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Instructions regarding Internal Assessment preparation and submission:  

i. Each answer of Courses 4.1 – 4.5 should be of minimum two pages ;  

ii. All answers should be hand written ;  

iii. Internal Assessment should be arranged as follows: 

a. Cover page (downloaded from website); 

b. Copy of ID card; 

c. Question Paper; 

d. Contents; 

e. Answer of any one question for each of Courses 4.1 – 4.5. 
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ক োর্স – ৪.১ 

[ পূর্সমোন – ১০ ] 

ননম্ননিনিত প্রশ্ন র্মূহের মহযে কে ক োন এ টির উত্তর দোও:     ১ ১০  ১০ 

1. ‘সোনোয তযী’য রূকথোধভী কবফতোগুবরয বোফফস্তু বফশ্লেলণ কয ৷ 
2. ‘ভহুয়ো’ কোশ্লফেয ভূরবোফ বফস্তোবযত বোশ্লফ আশ্লরোচনো কয ৷ 

3. ‘ুনশ্চ’ কোশ্লফেয বল্পপ্রকযশ্লণয অববনফত্ব ম্পশ্লকে  আশ্লরোচনো কয ৷ 

4. ‘আশ্লযোগ্ে’ কোশ্লফে যফীন্দ্রনোশ্লথয গ্বীয ভোনফশ্লপ্রশ্লভয বযচয় দোও ৷  

ক োর্স – ৪.২ 

[ পূর্সমোন – ১০ ] 

ননম্ননিনিত প্রশ্ন র্মূহের মহযে কে ক োন এ টির উত্তর দোও:     ১ ১০  ১০ 

1. ‘বচযকুভোয বো’য নোযী চবযত্রগুবরয বফবষ্ট্ে বফচোয কয ৷ 

2. োাংশ্লকবতক নোটক বোশ্লফ ‘যক্তকযফী’ - আশ্লরোচনো কয ৷ 

3. ‘যোজো’ নোটশ্লকয ঠোকুযদো চবযত্র বফশ্লেলণ কয ৷ 

4. ‘ভুক্তধোযো’ নোটশ্লকয কোবনীয ধোযোয় আদেফোদ ও সচতনোশ্লরোশ্লতয প্রোফরে দৃবষ্ট্শ্লগ্োচয য় – আশ্লরোচনো কয ৷ 

ক োর্স – ৪.৩ 

[ পূর্সমোন – ১০ ] 

ননম্ননিনিত প্রশ্ন র্মূহের মহযে কে ক োন এ টির উত্তর দোও:     ১ ১০  ১০ 

1. যফীন্দ্রনোশ্লথয স্বকীয় জোতীয়তোশ্লফোধ ‘সগ্োযো’ উনেোশ্ল বকবোশ্লফ প্রবতপবরত শ্লয়শ্লে - আশ্লরোচনো কয ৷ 
2. ‘সশ্ললয কবফতো’ উনেোশ্লয ভশ্লধে বদশ্লয় যফীন্দ্রনোথ আভোশ্লদয এক নতুন থ সদবিশ্লয়শ্লেন  ৷ – আশ্লরোচনো কয ৷ 

3. ‘ভোরঞ্চ’ উনেোশ্লয আবদশ্লতেয চবযত্র – বফশ্লেলণ কয ৷ 

4. ভনস্তত্ব প্রধোন সেোটগ্ল্প বশ্লশ্লফ ‘রেোফশ্লযটবয’য োথেকতো বফচোয কয ৷ 
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ক োর্স – ৪.৪ 

[ পূর্সমোন – ১০ ] 

ননম্ননিনিত প্রশ্ন র্মূহের মহযে কে ক োন এ টির উত্তর দোও:     ১ ১০  ১০ 

1. ‘জোবোমোত্রীয ত্র’ ত্রোবতে বশ্লশ্লফ কতিোবন োথেক – আশ্লরোচনো কয ৷ 

2. ‘যৎ’ প্রফশ্লেয বফলয়ফস্তু ম্পশ্লকে  বফস্তোবযত আশ্লরোচনো কয ৷ 

3. ‘কোরোন্তয’ গ্রশ্লেয প্রফেগুবরয োধোযণ বযচয় দোও ৷ 

4. ভ্রভণ োবতে রূশ্ল ‘যোবয়োয বচঠি’ গ্রেটি মেোশ্লরোচনো কয ৷ 

ক োর্স – ৪.৫ 

[ পূর্সমোন – ১০ ] 

ননম্ননিনিত প্রশ্ন র্মূহের মহযে কে ক োন এ টির উত্তর দোও:     ১ ১০  ১০ 

1. ফোাংরো োবশ্লতে বফষ্ণফ দোফরীয গুরুত্ব আশ্লরোচনো কয ৷ 

2. ‘ঈশ্বযগুপ্ত’ ফোাংরো োবতেয মুগ্বেক্ষশ্লণ দোাঁ ব়িশ্লয় আশ্লেন – বতবন োাংফোবদক নো কবফ বশ্লশ্লফ ফোাংরো োবশ্লতে বফযোজভোন – আশ্লরোচনো কয ৷ 

3. ফোাংরো নোটেোবশ্লতেয ক্রভবফকো ম্পশ্লকে  আশ্লরোচনো কয ৷ 

4. কশ্লয়কটি যফীন্দ্র কোফে বনশ্লয় াংশ্লক্ষশ্ল আশ্লরোচনো কয ৷ 


