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১। যে য োন পোাঁ চটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ-                                            F.M-10 

ক) মহাভারতের কয়টি পর্ব আতে ? 

খ)  রামায়ণ মহাকাতর্ে শ্লাকসংখো কে । 

গ) পুরাণ কয় প্রকার ও কক কক ? 

ঘ) র্াচ্ে কয় প্রকার ও কক কক ? 

ঙ) ক্ত্বাচ্ ও ল্েপ্ প্রেেতয়র দুটি উদাহরণ দাও ।  

চ্) েুমুন্ প্রেেতয়র উদাহরণ দাও । 

ে) শেৃ ও শানচ্ প্রেেতয়র একটি কতর উদাহরণ দাও । 

       

2nd semester (G.E) 

Course Title- Basic Principles of Indian Medicine System (Ayurveda)  

 

যে য োন পোাঁ চটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ-                                                             F.M-10 

ক)  অষ্টাঙ্গ আয়ুতর্বতদর নামগুকল্ কল্খ ।  



খ) আয়ুতর্বতদর কেনটি শ্দাষ কল্খ । 

গ) অষ্টাঙ্গ হৃদয় কক  

ঘ) পঞ্চ মহাভূে গুকল্র নাম কল্খ । 

ঙ) কায়কচ্ককৎসা কক  

চ্) আয়ুতর্বদ শাতের দুটি আচ্াতযবর নাম কল্খ । 

 

4th semester  

Program Course 

Course Title-Classical Sanskrit Literature (Poetry) 

 

যে য োন পোাঁ চটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ-                                                                F.M-10 

ক) ককরাোরু্ব নীয়ম্ মহাকাতর্ে সতগবর শ্শতষ শ্কান শতের প্রতয়াগ করা হতয়তে । 

খ) ককরাোরু্ব নীয়ম্ মহাকাতর্ের উৎস কল্খ । 

গ) কুমারসম্ভর্ম্ শ্কান র্ােীয় সাকহেে ? 

ঘ) কুমারসম্ভর্ম্ কাতর্ের রচ্কয়ো শ্ক ? 

ঙ) পার্বেী শ্কাথায় েপসো করতে কগতয়কেতল্ন?  

চ্) রঘুর্ংশম্ মহাকাতর্ের সগবসংখো কে ? 

ে)  কার র্নে শােকর্কহে শ্কাতনা ওষুধ শ্নই ? 

 



 

4th semester (SEC-2) 

Course Title- Tradition and History of Indian Dramaturgy 

 

যে য োন পোাঁ চটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ-                                                            F.M- 10 

ক) অকভনয় কয় প্রকার ও কক কক ? 

খ) সকি কয় প্রকার ? 

গ)  অথব প্রকৃকে কয়টি ? 

ঘ) উপরূপক কয় প্রকার ? 

ঙ) প্রকরতণর সংজ্ঞা দাও । 

চ্) রূপক কয় প্রকার ও কক কক ? 

গ) একটি র্েতয়াগ শ্েণীর নাটতকর নাম কল্খ । 

ননয়মোবলী 

১. প্রতেেক োত্রোত্রীতক উত্তর পতত্রর উপর কনতর্র নাম , এডকমট কাতডব র শ্রাল্ নম্বর, শ্রকর্তেশন নম্বর 

ইয়ার সহ , শ্পপার অর্শেই পকরষ্কার ভাতর্ কল্খতে হতর্। 

২. পকরষ্কার পকরচ্ছন্ন ভাতর্ উত্তর কল্তখ PDF format এ পাঠাতে হতর্ । 

৩. পাঠাতনার শ্শষ োকরখ- ২৫/০৮/২০২০ 

৪.  এসাইতমন্ট পাঠাতনার মাধেম- Whatsapp – 7407371607 ,  

         Email –mamonimondal1991@gmail.com 



 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

    


