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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. General Part-III Examination, 2020  

FILM STUDIES  

PAPER-FMSG-IV 

 
Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

1. Answer any five questions of the following:  
িনmিলিখত য- কােনা পাঁচিট  pে র উtর দাওঃ 

2×5 = 10

(a) Who directed the film “Goopy Gyne Bagha Byne” (1969)? Who wrote the story 
on the basis of which the film was made? 

‘gপী গাইন বাঘা বাইন’ (১৯৬৯) ক পিরচালনা কেরন ? য গl অবলmেন ছিবিট িনিমত, তার রচিয়তা 
ক ?  

(b) Name any two films of Mrinal Sen that have urban themes. 

পিরচালক মণৃাল সন িনিমত শহরেকিndক য- কােনা d’িট ছিবর নাম উেlখ কেরা। 

(c) Name the “Apu Trilogy’ films of Satyajit Ray. 

সত িজৎ রায়-এর ‘অপু ি লিজ’ পযায় k ছিবgিলর নাম উেlখ কেরা। 

(d) Who directed ‘Arghya’ (1961) a very special documentary film, on the occasion 
of Rabindranath Tagore’s birth centenary? 

রবীndনাথ ঠাkেরর জnশতবষ উপলেk ক ‘অঘ ’ (১৯৬১) নামক একিট িবেশষ তথ িচt পিরচালনা 
কেরন ? 

(e) State two problems faced by Bengali Cinema in the post independence decade. 

sাধীনতা-উtর দশেক িনিমত বাংলা চলিcেtর d’িট সমস ার উেlখ কেরা।  

(f) Who directed the Bengali Film ‘Nimantran’ (1971)? 

বাংলা ছিব ‘িনমntণ’ (১৯৭১) ক পিরচালনা কেরন ?  

(g) Name any two films directed by Pramathesh Chandra Barua. 

িচt পিরচালক pমেথশ চnd বড়ুয়া িনেদিশত d ’িট চলিcেtর নাম উেlখ কেরা। 

(h) Write the name of the Director of ‘Deep Jweley Jai’(1959). 

‘dীপ jেল যাই’ (১৯৫৯) ছিবর পিরচালেকর নাম লেখা। 
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2. Write short notes on any four of the following:  

িনmিলিখত  য- কােনা চারিট  িবষেয় সংিkp টীকা লেখাঃ 
5×4 = 20

(a) New Theatres 
িনউ িথেয়টাস 

(b) Partition Trilogy of Ritwik Ghatak 
ঋিtক ঘটক-এর দশভাগ ি লিজ 

(c) Differences between fiction and non-fiction films 
কািহনী ও অ-কািহনীমূলক ছিবর মেধ  পাথক  

(d) Tapan Sinha 
তপন িসংহ 

(e) Significance of Sound in Film 
চলিcেt শেbর grt 

(f) Plot. 
আখ ান। 

  
3. Answer any two questions from the following: 

িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ 
10×2 = 20

(a) Film is a language but not a language system — Discuss with reference to 
Christian Metz’s arguments. 

চলিct একিট ভাষা িকnt ভাষা ব বsা নয় —  িkি য়ান মৎজ ্  -এর pস  উেlখ কের আেলাচনা 
কেরা। 

(b) Explain how Mrinal Sen portrayed the pretension, hypocrisy and crisis in urban 
Bengali middle class families in his film ‘Ekdin Pratidin’. 

মৃণাল সন কীভােব তাঁর ‘একিদন pিতিদন’ ছিবেত শhের, বাঙািল মধ িবt পিরবােরর ভ ািম, কপটতা 
ও স েটর ছিব এঁেকেছন তা ব াখ া কেরা। 

(c) Comment on the use of myth in ‘Subarnarekha’. 

‘সুবণেরখা’য় িমেথর ব বহার িনেয় মnব  কেরা। 

(d) Discuss with example from films the importance of deep focus in the cinematic 
realism proposed by Andre Bazin. 

আেnd বাজাঁ psািবত চলিct বাsববােদ িডপ ফাকাস-এর grt িবিভn ছিব থেক উদাহরণসহ 
আেলাচনা কেরা। 

(e) Write an essay on the works of Satyajit Ray. 

সত িজৎ রােয়র চলিct িবষেয় একিট pবn লেখা । 

(f) Discuss in brief Eisenstein’s contribution in Soviet Montage Theory. 
সািভেয়ত মnাজ তেtt আইেজনsাইন-এর অবদান সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 

 
——×—— 

 


