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  H- CC – 1  

সে সকান একরি প্রদেি উত্তি সেখ – প্ররি প্রদেি মান – ১০  

১. মধ্যযুগের সাহিত্য ধ্ারায় স্বত্ন্ত্র প্রকরণ হিগসগে অনুোদ সাহিগত্য গুরুত্ব আগ াচনা কর।  

২. ল াকমগনারঞ্জন েনাম ল াকহনস্তার--এই দৃহিগকাণ লেগক ভােেত্ হকিংো রামায়ণ মিাভারগত্র অনুোদগক 

কীভাগে পড়গে?  

৩. প্রাচীন োিং া ভাষার ভাষাত্াহিক বেহিিয আগ াচনা কর –  

H- CC – 2 

সে সকান একরি প্রদেি উত্তি সেখ – প্ররি প্রদেি মান – ১০  

১। োিং া নাট্যসাহিগত্যর ইহত্িাগস মাইগক  মধু্সূদন দত্ত লকান লকান হদক লেগক অহভনেি 

এগনহিগ ন ? ত্ার রহচত্ নাট্গকর আগ াগক লসই অহভনেিগুহ   হেগেষণ কর ।  

২। োিং া লিাট্ েগের ধ্ারায় রেীন্দ্রনাে লয ভােেত্ এেিং হেষয়েত্ বেহচত্র্য এগনহিগ ন ত্ার হকিু 

প্রাসহিক হনদিশন দাও ।  

৩। িব্দােশ পহরেত্শন ে গত্ হক লোঝায় ?  িব্দােশ পহরেত্শগনর ধ্ারাগুহ  হক হক ? িব্দােশ 

পহরেত্শগনর হত্নহট্ কারণ উগেখ কর । 

 



GE – 1  

সে সকান একরি প্রদেি উত্তি সেখ – প্ররি প্রদেি মান – ১০  

১। োিং া ভাষা ও সাহিগত্যর ইহত্িাগস 'শ্রীকৃষ্ণকীত্শন' কাগেযর গুরুত্ব আগ াচনা কর।  

২। চহরত্ সাহিত্য কাগক েগ  ? মধ্যযুগে এই সাহিগত্যর প্রধ্ান রূপকার কারা ? ত্াগদর রহচত্ রচনাগুহ র  নাম 

উগেখ কগর  লয লকান একহট্ চহরত্ সাহিগত্যর  হত্নহত্ বেহিিয উগেখ কর ।  

৩। দ েৃত্ত িন্দ আর হক হক নাগম পহরহচত্ ? এই িগন্দর  বেহিিযগুহ একহট্   উপযুক্ত উদািরগণর সািাগযয েযক্ত  

কর ।   

 

General  paper   

CC -1  

সে সকান একরি প্রদেি উত্তি সেখ – প্ররি প্রদেি মান – ১০  

১। মি  কােয কাগক েগ  ? মনসামি  কাগেযর সিংহিপ্ত পহরচয় হদগয় এই কাগেযর দুজন প্রধ্ান কহের নাম ল খ 

। 

২। মাত্র্ােৃত্ত এেিং অিরেৃত্ত িগন্দর সিংজ্ঞা সি উদািরণ দাও । 

৩।   পাঠ্যত্াহ কাভুক্ত  হেদযাপহত্র ল খা লয লকান একহট্ পদ হনেশাচন কগর  কহেপ্রহত্ভার পহরচয় দাও  

 

AECC T -1  

সে সকান একরি প্রদেি উত্তি সেখ – প্ররি প্রদেি মান – ১০  

 

 ১। কহরমপুর অঞ্চগ  লকাহভড পযান্ডাহমক এর প্রভাে সম্পগকশ একহট্ প্রহত্গেদন ল খ  । 



২। োিং া পহরভাষা ল খ ঃ  District Magistrate  , Block Development officer , Sub divisional 

officer , internet , Budget , Parliament , Cash Book  ( ৫হট্ )  

৩। লখাকাোেুর প্রত্যােত্শন েেহট্ হনগজর ভাষায়  ল খ   । 

 


