
 
দুর্গাপুর উইমেন্স কমেজ 
আভ্যন্তরীণ েূেযায়ন ২০২০ 

বাাংো জজমনররক, রিতীয় বর্গ, ৪র্গ জেমেস্টার 
রবর্য়: বাাংো নাটক [GE-5] 

পূণগোন: ১০ 
 

খাতা পাঠামনার জের্ তাররখ- ১৯/০৯/২০২০  
PDF করা উত্তর পত্ররট GE-5এর ক্ষেত্রে 4thsemgen5.2020@gmail.com আইরিমত পাঠাও। 

 
 
জেমকামনা একরট প্রমের উত্তর দাও:       ১০ x ১= ১০ 
 
১. ‘কৃষ্ণকুোরী’ নাটমক উরিরখত নারী চররত্রগুরের গুরুত্ব আমোচনা কমরা।    ১০    
        
 
২. বিজন ভট্টাচার্য ‘ক্ষেিীগজযন’ নাটকবট কত সাত্রে রচনা কত্ররবিত্রেন এিং কাত্রের উত্রেত্রযে উৎসগয 
কত্ররবিত্রেন? নাটককার এই নাটত্রকর উৎস-উপাোন ক্ষকাথা ক্ষথত্রক সংগ্রহ কত্ররবিত্রেন? ‘ক্ষেিীগজযন’ যত্রের অথয 
কী? এই নাটত্রকর নামকরত্রের সাথযকতা সম্পত্রকয আত্রোচনা কর।    (২+১+১+৬=১০) 
 

 
পরীক্ষা পদ্ধরত:  

১. উত্তর পমত্র রনমজর নাে, কমেজ জরাে নাং, জররজমেেন নাং, রবশ্বরবদযােয় জরাে নাং, জ ান নাং ও জেে 
আইরি র্াকা আবরেযক। 

২. উত্তর পত্রের প্রথম পাতায় ক্ষজত্রনবরক ক্ষকাত্রসযর ক্ষর্ মবিউত্রের প্রশ্ন তুবম বসত্রেক্ট করত্রি তার নাম থাকা 
আিবযেক (অথযাৎ GE-5 OR GE-6) 

৪. উত্তর পত্ররট PDF কর। (পৃষ্ঠা োংখযা দাও) 

৫. PDF করা উত্তর পত্ররট GE-5এর ক্ষেত্রে 4thsemgen5.2020@gmail.com আইরিমত পাঠাও। (ক্ষমে 
করার সময় compose mail-এ subject এর জায়গায় ক্ষজত্রনবরক ক্ষকাত্রসযর নাম উত্রেখ করত্রি। অথযাৎ GE-5 
OR GE-6) 

৬. রনমজর কামে উত্তর পমত্রর একরট হািগ করপ জরমখ দাও।  
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দুর্গাপুর উইমেন্স কমেজ 

আভ্যন্তরীণ েূেযায়ন ২০২০ 

বাাংো জজমনররক, রিতীয় বর্গ, ৪র্গ জেমেস্টার 
রবর্য়: বাাংো প্রিন্ধ [GE-6] 

পূণগোন: ১০ 
 

খাতা পাঠামনার জের্ তাররখ- ১৯/০৯/২০২০ 
PDF করা উত্তর পত্ররট GE-6এর ক্ষেত্রে 4thsemgeneric.2020@gmail.com আইরিমত পাঠাও।  

 
 
জেমকামনা একরট প্রমের উত্তর দাও:       ১০ x ১= ১০ 
 
১. আবথযক সািেম্বীতা কীভাত্রি নারী-সমসো সমাধাত্রনর উপায় হত্রত পাত্রর ক্ষেখত্রকর অনুসরত্রে তা আত্রোচনা 
কত্ররা।             ১০    
        
 
২. ব্রত কাত্রক িত্রে? ‘অনেব্রত’ িেত্রত কী ক্ষিাঝ? ‘ভােুবে’ ব্রত্রতর গুরুত্ব আত্রোচনা কত্ররা।  (১+১+৮=১০) 
 

 
পরীক্ষা পদ্ধরত:  

১. উত্তর পমত্র রনমজর নাে, কমেজ জরাে নাং, জররজমেেন নাং, রবশ্বরবদযােয় জরাে নাং, জ ান নাং ও জেে 
আইরি র্াকা আবরেযক। 

২. উত্তর পত্রের প্রথম পাতায় ক্ষজত্রনবরক ক্ষকাত্রসযর ক্ষর্ মবিউত্রের প্রশ্ন তুবম বসত্রেক্ট করত্রি তার নাম থাকা 
আিবযেক (অথযাৎ GE-5 OR GE-6) 

৪. উত্তর পত্ররট PDF কর। (পৃষ্ঠা োংখযা দাও) 

৫. PDF করা উত্তর পত্ররট GE-6এর ক্ষেত্রে 4thsemgeneric.2020@gmail.com আইরিমত পাঠাও। (ক্ষমে 
করার সময় compose mail-এ subject এর জায়গায় ক্ষজত্রনবরক ক্ষকাত্রসযর না উত্রেখ করত্রি। অথযাৎ GE-5 
OR GE-6) 

৬. রনমজর কামে উত্তর পমত্রর একরট হািগ করপ জরমখ দাও।  
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