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2021  

6th Semester 

Discipline: BENGALI 

(PROGRAM) 

Full Marks : 40                     Time : 2 Hours  

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নমান ক্ষনর্দেশক।  

পরীিার্েীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর দদওয়া প্রর্য়ােন।  

Course Name : উক্ষনশ-ক্ষবশ শতর্কর নাটক    

Course Code : BAPBNGDSE601  

 

১। দযর্কার্না পাাঁচক্ষট প্রর্শ্নর উত্তর দাও :                             ১ X ৫ = ৫  

(ক) রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর ‘ক্ষবসেেন’ নাটকক্ষট দকার্ায় বসবাসকার্ি রচনা কর্রন?  

(খ্) ‘ক্ষবসেেন’ নাটর্কর প্রর্ম অর্ের প্রর্ম দৃর্শযর নাম কী? 

(গ) ‘ক্ষবসেেন’ নাটর্ক দক প্রক্ষতমা ক্ষবসেেন ক্ষদর্য়ক্ষির্িন? 

(ঘ) ‘ক্ষবসেেন’ নাটর্ক নিত্ররায়র্ক কত বির্রর েনয ক্ষনবোসন দদওয়া  হয়?। 

(ঙ) ‘ক্ষবসেেন’ নাটর্কর দশষ অংর্ক কয়ক্ষট দৃশয আর্ি? 

(চ) ‘দগাত্রান্তর’ নাটকক্ষট ক্ষবেন ভট্টাচাযে কার্ক উৎসগে কর্রক্ষির্িন? 

(ি) ‘দগাত্রান্তর’ নাটকক্ষট প্রর্ম দকার্ায় মঞ্চায়ন হয়? 

(ে) ‘দগাত্রান্তর’ নাটর্ক ক্ষবেন ভট্টাচাযে দকান চক্ষরর্ত্র অক্ষভনয় কর্রন?  

(ঝ) ‘ক্ষবসেেন’ নাটক রবীন্দ্রনার্র্র দকান উপনযাস অবিম্বর্ন রক্ষচত হর্য়র্ি?  

(ঞ) উদ্বাস্তু হর্য় এর্স দগৌরীরা দকার্ায় র্াকর্তা?  
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২। দযর্কার্না পাাঁচক্ষট প্রর্শ্নর উত্তর দাও :                                  ২ X ৫ = ১০   

(ক) ‘ক্ষবসেেন’ নাটর্কর ইংর্রক্ষে অনুবার্দর নাম কী? দক অনুবাদ কর্রন?  

(খ্) ‘ক্ষবসেেন’ নাটর্ক দকান অর্ের দকান দৃর্শয প্রর্ম গান আর্ি ও কার কর্ে? 

(গ) ‘ক্ষবসেেন’ নাটর্কর দকান অর্ের দকান দৃর্শয প্রক্ষতমার মুখ্ ক্ষপিন ক্ষদর্ক ঘুক্ষরর্য় দদওয়া হর্য়ক্ষিি? 

(ঘ) “এই দযন দশষ রক্ত হয় মাতা”— দক, কার্ক একর্া বর্ির্ি?  

(ঙ) ক্ষবেন ভট্টাচাযে রক্ষচত ‘দগাত্রান্তর’ নাটর্ক তাাঁর পুত্র প্রর্ম দকান চক্ষরর্ত্র অক্ষভনয় কর্রক্ষির্িন? তাাঁর পুর্ত্রর 

নাম কী? 

(চ) ‘দগাত্রান্তর’ নাটর্কর ক্ষবষয় বস্তু কী?  

(ি) হর্রন মাস্টার্রর ভার্য়র নাম কী? ক্ষতক্ষন দকান ক্ষবভার্গ চাকুক্ষর করর্তন? 

(ে) হর্রন মাস্টার্রর দমর্য়র নাম কী? তার সর্ে কার ক্ষববাহ হর্য়ক্ষিি?  

(ঝ) রাক্ষন গুনবতী দদবীর পূোয় কী বক্ষি ক্ষদর্ত দচর্য়ক্ষির্িন? এর প্রক্ষতক্ষিয়া কী হর্য়ক্ষিি?  

(ঞ) ক্ষনর্ের দদর্শ র্াকর্ত হর্রনবাবু কী কাে করর্তন? উদ্বাস্তু হর্য় এর্স ক্ষতক্ষন মাক্ষনর্য় ক্ষনর্ত পারক্ষির্িন না 

দকন?  

 

৩। দযর্কার্না ক্ষতনক্ষট প্রর্শ্নর উত্তর দাও :                                                 ৫ X ৩ = ১৫  

(ক) নিত্ররায় চক্ষরত্রক্ষট আর্িাচনা কর্রা। 

(খ্) ‘ক্ষবসেেন’ নাটর্কর ক্ষিক্ষরর্কর প্রবনতা কতটা ক্ষশল্পসম্মত হর্য়র্ি আর্িাচনা কর্রা। 

(গ) ‘ক্ষবসেেন’ নাটর্ক েনতা চক্ষরর্ত্রর প্রর্য়ােনীয়তা আর্িাচনা কর্রা।  

(ঘ) ‘দগাত্রান্তর’ নাটক অবিম্বর্ন হর্রন মাস্টার চক্ষরত্রক্ষট আর্িাচনা কর্রা।  

(ঙ) “দহই ক্ষবশ্বকমোর পুর্তর দি, চুপ কইরা খ্াড়াইয়া আিস— হাত িাগাইর্ত পারসনা তরা— হাত চািাও 

কাম কর— উঠাও বক্ষি”— দক দকান পক্ষরক্ষস্থক্ষতর্ত এই আহ্বান োক্ষনর্য়র্িন? আর্িাচনা কর্রা।  

(চ) ‘ক্ষপতা, এর্সা এ মক্ষির দির্ড় যাই দমারা’- বক্তা দক? দস দকন কার্ক দকান মক্ষির দির্ড় দযর্ত বর্ির্ি?  
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৪। দযর্কার্না একক্ষট প্রর্শ্নর উত্তর দাও :                                ১০ X ১ = ১০ 

ক) ‘ক্ষবসেেন’ নাটর্কর নায়ক ক্ষহর্সর্ব কার্ক গ্রহণর্যাগয মর্ন কর্রা। দতামার মন্তর্বযর সপর্ি যুক্ষক্ত দাও।  

(খ্) ‘ক্ষবসেেন’ নাটর্কর পক্ষরণক্ষত কতটা সার্েক হর্য়র্ি, আর্িাচনা কর্রা। 

(গ) ‘দগাত্রান্তর’ নাটর্কর নামকরর্ণর সার্েকতা ক্ষবচার কর্রা।  

 

----------------- 
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Course Name : কল্পক্ষবজ্ঞান ও দগার্য়িাকাক্ষহক্ষন 

Course Code : BAPBNGDSE602 

 

১। দযর্কার্না পাাঁচক্ষট প্রর্শ্নর উত্তর দাও :                      ১ X ৫ = ৫  

(ক)‘একশৃে অক্ষভযান’এ শেু িাড়া অপর বাঙাক্ষি চক্ষরত্রক্ষটর নাম কী ?  

(খ্) ‘মানর্রা দ্বীর্পর রহসয’ কাক্ষহক্ষনর্ত কযার্িনবার্খ্র মৃতুয কী ভার্ব ঘর্ট ?   

(গ) ‘সাম্পা’ কী ?   

(ঘ) শেুর ডার্য়ক্ষরগুক্ষির্ত প্রক্ষতক্ষট ক্ষদর্নর ক্ষশর্রানার্ম কী কী ক্ষনর্দেশ করা র্ার্ক ?    

(ঙ) ‘আে একটা নতুন ক্ষিম ততক্ষর কর্রক্ষি।‘ – দক কার্ক বর্ির্ি ?  

(চ) ‘সম্ভবত আততায়ীর দপাষা শোরু আর্ি। ক্ষবনামূর্িয কাাঁটা পায়।’ – বক্তা দক ?   

(ি) ‘দযৌবন ক্ষনকুর্ে গার্হ পাক্ষখ্, সক্ষখ্ োর্গা।‘ – দক কার্ক এই গান দশানার্ত দচর্য়র্ি ?  

(ে) দীপার গুপ্ত প্রণয়ী দক ক্ষিি ?  

(ঝ) সতযক্ষেৎ রায়-সৃষ্ট করা শেু িাড়া অনয একক্ষট ক্ষবখ্যাত চক্ষরর্ত্রর নাম দির্খ্া।  

(ঞ) দগার্য়িা- কাক্ষহক্ষন িাড়া শরক্ষদিু বর্িযাপাধায় অনয দকান ধরর্ণর রচনায় অতযন্ত দি ক্ষির্িন ?  

 
২। দযর্কার্না পাাঁচক্ষট প্রর্শ্নর উত্তর দাও :                            ২ X ৫ = ৫   

(ক) ‘মানুষ অর্নক দের্নর্ি। এগুর্িাও োনর্ব। সময় িাগর্ব। সহে রািা দনই’ –- দক কার্ক এই কর্া 

বর্ির্ি ?    

(খ্) ‘ক্ষকন্তু এই দডক্ষভডর্কই সন্ডাসে দশষ পযেন্ত দবর্ি ক্ষনর্য়র্ি’-- দডক্ষভডর্ক দবর্ি দনবার কারণ কী ক্ষিি ?  

(গ) ক্ষমরাক্ষকউরি কী এবং এর উপকাক্ষরতা কী ?  

(ঘ) প্রাচয ও পাশ্চার্তয ড্র্যাগন সম্পর্কে মানুর্ষর ক্ষবশ্বার্সর পার্েকয কী ?    

(ঙ) ‘দতামার দচার্খ্র ক্ষবেক্ষি উেি আর্িার্ক, পরার্ণ আমার ঝঞ্ঝার দমঘ ঝির্ক’ -- কার অর্টাগ্রার্ের 

খ্াতার্ত দক এ’কর্া ক্ষির্খ্ক্ষিি ?   

(চ) ‘আমার গান ক্ষবনা পয়সায় দশানা যায় না। পয়সা খ্রচ করর্ত হয়।’ –- দক কার্ক বর্ির্ি ?  
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(ি) ‘বাইর্রর দিার্কর কার্ি ভন্ডামী করর্ত হর্ব। তুক্ষম পারর্ব ?’ – বক্তা দক ? কার্ক দকান প্রসর্ে এ’কর্া 

বিা হর্য়র্ি ?   

(ে) দদবাক্ষশস-দীপার ক্ষবর্য়র্ত আড্ডার বনু্ধরা দক কী উপহার ক্ষদর্য়ক্ষিি ?   

(ঝ) ‘মানর্রা দ্বীর্পর রহসয’ কাক্ষহক্ষনর্ত শেুর স্নগী ক্ষির্িন এমন দুের্নর নাম ও পক্ষরচয় দির্খ্া।  

(ঞ) ‘আমার্ক আপনার বাক্ষড়র্ত র্াকর্ত ক্ষদন, আক্ষম আপনার্ক ক্ষবরক্ত করব না, আপনার সামর্ন আসব না’—

দক কার্ক এ’কর্া বর্ির্ি ?  

 
৩। দযর্কার্না ক্ষতনক্ষট প্রর্শ্নর উত্তর দাও :                                 ৫ X ৩ = ১৫  

(ক)‘সুমা এখ্ন একাগ্রমর্ন চাক্ষির্য় যার্ে ওই ের্ির রাসায়ক্ষনক ক্ষবর্েষণ’ –-- দকান ের্ির কর্া বিা হর্য়র্ি? 

এই ের্ির গুণাগুণ বুক্ষঝর্য় দির্খ্া।  

(খ্) ‘কমু্প’ গর্ল্পর উইেেীল্ড চক্ষরত্রক্ষট সংর্ির্প আর্িাচনা কর্রা।  

(গ) ‘একশৃে অক্ষভযান’ কাক্ষহক্ষনর্ত গারর্বয়াং দর্র্ক রওনা হবার পর মারর্কাক্ষভর্চর মর্ধয কী অস্বাভাক্ষবকতা 

িিয করা যায় এবং দকন। তা’ সংর্ির্প বুক্ষঝর্য় দাও।  

(ঘ) প্রর্তযক মানুর্ষর দুর্টা চক্ষরত্র র্ার্ক; একটা তার ক্ষদর্নর দবিার চক্ষরত্র, অনযটা রাক্ষত্রর।’ – প্রবার্ির 

রাক্ষত্রযাপর্নর িক্ষবক্ষট দযভার্ব বক্ষণেত হর্য়র্ি তা’ সংর্ির্প দির্খ্া।   

 (ঙ) ‘দাদু আক্ষম একেনর্ক ক্ষবর্য় করর্ত চাই, ক্ষকন্তু তার োত আিাদা।’ – ক্ষবর্য়র আর্গ দীপার দগাপন দপ্রম 

ও পক্ষরবার্র তার প্রক্ষতক্ষিয়া সম্বর্ন্ধ সংর্ির্প আর্িাচনা কর্রা।   

(চ) ব্ল্যাকর্হাি ব্র্যান্ডন দক ক্ষিি এবং তার পক্ষরণক্ষত কী হর্য়ক্ষিি সংর্ির্প বুক্ষঝর্য় দির্খ্া। ‘আত্মক্ষবিাপ’ কক্ষবতা 

অবিম্বর্ন কক্ষবর আত্মক্ষবিাপ বণেনা কর। 

 

৪। দযর্কার্না একক্ষট প্রর্শ্নর উত্তর দাও :                                ১০ X ১ = ১০ 

(ক)‘এরাই হি একশৃে বা ইউক্ষনকণে। ক্ষিক্ষনর ইউক্ষনকণে, ক্ষবর্দর্শর রূপকর্ার ইউক্ষনকণে, দমার্হর্োদার্ড়ার সীর্ি 

দখ্াদাই করা ইউক্ষনকণে।’ –- শেু ও তার সেীর্দর ইউক্ষনকণে সন্ধান-অক্ষভযান সতযক্ষের্তর দিখ্া কাক্ষহক্ষন 

অবিম্বর্ন ক্ষনর্ের ভাষায় বণেনা কর্রা।         

(খ্) ‘শোরুর কাাঁটা’ উপনযার্সর দদবাক্ষশস চক্ষরত্রক্ষট আর্িাচনা কর্রা।  

(গ) ‘শোরুর কাাঁটা’র আততায়ী দযভার্ব অপরার্ধর োি িক্ষড়র্য় িিযর্ভদ কর্রও বযর্ে হর্য়র্ি এবং 

দবযামর্কর্শর হার্ত ধরা পর্ড়র্ি তা’ বুক্ষঝর্য় দাও।    


