
Bankura University 

BA 5th Semester (Honours) Examination, 2021 

বাাংলা  

Course Title: কথাসাহিত্য 

Course ID: 50117                                                                    Course Code: AHBNG-504-DSE-2 

সময়ঃ ২ ঘণ্টা                                                                                   পরূ্ণমানঃ ৪০ 

(যে-যকাননা একটি হনবণাচন করনত্ িনব।) 

দহির্-প্রান্তস্থ সাংখ্যা প্রনের পরূ্ণমান হননদণশক। 

পরীিাথীনদর েথাসম্ভব হননের ভাষায় উত্তর হদনত্ িনব। 

১। যে-যকাননা পাাঁচটি প্রনের উত্তর দাও।                                                                 ২ x ৫ = ১০ 

ক) ‘ঘনরবাইনর’ উপনযানস হনহখ্নলনশর যমাট কত্গুহল আত্মকথা পাওয়া োয় ? হনহখ্নলনশর মাস্টার মশাইনয়র নাম কী ? 

খ্) ‘ঘনরবাইনর’ উপনযানসর পঞু্চ কার প্রো হিল ? পঞু্চর প্রায়হিনত্তর েনয সমাে কত্ টাকা যচনয়হিল ? 

গ) ‘শ্রীকান্ত’ উপনযাসটি যকান পহিকায় ধারাবাহিকভানব প্রকাহশত্ িনয়হিল? এই সময় উপনযাসটির নাম কী হিল ? 

ঘ) অন্নদাহদহদর স্বামীর নাম কী ? অন্নদাহদহদর প্রভাব যকান চহরনির উপনর সবনচনয় যবহশ পনেনি ? 

ঙ) “িালার মাি ধইরযো েতু্ নাই” – যক কানক এ কথা বনলনি ? 

চ) ‘পদ্মানদীর মাহি’ উপনযানস যগাপীনক কার যনৌকায় িাসপাত্ানল হননয় োওয়া িনয়হিল ? কহপলার স্বামীর নাম কী ? 

ি) ‘ধািীনদবত্া’ উপনযানস বহিমচনের যকান উপনযানসর নাম উনেখ্ পাওয়া োয় ? হশবনানথর হপহসমার নাম কী ? 

ে) ‘ধািীনদবত্া’ উপনযাসটি যকান পহিকায় ধারাবাহিকভানব প্রকাহশত্ িনয়হিল ? এই উপনযানসর পটভূহমনত্ যকান আনদালননর কথা 
আনি ? 

২। যে-যকাননা দটুি প্রনের উত্তর দাও।                                                                 ৫ x ২ = ১০ 

ক) ‘ঘনরবাইনর’ উপনযানস হবমলার যমে ো পার্শ্ণচহরি িনয়ও গুরুত্বপরূ্ণ ভূহমকা পালন কনরনি, এ সম্পনকণ  সাংনিনপ আনলাচনা কনরা। 

খ্) ‘পদ্মানদীর মাহি’ উপনযানস যিানসন হমঞার গাননর ত্াৎপেণ বযাখ্যা কনরা। 

গ) ‘শ্রীকান্ত’ উপনযানসর প্রথম পনবণ অন্নদাহদহদর যে চাহরহিক ববহশষ্ট্য যলখ্ক ফুটিনয় তু্নলনিন, যস সম্পনকণ  সাংনিনপ আনলাচনা কনরা। 

ঘ) “স্বাধীন েীবননর েননয েহদ হকিু কষ্ট্ স্বীকার করনত্ই িয়, যস করনত্ িনব।”—রামরত্ন বাবরু এই উহি হশবনাথনক হকভানব 

প্রভাহবত্ কনরহিল ? 



৩। যে-যকাননা দটুি প্রনের উত্তর দাও।                                                                  ১০ x ২ = ২০  

ক) “ঘনরর চতু্ঃসীমায় যে বযবস্থাটুকুর মনধয হবমনলর েীবন বাসা যবাঁনধ হিল, ঘনরর বাইনর এনস িঠাৎ যস বযবস্থায় কুনলানে না।”—

হনহখ্নলনশর এই উহি ‘ঘনরবাইনর’ উপনযানসর নামকরনর্ কত্টা সপু্রেিু িনয়নি ত্া আনলাচনা কনরা। 

খ্) ‘শ্রীকান্ত’ উপনযানসর প্রথম পবণ অবলম্বনন শ্রীকান্ত ও ইেনানথর ববহচিযময় সম্পকণ  সম্বনে আনলাচনা কনরা। 

গ) ‘পদ্মানদীর মাহি’ উপনযানস পদ্মার গুরুত্ব হবনেষর্ কনরা। 

ঘ) ‘ধািীনদবত্া’ উপনযানসর যেহর্ হবচার কনরা।  

 

Bankura University 

BA 5th Semester (Honours) Examination, 2021 

বাাংলা  

Course Title: নাটযসাহিত্য 

Course ID: 50117                                                                  Course Code: AHBNG-504-DSE-2 

সময়ঃ ২ ঘণ্টা                                                                                  পূর্ণমানঃ ৪০ 

দহির্-প্রান্তস্থ সাংখ্যা প্রনের পরূ্ণমান হননদণশক। 

পরীিাথীনদর েথাসম্ভব হননের ভাষায় উত্তর হদনত্ িনব। 

১। যে-যকাননা পাাঁচটি প্রনের উত্তর দাও।                                                          ২ x ৫ = ১০ 

ক) ‘শহমণষ্ঠা’ নাটকটি মধসুূদন দত্ত কানদর উৎসগণ কনরহিনলন ? 

খ্) ‘শহমণষ্ঠা’ নাটকটিনত্ ক’টি অি ও ক’টি গভণ াি রনয়নি ? 

গ) ‘নুরোিান’ নাটকটি কত্ সানল রহচত্ িনয়হিল ? এই নাটনকর দটুি ঐহত্িাহসক পুরুষ চহরনির নাম যলনখ্া। 

ঘ) নুরোিাননর আসল নাম কী ? ত্ার কনযার নাম কী হিল ? 

ঙ) ‘নবান্ন’ নাটনকর প্রথম অহভনয় কনব যকান মনঞ্চ িনয়হিল ? 

চ) ‘নবান্ন’ নাটনকর প্রথম অহভনয় রেনীনত্ হবেন ভট্টাচােণ ও শমু্ভ হমি যকান যকান চহরনি অহভনয় কনরহিনলন ? 

ি) ‘বযাহরনকড’ নাটনকর দটুি অপ্রধান চহরনির নাম উনেখ্ কনরা।  

ে) ‘বযাহরনকড’ কথাটির অথণ কী ? নাটকটির প্রকাশ কাল কত্ ? 

২। যে-যকাননা দটুি প্রনের উত্তর দাও।                                                           ৫ x ২ = ১০ 



ক) ‘শহমণষ্ঠা’ নাটনকর স্বগনত্াহির বযবিার সম্পনকণ  আনলাচনা কনরা। 

খ্) ‘নুরোিান’ নাটনকর অপ্রধান চহরি হিসানব যশর খ্াাঁ চহরিটি হবনেষর্ কনরা। 

গ) ‘নবান্ন’ নাটনকর হিত্ীয় অনির তৃ্ত্ীয় দনৃশয প্রধান, রাহধকা ও কুনের খ্াবার সাংগ্রনির েনয যে িািাকার প্রকাশ যপনয়নি ত্ার 

পহরচয় দাও।  

ঘ) ‘বযাহরনকড’ নাটক রচনার যপ্রিাপট সাংনিনপ বর্ণনা কনরা। 

৩। যে-যকাননা দটুি প্রনের উত্তর দাও।                                                          ১০ x ২ = ২০ 

ক) ‘শহমণষ্ঠা’ নাটনক নাটযকার মিাভারত্নক কত্খ্াহন অনসুরর্ কনরনিন, নাটকটি অবলম্বনন আনলাচনা কনরা। 

খ্) ‘নুরোিান’ নাটকনক ঐহত্িাহসক নাটক বলা োয় হকনা হবচার কনরা। 

গ) বাাংলা নাটনকর ধারায়  ‘নবান্ন’ নাটনকর অহভনবত্ব আনলাচনা কনরা। 

ঘ) ‘বযাহরনকড’ নাটনকর যগাি হবচার কনরা।  

 

 

 

 

 




