
সবং সজনীকান্ত মহাববদ্যালয় 
 

আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন-২০২১ 

স্নাতক (সাম্মাননক) 

পাঠ পর্ যায়-৪ 

নিষয়-িাাংল্া (CC-8) 

পূণ যমান-১০সময়-৩০ নমননট 

যর্ককাকনা পাাঁচটি প্রকের উত্তর দাও ।       ২×৫=১০  

১। নিকেন্দ্রল্াল্ রাকয়র যর্ককাকনা দুইটট ঐনতহানসক নাটককর নাম ও প্রকাশকাল্ 

যল্ক া ।  

২। ‘রক্তকরিী’ যকান ধরকনর নাটক ? এর প্রকাশকাল্ কত ? 

৩। িাাংল্া সানহকতযর প্রথম উপনযাসটটর নাম প্রকাশকাল্ সহ যল্ক া । 

ঔপনযানসককর নাম কী ? 

৪। গ্রন্থগুনল্র রচনয়তাকদর নাম যল্ক া । 

 পল্লীসমাে, পদ্মানদীর মাঝি, অরকণযর অনধকার, ডানা ।  

৫। য াটগকের যর্ককাকনা দুইটট বিনশষ্ট্য যল্ক া ।  

৬। পরশুরাম কার  দ্মনাম ? নতনন যকান ধরকনর গে নল্ক ক ন ? 

৭। ‘তানরণী মাঝি’ কার যল্ া ? তানরণীর যপশার নাম যল্ক া ।  

৮। র্ানমনী ও ননরঞ্জন যকান গকের চনরত্র ? গেকার যক ? 
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আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন-২০২১ 

স্নাতক (সাম্মাননক) 

পাঠ পর্ যায়-৪ 

নিষয়-িাাংল্া (CC-9) 

পূণ যমান-১০সময়-৩০ নমননট 

যর্ যকাকনা পাাঁচটি প্রকের উত্তর দাও ।       ২×৫=১০  

১। ‘িীরাঙ্গনা’ কাকিযর কনি যক ? এর প্রকাশকাল্ কত ? 

২। ‘িীরাঙ্গনা’ কাকিযর মকধয যকান কনির যকান রচনার প্রভ্াি আক  িকল্ মকন করা 

হয় ? 

৩। ‘িীরাঙ্গনা’ কাকিযর একটট যপ্রম পঝত্রকা ও একটট অনুকর্াগ পঝত্রকার নাম যল্ক া 

।  

৪। ‘িাল্কা’ কাকিযর প্রকাশকাল্ যল্ক া । এ াকন যকান  কের প্রকয়াগ করা হকয়ক  ? 

৫। যকান কািযকক ‘গনতিাকদর কািয’ িকল্ ? কনি যক ? 

৬। েীিনানে দাকশর কনিতা যর্ককাকনা দুইটট বিনশষ্ট্য যল্ক া ।   

৭। ‘িনল্তা যসন’ কনিতায় উনল্লন ত দুইেন রাোর নাম যল্ক া ।  

৮। ‘িনল্তা যসন’ নভ্ন্ন ওই কাকিযর অনয দটুট কনিতার নাম যল্ক া ।  
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আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন-২০২১ 

স্নাতক (সাম্মাননক) 

পাঠ পর্ যায়-৪ 

নিষয়-িাাংল্া (CC-10) 

সময়-৩০ নমননট।        পূণ যমান-১০ 

যর্ যকাকনা পাাঁচটি প্রকের উত্তর দাও ।       ২×৫=১০  

১। ‘কপাল্কুণ্ডল্া’ কার যল্ া ? এর প্রকাশকাল্ কত ? 

২। ‘কপাল্কুণ্ডল্া’ উপনযাকস উনল্লন ত যমনদনীপুকরর দুইটট স্থাকনর নাম যল্ক া ।  

৩। ‘কপাল্কুণ্ডল্া’ উপনযাকসর প্রধান পরুুষ চনরত্র ও নারী চনরকত্রর নাম যল্ক া । 

৪। ‘যশকষর কনিতা’ উপনযাকসর নায়ক ও নানয়কার নাম যল্ক া ।  

৫। ননিারণ চক্রিতী যকাথাকার চনরত্র ? এটট কার সৃটষ্ট্ ? 

৬। ল্ািণযর নপতার নাম কী ? তাাঁর যপশা কী ন ল্ ? 

৭। ‘কনি’ উপনযাসটট কার যল্ া ? এর প্রকাশকাল্ কত ? 

৮। ‘কনি’ উপনযাকসর একটট পুরুষ চনরত্র ও একটট নারী চনরকত্রর নাম যল্ক া ।  
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আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন-২০২১ 

স্নাতক (সাম্মাননক) 

পাঠ পর্ যায়-৪ 



নিষয়-িাাংল্া (SEC-2) 

পূণ যমান-১০ সময়-৩০ নমননট 

যর্ যকাকনা একটি প্রকের উত্তর দাও ।       ৫×১=৫  

১। প্রকে িল্কত কী যিািায় ? প্রককের বিনশষ্ট্য গুনল্ নক নক? এর প্রকয়ােনীয়তা 

যল্ক া ।  

           ১ +২ +২  

অথিা 

২। প্রকে রচনার ধাপগুনল্ সাংকেকপ আকল্াচনা ককরা ।     

 ৫  

অথিা 

৩। গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুনতর ননয়মগুনল্ উদাহরণ সহ যল্ক া ।     

 ৫ 

 


