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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. Honours 3rd Semester Examination, 2020, held in 2021 

BNGACOR06T-BENGALI (CC6) 

বাংলা নাটক ও র ম  

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 আরও চারিট  pে র উtর দাও  
(শbসংখ া অনিধক ৩০০ হওয়া বা নীয়) 

 একক - ১
১। কেব, েকাথায়, কােদর উেদ ােগ ন াশনাল িথেয়টার pিতি ত হয় ? েয নাটক অিভনেয়র মাধ েম এই 

নাট শালার সূচনা তার অিভনয় ইিতহাস সংেkেপ িলিপবd কেরা। 
৩+৭

 অথবা
 েজাড়াসাঁেকা নাট শালা কেব pিতি ত হয় ? কিমিট অফ ফাইেভ কারা িছেলন ? এই িথেয়টাের েয েয নাটক 

অিভনীত হেয়িছল েসgিলর অিভনয় বৃtাn েলেখা। 
১+২+৭

  
 একক – ২
২। k kমারী একিট সাথর্ক ঐিতহািসক ােজিড — আেলাচনা কেরা। ১০

 অথবা
 ‘k kমারী’ নাটেকর মদিনকা ও িবলাসবতী চিরt dিটর সে  শূdেকর েকান নাটেকর েকান চিরt dিটর 
সাদৃশ  আেছ ? মদিনকা ও িবলাসবতী চিরt dিটর নাট গত উপেযািগতা আেলাচনা কেরা। 

৩+৭

  
 একক - ৩
৩। ‘রাজা’ নাটেকর উৎস কী ? এই নাটেকর অিভনয়েযাগ  সংsরেণর নাম কী ? এই নাটেকর ে িণrপ িবচার 

কেরা। 
১+১+৮

 অথবা
 ‘রাজা’ নাটেকর সুদশর্না ও সুর মা চিরt dিটর tলনামলূক আেলাচনা কেরা। ১০
  
 একক - ৪
৪। প ােশর মnnর ও সমকালীন সামািজক েpkাপট ‘নবাn’ নাটেক েযভােব pিতফিলত হেয়েছ তার পিরচয় 

দাও। 
১০

 অথবা
 ‘নবাn’ নাটেকর সংলােপর অিভনবt ও বিশ  আেলাচনা কেরা। ১০
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৫। িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  িবষয় সmেকর্ সংিkp পিরচয় দাওঃ  ৫×২= ১০
(ক) েয-েকােনা একিট  িবষয় সmেকর্ টীকা েলেখাঃ

(অ) বাগবাজার এেমচার িথেয়টার (আ) গণনাট  (ই) নবনাট  
৫×১=৫

(খ) ‘আিম ত েতামার কাকা নই, আিম চ াল, আিম েতামার কাল হেয় এেসিছলাম’ – েক, কােক এই উিk 
কেরেছ ? বkার এrপ উিkর কারণ কী ? 

১+১+৩

(গ)  ‘আিম কারও pণাম gহণ কির েন। 
 আমার সে  সকেলর হািসর সmn।’ 
— েক, কােক বেলেছ ? েকান pসে  এrপ মnব  ? ‘হািসর সmn’ বলেত বkা কী বুিঝেয়েছন ? 

১+১+১+২

(ঘ) ‘তা ভােলা ক ােলর ছিবর কারবার’ – বkা েক ? কার উেdেশ এrপ উিk ? বkার মেনাভাব িবে ষণ 
কেরা। 

১+১+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. 

 ——×—— 
 


