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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 
B.A. Honours 3rd Semester Examination, 2021-22 

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। 

  ৫নং p  আবিশ ক এবং pিতিট একক থেক একিট  কের p  িনেয় মাট চারিট  pে র উtর দাও  
(অনিধক ৩০০ শেb) 

১০×৪ = ৪০

 একক – ১
১। বাংলা র মে র ইিতহােস বলগািছয়া নাটয্শালার grt িনণয় কেরা। ১০
 অথবা
 নাটয্ িনয়ntণ িবলিটর উেdশয্ িক িছল ? বাংলা নাটক ও র মে র ইিতহােস এর pভাব সmেক আেলাচনা 

কেরা। 
১০

  
 একক – ২
২। ‘k kমারী’ নাটকিটর নামকরণ কতটা সাথক হেয় উেঠেছ তা আেলাচনা কেরা। ১০

 অথবা
 িনিkয় নায়ক িহেসেব সমােলািচত হেলও ভীমিসংহ ‘k kমারী’ নাটেকর কndীয় চিরt — আেলাচনা 
কেরা। 

১০

  
 একক - ৩
৩। ‘রাজ া’ নাটেক গােনর বয্বহার কতখািন সাথক — আেলাচনা কেরা। ১০
 অথবা
 রবীndনাথ ঠাkেরর এমন আেরা dিট নাটেকর নাম লেখা যখােন ঠাkরদা চিরt আেছ। ‘রাজ া’ নাটেকই 

ঠাkরদা চিরেtর পূণিবকাশ লk করা যায় — বয্াখয্া দাও। 
২+৮ = ১০

  
 একক - ৪
৪। “ ‘নবাn’ একইসে  pিতবাদ ও pিতেরােধর নাটক।” — নাটয্বst িবে ষণ কের এই মnেবয্র সারবtা 

আেলাচনা কেরা। 
১০

 অথবা
 ‘নবাn’ নাটেক k  চিরেtর িমকা আেলাচনা কেরা। ১০
  

৫। িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র সংিkp উtর দাওঃ (অনিধক ১৫০ শেb) ৫×২= ১০
(ক) য- কােনা একিট  িবষেয় টীকা লেখাঃ ৫×১= ৫

 (অ) জাড়াসাঁেকা নাটয্শালা,  (আ) নবনীচnd বসু নাটয্শালা, (ই) ব িল িথেয়টার।
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(খ) ‘কাকা, এমন জীব নাই, য িবধাতা তার অদৃে  মরণ লেখন নাই। িকnt সকেলর ভােগয্ মৃtয্ যেশাদায়ক 

হয় না।’ — pস  উেlখ কের উিkিটর মমাথ িবচার কেরা। 
৫

(গ) ‘ তামার সাধ তা িমেটেছ, আমােক তা আজ দেখ িনেল’ — ক, কােক দেখেছ ? উিkিট িবে ষণ কেরা। ১+১+৩= ৫
(ঘ) ‘আজ আমােদর নবােnর উৎসব’ — বয্াখয্া 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 (at in proper address). Students are strongly 
advised not to submit multiple copies of the same answer script. 

 ——×—— 
 


