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ক। কেমিড ও ফােস1র মেধI পাথ1কI েকাথায় তা উদাহরণ িদেয় বুিঝেয় দাও। 

ক। িসYিলজম সJেক1 সংি)Z টীকা েলেখা। 

গ। ]ািসিসজম ও েরামাি^িসজেমর পাথ1কI_িল অিত সংে)েপ েলেখা।  

ঘ। aােজিডর উbপি= সJেক1 সংি)Z পিরচয় দাও। 

চ। বdিনH +বe ও আgিনH +বেeর উদাহরণসহ সংhা দাও।  

ছ। েছােটাগেiর সাধারণ ৈবিশkI_িল  সূEাকাের েলেখা।  

জ। গীিতকিবতা বলেত কী েবাঝায় তা সংে)েপ িববৃত কেরা। 

ঝ। ঐিতহািসক উপনIােসর সাধারণ ৈবিশkI_িল িনmপণ কেরা।  
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ক। দৃkা, সহেযােগ aােজিডর ৈবিশkI_িল বুিঝেয় দাও।  

খ। সুরিরয়ািলজেমর উbস িনেদ1শ কের উদাহরণ সহেযােগ এর ৈবিশkI_িল  িচিpত কেরা।  

গ। +াচI ও পাqাতI  মহাকাবI (এিপক)-এর ৈবিশkI_িল উদাহরণসেমত িববৃত কেরা।   

ঘ। নাটক সংmপিটর ৈবিশkI_িল িনmপণ কের এই ৈবিশkI_িল +থম পেব1র বাংলা নাটক_িলেত কতটা 

+িতফিলত হেয়েছ তা েদখাওs  
ঙ। উপনIাস সংmপিটর সাধারণ ৈবিশkI_িল িচিpত কের বাংলা উপনIােসর উuবলেvর পিরচয় দাও।       

 
 


