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�িত েকাস� েথেক েয েকানও একিট কের েমাট পাঁচিট �ে�র উ�র িলেখ জমা েদেবন!�িত েকাস� েথেক েয েকানও একিট কের েমাট পাঁচিট �ে�র উ�র িলেখ জমা েদেবন!�িত েকাস� েথেক েয েকানও একিট কের েমাট পাঁচিট �ে�র উ�র িলেখ জমা েদেবন!�িত েকাস� েথেক েয েকানও একিট কের েমাট পাঁচিট �ে�র উ�র িলেখ জমা েদেবন!                            পূণ�মান পূণ�মান পূণ�মান পূণ�মান ––––    ১০১০১০১০××××৫৫৫৫= = = = ৫০ ৫০ ৫০ ৫০             
িসিসিসিস....িসিসিসিস    ––––    ২২২২....১১১১    

১১১১! ! ! ! ব,-ন.িনর সং0া সহ ে2িণিবভােগর পিরচয় িদন! ব,-ন.িনর সং0া সহ ে2িণিবভােগর পিরচয় িদন! ব,-ন.িনর সং0া সহ ে2িণিবভােগর পিরচয় িদন! ব,-ন.িনর সং0া সহ ে2িণিবভােগর পিরচয় িদন!                                                          ১০ ১০ ১০ ১০     

২২২২! ! ! ! বাংলা শবাংলা শবাংলা শবাংলা শ7াথ� পিরবত�েনর িবিভ8 ধারা স:েক� আেলাচনা ক<ন! 7াথ� পিরবত�েনর িবিভ8 ধারা স:েক� আেলাচনা ক<ন! 7াথ� পিরবত�েনর িবিভ8 ধারা স:েক� আেলাচনা ক<ন! 7াথ� পিরবত�েনর িবিভ8 ধারা স:েক� আেলাচনা ক<ন!                                     ১০১০১০১০    

৩৩৩৩! ! ! ! বাংলা শ7ভা>ােরর িব?ািরত পিরচয় িদন! বাংলা শ7ভা>ােরর িব?ািরত পিরচয় িদন! বাংলা শ7ভা>ােরর িব?ািরত পিরচয় িদন! বাংলা শ7ভা>ােরর িব?ািরত পিরচয় িদন!                                                         ১০ ১০ ১০ ১০     

৪৪৪৪! ! ! ! উপভাষা কােক বেল উপভাষা কােক বেল উপভাষা কােক বেল উপভাষা কােক বেল ? ? ? ? বাংলা ভাবাংলা ভাবাংলা ভাবাংলা ভাষার িবিভ8 উপভাষার পিরচয় িদন!ষার িবিভ8 উপভাষার পিরচয় িদন!ষার িবিভ8 উপভাষার পিরচয় িদন!ষার িবিভ8 উপভাষার পিরচয় িদন!                            ১০  ১০  ১০  ১০   
 

িসিসিসিস....িসিসিসিস....    ––––    ২২২২....২২২২    

৫৫৫৫!!!!    সমর েসেনর সমর েসেনর সমর েসেনর সমর েসেনর ‘‘‘‘মDয়ার েদশমDয়ার েদশমDয়ার েদশমDয়ার েদশ’’’’     কিবতািট একই সেG HI ও HIভেGর কিবতাকিবতািট একই সেG HI ও HIভেGর কিবতাকিবতািট একই সেG HI ও HIভেGর কিবতাকিবতািট একই সেG HI ও HIভেGর কিবতা————আেলাচনা ক<ন!আেলাচনা ক<ন!আেলাচনা ক<ন!আেলাচনা ক<ন!                                    ১০ ১০ ১০ ১০     

৬৬৬৬!!!!    শL েঘােষর শL েঘােষর শL েঘােষর শL েঘােষর ‘‘‘‘বাবেরর �াথ�নাবাবেরর �াথ�নাবাবেরর �াথ�নাবাবেরর �াথ�না’ ’ ’ ’ কিবতািট একিট সমেয়র িচNেক বহন কেরকিবতািট একিট সমেয়র িচNেক বহন কেরকিবতািট একিট সমেয়র িচNেক বহন কেরকিবতািট একিট সমেয়র িচNেক বহন কের————আেলাচনা ক<ন! আেলাচনা ক<ন! আেলাচনা ক<ন! আেলাচনা ক<ন!                                                 ১০১০১০১০    

৭৭৭৭! ! ! ! জীবনানেQর জীবনানেQর জীবনানেQর জীবনানেQর ‘‘‘‘আট বছর আেগর একিদনআট বছর আেগর একিদনআট বছর আেগর একিদনআট বছর আেগর একিদন’ ’ ’ ’ কিবতার স:ূরক হল কিবতার স:ূরক হল কিবতার স:ূরক হল কিবতার স:ূরক হল ‘‘‘‘েবাধেবাধেবাধেবাধ’ ’ ’ ’ কিবতািট কিবতািট কিবতািট কিবতািট –অিভমতিটর যাথাথ�, িবচার ক<ন! অিভমতিটর যাথাথ�, িবচার ক<ন! অিভমতিটর যাথাথ�, িবচার ক<ন! অিভমতিটর যাথাথ�, িবচার ক<ন!                 ১০ ১০ ১০ ১০     

৮৮৮৮! ! ! ! ‘‘‘‘সুেচতনাসুেচতনাসুেচতনাসুেচতনা’’’’    কিবতাকিবতাকিবতাকিবতার মম�াথ� িনেজর ভাষায় িলখুন! র মম�াথ� িনেজর ভাষায় িলখুন! র মম�াথ� িনেজর ভাষায় িলখুন! র মম�াথ� িনেজর ভাষায় িলখুন!                                                 ১০  ১০  ১০  ১০      

িসিসিসিস....িসিসিসিস....    ––––    ২২২২....৩৩৩৩    

৯৯৯৯! ! ! !     ‘‘‘‘কমলাকােWর দXরকমলাকােWর দXরকমলাকােWর দXরকমলাকােWর দXর’’’’----এর এর এর এর ‘‘‘‘িবড়ালিবড়ালিবড়ালিবড়াল’ ’ ’ ’ �ব[ অবল\েন বি]মচে^র জীবনদৃি`র পিরচয় িদন! �ব[ অবল\েন বি]মচে^র জীবনদৃি`র পিরচয় িদন! �ব[ অবল\েন বি]মচে^র জীবনদৃি`র পিরচয় িদন! �ব[ অবল\েন বি]মচে^র জীবনদৃি`র পিরচয় িদন!                                              ১০ ১০ ১০ ১০     

১০১০১০১০! ! ! ! জীবনaৃিত অবল\েন রবী^নােথর জীবেন তারঁ িপতার �ভাব স:েক� আেলাচনা ক<ন!জীবনaৃিত অবল\েন রবী^নােথর জীবেন তারঁ িপতার �ভাব স:েক� আেলাচনা ক<ন!জীবনaৃিত অবল\েন রবী^নােথর জীবেন তারঁ িপতার �ভাব স:েক� আেলাচনা ক<ন!জীবনaৃিত অবল\েন রবী^নােথর জীবেন তারঁ িপতার �ভাব স:েক� আেলাচনা ক<ন!                                  ১০১০১০১০    

১১১১১১১১! ! ! ! আবু সয়ীদ আইয়ুব রিচত আবু সয়ীদ আইয়ুব রিচত আবু সয়ীদ আইয়ুব রিচত আবু সয়ীদ আইয়ুব রিচত ‘‘‘‘আধুিনকতা ও রবী^নাথআধুিনকতা ও রবী^নাথআধুিনকতা ও রবী^নাথআধুিনকতা ও রবী^নাথ’ ’ ’ ’ bেcর অবল\েন  bেcর অবল\েন  bেcর অবল\েন  bেcর অবল\েন  েলখেকর আধুিনকতােবােধর পিরচয় িদন! েলখেকর আধুিনকতােবােধর পিরচয় িদন! েলখেকর আধুিনকতােবােধর পিরচয় িদন! েলখেকর আধুিনকতােবােধর পিরচয় িদন!                             ১০ ১০ ১০ ১০     

১২১২১২১২! ! ! ! 0ানদানিQনী েদবীর নারীভাবনায় েয ঐিতহ,�ীিতর পিরচয় পাওয়া যায় তা তারঁ 0ানদানিQনী েদবীর নারীভাবনায় েয ঐিতহ,�ীিতর পিরচয় পাওয়া যায় তা তারঁ 0ানদানিQনী েদবীর নারীভাবনায় েয ঐিতহ,�ীিতর পিরচয় পাওয়া যায় তা তারঁ 0ানদানিQনী েদবীর নারীভাবনায় েয ঐিতহ,�ীিতর পিরচয় পাওয়া যায় তা তারঁ ‘‘‘‘সমাজসংeার ও কুসংeারসমাজসংeার ও কুসংeারসমাজসংeার ও কুসংeারসমাজসংeার ও কুসংeার’’’’    অবল\েন আেলাচনা ক<ন!অবল\েন আেলাচনা ক<ন!অবল\েন আেলাচনা ক<ন!অবল\েন আেলাচনা ক<ন!

                                                                         ১০  ১০  ১০  ১০      

িসিসিসিস....িসিসিসিস....    ––––    ২২২২....৪৪৪৪ 

     

১৩১৩১৩১৩! ! ! ! ‘‘‘‘রfরfরfরfকরবীকরবীকরবীকরবী’ ’ ’ ’ নাটেকর নিQনী চিরg িবেhষণ ক<ন! নাটেকর নিQনী চিরg িবেhষণ ক<ন! নাটেকর নিQনী চিরg িবেhষণ ক<ন! নাটেকর নিQনী চিরg িবেhষণ ক<ন!                                                                  ১০ ১০ ১০ ১০     

১৪১৪১৪১৪! ! ! ! ‘‘‘‘িটেনরিটেনরিটেনরিটেনর    তেলায়ারতেলায়ারতেলায়ারতেলায়ার’    নাটেকরনাটেকরনাটেকরনাটেকর    নামকরেণরনামকরেণরনামকরেণরনামকরেণর    সাথ�কতাসাথ�কতাসাথ�কতাসাথ�কতা    আেলাচনাআেলাচনাআেলাচনাআেলাচনা    ক<নক<নক<নক<ন!                                           ১০১০১০১০    

১৫১৫১৫১৫! ! ! ! ‘‘‘‘তপHী ও তরিGণীতপHী ও তরিGণীতপHী ও তরিGণীতপHী ও তরিGণী’ ’ ’ ’ নাটেকর মূল আখ,ান সংেiেপ িনেজর ভাষায় িলখুন!  নাটেকর মূল আখ,ান সংেiেপ িনেজর ভাষায় িলখুন!  নাটেকর মূল আখ,ান সংেiেপ িনেজর ভাষায় িলখুন!  নাটেকর মূল আখ,ান সংেiেপ িনেজর ভাষায় িলখুন!                                              ১০ ১০ ১০ ১০     

১৬১৬১৬১৬! ! ! ! ‘‘‘‘এবং ই^িজjএবং ই^িজjএবং ই^িজjএবং ই^িজj’’’’    েকােকােকােকাkkkk ে2িণরে2িণরে2িণরে2িণর    নানানানাটক টক টক টক ????————যুিfসহ েসিট �িতlা ক<ন!  যুিfসহ েসিট �িতlা ক<ন!  যুিfসহ েসিট �িতlা ক<ন!  যুিfসহ েসিট �িতlা ক<ন!                               ১০  ১০  ১০  ১০   

 

িসিসিসিস....িসিসিসিস....    ––––    ২২২২....৫৫৫৫    

১৭১৭১৭১৭! ! ! ! উপন,ােস নারীবাদ �সেGউপন,ােস নারীবাদ �সেGউপন,ােস নারীবাদ �সেGউপন,ােস নারীবাদ �সেG একিট নািতদীঘ� আেলাচনা ক<ন! একিট নািতদীঘ� আেলাচনা ক<ন! একিট নািতদীঘ� আেলাচনা ক<ন! একিট নািতদীঘ� আেলাচনা ক<ন!                                                            ১০ ১০ ১০ ১০     

১৮১৮১৮১৮! ! ! ! বাংলা েছােটাগেm রবী^নােথর অবদান সংেiেপ আেলাচনা ক<ন!বাংলা েছােটাগেm রবী^নােথর অবদান সংেiেপ আেলাচনা ক<ন!বাংলা েছােটাগেm রবী^নােথর অবদান সংেiেপ আেলাচনা ক<ন!বাংলা েছােটাগেm রবী^নােথর অবদান সংেiেপ আেলাচনা ক<ন!                                              ১০১০১০১০    

১৯১৯১৯১৯! ! ! ! �াচীন ভারতীয় নাটক ও তার �কৃিতর পির�াচীন ভারতীয় নাটক ও তার �কৃিতর পির�াচীন ভারতীয় নাটক ও তার �কৃিতর পির�াচীন ভারতীয় নাটক ও তার �কৃিতর পিরচয় িদন! চয় িদন! চয় িদন! চয় িদন!                                                     ১০ ১০ ১০ ১০     
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[[[[যথাযথ দাগ ন\র সহ উ�র িলেখ জমা েদেবনযথাযথ দাগ ন\র সহ উ�র িলেখ জমা েদেবনযথাযথ দাগ ন\র সহ উ�র িলেখ জমা েদেবনযথাযথ দাগ ন\র সহ উ�র িলেখ জমা েদেবন, , , , মেন রাখেবন �িতিট েকাস� েথেক েয েকানও একিট করেত হেব! আর েমাট পাঁমেন রাখেবন �িতিট েকাস� েথেক েয েকানও একিট করেত হেব! আর েমাট পাঁমেন রাখেবন �িতিট েকাস� েথেক েয েকানও একিট করেত হেব! আর েমাট পাঁমেন রাখেবন �িতিট েকাস� েথেক েয েকানও একিট করেত হেব! আর েমাট পাঁচিট েকাস�চিট েকাস�চিট েকাস�চিট েকাস�----এর এর এর এর 

েথেক পাচঁিট উ�র িলখেত েথেক পাচঁিট উ�র িলখেত েথেক পাচঁিট উ�র িলখেত েথেক পাচঁিট উ�র িলখেত যথাসমেয়র মেধ,যথাসমেয়র মেধ,যথাসমেয়র মেধ,যথাসমেয়র মেধ,    জমা িদেত জমা িদেত জমা িদেত জমা িদেত হেব!হেব!হেব!হেব!] ] ] ]      
 


