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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 3rd Semester Supplementary Examination, 2021 

BNGACOR06T-BENGALI (CC6) 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

pািnক সীমার মধ s সংখ ািট pে র মান িনেদশ কের।  
পরীkাথীেদর িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  উtর িদেত হেব। 

   pিতিট একক থেক একিট  কের p  িনেয় মাট চারিট  pে র উtর দাও  
(pিতিট উtেরর শbসংখ া অনিধক ৩০০ হওয়া বা নীয়) 

১০×৪ = ৪০

 একক - ১
১। ন াশনাল িথেয়টার কেব pিতি ত হেয়িছল ? ন াশনাল িথেয়টার pিত ার pেয়াজনীয়তা কতটা িছল েস 

িবষেয় একিট নািতদীঘ িনবn রচনা কেরা। 
১+৯

 অথবা
 বাংলা র মে র ইিতহােস েবলগািছয়া নাট শালার অবদান আেলাচনা কেরা। ১০
  
 একক – ২
২। ঐিতহািসক নাটক িহসােব ‘k kমারী’ নাটকিট কতদূর সাথক হেয়েছ তা আেলাচনা কেরা। ১০

 অথবা
 ভীমিসংহ চিরেtর grt িবচার কেরা। ১০
  

 একক - ৩
৩। ‘‘রবীndনাথ ঠাkর িবেশষ দশেন ‘রাজা’ চিরtিটেক িনমাণ কেরেছন’’ — আেলাচনা কেরা। ১০
 অথবা
 ‘রাজা’ নাটেক rপক ও সংেকেতর ব বহার িবষেয় েলেখা। ১০
  
 একক - ৪
৪। ‘‘ ‘নবাn’ নাটক একইসে  dগিত ও pিতেরােধর নাটক’’ — মnব িট িবে ষণ কেরা। ১০

 অথবা
 ‘নবাn’ নাটেক pধান সমাdার চিরেtর অndেndর পিরচয় দাও। ১০
  

৫। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাওঃ (pিতিট উtেরর শbসংখ া অনিধক ১৫০ হেব) ৫×২= ১০
(ক) বাগবাজার অ ােমচার িথেয়টার সmেক টীকা েলেখা। ৫
(খ) ‘‘েদখুন, িগরীশমিহষী েমনকা সmৎসেরর মেধ  তাঁর উমার চndানন েকবল িতনিট িদন বই েদখেত পান না’’ 

– েক, কােক, েকান  ্  pসে  একথা বেলেছন ? pস িট িবে ষণ কেরা। 
১+১+৩
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(গ) ‘‘tিম েতা সুnর নও p , সুnর নও, tিম অনুপম’’ – েক, কােক একথা বেলেছ ? কথািটর তাৎপয 
িবে ষণ কেরা। 

১+৪

(ঘ) ‘‘তাও েবঁেচ থাক বাবা b াকমােকট, েবঁেচ থাক আমার মজুতদার, না হয় চtgণ পয়সা েনেব, িজিনষিট েতা 
িঠক পাওয়া যােব’’ – সংলাপিটর মধ  িদেয় একিট িবেশষ অথৈনিতক পিরিsিতেত একিট িবেশষ 
ে ণী-মানুেষর অবsান ইি তাবহ হেয়েছ — ব াখ া কেরা। 

৫

  
 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 (as in proper address). Students are strongly 
advised not to submit multiple copies of the same answer script. 

 ——×—— 
 


