th

B.A.6th Semester (General)
General) Examination, 2020 (CBCS)
বাংলা (েজনােরল)
েজনােরল)
Course – DSE 1B
দিক্ষণ পৰ্ান্তস্থ মান পূ ণম
র্ ােনর িনেদর্শক
যথা সম্ভব িনেজর ভাষায় উত্তর িলখেত হেব

সময় –িতন ঘণ্টা

পূ ণর্ মান -৬০

উত্তরপতৰ্ সবর্ািধক পেনেরা পৃ ষ্ঠার মেধJ সম্পূ ণর্ করেত হেব

১। িনেচর পৰ্শ্নগুিল েথেক েযেয-েকােনা ছয়িট পৰ্েশ্নর উত্তর দাও

৬X৫=৩০

।

(ক) পৰ্হসন রচনায় মধু সূদন দেত্তর দক্ষতার পিরচয় দাও

।

(খ) অনু বাদ নাটক রচনায় হরচন্দৰ্ েঘােষর অবদান আেলাচনা কেরা

।

(গ) বাংলা নাটJসািহেতJ রামনারায়ণ তকর্রেত্নর স্থান িনরূপণ কেরা।
(ঘ) বাংলা নাটJসািহেতJ দীনবন্ধু িমেতৰ্র স্থান স্থায়ী েকন?
(ঙ) বাংলা নাটJসািহেতJ উেপন্দৰ্নাথ দােসর গুরুতব্ আেলাচনা কেরা

।

(চ) নাটJ িনয়ন্তৰ্ণ আইন কী? বাংলা নাটJসািহেতJ এর পৰ্ভাব েকমন হেয়িছল তা অল্প কথায় েলেখা।
(ছ) ইিতহাসেকিন্দৰ্ক নাটক রচনায় িগিরশ্চন্দৰ্ েঘােষর কৃিতেতব্র পিরমাপ কেরা

।

(জ) মেনােমা্হন বসু বাংলা নাটেকর আেলাচনায় গুরুতব্পূ ণর্ েকন এ িবষেয় েতামার মত দাও

২। িনেচর পৰ্শ্নগুিল েথেক েযেয-েকােনা িতনিট পৰ্েশ্নর উত্তর দাও

।

৩ X ১০ =৩০

।

(ক) সূ চনাকাল েথেক মধু সূদন দত্ত পযর্ন্ত বাংলা নাটেকর ইিতহাসিট অল্প কথায় েলেখা
(খ) মধু সূদন দত্ত েথেকই পৰ্কৃত পেক্ষ বাংলা নাটেকর সূ চনা - মতিট িবেশ্লষণ কেরা

।

।

(গ) সাধারণ নাটJশালা বলেত কী েবাঝ? বাংলা নাটJসািহেতJর ইিতহােস সাধারণ নাটJশালার গুরুতব্
আেলাচনা কেরা

।

(ঘ) েপৗরািণক নাটক রচনায় িগিরশ্চন্দৰ্ েঘােষর অবদান িবেশ্লষণ কেরা

।

(ঙ) ঐিতহািসক নাটক রচনায় েজJািতিরন্দৰ্নাথ ঠাকুেরর অবদান আেলাচনা কেরা

।

অথবা
১। িনেচর পৰ্শ্নগুিল েথেক েযেয-েকােনা ছয়িট পৰ্েশ্নর উত্তর দাও

৬ X ৫=৩০

।

(ক) বাংলা পৰ্বন্ধ রচনায় রামেমাহন রােয়র গৃ হীত গদJরীিত সম্পেকর্ আেলাচনা কেরা।
(খ)বাংলা পৰ্বন্ধ রচনায় কৃষ্ণেমাহন বেন্দJাপাধJােয়র কৃিতেতব্র পিরচয় দাও।
(গ)িবজ্ঞান িবষয়ক পৰ্বন্ধ রচনায় ভূ েদব মুেখাপাধJােয়র অবদান আেলাচনা কেরা।
(ঘ) পৰ্বন্ধ সািহেতJ েদেবন্দৰ্নাথ ঠাকুেরর স্থান িনরূপণ কেরা।
(ঙ) পৰ্বন্ধ কােক বেল? পৰ্বেন্ধর সেঙ্গ রচনার পাথর্কJ েলেখা।
(চ) উিনশ শতেকর একজন মিহলা পৰ্াবিন্ধেকর নাম উেল্লখ কেরা। পৰ্বন্ধ রচনায় উক্ত বJিক্তেতব্র কৃিততব্
আেলাচনা কেরা।
(ছ) 'কমলাকােন্তর দপ্তর' কার রচনা? গৰ্ন্থিটর িবেশষতব্ আেলাচনা কেরা।
(জ) িবধবািববাহ েকিন্দৰ্ক িবদJাসাগেরর দু িট তকর্মূলক রচনায় নাম েলেখা। ঐ েশৰ্িণর রচনায় েলখেকর
দক্ষতার পিরচয় দাও।

২। িনেচর পৰ্শ্নগুিল েথেক েযেয-েকােনা িতনিট পৰ্েশ্নর উত্তর দাও

।

৩ X ১০=
১০=৩০

(ক) বাংলা পৰ্বন্ধসািহেতJ অক্ষয়কুমার দেত্তর অবদান িনেজর ভাষায় েলেখা।
(খ) বাংলা পৰ্বন্ধ রচনায় িবদJাসাগেরর ভাষারীিতর পিরচয় দাও।
(গ) বাংলা পৰ্বন্ধসািহেতJ হরপৰ্সাদ শাস্তৰ্ীর স্থান িনরূপণ কেরা।
(ঘ) অক্ষয়কুমার দেত্তর পূ বর্-পযর্ন্ত বাংলা পৰ্বন্ধ সািহেতJর ধারাবািহক ইিতহাসিট েলেখা।
(ঙ) ইিতহাস িবষয়ক পৰ্বন্ধ রচনায় বিঙ্কমচন্দৰ্ চেট্টাপাধJােয়র কৃিততব্ আেলাচনা কেরা।

