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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours Part-II Examination, 2020 

বাংলা 
চtথ পt 

সময়: ২ ঘ া পূণমান: ৫০ 

pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের। 
 পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  উtর কিরেব। 

 িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাও ১৮×২=৩৬
১। ােজিডর সংjা ও সাধারণ বিশ  িনেদশ কেরা। একিট উেlখেযাগ  বাংলা ােজিড নাটেকর পিরচয় 

দাও। 
৩+৭+৮

 অথবা
 িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  িবষয় সmেক সংেkেপ আেলাচনা কেরাঃ ৯+৯
 (ক) কেমিড  (খ) েপৗরািণক নাটক (গ) সামািজক নাটক (ঘ) একা  নাটক 
  

২। েবলগািছয়া নাট শালা েক কেব pিত া কেরন ? এখােন অিভনীত নাটকgিলর পিরচয় দাও। বাংলা র  
মে র ইিতহােস এই নাট শালার grt িবচার কেরা। 

১৮

 অথবা 
 িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  িবষয় সmেক সংেkেপ আেলাচনা কেরাঃ ৯+৯
 (ক) েলেবডফ ও েব িল িথেয়টার  (খ) ন াশনাল িথেয়টার িdতীয় পব
(গ) শ ামবাজার নাট সমাজ  (ঘ) নাট িনয়ntণ িবল 

  
৩। ‘মুkধারা’ নাটকিট কতখািন rপক-সাংেকিতক নাটক হেয় উঠেত েপেরেছ তা  আেলাচনা কের েদখাও। ১৮

 অথবা 
 ‘ধন য় হেc যেntর হােত মারখােনওয়ালােদর িভতরকার মানষু।’ — এই মnেব র েpিkেত ধন য় 

বরাগী চিরtিটর sাতnt  িনেদশ কেরা। 
১৮

  
৪। ‘িটেনর তেলায়ার’ নাটেকর সাথকতােক সুিনি ত কেরেছ এর গান। — এ িবষেয় েতামার মতামতেক 

বk কেরা। 
১৮

 অথবা
 kিয়  সমেয়র েpkাপেট এক pিতবাদী চিরt িহসােব ‘িটেনর তেলায়ার’ নাটেকর ময়না চিরt 
িবে ষণ কেরা। 

১৮
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 িনmিলিখত ৫ অথবা ৬ নং pে র  উtর দাও ৭+৭= ১৪

৫।(ক) ‘জnকােলর ঋণ েশাধ করেত হেব। েsােতর পথ আমার ধাtী, তার বnন েমাচন করব।’ — বkা েক ? 
pস  উেlখ কের বkব িটর িনিহতাথ বুিঝেয় দাও। 

১+২+৪

(খ) ‘আমােদর জামাইবাবুর sভাবটা রেয় েগেছ নবােবর মতন, বুঝেলন কােpনবাবু ? কয়লা না ছােড় 
ময়লা।’ — কার মnব  ? জামাইবাব ুেক ? pস  উেlখ কের মnব িটর অিভমুখ িনেদশ কেরা। 

১+১+২+৩

  
৬।(ক) ‘এেকই িক বেল সভ তা’ নাটেক সমকালীন জীবনিচt কতখািন সাথক হেয়েছ তা — িবে ষণ কের 

েদখাও। 
৭

(খ) ‘বুড় সািলেকর ঘােড় েরাঁ’ pহসনিটর সংলাপ কতটা সুpযুk হেয়েছ তা — আেলাচনা কেরা। ৭
  

 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.  
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