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(ক) ,হসন রচনায় মধুসূদন দে=র দ*তার পিরচয় দাও ।  
(খ) অনুবাদ নাটক রচনায় হরচY েঘােষর অবদান আেলাচনা কেরা ।     
(গ) বাংলা নাটJসািহেতJ রামনারায়ণ তক2রে\র .ান িন]পণ কেরা।  
(ঘ) বাংলা নাটJসািহেতJ দীনব_ু িমেFর .ান .ায়ী েকন?    
(ঙ) বাংলা নাটJসািহেতJ উেপYনাথ দােসর Obc আেলাচনা কেরা ।  
(চ) নাটJ িনয়dণ আইন কী? বাংলা নাটJসািহেতJ এর ,ভাব েকমন হেয়িছল তা অg কথায় েলেখা।  
(ছ) ইিতহাসেকিYক নাটক রচনায় িগিরhY েঘােষর কৃিতেcর পিরমাপ কেরা ।  
(জ) মেনােমা্হন বসু বাংলা নাটেকর আেলাচনায় Obcপূণ2 েকন এ িবষেয় েতামার মত দাও ।  
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(ক) সূচনাকাল েথেক মধুসূদন দ= পয2- বাংলা নাটেকর ইিতহাসিট অg কথায় েলেখা ।     
(খ) মধুসূদন দ= েথেকই ,কৃত পে* বাংলা নাটেকর সূচনা - মতিট িবেkষণ কেরা ।  
(গ) সাধারণ নাটJশালা বলেত কী েবাঝ? বাংলা নাটJসািহেতJর ইিতহােস সাধারণ নাটJশালার Obc 
আেলাচনা কেরা ।  
(ঘ) েপৗরািণক নাটক রচনায় িগিরhY েঘােষর অবদান িবেkষণ কেরা ।  
(ঙ) ঐিতহািসক নাটক রচনায় েজJািতিরYনাথ ঠাকুেরর অবদান আেলাচনা কেরা ।    
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(ক) বাংলা ,ব_ রচনায় রামেমাহন রােয়র গৃহীত গদJরীিত সKেক2 আেলাচনা কেরা।   
(খ)বাংলা ,ব_ রচনায় কৃpেমাহন বেqJাপাধJােয়র কৃিতেcর পিরচয় দাও।     
(গ)িবrান িবষয়ক ,ব_ রচনায় ভূেদব মুেখাপাধJােয়র অবদান আেলাচনা কেরা।  
(ঘ) ,ব_ সািহেতJ েদেবYনাথ ঠাকুেরর .ান িন]পণ কেরা।  
(ঙ) ,ব_ কােক বেল? ,বে_র সেs রচনার পাথ2কJ েলেখা।      
(চ) উিনশ শতেকর একজন মিহলা ,াবি_েকর নাম উেtখ কেরা। ,ব_ রচনায় উu বJিuেcর কৃিতc 
আেলাচনা কেরা।  
(ছ) 'কমলাকাে-র দwর' কার রচনা? xyিটর িবেশষc আেলাচনা কেরা।   
(জ) িবধবািববাহ েকিYক িবদJাসাগেরর দুিট তক2মূলক রচনায় নাম েলেখা। ঐ েzিণর রচনায় েলখেকর 
দ*তার পিরচয় দাও।   
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(ক) বাংলা ,ব_সািহেতJ অ*য়কুমার দে=র অবদান িনেজর ভাষায় েলেখা।  
(খ) বাংলা ,ব_ রচনায় িবদJাসাগেরর ভাষারীিতর পিরচয় দাও। 
(গ) বাংলা ,ব_সািহেতJ হর,সাদ শা{ীর .ান িন]পণ কেরা।  
(ঘ) অ*য়কুমার দে=র পূব2-পয2- বাংলা ,ব_ সািহেতJর ধারাবািহক ইিতহাসিট েলেখা। 

        (ঙ) ইিতহাস িবষয়ক ,ব_ রচনায় বি|মচY চে}াপাধJােয়র কৃিতc আেলাচনা কেরা।   
 


