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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 

B.A. Honours Part-III Examination, 2020 

 BENGALI 
PAPER-V 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক।  
 

The word limit mentioned below against each question to be strictly followed by the students:  
3 marks-50 words / 5 marks-100 words / 8 marks-220 words / 10 marks-300 words. 

 
১। য- কােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ১০×১= ১০

(ক) ােজিডেত ক াথারিসেসর িমকা আেলাচনা কেরা।
  

(খ) কেমিড কী ? কেমিডর srপ বিশে র পিরচয় দাও।
  

(গ) rপক নাটক কােক বেল ? বাংলা নাট সািহেত  অন তম  একিট rপক নাটেকর পিরচয় দাও। 
  

(ঘ) কান ্  কান ্  বিশে  একিট নাটক একা  নাটক হেয় ওেঠ উদাহরণ সহেযােগ বাঝাও। 
  

২। য- কােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ১০×১= ১০
(ক) নাট িনয়ntণ আইন কী ? এই আইন বাংলা নাটক ও র ম েক কী কােনাভােব pভািবত কেরিছল ? 

  
(খ) বাংলা র মে  লেবদেফর িমকা কতখািন আেলাচনা কেরা।

  
(গ) বাংলা র মে  বলগািছয়া িথেয়টােরর grt আেলাচনা কেরা।

  
(ঘ) সংিkp পিরচয় দাওঃ ৫×২= ১০

 (অ) িশিশরkমার ভাdড়ী, (আ) িমনাভর্া িথেয়টার
  

৩।  ‘নীলদপর্ণ’ নাটকিট নাট কােরর কান ্  উেdশ  সফল কেরিছল বেল তামার মেন হয় ? যুিkসহ 
আেলাচনা কেরা। 

৮

 অথবা
 ‘নীলদপর্ণ’ নাটেকর ভd ও ভেdতর চিরtgিল আেলাচনা কের চিরt সৃি েত নাট কােরর সাফল  ও 
ব থর্তার পিরচয় দাও। 
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৪। ‘‘ ‘মুkধারা’ নাটেক রবীndনাথ যািntকতা এবং িহংসাtক জাতীয়তার িবrেd pিতবাদ ঘাষণা 

কেরেছন’’ — আেলাচনা কেরা। 
৮

 অথবা
 ‘‘যেntর চেয় মানুষ বেড়া – স কথা মানুষেক pাণ িদেয় pমাণ করেত হয়।’’ — ‘মুkধারা’ নাটেক 
অিভিজেতর pাণ বিলদােনর তাৎপযর্ এই উিkর আেলােক ব াখ া কেরা। 

  
৫। ‘ ছঁড়াতার’ নাটেকর নামকরণ কতটা তাৎপযর্পূণর্ হেয় উেঠেছ বেল tিম মেন কেরা ? ৮

 অথবা
 ‘ ছঁড়াতার’ নাটকিটর নািয়কা িহেসেব লজান চিরtিটর মূল ায়ন কেরা।
  

৬। য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ৩×২= ৬
(ক) ‘‘ওমা, িক লjা! বড় বাবুেক মুখখান দখালাম।’’ — উিkিট কার ? এই উিk থেক তার কী 

পিরচয় পাওয়া যায় ? 
  

(খ) ‘‘আহা! জিম তা নয় য ান সানার চাঁপা।’’ — তাৎপযর্ ব াখ া কেরা।
  

(গ) ‘মুkধারা’ নাটেক জনতা চিরেtর িমকার পিরচয় দাও।
  

(ঘ) ‘‘জুড়াইেছ ? জুড়াইেছ ? আlা অ য়ঁ িক জুড়াইেছ’’ – ক, কাথায় একথা বেলেছ ? উিkিটর 
তাৎপযর্ লেখা। 

  
(ঙ) ‘‘মানুেষর মন িনেয় আমােদর কারবার।’’ – বkা ক ? এর মধ িদেয় বkার কান  ্ মেনাভােবর 

পিরচয় পাওয়া যায় ? 
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