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Instructions regarding Internal Assessment preparation and submission:  

i. Each answer of Courses C. C. 2.1 – 2.5 should be of minimum two pages ;  

ii. All answers should be hand written ;  

iii. Internal Assessment should be arranged as follows: 

a. Cover page (downloaded from website); 

b. Copy of ID card; 

c. Question Paper; 

d. Contents; 

e. Answer of any one question for each of Courses C. C. 2.1 – 2.5. 
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CC – ২.১ 

[ পূর্ণমান – ১০ ] 

ননম্ননিনিত প্রশ্ন সমূহের মহযে যে য ান এ টির উত্তর দাও:     ১ ১০  ১০ 

1. মধযভারতীয় আযযভাার ময়কা, ননদলযন ও ভাাচতানিক বৈনলষ্ট্য আলাচনা কর ৷ 
2. ৈাঙা লব্দভাণ্ডালরর নৈনভন্ন প্রকার ললব্দর শ্রেণী ননলয় আলাচনা কর ৷ 

3. ৈাঙা ননর লে অনযানয ভারতীয় ননর শ্রকান ম্পকয  আলছ নকনা আলাচনা কর ৷ 

 

CC – ২.২ 

[ পূর্ণমান – ১০ ] 

ননম্ননিনিত প্রশ্ন সমূহের মহযে যে য ান এ টির উত্তর দাও:     ১ ১০  ১০ 

1. ‘লাশ্বতী’ কনৈতায় কী জাতীয় শ্রপ্রলমর নরচয় আলছ তা আলাচনা কর ৷ 

2. শ্রপ্রলমন্দ্র নমলের কনৈতায় শ্রকান াশ্চাত্ত্য কনৈর প্রভাৈ ক্ষ্য করা যায় – আলাচনা কর ৷ 

3. ‘ৈনতা শ্রন’ কনৈতার নৈয়ৈস্তু ও গঠনশলী আলাচনা কর ৷ 

 

CC – ২.৩ 

[ পূর্ণমান – ১০ ] 

ননম্ননিনিত প্রশ্ন সমূহের মহযে যে য ান এ টির উত্তর দাও:     ১ ১০  ১০ 

1. ‘কমাকালের দপ্তর’ এর অনভনৈলের নরচয় দাও ৷ 
2. কনৈর জীৈন নৈকালল নরৈালরর ও ৈাইলরর দযলদর ভূনমকা কতখানন, ‘জীৈনসৃ্মনত’ অৈম্বলন আলাচনা কর ৷ 

3. আৈু বয়দ আইয়লুৈর ‘অমে শ্রৈালধর ৈযাখযা’ রৈীন্দ্রনালথর দৃনষ্ট্লত আলাচনা কর ৷ 
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CC – ২.৪ 

[ পূর্ণমান – ১০ ] 

ননম্ননিনিত প্রশ্ন সমূহের মহযে যে য ান এ টির উত্তর দাও:     ১ ১০  ১০ 

1. ‘টিলনর তলায়ার নাটক’ এর ‘নপ্রয়নাথ’ চনরেটি ননলয় আলাচনা কর ৷ 

2. ‘তস্বী তরনেণী নাটক’ এর মূ আখযান ম্পলকয  - আলাচনা কর ৷ 

3. ‘এৈং ইন্দ্রনজৎ নাটক’ এর নামকরণ কতখানন াথযক – এ নৈলয় শ্রতামার মতামত দাও ৷ 

 

CC – ২.৫ 

[ পূর্ণমান – ১০ ] 

ননম্ননিনিত প্রশ্ন সমূহের মহযে যে য ান এ টির উত্তর দাও:     ১ ১০  ১০ 

1. ৈাঙা শ্রছাটগলে রৈীন্দ্রনালথর কৃনতে আলাচনা কর ৷ 

2. প্রাচীন ভারতীয় নাটলকর উাদান গুন ম্পলকয  আলাচনা কর ৷ 

3. উননৈংল লতলকর ৈাঙা কনৈতার ধারায় উলেখলযাগয কনৈলদর কাৈয বৈনলষ্ট্য আলাচনা কর ৷ 

 


