      

    

    

খখখখ) ) ) ) েযেযেযেয----েকানও একিট টীকার উ5র িলখুন7 2ে3র মান েকানও একিট টীকার উ5র িলখুন7 2ে3র মান েকানও একিট টীকার উ5র িলখুন7 2ে3র মান েকানও একিট টীকার উ5র িলখুন7 2ে3র মান ––––    ৫৫৫৫7777                                                ((((৫৫৫৫×১ ১ ১ ১ = = = = ৫৫৫৫))))    

iiii) ) ) ) ‘‘‘‘নুরজাহাননুরজাহাননুরজাহাননুরজাহান’’’’    নাটেকর নুরজাহান চিরd নাটেকর নুরজাহান চিরd নাটেকর নুরজাহান চিরd নাটেকর নুরজাহান চিরd                                                                         ৫৫৫৫    

iiiiiiii))))    ‘‘‘‘িটেনর তেলায়ারিটেনর তেলায়ারিটেনর তেলায়ারিটেনর তেলায়ার’’’’    নাটেকর েবণীমাধব চিরd নাটেকর েবণীমাধব চিরd নাটেকর েবণীমাধব চিরd নাটেকর েবণীমাধব চিরd                                                                                 ৫৫৫৫    

iiiiiiiiiiii) ) ) ) ‘‘‘‘েদবীগজ�নেদবীগজ�নেদবীগজ�নেদবীগজ�ন’’’’    নাটেকর 2ভXন চিরd নাটেকর 2ভXন চিরd নাটেকর 2ভXন চিরd নাটেকর 2ভXন চিরd                                                                                 ৫  ৫  ৫  ৫      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

রবী�ভারতী িব
িবদ�ালয়রবী�ভারতী িব
িবদ�ালয়রবী�ভারতী িব
িবদ�ালয়রবী�ভারতী িব
িবদ�ালয়    

দূরিশ�া িবভাগ দূরিশ�া িবভাগ দূরিশ�া িবভাগ দূরিশ�া িবভাগ     

এমএমএমএম....এএএএ....    বাংলা বাংলা বাংলা বাংলা ((((২০১৯২০১৯২০১৯২০১৯----২০২০২০২০    বষ�বষ�বষ�বষ�))))                                     ি তীয়ি তীয়ি তীয়ি তীয়    েসেম$ার  েসেম$ার  েসেম$ার  েসেম$ার                                                                          

েকাস� েকাস� েকাস� েকাস� ––––    ২২২২....৫ ৫ ৫ ৫                                                                                                                 পূণ�মান পূণ�মান পূণ�মান পূণ�মান ––––    ২৫ ২৫ ২৫ ২৫     

  

কককক) ) ) ) িনে+াে,িখতিনে+াে,িখতিনে+াে,িখতিনে+াে,িখত    েযেযেযেয----েকানও দুিট 2ে3র উ5র িলেখ জমা েদেবন7 2িতিট 2ে3র পূণ�মান েকানও দুিট 2ে3র উ5র িলেখ জমা েদেবন7 2িতিট 2ে3র পূণ�মান েকানও দুিট 2ে3র উ5র িলেখ জমা েদেবন7 2িতিট 2ে3র পূণ�মান েকানও দুিট 2ে3র উ5র িলেখ জমা েদেবন7 2িতিট 2ে3র পূণ�মান ১০১০১০১০7 7 7 7                 ((((১০১০১০১০××××২ ২ ২ ২ = = = = ২০২০২০২০))))    

১১১১7 7 7 7 ‘‘‘‘বলাকাবলাকাবলাকাবলাকা’’’’    একিট গিতবােদর কাব�একিট গিতবােদর কাব�একিট গিতবােদর কাব�একিট গিতবােদর কাব�————    আপনােদর পাঠ� কেয়কিট কিবতা অবলbেনআপনােদর পাঠ� কেয়কিট কিবতা অবলbেনআপনােদর পাঠ� কেয়কিট কিবতা অবলbেনআপনােদর পাঠ� কেয়কিট কিবতা অবলbেন    িবষয়িটিবষয়িটিবষয়িটিবষয়িট    আেলাচনা আেলাচনা আেলাচনা আেলাচনা ক>ন7ক>ন7ক>ন7ক>ন7    ১০ ১০ ১০ ১০ 

২২২২7777    ‘‘‘‘ে2ম আর 2তাপে2ম আর 2তাপে2ম আর 2তাপে2ম আর 2তাপ’’’’————এই দুই ভােবর  v এই দুই ভােবর  v এই দুই ভােবর  v এই দুই ভােবর  v ‘‘‘‘িবসজ�নিবসজ�নিবসজ�নিবসজ�ন’’’’    নাটেক েদখা যায়7 নাটক অবলbেন তা আেলাচনা কের নাটেক েদখা যায়7 নাটক অবলbেন তা আেলাচনা কের নাটেক েদখা যায়7 নাটক অবলbেন তা আেলাচনা কের নাটেক েদখা যায়7 নাটক অবলbেন তা আেলাচনা কের     

            বুিঝেয় িদন7 বুিঝেয় িদন7 বুিঝেয় িদন7 বুিঝেয় িদন7                                                                 ১০১০১০১০    

৩৩৩৩7 7 7 7 ‘‘‘‘েযাগােযাগেযাগােযাগেযাগােযাগেযাগােযাগ’’’’    িবষয়বw সংে�েপ িবষয়বw সংে�েপ িবষয়বw সংে�েপ িবষয়বw সংে�েপ আেলাচনা কের উপন�ােস 2িতফিলতআেলাচনা কের উপন�ােস 2িতফিলতআেলাচনা কের উপন�ােস 2িতফিলতআেলাচনা কের উপন�ােস 2িতফিলত    দাZত� সZেক�র মনxািyক জিটলতার দাZত� সZেক�র মনxািyক জিটলতার দাZত� সZেক�র মনxািyক জিটলতার দাZত� সZেক�র মনxািyক জিটলতার 

Qgপ উেmাচন ক>ন7 Qgপ উেmাচন ক>ন7 Qgপ উেmাচন ক>ন7 Qgপ উেmাচন ক>ন7                                                                                     ১০ ১০ ১০ ১০     

৪৪৪৪7 7 7 7 ‘‘‘‘মানুেষর ধম�মানুেষর ধম�মানুেষর ধম�মানুেষর ধম�’’’’    z{ অবলbেন রবী�নােথর দাশ�িনক মনেনর পিরচয় তুেল ধ>ন7 z{ অবলbেন রবী�নােথর দাশ�িনক মনেনর পিরচয় তুেল ধ>ন7 z{ অবলbেন রবী�নােথর দাশ�িনক মনেনর পিরচয় তুেল ধ>ন7 z{ অবলbেন রবী�নােথর দাশ�িনক মনেনর পিরচয় তুেল ধ>ন7                                         ১০  ১০  ১০  ১০      

    

    

খখখখ) ) ) ) েযেযেযেয----েকানও একিট টীকার উ5র িলখুন7 েকানও একিট টীকার উ5র িলখুন7 েকানও একিট টীকার উ5র িলখুন7 েকানও একিট টীকার উ5র িলখুন7 2ে3র মান 2ে3র মান 2ে3র মান 2ে3র মান ––––    ৫৫৫৫7777                                                ((((৫৫৫৫×১ ১ ১ ১ = = = = ৫৫৫৫))))    

১১১১7 7 7 7 ‘‘‘‘িবসজ�নিবসজ�নিবসজ�নিবসজ�ন’’’’    নাটেকর জয়িসংহ চিরd নাটেকর জয়িসংহ চিরd নাটেকর জয়িসংহ চিরd নাটেকর জয়িসংহ চিরd                                                                         ৫৫৫৫    

২২২২7 7 7 7     ‘‘‘‘েযাগােযাগেযাগােযাগেযাগােযাগেযাগােযাগ’’’’    উপন�ােসর কুমুিদনী চিরd উপন�ােসর কুমুিদনী চিরd উপন�ােসর কুমুিদনী চিরd উপন�ােসর কুমুিদনী চিরd                                                                                 ৫৫৫৫    

৩৩৩৩7  7  7  7  ‘‘‘‘বলাকাবলাকাবলাকাবলাকা’’’’    কােব�রকােব�রকােব�রকােব�র    অDগ�তঅDগ�তঅDগ�তঅDগ�ত    ‘‘‘‘শ]শ]শ]শ]’’’’    কিবতার মম�াথ� িলখুন7 কিবতার মম�াথ� িলখুন7 কিবতার মম�াথ� িলখুন7 কিবতার মম�াথ� িলখুন7                                                                                                     ৫  ৫  ৫  ৫      

 


