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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 6th Semester Examination, 2022 

BNGADSE04T-BENGALI (DSE3/4) 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

দিkণ pাns সংখ াgিল p মােনর িনেদশক। 
পরীkাথীেদর িনেজর ভাষায় যথাসmব শbসীমার মেধ  উtর িদেত হেব। 

 িবভাগ-ক

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

 (ক) ‘ইেয়াকােs’ pবn অবলmেন নাটেক সংলােপর grt আেলাচনা কেরা। ১০
 অথবা

(খ) ‘কীভােব রবীndনােথ পৗঁছােনা গল’ pবেn pাবিnক যভােব রবীndনাথেক আ য় কের sকীয় 
িচnাভাবনােক s  কেরেছন তা উদাহরণসহ পযােলাচনা কেরা। 

১০

  
 একক-২

(গ) নায়ক চিরt িহসােব ‘চndgp’ কতটা সাথক হেয়েছ — আেলাচনা কেরা। ১০
 অথবা

(ঘ) ‘চndgp’ নাটেক স ীেতর বয্বহার কতখািন যথাথ — িবে ষণ কেরা। ১০
  
 একক-৩

(ঙ) ‘ ফরারী ফৗজ’ নাটকিটেক কী জাতীয় নাটক বলা যায় — আেলাচনা কেরা। ১০
 অথবা

(চ) ‘ ফরারী ফৗজ’ নাটেক নীলমিণ চিরtিট িনমােণ নাটয্কার কতখািন সফল হেয়েছন, তা যুিkসহ 
আেলাচনা কেরা। 

১০

  
 একক-৪

(ছ) ‘ lেকtর পালা’ নাটকিটর নামকরণ িক যথাযথ হেয়েছ — স সmেক তামার অিভমত বয্k 
কেরা। 

১০

 অথবা
(জ) ‘ lেকtর পালা’ নাটেক পুরােণর lরা কতটা আধুিনক হেয় উেঠেছ — িবে ষণ কেরা। ১০
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 িবভাগ-খ 

২। িনmিলিখত য- কােনা dিট  pে র সংিkp উtর দাওঃ (pিতিট শbসংখয্া অনিধক ১৫০) ৫× ২ = ১০

(ক) ‘খােলদ চৗধুরী িটউিনং ফক িনেয় বrেলন পুেরােনা লাহালkেড়র খাঁজ করেত’ — কী কারেণ 
খােলদ চৗধুরী লাহালkেড়র দাকােন বিরেয়িছেলন ? pস  িনেদশ কের এর pেয়াজনীয়তা িবচার 
কেরা। 

২+৩

(খ) ‘আিম চndgেpর মা, এই আমার পরম গৗরব। তার বাড়া গৗরব চাই না।’ — pস  িনেদশ কের 
তাৎপয িবে ষণ কেরা। 

২+৩

(গ) ‘মুহূেতর অসাবধানতায়ও একথা বার করা চলেব না-এর শািs মৃtয্দ ’ — কথািট কী ? এর ফল কী 
হেয়িছল ? 

২.৫+২.৫

(ঘ) ‘ঘের ঘের বাtা পাঠয্াও, যার যয্া আেছ তাই িলেয় লড়েত হেব।’ — pস  িনেদশ কের ঘটনািট 
বণনা কেরা। 

২+৩ 

  
 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. 

 
——×—— 

 


