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সং ৃ ত সােজশন 2022
া ণেচৗরিপশাচকথাঃ- Class 11 Sanskrit Brahman Chaura Pishach Kotha prose
Suggestion 2022 (একাদশ ৠণীর া ণেচৗরিপশাচকথা গদাংশ হেত সং ৃ ত সােজশন
২০২২)






a) া ণেচৗরিপশাচকথা- গ অবল েন  রাস ও ৠচােরর কেথাপকথন
b ) া ণেচৗরিপশাচকথা- গ অবল েন া ণ, রাস ও ৠচােরর বণਐনা দাও
c ) া ণেচৗরিপশাচকথা অনুসাের ”শেবাহিপ িহতাৈয়ব িববদ পর র ”-ৠ াক੫র তাৎপযਐ
িবে ষন কর
d ) ‘া ণেচৗরিপশাচকথা’ গে র সারসংেপ / িবষয়ব িনেজর ভাষায় ৠলেখা ।
e ) “এককাযਐােববা ।” – বাখা কেরা ।

ৠমঘদূত : Class 11 Sanskrit MEGHDUTAM verse Suggestion 2022 ( একাদশ
ৠণীর ৠমঘদূত পদাংশ হেত সং ৃ ত সােজশন ২০২২)






ৠমঘদূত পদাংেশর িবষয়ব আেলাচনা কর।
ৠমঘ িকভােব এক੫ চির হেয় উেঠেছ? / যের অ েবਐদনা
ৠমঘদূত পাঠাংশ অনুসাের িবরহী যের চির বণਐনা
ৠমঘদুত পাঠাংশ অনুসাের য কতৃਐ ক ৠਜ਼িরত ৠমেঘর বণਐনা
ৠমঘেক দূত িহেসেব িনবਐাচন করার জন যের আেবদন

ভারতিবেবক ঃ- Class 11 Sanskrit BHARATBIBEKAM Drama Suggestion 2022
( একাদশ ৠণীর ভারতিবেবক নাটাংশ হেত সং ৃ ত সােজশন ২০২২)






a) রামকৃ
ৠদেবর মানিসক বা লতা আেলাচনা কর। অথবা নের নােথর মানিসক বা লতা
আেলাচনা কর।
b) পাঠাংেশর িবষয়ব আেলাচনা কর।
c) রামকৃ
ৠদেবর চিরের বনਐনা দাও।
d) নের নােথর চিরের বণਐনা দাও ।
d) রামকৃ
ও নের নােথর ਜ਼থম সাাৎকার আেলাচনা কর।

সং ৃ ত সািহেতর ইিতহাস - Class 11 Sanskrit History of Sanskrit Literature
Suggestion 2022 ( একাদশ ৠণীর সং ৃ ত সািহেতর ইিতহাস হেত সং ৃ ত সােজশন
২০২২)






a) রামায়েণর ਜ਼ভাব।
b) মহাভারেতর ਜ਼ভাব।
c) রামায়ণ ও মহাভারেতর ৠপৗবਐাপবਐ।
d) সং ৃ ত গ সািহেতর পিরচয় দাও।
e) পટত িহেতাপেদশ ও কথাসিরৎসাগর - ੫কা ।

একাদশ ৠণীর সং ৃ ত ভাবস
2022)

সারণ সােজশন ২০২২ (Class 11 Sanskrit Suggestion

একাদশ ৠণীর া ণেচৗরিপশাচকথা গদাংশ হেত ভাবস


একাদশ ৠণীর পাঠাংশ া ণেচৗরিপশাচকথা অনুসাের ভাবস

একাদশ ৠণীর ৠমঘদূত


সারণ সােজশন ২০২২

পদাংশ হেত ভাবস

সারণ িল ৠদখুন <-------

সারণ সােজশন ২০২২

একাদশ ৠণীর পাঠাংশ ৠমঘদুত হেত ভাবস

সারণ িল ৠদখুন <-------

