
 
রবী�ভারতী িব
িবদ�ালয়রবী�ভারতী িব
িবদ�ালয়রবী�ভারতী িব
িবদ�ালয়রবী�ভারতী িব
িবদ�ালয়    

দূরিশ�া িবভাগ দূরিশ�া িবভাগ দূরিশ�া িবভাগ দূরিশ�া িবভাগ     

এমএমএমএম....এএএএ. . . . বাংলা বাংলা বাংলা বাংলা     ((((২০১৮২০১৮২০১৮২০১৮----১৯১৯১৯১৯    বষ�বষ�বষ�বষ�))))                                তৃতীয় েসেম%ারতৃতীয় েসেম%ারতৃতীয় েসেম%ারতৃতীয় েসেম%ার                        পূণ�মান পূণ�মান পূণ�মান পূণ�মান ––––    ১০১০১০১০××××৫৫৫৫= = = = ৫০ ৫০ ৫০ ৫০         

    

-িত েকাস� েথেক েয েকানও একিট-িত েকাস� েথেক েয েকানও একিট-িত েকাস� েথেক েয েকানও একিট-িত েকাস� েথেক েয েকানও একিট    কের েমাট পাচঁিটকের েমাট পাচঁিটকের েমাট পাচঁিটকের েমাট পাচঁিট    -ে5র উ7র িলেখ জমা েদেবন: -ে5র উ7র িলেখ জমা েদেবন: -ে5র উ7র িলেখ জমা েদেবন: -ে5র উ7র িলেখ জমা েদেবন:     

    

েকাস� েকাস� েকাস� েকাস� ––––    ৩৩৩৩....১১১১    

১১১১: : : : সামািজক উপন�াস িহেসেব সামািজক উপন�াস িহেসেব সামািজক উপন�াস িহেসেব সামািজক উপন�াস িহেসেব ‘‘‘‘িবষবৃ�িবষবৃ�িবষবৃ�িবষবৃ�’’’’    উপন�াস কতখািন সাথ�কউপন�াস কতখািন সাথ�কউপন�াস কতখািন সাথ�কউপন�াস কতখািন সাথ�ক————আেলাচনা কAন:   আেলাচনা কAন:   আেলাচনা কAন:   আেলাচনা কAন:                               ১০ ১০ ১০ ১০     

২২২২::::    ‘‘‘‘চতুরCচতুরCচতুরCচতুরC’ ’ ’ ’ উপন�ােসর নামকরেণর যাথাথ�� িবচার কAন: উপন�ােসর নামকরেণর যাথাথ�� িবচার কAন: উপন�ােসর নামকরেণর যাথাথ�� িবচার কAন: উপন�ােসর নামকরেণর যাথাথ�� িবচার কAন:                                             ১০১০১০১০    

৩৩৩৩: : : : বাংলা উপন�ােসর চিরDমালায় বাংলা উপন�ােসর চিরDমালায় বাংলা উপন�ােসর চিরDমালায় বাংলা উপন�ােসর চিরDমালায় ‘‘‘‘চতুরCচতুরCচতুরCচতুরC’’’’    উপন�ােসর শচীশ চিরেDর অিভনবF সংে�েপ তুেল ধAন: উপন�ােসর শচীশ চিরেDর অিভনবF সংে�েপ তুেল ধAন: উপন�ােসর শচীশ চিরেDর অিভনবF সংে�েপ তুেল ধAন: উপন�ােসর শচীশ চিরেDর অিভনবF সংে�েপ তুেল ধAন:                         ১০ ১০ ১০ ১০     

৪৪৪৪: : : : ‘‘‘‘IকাJIকাJIকাJIকাJ’ ’ ’ ’ উপন�াস অবলKেন উপন�াস অবলKেন উপন�াস অবলKেন উপন�াস অবলKেন ((((অLদািদিদঅLদািদিদঅLদািদিদঅLদািদিদ, , , , রাজলNী ও অভয়া চিরDেক মেন েরেখরাজলNী ও অভয়া চিরDেক মেন েরেখরাজলNী ও অভয়া চিরDেক মেন েরেখরাজলNী ও অভয়া চিরDেক মেন েরেখ))))    শরOচে�র সািহেত� নারী শরOচে�র সািহেত� নারী শরOচে�র সািহেত� নারী শরOচে�র সািহেত� নারী 

চিরেDর িবিশPতা আেলাচনা কAন: চিরেDর িবিশPতা আেলাচনা কAন: চিরেDর িবিশPতা আেলাচনা কAন: চিরেDর িবিশPতা আেলাচনা কAন:                                                     ১০  ১০  ১০  ১০      

    

েকাস� েকাস� েকাস� েকাস� ––––    ৩৩৩৩....২২২২    

৫৫৫৫: : : : আQিলক উপন�াস িহেসেব আQিলক উপন�াস িহেসেব আQিলক উপন�াস িহেসেব আQিলক উপন�াস িহেসেব ‘‘‘‘হাসুঁলী বােঁকর উপকথাহাসুঁলী বােঁকর উপকথাহাসুঁলী বােঁকর উপকথাহাসুঁলী বােঁকর উপকথা’ ’ ’ ’ কতখািন সাথ�ক তা িবচার কAন: কতখািন সাথ�ক তা িবচার কAন: কতখািন সাথ�ক তা িবচার কAন: কতখািন সাথ�ক তা িবচার কAন:                             ১০ ১০ ১০ ১০     

৬৬৬৬::::    ‘‘‘‘হাসুঁলী বােঁকর উপকথাহাসুঁলী বােঁকর উপকথাহাসুঁলী বােঁকর উপকথাহাসুঁলী বােঁকর উপকথা’ ’ ’ ’ উউউউপন�ােস আেছ েসকাল ও একােলর TািUক সVক�পন�ােস আেছ েসকাল ও একােলর TািUক সVক�পন�ােস আেছ েসকাল ও একােলর TািUক সVক�পন�ােস আেছ েসকাল ও একােলর TািUক সVক�————আেলাচনা কAন:         আেলাচনা কAন:         আেলাচনা কAন:         আেলাচনা কAন:         ১০১০১০১০    

৭৭৭৭: : : : ‘‘‘‘পুতুল নােচর ইিতকথাপুতুল নােচর ইিতকথাপুতুল নােচর ইিতকথাপুতুল নােচর ইিতকথা’’’’    উপন�ােস শশী ও কুসুেমর সVেক�র টানােপােড়েন আেছ কাম ও ে-েমর TUউপন�ােস শশী ও কুসুেমর সVেক�র টানােপােড়েন আেছ কাম ও ে-েমর TUউপন�ােস শশী ও কুসুেমর সVেক�র টানােপােড়েন আেছ কাম ও ে-েমর TUউপন�ােস শশী ও কুসুেমর সVেক�র টানােপােড়েন আেছ কাম ও ে-েমর TU————

আেলাচনা কAন:  আেলাচনা কAন:  আেলাচনা কAন:  আেলাচনা কAন:                                                              ১০ ১০ ১০ ১০     

৮৮৮৮: : : : ‘‘‘‘অরেণ�র অিধকারঅরেণ�র অিধকারঅরেণ�র অিধকারঅরেণ�র অিধকার’’’’    উপন�ােস িবরসা চিরDিট কীভােব িচরকােলর নাউপন�ােস িবরসা চিরDিট কীভােব িচরকােলর নাউপন�ােস িবরসা চিরDিট কীভােব িচরকােলর নাউপন�ােস িবরসা চিরDিট কীভােব িচরকােলর নায়ক হেয় উেঠেছ তার পিরচয় িদন: য়ক হেয় উেঠেছ তার পিরচয় িদন: য়ক হেয় উেঠেছ তার পিরচয় িদন: য়ক হেয় উেঠেছ তার পিরচয় িদন:             ১০  ১০  ১০  ১০      

    

েকাস� েকাস� েকাস� েকাস� ––––    ৩৩৩৩....৩৩৩৩    

৯৯৯৯: : : : ে-েম� িমেDর ে-েম� িমেDর ে-েম� িমেDর ে-েম� িমেDর ‘‘‘‘হয়েতাহয়েতাহয়েতাহয়েতা’ ’ ’ ’ গ[িট এক অ\াভািবক \ভােবর গ[গ[িট এক অ\াভািবক \ভােবর গ[গ[িট এক অ\াভািবক \ভােবর গ[গ[িট এক অ\াভািবক \ভােবর গ[————আেলাচনা কAন:   আেলাচনা কAন:   আেলাচনা কAন:   আেলাচনা কAন:                               ১০ ১০ ১০ ১০     

১০১০১০১০: : : : নারায়ণ গেCাপাধ�ােয়র নারায়ণ গেCাপাধ�ােয়র নারায়ণ গেCাপাধ�ােয়র নারায়ণ গেCাপাধ�ােয়র ‘‘‘‘দুঃশাসনদুঃশাসনদুঃশাসনদুঃশাসন’ ’ ’ ’ গে[ গে[ গে[ গে[ পুরাণ -সCেক ব�বহার কের কীভােব ম^Jরকালীপুরাণ -সCেক ব�বহার কের কীভােব ম^Jরকালীপুরাণ -সCেক ব�বহার কের কীভােব ম^Jরকালীপুরাণ -সCেক ব�বহার কের কীভােব ম^Jরকালীন বাংলােদেশর ন বাংলােদেশর ন বাংলােদেশর ন বাংলােদেশর 

দুঃশাসনেদর \_প উে`ািচত হেয়েছ আেলাচনা কAন: দুঃশাসনেদর \_প উে`ািচত হেয়েছ আেলাচনা কAন: দুঃশাসনেদর \_প উে`ািচত হেয়েছ আেলাচনা কAন: দুঃশাসনেদর \_প উে`ািচত হেয়েছ আেলাচনা কAন:                                             ১০১০১০১০    

১১১১১১১১: : : : বনফুেলর বনফুেলর বনফুেলর বনফুেলর ‘‘‘‘গেণশ জননীগেণশ জননীগেণশ জননীগেণশ জননী’ ’ ’ ’ গ[িট পbেক েক� কের গেড় ওঠা জীবেনর গ[ আেলাচনা কAন: গ[িট পbেক েক� কের গেড় ওঠা জীবেনর গ[ আেলাচনা কAন: গ[িট পbেক েক� কের গেড় ওঠা জীবেনর গ[ আেলাচনা কAন: গ[িট পbেক েক� কের গেড় ওঠা জীবেনর গ[ আেলাচনা কAন:                             ১০ ১০ ১০ ১০     

১২১২১২১২: : : : জাবািল পরbরােমর িসKিলক িহেরাজাবািল পরbরােমর িসKিলক িহেরাজাবািল পরbরােমর িসKিলক িহেরাজাবািল পরbরােমর িসKিলক িহেরা————আেলাচনা কAন: আেলাচনা কAন: আেলাচনা কAন: আেলাচনা কAন:                                             ১০  ১০  ১০  ১০      

    

    

[[[[পেরর পৃপেরর পৃপেরর পৃপেরর পৃdা েদখুনdা েদখুনdা েদখুনdা েদখুন]]]]    



েকাস� েকাস� েকাস� েকাস� ––––    ৩৩৩৩....৪৪৪৪    

     

১৩১৩১৩১৩: : : : সমেরশ বসুর সমেরশ বসুর সমেরশ বসুর সমেরশ বসুর ‘‘‘‘আদাবআদাবআদাবআদাব’’’’    গে[গে[গে[গে[    েকাfেকাfেকাfেকাf        সমেয়র িচD ফুেট উেঠেছসমেয়র িচD ফুেট উেঠেছসমেয়র িচD ফুেট উেঠেছসমেয়র িচD ফুেট উেঠেছ, , , ,     আেলাচনা কAন:    আেলাচনা কAন:    আেলাচনা কAন:    আেলাচনা কAন:                                ১০ ১০ ১০ ১০     

১৪১৪১৪১৪:  :  :  :  শীেষ�gু মুেখাপাধ�ােয়র শীেষ�gু মুেখাপাধ�ােয়র শীেষ�gু মুেখাপাধ�ােয়র শীেষ�gু মুেখাপাধ�ােয়র ‘‘‘‘উ7েরর ব�ালকিনউ7েরর ব�ালকিনউ7েরর ব�ালকিনউ7েরর ব�ালকিন’ ’ ’ ’ গে[র মম�াথ� িবেhষণ কAন: গে[র মম�াথ� িবেhষণ কAন: গে[র মম�াথ� িবেhষণ কAন: গে[র মম�াথ� িবেhষণ কAন:                                 ১০১০১০১০    

১৫১৫১৫১৫: : : : সুনীল গেCাপাধ�ােয়র সুনীল গেCাপাধ�ােয়র সুনীল গেCাপাধ�ােয়র সুনীল গেCাপাধ�ােয়র ‘‘‘‘গরমভাত অথবা িনছক ভূেতর গ[গরমভাত অথবা িনছক ভূেতর গ[গরমভাত অথবা িনছক ভূেতর গ[গরমভাত অথবা িনছক ভূেতর গ[’ ’ ’ ’ আসেল িকেসর গ[আসেল িকেসর গ[আসেল িকেসর গ[আসেল িকেসর গ[————আেলাচনা কAনআেলাচনা কAনআেলাচনা কAনআেলাচনা কAন::::                            ১০ ১০ ১০ ১০     

১৬১৬১৬১৬: : : : ‘‘‘‘েবiলার েভলােবiলার েভলােবiলার েভলােবiলার েভলা’’’’    গে[র -মথ চিরDিটর মেধ� উ7র কলকাতার মধ�িব7 সমােজর মন ও মনিসকতার গে[র -মথ চিরDিটর মেধ� উ7র কলকাতার মধ�িব7 সমােজর মন ও মনিসকতার গে[র -মথ চিরDিটর মেধ� উ7র কলকাতার মধ�িব7 সমােজর মন ও মনিসকতার গে[র -মথ চিরDিটর মেধ� উ7র কলকাতার মধ�িব7 সমােজর মন ও মনিসকতার 

-িতিনিধF ল� করা যায়-িতিনিধF ল� করা যায়-িতিনিধF ল� করা যায়-িতিনিধF ল� করা যায়————আেলাচনা কAন: আেলাচনা কAন: আেলাচনা কAন: আেলাচনা কAন:                                                     ১০  ১০  ১০  ১০      

    

েকাস� েকাস� েকাস� েকাস� ––––    ৩৩৩৩....৫৫৫৫    

১৭১৭১৭১৭: : : : অনুকরণ বা মাইেমিসস সVেক� অ�াির%টলঅনুকরণ বা মাইেমিসস সVেক� অ�াির%টলঅনুকরণ বা মাইেমিসস সVেক� অ�াির%টলঅনুকরণ বা মাইেমিসস সVেক� অ�াির%টল----এর ধারণা ও ব�াখ�া কী িছলএর ধারণা ও ব�াখ�া কী িছলএর ধারণা ও ব�াখ�া কী িছলএর ধারণা ও ব�াখ�া কী িছল, , , , আেলাচনা কAন:আেলাচনা কAন:আেলাচনা কAন:আেলাচনা কAন:                                    ১০ ১০ ১০ ১০     

১৮১৮১৮১৮: : : : jােজিডর সংlা ও \_প িবেhষণ jােজিডর সংlা ও \_প িবেhষণ jােজিডর সংlা ও \_প িবেhষণ jােজিডর সংlা ও \_প িবেhষণ কেরকেরকেরকের    jােজিডর উপাদানmিল আেলাচনা কAন: jােজিডর উপাদানmিল আেলাচনা কAন: jােজিডর উপাদানmিল আেলাচনা কAন: jােজিডর উপাদানmিল আেলাচনা কAন:                                 ১০১০১০১০    

১৯১৯১৯১৯::::    ‘‘‘‘সািহেত� পেথসািহেত� পেথসািহেত� পেথসািহেত� পেথ’ ’ ’ ’ no অবলKেন no অবলKেন no অবলKেন no অবলKেন ‘‘‘‘সািহেত�র তাOপয�সািহেত�র তাOপয�সািহেত�র তাOপয�সািহেত�র তাOপয�’ ’ ’ ’ িবষেয় রিবষেয় রিবষেয় রিবষেয় রবী�নােথর ভাবনার পিরচয় িদন:বী�নােথর ভাবনার পিরচয় িদন:বী�নােথর ভাবনার পিরচয় িদন:বী�নােথর ভাবনার পিরচয় িদন:                        ১০ ১০ ১০ ১০     

২০২০২০২০::::    িবভাবিবভাবিবভাবিবভাব, , , , অনুভাব ও ব�ািভচারী ভােবর সংেযােগ কীভােব রেসর িনpি7 হয় আেলাচনা কAন:  অনুভাব ও ব�ািভচারী ভােবর সংেযােগ কীভােব রেসর িনpি7 হয় আেলাচনা কAন:  অনুভাব ও ব�ািভচারী ভােবর সংেযােগ কীভােব রেসর িনpি7 হয় আেলাচনা কAন:  অনুভাব ও ব�ািভচারী ভােবর সংেযােগ কীভােব রেসর িনpি7 হয় আেলাচনা কAন:                          ১০  ১০  ১০  ১০      

    

............ ............ ............ ............     

    

যথাযথ দাগ নKর সহ উ7র িলেখ জমা েদেবনযথাযথ দাগ নKর সহ উ7র িলেখ জমা েদেবনযথাযথ দাগ নKর সহ উ7র িলেখ জমা েদেবনযথাযথ দাগ নKর সহ উ7র িলেখ জমা েদেবন, , , , মেন রাখেবন -িতিট েকাস� েথেক েয েকানও একিট করেত হেব: মেন রাখেবন -িতিট েকাস� েথেক েয েকানও একিট করেত হেব: মেন রাখেবন -িতিট েকাস� েথেক েয েকানও একিট করেত হেব: মেন রাখেবন -িতিট েকাস� েথেক েয েকানও একিট করেত হেব: 

আর েমাট পাচঁিট েকাস�আর েমাট পাচঁিট েকাস�আর েমাট পাচঁিট েকাস�আর েমাট পাচঁিট েকাস�----এর েথেক পাঁএর েথেক পাঁএর েথেক পাঁএর েথেক পাঁচিটচিটচিটচিট    উ7র িলখেত হেব: উ7র িলখেত হেব: উ7র িলখেত হেব: উ7র িলখেত হেব:     


