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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-II Examination, 2022 

বাংলা 
চtথ পt 

সময়: ৪ ঘ া পূণমান: ১০০ 

দিkণ pাns সংখ ািট p মােনর িনেদশক।  
উtর যথাসmব িনেজর ভাষায় লখা বা নীয়। 

১। অ াবসাডর্ নাটেকর সংjা িদেয় এর সাধারণ বিশ gিল আেলাচনা কেরা। এই ে ণীর একিট িবিশ  
বাংলা নাটক-এর সাথর্কতা িবচার কেরা। 

৪+৬+১০

 অথবা
 েয-েকােনা dিট  িবষয় সmেকর্ আেলাচনা কেরাঃ
(ক) ােজিড নাটক (খ) কেমিড  
(গ) একা  নাটক  (ঘ) েপৗরািণক নাটক 

১০+১০

  
২। কার উেদ ােগ, কেব, েকাথায় েব লী িথেয়টার sািপত হেয়িছল ? এই িথেয়টাের নাট ািভনেয়র ইিতহাস 

সংেkেপ িববৃত কের বাংলা র মে র ধারায় এর grt আেলাচনা কেরা। 
১+১+১+১০

+৭
 অথবা 
 েয-েকােনা dিট  িবষেয় আেলাচনা কেরাঃ 
(ক) ন াশনাল িথেয়টার – pিত া ও তাৎপযর্ (খ) বাগবাজার অ ােমচার িথেয়টার 
(গ) নবীনচnd বসুর শ ামবাজার িথেয়টার  (ঘ) েজাড়াসাঁেকা নাট শালা। 

১০+১০

  
৩। pহসন বলেত কী েবাঝায় ? মধুসূদেনর ‘এেকই িক বেল সভ তা’ pহসনrেপ কতখািন সাথর্ক — তা 

আেলাচনা কেরা। 
৩+৭

 অথবা 
 একিট িবেশষ সমেয়র কrণ িচt ধারণ কের আেছ ‘এেকই িক বেল সভ তা’র নারী চিরtgিল  
— মnব িটর সাথর্কতা িবচার কেরা। 

১০

  
৪। ‘বড়ু সািলেকর ঘােড় েরাঁ’ pহসেনর পুrষ চিরtgিলর নাট -উপেযািগতা িবচার কেরা। ১০

 অথবা
 ‘বড়ু সািলেকর ঘােড় েরাঁ’ pহসেন হাস রস ও ে ষ ব বহাের নাট কােরর দkতার পিরচয় দাও। ১০
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৫। ‘ধন য় হেc যেntর হােত মারখােনওয়ালার িভতরকার মানুষ।’ — চিরtিট িবে ষণ কের, এই বkব  
কতদূর স ত তা িবচার কেরা। 

১৫

 অথবা
 ‘‘েয মানুষ আঘাত করেছ আtার ােজিড তারই - মুিkর সাধনা তােকই করেত হেব’’ — মুkধারা 

নাটক অবলmেন মnব িট িবে ষণ কেরা। 
১৫

  
৬। ‘িটেনর তেলায়ার’ নাটেকর বkব  িবষেয়র িববরণ িদেয় এর নামকরণ েকান ্ েpিkেত সত  হেয় 

উেঠেছ তা িবে ষণ কেরা। 
১৫

 অথবা
 ‘িটেনর তেলায়ার’ নাটেকর িpয়নাথ মিlক চিরtিটর নাট  উপেযািগতা িবচার কেরা। ১৫
  

৭। ‘‘যেntর েজাের েদবতার পদ িনেজই েনব এই কথা pমাণ করবার ভার আমার উপর’’ — বkা েক ? 
pস  উেlখ কের মnব িটর তাৎপযর্ সংেkেপ িবে ষণ কেরা। 

১+৪

 অথবা
 ‘েয-সব পথ এখেনা কাটা হয়িন ঐ dগর্ম পাহােড়র উপর িদেয় েসই ভাবীকােলর পথ েদখেত পািc -
দূরেক িনকট করবার পথ।’ — েক, কােক একথা বেলেছন ? ভাবীকােলর পথ বলেত বkা কী 
েবাঝােত েচেয়েছন ? 

১+১+৩

  
৮। ‘‘আিম কলেকতার তলায় থািক।’’ — বkা েক ? িতিন কােক একথা বেলেছন ? উিkিটর তাৎপযর্ কী ? ১+১+৩

 অথবা
 ‘‘েরাম পিুড়েতেছ আর সmাট ব য়লা বাজাইেতেছন।’’ — েকান ্ pসে , কার এই মnব  ? িবষয়িট 
সংেkেপ বুিঝেয় দাও। 

১+২+২

  
 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.  

 
——×——

 


