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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 
B.A. Programme 6th Semester Examination, 2022 

BNGGDSE04T-BENGALI (DSE2) 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 
pািnক সীমার মধ s সংখ ািট pে র মান িনেদশ কের।  

পরীkাথীেদর িনেজর ভাষায় যথাসmব শbসীমার মেধ  উtর িদেত হেব। 

১। pিতিট একক থেক একিট  কের p  িনেয় মাট চারিট  pে র উtর দাওঃ ১০×৪ = ৪০

 একক-১
(ক) ‘সধবার একাদশী’ নাটক অবলmেন িনমচাঁদ চিরtিট আেলাচনা কেরা। ১০

 অথবা
(খ) সমকালীন সমাজজীবেনর pিতcিব কীভােব ‘এমন কম আর করব না’ pহসেন pিতিবিmত হেয়েছ 

আেলাচনা কেরা। 
১০

  
 একক-২

(গ) িগিরশচnd ঘােষর ‘িসরাজেdৗলা’ নাটেক িচিtত ঘেসিট বগম চিরtিটর মূল ায়ন কেরা। ১০
 অথবা

(ঘ) িগিরশচnd ঘােষর ‘িসরাজেdৗলা’ নাটেক স ীেতর ব বহার নাট কািহিনর সে  কতটা সংগিতপূণ হেয়েছ 
আেলাচনা কেরা। 

১০

  
 একক-৩

(ঙ) ‘চ ািলকা’ নাটেকর নামকরেণর সাথকতা িবচার কেরা। ১০
 অথবা

(চ) ‘চ ািলকা’ নাটেক pkিতর মা-এর চিরtিটর িমকা সংেkেপ আেলাচনা কেরা। ১০
  

 একক-৪
(ছ) ‘কারাগার’ নাটেক নারী চিরt অ েন নাট কার মnথ রােয়র kিতt আেলাচনা কেরা। ১০

 অথবা
(জ) ‘কারাগার’ নাটেক গােনর িমকা আেলাচনা কেরা। ১০
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২। িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ৫×২ = ১০
(ক) ‘‘দt কােরা ত  নয়।’’ – উিkিট ক, কার উেdেশ কেরেছ ? উdৃত উিkিটর pস  িনেদশ কেরা। ১+১+৩
(খ) ‘হাঁ, pায়ি t কb, ধিষতা হেয়িছ বেল নয়, মনুষ tহীন এই পি ল সমােজ জngহণ কেরিছ বেল।’ – ক, 

কােক একথা বেলেছ ? আেলাচ  উিkর মাধ েম বkা সমােজর য িদকিট িচিhত কেরেছন তা আেলাচনা 
কেরা। 

১+১+৩

(গ)  ‘‘dঃখ িদেয় মটাব dঃখ তামার, 
 sান করাব অতল জেল িবপুল বদনার।’’ 
— গানিটর উৎস িনেদশ কের তাৎপয িবে ষণ কেরা। 

১+৪

(ঘ)  ‘‘ য আমাের িদেয়েছ ডাক, 
 বচনহারা আমােক িদেয়েছ বাক  ্।’’ 
—  এিট কান  ্ নাটেকর অnগত ? উdৃতাংশিটর তাৎপয িবে ষণ কেরা। 

১+৪

  
 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. 

 
——×—— 

 


