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UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 

B.A. Honours Part-III Examination, 2022 

বাংলা 
প ম পt 

Time Allotted: 4 Hours Full Marks: 100 

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশক। 
পরীkাথীরা যথাসmব িনেজর ভাষায় িনিদ  শbসীমার মেধ  উtর কিরেব। 

১। য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ১০×২ = ২০
(ক) ােজিডর নায়ক চিরেtর বিশ  সmেক অ ািরsটল কী বেলেছন ? নায়ক চিরেtর পতেনর 

সmেক তাঁর মেতর পিরচয় দাও। 
(খ) পৗরািণক নাটক কােক বেল ? একিট বাংলা পৗরািণক নাটক আেলাচনা কের এর বিশ gিল 

উেlখ কেরা। 
(গ) tয়ী ঐক  বলেত কান ্ কান  ্ ঐেক র কথা বাঝােনা হেয়েছ ? ােজিডেত tয়ী ঐক  আবিশ ক 

িকনা, আেলাচনা কের দখাও। 
(ঘ) rপক নাটেকর সংjা দাও। একিট নাটক অবলmেন এর বিশ gিল আেলাচনা কেরা। 

  
২। য- কােনা dিট  pে র উtর দাওঃ ১০×২ = ২০

(ক) ন াশনাল িথেয়টার কেব, কােদর উেদ ােগ pিতি ত হয় ? pথম রজনীেত কার, কান ্  নাটক 
অিভনীত হয় ? সংেkেপ বাংলা িথেয়টােরর ইিতহােস ন াশনাল িথেয়টােরর অবদান আেলাচনা 
কেরা। 

(খ) ‘নাট  িনয়ntণ আইন’ বাংলা নাটকেক কতখািন pভািবত কেরিছল আেলাচনা কেরা।
(গ) বাংলা নাটেক ও র মে  িগিরশচnd ঘােষর অবদান সংেkেপ আেলাচনা কেরা।
(ঘ) ‘নবনাট ’ কােক বেল ? বাংলা নাটেকর অgগিতর kেt নবনাট  আেnালেনর িমকা সংেkেপ 

আেলাচনা কেরা। 
  
৩। ‘নীলদপণ’ নাটেকর নামকরেণর সাথকতা আেলাচনা কেরা। ১৬
 অথবা

 ‘নীলদপণ’ নাটেকর সংলাপ রচনায় দীনবnু িমেtর সাফল  ও ব থতা পিরমাপ কেরা। ১৬
  
৪। ‘মুkধারা’ নাটেক রবীndনাথ যািntকতা ও িহংসাtক জাতীয়তার িবrেd pিতবাদ ঘাষণা কেরেছন। 

আেলাচনা কেরা। 
১৬

 অথবা
 ‘মুkধারা’ নাটেকর সংগীত pেয়ােগর সাথকতা আেলাচনা কেরা। ১৬
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৫। ‘ ছঁড়া তার’ নাটেকর সংলােপ আ িলক ভাষার pেয়াগ কতটা সাথক হেয়েছ, আেলাচনা কেরা। ১৬
 অথবা
 ‘ ছঁড়া তার’ নাটেকর রিহম ও লজান চিরt রচনায় নাট কােরর kিতt িবচার কেরা। ১৬
  
৬। য- কােনা িতনিট  pে র উtর দাওঃ ৪×৩ = ১২

(ক) ‘মুkধারা’ নাটেক ‘অmা’ চিরtিটেক আনা হেয়েছ কন ?
(খ) ‘‘ওমা িক লjা! বড় বাবুেক মুখখান দখালাম।’’ – উিkিট কার ? এ উিk থেক তার কী পিরচয় 

পাওয়া যায় ? 
(গ) ‘ ছঁড়া তার’ নাটেকর শষ দৃেশ র grt কী ?
(ঘ)  ‘‘আেরা, আেরা, p , আেরা আেরা

  এমিন কেরই মােরা মােরা।’’ 
গানিটর pস  উেlখ কের তাৎপয ব াখ া কেরা। 

(ঙ) ‘নীলদপণ’ নাটেকর নামকরেণ ‘দপণ’ কথািট রাখা হেয়েছ কন ?
 

——×—— 
 


