ফাাংরা (াম্মাননও)
ার্ট-১
প্রথভ ত্র-১০০
ও। ফাাংরা ানত্যেয াআনযা

মভার্ নম্বয ৭৫
াাংস্কৃনযও াআনযা

ভনিাঈর-১:

১৫

াঅথট-াভানচও  যাচনননযও র্বূনভওায় ফঙ্গানযে  াংস্কৃনযয নননফড় নযঘয় াংক্রান্ত াঠ
এঔাত্ন প্রদত্ত ত্ফ। মায মভার্ ঘাযনর্ নফবাক:
ও) াঈননত্ফ-ূ ফট মু ক:
া) চঘযনে-ূ ফট ওার ( দভ মথত্ও ঞ্চদ যও)
াঅ) চঘযত্নোত্তয ওার ( মলাড় মথত্ও াষ্টাদ যও)
ঔ) ননত্ফনও মু ক:
া) াঈনন যও
াঅ) নফ যও
প্রাঘীন  ভধেমু ক
ভনিাঈর-২ :

১৫

ঘমটাদ
ফড়ু ঘণ্ডীদা  শ্রীওৃষ্ণওীযটন
ানু ফাদ ানযে : বাকফয, যাভায়ণ  ভাবাযয।
চঘযনেচীফন  চীফনী ানযে : চঘযনে চীফনওথা  চীফনীানযে, ানযে  ভাত্চ চঘযনে
প্রবাফ। নফত্ল গুরুত্ব াঠ : ফৃ ন্দাফন দা, ওৃষ্ণদা ওনফযাচ।

ভঙ্গরওাত্ফেয াঈদ্ভফ  নফফযটন : াংজ্ঞা, চফনষ্টে, ভওারীন ফাগানর ভাচ : ভনাভঙ্গর,
ঘণ্ডীভঙ্গর, ধভটভঙ্গর, নফায়ন  ান্নদাভঙ্গর। নফত্ল গুরুত্ব াঠ : নফচয়গুপ্ত, মওযওাদা
মেভানন্দ, নিচ ভাধফ, খনযাভ ঘক্রফযটী, যাত্ভশ্বয বট্টাঘামট, যায়গুণাওয বাযযঘন্দ্র।
প্রণত্য়াাঔোন : া ভুম্মদ কীয, মদৌরয ওাচী, াঅরার।

াঅধুননও মু ক
ভনিাঈর-৩ : কদে  প্রফন্ধ

১০

ফাাংরা কদেবালা  ানত্যেয নফওাত্ শ্রীযাভুয নভন  মপার্ট াঈাআনরয়াভ ওত্রত্চয বূনভওা,
যাচা যাভত্ভান যায়, াইশ্বযঘন্দ্র নফদোাকয,

ােয়ওুভায দত্ত, োযীঘাাঁদ নভত্র, ওারীপ্রন্ন

নাং, ফনিভঘন্দ্র ঘত্ট্টাাধোয়, ভীয ভাযযপ মাত্ন, যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয, স্বাভী নফত্ফওানন্দ, প্রভথ
মঘৌধুযী, মকাার ারদায।
ভনিাঈর-৪ ওাফে ওনফযা

১০

াইশ্বযঘন্দ্র গুপ্ত, ভধুূদন দত্ত, নফাযীরার ঘক্রফযটী, যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয, ত্যেন্দ্রনাথ দত্ত,
মযীন্দ্রনাথ মনগুপ্ত, মভানযরার ভচুভদায, নচরুর াআরাভ, চীভাঈদ্দীন. চীফনানন্দ দা,
ু ধীন্দ্রনাথ দত্ত, মপ্রত্ভন্দ্র নভত্র, ানভয় ঘক্রফযটী, নফষ্ণু মদ, ভয মন, ু বাল ভুত্ঔাাধোয়, ারুণ
নভত্র, ফীত্যন্দ্র ঘত্ট্টাাধোয়, ফুদ্ধত্দফ ফু , ু ওান্ত বট্টাঘামট।
ভনিাঈর-৫ : নার্ও-প্রন

১০

নার্ও-প্রন : ূ ঘনা, ফাাংরা নার্ত্ওয াঈদ্ভফ  নফওা, ভধুূদন দত্ত, দীনফন্ধু নভত্র, নকনযঘন্দ্র
মখাল, নিত্চন্দ্ররার যায়, যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয, নফচন বট্টাঘামট, যুরী রানড়ী, ভন্মথ যায়,
নদনকন্দ্রঘন্দ্র ফত্ন্দোাধোয়, ম্ভু নভত্র, াঈৎর দত্ত।
ভনিাঈর-৬ : াঈনো  মঙার্কল্প

১০

াঈদ্ভফ  নফওাত্য কনযপ্রওৃনয, ফনিভঘন্দ্র ঘত্ট্টাাধোয়, যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয, প্রবাযওুভায
ভুত্ঔাাধোয়, যৎঘন্দ্র ঘত্ট্টাাধোয়, নফবূনযবূলণ ফত্ন্দোাধোয়, চকদী গুপ্ত, ভাননও
ফত্ন্দোাধোয়, যশুযাভ, মপ্রত্ভন্দ্র নভত্র, যীনাথ বাদুড়ী, াঅাূ ণটা মদফী, ু ত্ফাধ মখাল, মাত্ভন
ঘন্দ, চয়দ য়ানরাঈল্লা, ভত্য ফু , ভাত্শ্বযা মদফী।

ভনিাঈর-৭ াভনয়ও ত্র:

৫

াঅনফবটাফ, নযনঘনয, াফদান, নদকদটন মথত্ও ওৃনত্তফা। নফত্ল ানবননত্ফ  াঠ: াংফাদ
প্রবাওয, যত্ত্বত্ফানধনী নত্রওা, ফঙ্গদটন, বাযযী, প্রফাী, ফুচত্র, ওত্ল্লার, ননফাত্যয নঘনঠ,
নযঘয়, ওনফযা, ওৃনত্তফা।

ঔ) ফাাংরা বালায াআনযা  ফাাংরা বালাযত্ত্ব

মভার্ নম্বয ২৫

ভনিাঈর-৮ :

১৩

১। প্রাঘীন বাযযীয় াঅমটবালা মথত্ও াঅধুননও বাযযীয় াঅমটবালায নফফযটন।
২। ফাাংরা বালায াঈদ্ভফ এফাং প্রাঘীন ফাাংরা, াঅনদ-ভধে  ান্ত-ভধে ফাাংরা বালায বালাযানত্ত্বও
রেণ।
৩। াঈচ্চাযণ স্থান  াঈচ্চাযণ প্রওৃনয ানু মায়ী ফাাংরা স্বয  ফেঞ্জন ধ্বননগুনরয নযঘয়।
ভনিাঈর - ৯ :

১২

১। ফাাংরা বালায রূযানত্ত্বও াঅত্রাঘনা : ফঘন, নরঙ্গ, ুরুল, ভা, নফবনি, ওাযও  প্রযেয়
২। ফাাংরা বালায ধ্বনন নযফযটত্নয যীনয  প্রওৃনয।
৩। ফাাংরা বালায ব্দবাণ্ডায।
নিযীয় ত্র – ১০০
ভনিাঈর- ১ : ঙন্দ

২০ ( ১০+৫+৫)

দর/ ােয।/ ওরা/ ভাত্রা। মনয, মনযত্রা,। ফট। গনি/ ঘযণ। ঙত্র। দ। ফাাংরা ঙত্ন্দয
নত্রধাযা – নভশ্রফৃ ত্ত/ যান প্রধান/ ােযফৃ ত্ত; যর ওরাফৃ ত্ত/ ওরাফৃ ত্ত/ ধ্বনন প্রধান/ ভাত্রাফৃ ত্ত;
দরফৃ ত্ত/ শ্বাাখায প্রধান/ ফরফৃ ত্ত/ স্বযফৃ ত্ত/ ঙড়ায ঙন্দ/ মরৌনওও ঙন্দ।
( ঙত্ন্দানরন প্রণয়ত্ন ফট, দ, াংনি, রয়, যীনয  ভাত্রায াঈত্ল্লঔ ফাঞ্ছনীয়)। ফাাংরা ঙত্ন্দয
ওত্য়ওনর্ রূফত্ন্ধয নযঘয়  াঈদাযণ  াঅত্রাঘনা ( য়ায, ত্নর্, ানভত্রােয, ভুিও,
কদেঙন্দ)।

ভনিাঈর-২ : ারিায

২৫ ( ১৫+৫+৫)

ব্দারিায : ানু প্রা, মেল, মভও, ফত্ক্রানি।
াথটারিায : াঈভা, রূও, ভাত্ানি, াঈৎত্প্রো, াহ্নুনয, দৃ ষ্টান্ত, ফেনযত্যও, নফত্যাধ,
াথটান্তযনো, ফোচস্তুনয, (াংজ্ঞা, াঈদাযণ, ারাংওায ননণটয়)।
ভনিাঈর-৩ : প্রুপ নযনিাং

(ফাাংরা াঅওাত্দনভ ফানান নফনধ প্রত্মাচে)

৫

(দৃ নষ্টীন যীোথটীত্দয চনে নফওত্ল্প াশুনদ্ধ াংত্াধন াঠে)
ভনিাঈর-৪ : চফষ্ণফ দাফরী : (ওনরওাযা নফশ্বনফদোরয় াংস্কযণ)

১৬ ( ১২+৪)

ননম্ননরনঔয দভূ  াঠে :
১) নীযদনয়ত্ন নীয খন নঞ্চত্ন ২) াঅচু াভ নও মঔরুাঁ নফিী ঘন্দ ৩) দাাঁড়াাআয়া নত্ন্দয
াঅত্ক মকাার ওাত্ন্দ ানু যাত্ক ৪) খত্যয ফানত্য দত্ণ্ড যফায ৫) রূ রানক াঅাঁনঔ ছুত্য গুত্ণ
ভন মবায ৬) এভন নযীনয ওবু নান মদনঔ শুনন ৭) নঔ নও ুঙন ানু বফ মভায় ৮) ওন্টও
কানড় ওভর ভ দযর ৯) ভনন্দয ফানয ওনঠন ওার্ ১০) নও মভাননী চান ফধুাঁ নও মভাননী
চান ১১) ফধুাঁ যুনভ মম াঅভায প্রাণ ১২) এ নঔ াভানয দুত্ঔয নান য ১৩) ািু য যন
যাত্ মনদ চাযফ ১৪) ফহুনদন ত্য ফাঁধুয়া এত্র ১৫) যাযর চওত্য ফানয-নফন্দুভ।
ভনিাঈর-৫ : াি দাফরী : ( ওনরওাযা নফশ্বনফদোরয় াংস্কযণ)
ননম্ননরনঔয দভূ  াঠে :
ফারেরীরা : ১) নকনযফয, াঅয াঅনভ ানয মন ম, প্রত্ফাধ নদত্য াঈভাত্য (২)
াঅকভনী : ২) নকনয, এফায াঅভায াঈভা এত্র (৭)
৩) ওত্ফ মাত্ফ ফর নকনযযাচ (১৮)
৪) ফাত্য ফাত্য ও যানণ, মকৌযী াঅননফাত্য (২৯)
৫) ত্ য কঙ্গাধয, ওয াঙ্গীওায (৩৬)
৬) নকনযযানণ, এাআ না মযাভায াঈভাত্য (৩৮)

১৬

( ১২+৪)

নফচয়া : ৭) ত্য নফভী ননন, না াআ ময (৮৭)
৮) ত্ প্রাণনাথ নকনযফয ম (৯৭)
বত্িয াঅওুনয : ৯) মওফর াঅায াঅা, বত্ফ াঅা (১৫৭)
১০) ভাত্কা যাযা  িনয (১৬৩)
১১) ভা াঅভায় খুযাত্ফ ওয (১৬৫)
১২) াঅনভ নও দুত্ঔত্য িযাাআ? (১৮১)
১৩) াঅভায় মদ ভা যনফরদাযী (২০১)
১৪) এভন নদন নও ত্ফ যাযা (২১৩)
১৫) মত্াদা নাঘাত্যা মকা ভা ফত্র নীরভনণ (২২১)

াি দাফরীয নফওত্ল্প ঠনীয় চয়দ াঅরাত্রয দ্মাফযী (নিভফঙ্গ যাচে ুস্তও লটৎ প্রওানয)
(দ্মাফযীয ননত্ম্নাি ঔণ্ডগুনর াঠে)
স্তুনয ঔণ্ড , দ্মাফযী চন্মফণটন ঔণ্ড, যত্নত্ন চন্ম ঔণ্ড, নাকভনয শুও-াংফাদ ঔণ্ড, মপ্রভ ঔণ্ড,
মমাকী ঔণ্ড, মঘৌকান ঔণ্ড, াস্ত্রযত্ত্ব ঔণ্ড, যত্নত্ন-দ্মাফযী নফফা ঔণ্ড, দ্মাফযী-যত্নত্ন মবাঁর্
ঔণ্ড।

ভনিাঈর-৬ :

১৮

ভুওুন্দ ঘক্রফযটীয ঘণ্ডীভঙ্গর াঅত্ঔনর্ও ঔণ্ড : (ও.নফ. াংস্কযণ)
াথফা এয নফওত্ল্প ঠনীয় - যাত্ভশ্বয বট্টাঘাত্মটয নফায়ন (ফঙ্গীয় ানযে নযলৎ াংস্কযণ)

ার্ট-২
যৃযীয় ত্র-১০০
ভনিাঈর-১: ওথা ানত্যেয রূত্বদ :
মযাভান্স, াঈনো : ঐনযানও, াভানচও, যাচনননযও, াঅঞ্চনরও, ভনস্তানত্ত্বও 
মঘযনাপ্রফাযীনয এফাং মঙার্কল্প।

১৪/(৭+৭)

ভনিাঈর-২ : যাচনাং- ফনিভঘন্দ্র ঘত্ট্টাাধোয়

১৮ (১৪+৪)

ভনিাঈর-৩ : শ্রীওান্ত (১ভ ফট)- যৎঘন্দ্র ঘত্ট্টাাধোয়

১৮ (১৪+৪)

ভনিাঈর-৪ : মত্লয ওনফযা- যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয

২৫ (১৫+৫+৫)

ভনিাঈর-৫ : কণত্দফযা- যাযািয ফত্ন্দোাধোয়

২৫ (১৫+৫+৫)

ঘযুথট ত্র-১০০
ভনিাঈর-১: নার্ত্ওয রূত্বদ :

১

১

১৫/ (৭ /২ + ৭ /২ )

ট্রাত্চনি, ওত্ভনি, প্রন, মভত্রাড্রাভা, রূও, াাংত্ওনযও, মৌযানণও, ঐনযানও, াভানচও,
াোফািট, এওাি, থািট নথত্য়র্ায।
ভনিাঈর-২: ফঙ্গযঙ্গভত্ঞ্চয াআনযা : ূ ঘনা মথত্ও নফনার্ে াঅত্ন্দারন মটন্ত।
ননম্ননরনঔয নফলয়ভূ :

১৫

মরত্ফিপ  মফঙ্গনর নথত্য়র্ায, মৌনঔন নার্োরায মু ক, নোনার নথত্য়র্ায (প্রনযষ্ঠা, যাৎমটপ্রথভ  নিযীয় ফট), নার্েননয়ন্ত্রণ নফর, ননযওুভাত্যয মু ক, কণনার্ে  নফনার্ে াঅত্ন্দারত্নয
ওার
ভনিাঈর-৩: এত্ওাআ নও ফত্র বেযা? – ভধুূদন দত্ত

১০

ভনিাঈর-৪ : যেও (এওাি) – মভানয ঘত্ট্টাাধোয়

১০

ভনিাঈর-৫ : িাওখয – যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয

২৫(১৫+৫+৫)

ভনিাঈর-৬ : ওত্ল্লার – াঈৎর দত্ত

২৫ (১৫+৫+৫)

ার্ট-৩
ঞ্চভ ত্র-১০০

ভনিাঈর-১ : ওাত্ফেয রূত্বদ :
াঅঔোনওাফে-কাথাওাফে, ভাওাফে, কীনযওাফে, ত্রওাফে  ত্নর্

১৮/ (৯+৯)

ভনিাঈর-২: ফীযাঙ্গনা- ভধুূদন দত্ত

১৬ (১২+৪)

ননম্ননরনঔয ত্রভূ  :
দুষ্মত্ন্তয প্রনয ওুন্তরা, মাত্ভয প্রনয যাযা, িাযওানাত্থয প্রনয রুনিণী, দযত্থয প্রনয
মওওয়ী, রক্ষ্মত্ণয প্রনয ূ টণঔা, নীরধ্বত্চয প্রনয চনা।
ভনিাঈর-৩ : ভানী – যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয

১৬( ১২+৪)

ননম্ননরনঔয ওনফযাভূ  :
ননষ্ফর ওাভনা, প্রওৃনযয প্রনয, ফধূ , ধোন, ানন্ত মপ্রভ, মভখদূ য
ভনিাঈর-৪: নঞ্চযা- নচরুর াআরাভ

১৬ (১২+৪)

ননম্ননরনঔয ওনফযাভূ  :
নফত্রাী, ানবা, াঅভায চওনপয়ৎ, দানযরে, নাযী, ৃ নষ্টু ত্ঔয াঈল্লাত্।
ভনিাঈর-৫ : এওাত্রয ওনফযা ঞ্চয়ন (ও.নফ. াংস্কযণ)
ননম্ননরনঔয ওনফযাভূ  :
১) যানত্র - চীফনানন্দ দা
২) মাাংফাদ – ু ধীন্দ্রনাথ দত্ত
৩) াংকনয – ানভয় ঘক্রফযটী
৪) ানঔ াঅয যাযা – ানচয দত্ত

১৭ (১৩+৪)

৫) যফীন্দ্রনাত্থয প্রনয- ফুদ্ধত্দফ ফু
৬) প্রচ্ছন্ন স্বত্দ- নফষ্ণু মদ
৭) প্রাত্জ্ঞয ভত্যা নয় – ারুণ নভত্র
৮) কৃস্থনফরা – ভয মন
ভনিাঈর-৬ : এওাত্রয ওনফযা ঞ্চয়ন (ও.নফ. াংস্কযণ)

১৭ (১৩+৪)

১। ফধূ - ু বাল ভুত্ঔাাধোয়
২। মফাধন – ু ওান্ত বট্টাঘামট
৩। াঅভায বাত্রাফাা – াভু য যাভান
৪। ধ্বাং ওত্যা ধ্বচা - ঙ্খ মখাল
৫। ফৃ ে – ওনফযা নাং
৬। স্মৃনযয ত্য – ু নীর কত্ঙ্গাাধোয়
৭। াঅভায নাভ বাযযফলট- ানভযাব দাগুপ্ত
৮। ভারযীফারা ফানরওা নফদোরয়- চয় মকাস্বাভী

লষ্ঠ ত্র-১০০
াঈনো :
ভনিাঈর-১ : দ্মানদীয ভানছ- ভাননও ফত্ন্দোাধোয়

১৮ (১৪+৪)

ভনিাঈর-২ : াযত্ণেয ানধওায – ভাত্শ্বযা মদফী

১৬ (১২+৪)

মঙার্কল্প :
ভনিাঈর-৩: ১) যফীন্দ্রনাথ ঠাওুত্যয মঙার্কল্প :
ননীত্থ, এওযানত্র, ু বা, স্ত্রীয ত্র, েুনধয ালাণ  রোফত্যর্যী।

১৬ (১২+৪)

ভনিাঈর-৪ : ২) স্বাধীনযা-ূ ফটফযটী ফাাংরা মঙার্কল্প :

২৫ (১৫+৫+৫)

ত্য়াভুঔম্ : চকদী গুপ্ত, মভখভল্লায : নফবূনযবূলণ ফত্ন্দোাধোয়,
ঘুয়াঘন্দন : যনদন্দু ফত্ন্দোাধোয়, ভানকয : মপ্রত্ভন্দ্র নভত্র, ঘযণ দা এভ. এর.এ : যীনাথ
বাদুড়ী, পনর : ু ত্ফাধ মখাল, মর্া : নাযায়ণ কত্ঙ্গাাধোয়।
ভনিাঈর-৫ :

৩) স্বাধীনযা-যফযটী ফাাংরা মঙার্কল্প

২৫ (১৫+৫+৫)

ভনযরার ারী : ওভরওুভায ভচুভদায, ান্তাঃনররা : ানফত্রী যায়, াঅদাফ : ভত্য ফু ,
াশ্বত্ভত্ধয মখাড়া : দীত্ন্দ্রনাথ ফত্ন্দোাধোয়, এঔন মপ্রভ : যত্ানফচয় মখাল, প্লাফনওারু নঘত্রা বট্টাঘামট, দা : পণীশ্বযনাথ মযণু (প্রনযত্ফী কল্প)।
[ভনিাঈর-৪  ৫ -এয মেত্ত্র এওাত্রয কল্প ঞ্চয়ন ১ভ  ২য় ঔণ্ড (ও.নফ. াংস্কযণ) াঠে]

প্তভ ত্র-১০০
ভনিাঈর-১: প্রফন্ধ-ননফত্ন্ধয রূত্বদ :

১৮/ (৯+৯)

প্রফন্ধ, যভেযঘনা, ত্রানযে, িায়ানয, ভ্রভণ ানযে, ভাত্রাঘনা ানযে
ভনিাঈর-২ : ওভরাওাত্ন্তয দপ্তয- ফনিভঘন্দ্র ঘত্ট্টাাধোয়

১৬ (১২+৪)

ননম্ননরনঔয যঘনাভূ  :
(এওা- মও কায় াআ, াঅভায ভন, নফড়ার, ভনু লেপর)
ভনিাঈর-৩ : নঙন্নত্র- যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয
ননম্ননরনঔয ত্রভূ  :
ত্র াংঔো- ১০

(নরাাআদত্য ায াত্য...)

১৮

(ঐ মম ভস্ত ৃনথফীর্া ঘু ওত্য.....)

৩০

( াঅভাত্দয খাত্র্ এওনর্ মনৌওা....)

১৬ (১২+৪)

৬৪

(মযাচ ওাত্র মঘাঔ মঘত্য়াআ...)

৬৭

(এঔন এওরানর্ াঅভায মাআ...)

৭৭

(ভ্রভত্ণয মকারভাত্রয ভত্ধে.....)

৮১

(াআনযভত্ধে মদঔনঙ ঔুফ.......)

১০২

(এনদত্ও কযভর্া মফ ত্ড়ত্ঙ.....)

১০৬

(ওার মথত্ও ঠাৎ াঅভায......)

১০৮

(ন্ধোত্ফরায় াফনা ত্য....)

ভনিাঈর-৪ : এওাত্রয প্রফন্ধ ঞ্চয়ন (ও.নফ. নফযভ াংস্কযণ)

১৫

ননম্ননরনঔয প্রফন্ধভূ  :
১) াংস্কৃনযয াভানচও দূ যত্ব – নফনয় মখাল
২) নো  নফজ্ঞান – ত্যেন্দ্রনাথ ফু
৩) মম মদত্ ফহু ধভট ফহু বালা – ান্নদািয যায়
৪) ানত্যেয যাচনীনয – ত্যাচ াঅঘামট

ভনিাঈর-৫ : এওাত্রয ভাত্রাঘনা ঞ্চয়ন (ও.নফ. াংস্কযণ)

১৫

ননম্ননরনঔয যঘনাভূ  :
১) াঅধুননও ানযে – মকাার ারদায
২) যফীন্দ্রনাথ  াঈত্তযাধও – ফুদ্ধত্দফ ফু
৩) ািাযে  প্রাঘে ভাত্রাঘনায ধাযা – ু ত্ফাধঘন্দ্র মনগুপ্ত
৪) াঈনো  ভাচ ফাস্তফযা – াঅঔযারুজ্জাভান াআনরয়া
ভনিাঈর-৬ : ফাাংরা ানযে নফলত্য় এওনর্ প্রফন্ধ যঘনা

২০

াষ্টভ ত্র-১০০
ভনিাঈর-১ : াংস্কৃয ানত্যেয াআনযা:

২৫ (১৫+৫+৫)

( ওানরদা – ওনফ  নার্েওায, বফবূনয, ফাণবট্ট, ূ রও, চয়ত্দফ)।
ভনিাঈর-২ : াআাংত্যনচ ানত্যেয াআনযা :

২৫ (১৫+৫+৫)

নার্ও – াঈাআনরয়ভ মক্সনয়য, চচট ফানটািট ’
ওাফে – াঈাআনরয়ভ য়ািটয়াথট, ন.নফ. মনর, চন ওীর্, নর্.এ. এনরয়র্
ওথাানযে- য়াল্টায স্কর্, ঘারট নিত্ওন্স

ভনিাঈর-৩ : প্রনযত্ফী ানত্যেয াআনযা : নন্দী (ঠন-াঠন ত্ফ ফাাংরায়)
[াাঁঘ চন মরঔও  যাাঁত্দয যঘনা ম্পত্ওট নঠযফে : বাযত্যন্দু নযঘন্দ্র, ভুনন্স
মপ্রভঘাাঁদ, ভাত্দফী ফভটা, ননযারা, পণীশ্বযনাথ মযণু]
১৮ (১৪+৪)
ভনিাঈর-৪ : ওাফে নচজ্ঞাা – াযুরঘন্দ্র গুপ্ত

১৬ / (৮+৮)

( ধ্বনন  য )
ভনিাঈর-৫ : ানযে – যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয
( ানত্যেয যাৎমট, ানত্যেয নফঘাযও, মৌন্দমটত্ফাধ )

১৬/ (৮+৮)

