
ময়নাগুড়ি মহাডিদ্যালয় 

সংসৃ্কত ডিভাগ 

 

ডিজ্ঞডি 

তাডিখ- ৬/০২/২০২১ 

এতদ্বারা সংসৃ্কত বিভাগের 1st Semester- এর Honours-এর সকল ছাত্র-ছাত্রীগের জানাগনা হইগতগছ যে আোমী 
২০/০২/২০২১ - এর মগযে বনম্নবলবিত বিষয়গুগলার বনগেেশ অনেুায়ী প্রেত্ত Google Forms - এর link -এ PDF জমা 

কবরগত হইগি। 

 

GOOGLE FORMS LINK - https://forms.gle/Ae9Lxq6xH5VFJ2RGA  

1st Semester  

CC - 01 

১০ 

মাগহশ্বরসূত্র উগেি পূিেক ৪২টি প্রতোহার বনমোণ । 

 অথিা  

পেসাযন কগরা - (৪টি ) রামাাঃ ; জ্ঞানাবন ; রমা ; ভিবত ; ভিাবম ; ভিথাঃ | 

 

 

CC - 02 

১০ 

ভারগিরথেগেৌরিম্ - িোিো কর ।  

অথিা  

রঘুিংশ মহাকাগিের প্রথম সেোিলম্বগন রঘুিংশীয় রাজাগের চবরত্র িণেনা কর ।  

By Order 

https://forms.gle/Ae9Lxq6xH5VFJ2RGA


 

HOD 

Department of Sanskrit 



ময়নাগুড়ি মহাডিদ্যালয় 

সংসৃ্কত ডিভাগ 

 

ডিজ্ঞডি 

তাডিখ- ৬/০২/২০২১ 

এতদ্বারা সংসৃ্কত বিভাগের 3rd Semester- এর Honours-এর সকল ছাত্র-ছাত্রীগের জানাগনা হইগতগছ যে আোমী 
২০/০২/২০২১ - এর মগযে বনম্নবলবিত বিষয়গুগলার বনগেেশ অনেুায়ী প্রেত্ত Google Forms - এর link -এ PDF  

জমা কবরগত হইগি। 

GOOGLE FORMS LINK - https://forms.gle/NeiXSfjcT6UEyygg7  

3rd Semester  

CC - 05 

১০ 

েীতার তৃতীয় অযোয় অিলম্বগন কগমের স্বরূপ। 

অথিা 

িহৃোরণ্েগকাপবনষদ্ অিলম্বগন যমাক্ষ স্বরূপ । 

 

 

CC - 06 

১০ 

 স্বপ্নিাসিেত্তম্ নাটগকর নামকরগণ্র সাথেকতা । 

অথিা 

'উপমা কাবলোসসে' -  িোিো কর । 

 

CC - 07 

https://forms.gle/NeiXSfjcT6UEyygg7


১০ 

সাবহতেেপেনানসুাগর সবি আগলাচনা কর । 

অথিা 

ছন্দঃ যলগিা - রগথাদ্ধতা , মাবলনী । 

 

SEC - 01 

১০ 

িাচে পবরিতে ন কর - (৫টি) 

১. িালকঃ  হসবতিান্ । 

২. অহং িোঘ্রং পশোবম । 

৩. ছাত্ত্রঃ বিেোলয়ঃ েমেগত । 

৪. রময়া ফলাবন িাবেতাবন । 

৫. রঙ্গালগয় োয়কাঃ েীতিন্তঃ । 

By Order 

 



HOD 

Department of Sanskrit 



ময়নাগুড়ি মহাডিদ্যালয় 

সংসৃ্কত ডিভাগ 

 

ডিজ্ঞডি 

তাডিখ- ৬/০২/২০২১ 

এতদ্বারা সংসৃ্কত বিভাগের 5th Semester- এর Honours -এর সকল ছাত্র-ছাত্রীগের জানাগনা হইগতগছ যে আোমী 
২০/০২/২০২১ - এর মগযে বনম্নবলবিত বিষয়গুগলার বনগেেশ অনেুায়ী প্রেত্ত Google Forms - এর link - এ PDF জমা 

কবরগত হইগি। 

GOOGLE FORMS LINK - https://forms.gle/Vuhu7gGeomsu39Eb6  

5th Semester  

CC - 11 

১০ 

অবিসূগের মাহাত্ম্ে আগলাচনা কর । 

অথিা 

বহরনেেভে সূগের োশেবনক তাৎপেে আগলাচনা কর । 

 

CC - 12 

১০ 

ভারতীয় েশেগন আত্ম্ার স্বরূপ । 

অথিা 

অন্নংভট্ট কতগুবল দ্রিে স্বীকার কগরগছন ও যসগুগলা বক বক ? 'তমঃ যক দ্রগিে অন্তভূে ে করা োয় বক ? 

 

DSE - 501B 

১০ 

https://forms.gle/Vuhu7gGeomsu39Eb6


সাংিেেশেগনর মলূ তত্ত্ব আগলাচনা কর । 

অথিা 

যিৌদ্ধেশেগন চারটি সম্প্রোয় সম্পগকে  আগলাচনা কর । 

 

DSE - 502 B 

১০ 

সংসৃ্কত অলংকারশাগে আনন্দিযেগনর অিোন । 

অথিা 

কািেপ্রকাশানসুাগর কািেপ্রগয়াজন আগলাচনা কর । 

 

By Order 

 

HOD 

Department of Sanskrit 

 



ময়নাগুড়ি মহাডিদ্যালয় 

সংসৃ্কত ডিভাগ 

 

ডিজ্ঞডি 

তাডিখ- ৬/০২/২০২১ 

এতদ্বারা সংসৃ্কত বিভাগের 1st Semester - এর DSC Program - এর সকল ছাত্র-ছাত্রীগের জানাগনা হইগতগছ যে আোমী 
২০/০২/২০২১ - এর মগযে বনম্নবলবিত বিষয়গুগলার বনগেেশ অনেুায়ী প্রেত্ত Google Forms - এর link -এ PDF জমা 

কবরগত হইগি। 

GOOGLE FORMS LINK - https://forms.gle/Z7Wnq8BXYwKzrVN16  

DSC 1st Semester  

Topic 

১০ 

অবভজ্ঞানশকুন্তলম নাটগক িবণেত ভ্রমর িতৃ্তান্ত আগলাচনা কর । 

অথিা 

অবভজ্ঞানশকুন্তলম নাটগকর প্রথম বতনটি অগে িবণেত েষু্মন্ত ও শকুন্তলার যপ্রগমর উগেষ ও পবরনবত আগলাচনা 

কর ।  

 

 

By Order 

 

https://forms.gle/Z7Wnq8BXYwKzrVN16


HOD 

Department of Sanskrit 

 



ময়নাগুড়ি মহাডিদ্যালয় 

সংসৃ্কত ডিভাগ 

 

ডিজ্ঞডি 

তাডিখ- ৬/০২/২০২১ 

এতদ্বারা সংসৃ্কত বিভাগের 3rd Semester - এর DSC Program - এর সকল ছাত্র-ছাত্রীগের জানাগনা হইগতগছ যে আোমী 
২০/০২/২০২১ - এর মগযে বনম্নবলবিত বিষয়গুগলার বনগেেশ অনেুায়ী প্রেত্ত Google Forms - এর link -এ PDF জমা কবরগত 

হইগি। 

GOOGLE FORMS LINK - https://forms.gle/LA52EwsgdPpkQFMD7  

DSC 3rd Semester  

Topic 

১০ 

কােম্বরীকাগিের অন্তেেত শুকনাগসাপগেগশ িবণেত চন্দ্রাপীগ়ের প্রবত শুকনাগসর উপগেশািলী । 

অথিা 

সংসৃ্কত েেে সাবহগতে েণ্ডীর অিোন । 

 

 

By Order 

 

https://forms.gle/LA52EwsgdPpkQFMD7


HOD 

Department of Sanskrit 

 



ময়নাগুড়ি মহাডিদ্যালয় 

সংসৃ্কত ডিভাগ 

 

ডিজ্ঞডি 

তাডিখ- ৬/০২/২০২১ 

এতদ্বারা সংসৃ্কত বিভাগের পঞ্চম Semester - এর DSC Program - এর সকল ছাত্র-ছাত্রীগের জানাগনা হইগতগছ যে আোমী 
২০/০২/২০২১ - এর মগযে বনম্নবলবিত বিষয়গুগলার বনগেেশ অনেুায়ী প্রেত্ত Google Forms - এর link -এ PDF জমা কবরগত 

হইগি। 

GOOGLE FORMS LINK - https://forms.gle/hZbjevzFHpRmzHCv9  

DSC 5th Semester  

Topic 

১০ 

কুমারসম্ভি মহাকাগিের প্রথম সেোিলম্বগন বহমালগয়র ির্েনা । 

অথিা 

কুমারসম্ভি মহাকাগিের প্রথম সেোিলম্বগন উমা িা পািেতীর উৎপবত্তর ির্েনা কর । 

 

 

 

By Order 

 

https://forms.gle/hZbjevzFHpRmzHCv9


HOD 

Department of Sanskrit 

 



ময়নাগুড়ি মহাডিদ্যালয় 

সংসৃ্কত ডিভাগ 

 

ডিজ্ঞডি 

তাডিখ- ৬/০২/২০২১ 

এতদ্বারা সংসৃ্কত বিভাগের 1st semester - এর GE (Honours)- এর সকল ছাত্র-ছাত্রীগের জানাগনা হইগতগছ যে আোমী 
২০/০২/২০২১ - এর মগযে বনম্নবলবিত বিষয়গুগলার বনগেেশ অনেুায়ী Project প্রেত্ত Google Forms - এর link -এ PDF 

জমা কবরগত হইগি। 

GOOGLE FORMS LINK - https://forms.gle/n7RmeJmyrSCgAmyL8  

GE (1st semester all Honours) 

Topic 

১০ 

'অবভজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটগক িবণেত শকুন্তলার কন্বমবুনর আশ্রম যেগক পবতেৃগহ োওয়ার িণেনা । 

অেিা 

ঋগেগে িবণেত যমেবনরগপক্ষ সূগের বিিরন । 

 

 

By Order 

 

https://forms.gle/n7RmeJmyrSCgAmyL8


HOD 

Department of Sanskrit 

 



ময়নাগুড়ি মহাডিদ্যালয় 

সংসৃ্কত ডিভাগ 

 

ডিজ্ঞডি 

তাডিখ- ৬/০২/২০২১ 

এতদ্বারা সংসৃ্কত বিভাগের 3rd semester - এর GE (Honours)- এর সকল ছাত্র-ছাত্রীগের জানাগনা হইগতগছ যে আোমী 
২০/০২/২০২১ - এর মগযে বনম্নবলবিত বিষয়গুগলার বনগেেশ অনেুায়ী Project প্রেত্ত Google Forms - এর link -এ PDF 

জমা কবরগত হইগি। 

GOOGLE FORMS LINK - https://forms.gle/p4Sk537czN8tE6Fz9  

GE (3rd semester all Honours) 

Topic 

১০ 

'অবভজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটগক িবণেত শকুন্তলার কন্বমবুনর আশ্রম যেগক পবতেৃগহ োওয়ার িণেনা । 

অেিা 

ঋগেগে িবণেত যমেবনরগপক্ষ সূগের বিিরন । 

 

 

By Order 

 

https://forms.gle/p4Sk537czN8tE6Fz9


HOD 

Department of Sanskrit 

 



ময়নাগুড়ি মহাডিদ্যালয় 

সংসৃ্কত ডিভাগ 

 

ডিজ্ঞডি 

তাডিখ- ৬/০২/২০২১ 

এতদ্বারা সংসৃ্কত বিভাগের 5th semester - এর GE (Program)- এর সকল ছাত্র-ছাত্রীগের জানাগনা হইগতগছ যে আোমী 
২০/০২/২০২১ - এর মগযে বনম্নবলবিত বিষয়গুগলার বনগেেশ অনেুায়ী Project প্রেত্ত Google Forms - এর link -এ PDF 

জমা কবরগত হইগি। 

GOOGLE FORMS LINK - https://forms.gle/AmFbuCdLxuJPwW957  

GE (5th semester all Program) 

Topic 

১০ 

'অবভজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটগক িবণেত শকুন্তলার কন্বমবুনর আশ্রম যেগক পবতেৃগহ োওয়ার িণেনা । 

অেিা 

ঋগেগে িবণেত যমেবনরগপক্ষ সূগের বিিরন । 

 

 

By Order 

 

https://forms.gle/AmFbuCdLxuJPwW957


HOD 

Department of Sanskrit 

 



ময়নাগুড়ি মহাডিদ্যালয় 

সংসৃ্কত ডিভাগ 

 

ডিজ্ঞডি 

তাডিখ- ৬/০২/২০২১ 

এতদ্বারা সংসৃ্কত বিভাগের 1st Semester – এর LCC Program - এর সকল ছাত্র-ছাত্রীগের জানাগনা হইগতগছ যে আোমী 
২০/০২/২০২১ - এর মগযে বনম্নবলবিত বিষয়গুগলার বনগেেশ অনেুায়ী প্রেত্ত Google Forms - এর link -এ PDF জমা কবরগত 

হইগি। 

GOOGLE FORMS LINK - https://forms.gle/nGdCMGonc5bw9tUe8  

LCC 1st Semester  

১০ 

সুত্রিোিো - কতুে রীবিতমং কমে ; সহেুগেSপ্রযাগন ; যেনাঙ্গবিকারঃ ; যহগতৌ । 

 

By Order 

 

https://forms.gle/nGdCMGonc5bw9tUe8


HOD 

Department of Sanskrit 

 



ময়নাগুড়ি মহাডিদ্যালয় 

সংসৃ্কত ডিভাগ 

 

ডিজ্ঞডি 

তাডিখ- ৬/০২/২০২১ 

এতদ্বারা সংসৃ্কত বিভাগের 3rd Semester - এর Program - এর সকল ছাত্র-ছাত্রীগের জানাগনা হইগতগছ যে আোমী 
২০/০২/২০২১ - এর মগযে বনম্নবলবিত বিষয়গুগলার বনগেেশ অনেুায়ী প্রেত্ত Google Forms - এর link -এ PDF জমা কবরগত 

হইগি। 

GOOGLE FORMS LINK - https://forms.gle/6mTJ7YvrGksGPLhw6  

LCC 3rd Semester  

Topic 

১০ 

পঞ্চতন্ত্র েল্পগ্রগের বমত্রগভে অিলম্বগন যমেিদু্ধী - পাপিদু্ধীর কথা । 

অথিা 

বহগতাপগেশ েল্পগ্রগে বমত্রলাভ অিলম্বগন মলূ েল্পটি আগলাচনা কর । 

 

 

By Order 

 

https://forms.gle/6mTJ7YvrGksGPLhw6


HOD 

Department of Sanskrit 

 



ময়নাগুড়ি মহাডিদ্যালয় 

সংসৃ্কত ডিভাগ 

 

ডিজ্ঞডি 

তাডিখ- ৬/০২/২০২১ 

এতদ্বারা সংসৃ্কত বিভাগের তৃতীয় Semester - এর SEC Program - এর সকল ছাত্র-ছাত্রীগের জানাগনা হইগতগছ যে আোমী 
২০/০২/২০২১ - এর মগযে বনম্নবলবিত বিষয়গুগলার বনগেেশ অনেুায়ী প্রেত্ত Google Forms - এর link -এ PDF জমা কবরগত 

হইগি। 

GOOGLE FORMS LINK - https://forms.gle/AXPEdQVeebSmyPok8  

SEC 3rdSemester  

Topic 

১০ 

িাচ্ে পবরিতে ন 

যোপঃ োং েগু্ধং যোবগ্ধ । (কমেিাচ্ে) 

বশশঃ হসবত ।( ভািিাচ্ে) 

ময়া নেী েষৃ্টা । ( কতৃে িাচ্ে) 

বহরনেকঃ বচ্ত্রিগন িসবত । (ভািিাচ্ে) 

ময়া পুস্তকাবন পঠ্েগে ।(কতৃে িাচ্ে) 

 

 

By Order 

 

https://forms.gle/AXPEdQVeebSmyPok8


HOD 

Department of Sanskrit 

 



ময়নাগুড়ি মহাডিদ্যালয় 

সংসৃ্কত ডিভাগ 

 

ডিজ্ঞডি 

তাডিখ- ৬/০২/২০২১ 

এতদ্বারা সংসৃ্কত বিভাগের 5th Semester - এর SEC Program - এর সকল ছাত্র-ছাত্রীগের জানাগনা হইগতগছ যে আোমী 
২০/০২/২০২১ - এর মগযে বনম্নবলবিত বিষয়গুগলার বনগেেশ অনেুায়ী প্রেত্ত Google Forms - এর link -এ PDF জমা কবরগত 

হইগি। 

GOOGLE FORMS LINK - https://forms.gle/ow8mMJp9XD4ymYVc9  

SEC - 5th Semester  

TOPIC 

িাচ্ে পবরিতে ন  

১০ 

১. যোপঃ োং েগু্ধং যোবগ্ধ । (কমেিাচ্ে) 

২. বশশঃ হসবত ।( ভািিাচ্ে) 

৩. ময়া নেী েষৃ্টা । ( কতৃে িাচ্ে) 

৪. বহরনেকঃ বচ্ত্রিগন িসবত । (ভািিাচ্ে) 

৫. ময়া পুস্তকাবন পঠ্েগে ।(কতৃে িাচ্ে) 

 

 

By Order 

 

https://forms.gle/ow8mMJp9XD4ymYVc9


HOD 

Department of Sanskrit 

 


