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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A./B.Com. Programme 4th Semester Examination, 2020 

BNGLCOR02T-BENGALI (MIL)  
সময় : ২ ঘ া পূণমান : ৫০ 

 দিkণ pাns সংখ াgিল p মােনর িনেদশক। 
 পরীkাথীেদর িনেজর ভাষায় যথাসmব শbসীমার মেধ  উtর িদেত হেব। 

১।(ক) বাংলা নাট সািহেত র ধারায় িdেজndলাল রােয়র অবদান সmেক আেলাচনা কেরা। ১০
 অথবা

(খ) শm িমt িছেলন একাধাের নট, নাট কার ও পিরচালক। তাঁর নাটকgিল তাই ম  অিভনেয়র িদেক লk  
রেখই রিচত – এ মত কতদূর gহণেযাগ  ? আেলাচনা কেরা। 

১০

  
২।(ক) ‘নূরজাহান’ নাটকিটর ঐিতহািসক উপাদানgিল উেlখ কের এর সাথকতা িনrপণ কেরা। ১০

 অথবা
(খ) মুখ  না হেয়ও লায়লা চিরtিট নূরজাহান নাটেক কতখািন grtপূণ হেয় উেঠেছ, আেলাচনা কেরা। ১০

  
৩।(ক) আজও বাংলা সািহেত র সবািধক জনিpয় ঔপন ািসক শরৎচnd চে াপাধ ায়- তাঁর pিতভার পিরচয় দাও। ১০
 অথবা

(খ) ছাটগlকার আশাপূণা দবীর kিতt িবচার কেরা। ১০
  

৪।(ক) ‘stীর পt’ গlিটেত নারীর pিতবােদর srপিট িবে ষণ কেরা। ১০
 অথবা

(খ) ‘কিব’ উপন ােসর একটা বেড়া অংশ জুেড় রেয়েছ গান। উপন ােসর সাফেল  এই গানgিলর grt 
িনrপণ কেরা। 

১০

  
৫। য- কােনা dিট pে র উtর দাওঃ ৫×২=১০

(ক) টীকা লেখাঃ ( য- কােনা একিট) 
মুkধারা, দবীগজন, কারাগার। 

৫

(খ) ‘‘আমার জীবন একটা গভীর শূন  গhর’’ – বkা ক ? pস  উেlখ কের উিkিটর তাৎপয লেখা। ৫
(গ) টীকা লেখাঃ ( য- কােনা একিট) 

ঘের বাইের, জাগরী, হাজার cরািশর মা। 
৫

(ঘ) ‘‘রাজা বিলেলন, একবার পািখটােক আেনা তা, দিখ’’ – pস  উেlখ কের ব াখ া লেখা। ৫
 অথবা
 ‘কিব’ কান ণীর উপন াস ? এখােন কিব বলেত কান চিরtেক বাঝােনা হেয়েছ ? উপন ােসর dিট 

মুখ  নারী চিরt ও কিবর সে  তােদর সmক কী লেখা। 
১+১+৩

  
 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp to 

their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after end of 
exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong submission (at 
in proper address). Students are strongly advised not to submit multiple copies of the same 
answer script. 

 ——×——  
 


