Activity ID: 1903007021
BA-VI/BENGALI-AHBNG-604-DSE-4 TH/60117-(NATYASAHITYA)/20
BA 6th Semester Examination, October 2020
Subject: বাাংলা
Course Title: নাট্যসাহিত্য
Course Code: APBNG-604-DSE-4
Course ID: 60117
সময়ঃ ১ ঘন্টা

পূর্ণমানঃ ২০

দক্ষির্-প্রান্তস্থ সাংখ্যাগুক্ষল প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদণশক।
পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।
১। যে-য াননা দু’টি প্রনের উত্তর দাও।

২×২=৪

ক) কশ্নমক্ষি শব্দটি ককান ক্ষিক শব্দ কর্থশ্নক উৎপন্ন হশ্নয়শ্নে? কসই শব্দটির মূল অর্থণ কী ক্ষেল?
খ্) নাটশ্নকর ক্ষিক্ষবধ ঐকয বলশ্নে কী কবাঝ?
গ) ‘কবঙ্গলী ক্ষর্থশ্নয়টার’ কক কে সাশ্নল প্রক্ষেষ্ঠা কশ্নরক্ষেশ্নলন?
ঘ) নযাশনাল ক্ষর্থশ্নয়টাশ্নর প্রর্থম কার ককান নাটকটি অক্ষভনীে হশ্নয়ক্ষেল?
ঙ) কয-ককান দু’টি শশ্নখ্র নাটযশালার নাম কলশ্নখ্া।
চ) “ক্ষক হশ্নব কশষ কশ্নর? ওর কশষ কনই।”–কক কার সম্পশ্নকণ এরূপ মন্তবয কশ্নরশ্নে?
ে) নাটযকার বাদল সরকাশ্নরর আসল নাম কী? ক্ষেক্ষন ককান নাটযদল তেক্ষর কশ্নরক্ষেশ্নলন?
ে) ‘নটী ক্ষবশ্ননাক্ষদনী’ নাটকটি প্রর্থম কখ্ন ককান নাটযমশ্নে অক্ষভনীে হশ্নয়ক্ষেল?

২। যে-য াননা এ টি প্রনের উত্তর দাও।
ক) ‘কবঙ্গলী ক্ষর্থশ্নয়টার’ বাাংলা রঙ্গমশ্নের ধারায় ককন গুরুত্ত্বপূর্ণ বুক্ষঝশ্নয় দাও।

৬×১=৬

খ্) নযাশনাল ক্ষর্থশ্নয়টার কে সাশ্নল প্রক্ষেক্ষষ্ঠে হশ্নয়ক্ষেল? বাাংলা রঙ্গমশ্নের ধারায় এই ক্ষর্থশ্নয়টাশ্নরর গুরুত্ত্ব আশ্নলাচনা কশ্নরা।
গ) কমশ্নলাড্রামা বলশ্নে কী কবাঝ? বাাংলা নাটশ্নক কমশ্নলাড্রামার গুরুত্ত্ব কেখ্াক্ষন?
ঘ) ট্রাশ্নেক্ষিশ্নক ষড়ঙ্গ ক্ষশল্প বলা হয় ককন?
ঙ) ‘নটী ক্ষবশ্ননাক্ষদনী’ নাটশ্নকর সাংলাপ এই নাটশ্নকর িহর্শ্নযাগযো কেটা বাক্ষড়শ্নয়শ্নে বশ্নল কোমার মশ্নন হয়?
চ) ‘নটী ক্ষবশ্ননাক্ষদনী’ নাটশ্নকর কয-ককাশ্ননা একটি কগৌর্ চক্ষরি সম্পশ্নকণ আশ্নলাচনা কশ্নরা।
ে) ‘এবাং ইন্দ্রক্ষেৎ’ নাটশ্নক নাটকীয় ক্ষিসাময রক্ষিে হশ্নয়শ্নে ক্ষকনা কবাঝাও।
ে) ‘এবাং ইন্দ্রক্ষেৎ’ নাটশ্নকর গানগুক্ষল নাটশ্নকর মূলভাশ্নবর কেখ্াক্ষন সহায়ক হশ্নয়শ্নে ো আশ্নলাচনা কশ্নরা।
৩। যে-য াননা এ টি প্রনের উত্তর দাও।

১০ × ১ = ১০

ক) কশ্নমক্ষির সাংজ্ঞা, স্বরূপ ও তবক্ষশষ্ট্য আশ্নলাচনা কশ্নরা।
খ্) ট্রাশ্নেক্ষি নাটশ্নকর সার্থণক নায়ক চক্ষরশ্নির তবক্ষশষ্ট্য উদাহরর্সহ আশ্নলাচনা কশ্নরা।
গ) বাাংলা রঙ্গমশ্নের ধারায় শশ্নখ্র নাটযশালাগুক্ষলর প্রাসক্ষঙ্গকো কেখ্াক্ষন বুক্ষঝশ্নয় দাও।
ঘ) নযাশনাল ক্ষর্থশ্নয়টার প্রক্ষেষ্ঠার প্রশ্নয়ােন হশ্নয়ক্ষেল ককন? এই ক্ষর্থশ্নয়টার বাাংলা রঙ্গমশ্নে কীরূপ পক্ষরবেণ ন এশ্ননক্ষেল আশ্নলাচনা
কশ্নরা।
ঙ) ‘নটী ক্ষবশ্ননাক্ষদনী’ নাটশ্নক ক্ষবশ্ননাক্ষদনী চক্ষরিটিশ্নক ক্ষনে দৃক্ষষ্ট্ভক্ষঙ্গশ্নে ক্ষবচার কশ্নরা।
চ) ‘নটী ক্ষবশ্ননাক্ষদনী’ নাটশ্নকর গঠন তবক্ষশষ্ট্য আশ্নলাচনা কশ্নরা।
ে) ‘এবাং ইন্দ্রক্ষেৎ’ নাটশ্নক মধযক্ষবত্ত েীবশ্ননর সাংকট ক্ষকভাশ্নব ধরা পশ্নড়শ্নে বুক্ষঝশ্নয় দাও।
ে) অযাবসািণ-ধমী নাটশ্নকর তবক্ষশষ্ট্য কী কী? এই োেীয় নাটক ক্ষহসাশ্নব ‘এবাং ইন্দ্রক্ষেৎ’ নাটশ্নকর সার্থণকো আশ্নলাচনা কশ্নরা।
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সময়ঃ ১ ঘন্টা

পূর্ণমানঃ ২০
দক্ষির্-প্রান্তস্থ সাংখ্যাগুক্ষল প্রশ্নের মান ক্ষনশ্নদণশক।

পরীিার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব ক্ষনশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব।
১। যে-য াননা দু’টি প্রনের উত্তর দাও।

২×২=৪

ক) ‘রেনী’ উপনযাসটি কশ্নব ককান পক্ষিকায় প্রর্থম প্রকাক্ষশে হশ্নয়ক্ষেল?
খ্) কার কলখ্া ককান ইাংরাক্ষে উপনযাশ্নসর সশ্নঙ্গ ‘রেনী’ উপনযাশ্নসর ক্ষমল আশ্নে?
গ) ‘মালে’ উপনযাশ্নস নীরোর স্বামী ও খ্ুড়েু ে কদওশ্নরর নাম কী?
ঘ) “ফু শ্নলর বযবসায় োর স্বামী নাম কশ্নরশ্নে।” কার স্বামীর কর্থা এখ্াশ্নন বলা হশ্নয়শ্নে? ‘মালে’ শশ্নব্দর অর্থণ কী?
ঙ) রাশ্নেন্দ্রর মৃেুয ক্ষকভাশ্নব ঘশ্নটক্ষেল?
চ) ‘কশষপ্রে’ উপনযাশ্নসর অপ্রধান দু’টি নারী চক্ষরশ্নির নাম কলশ্নখ্া।
ে) ‘ফক্ষসল’ গশ্নল্পর শুরুশ্নে ককান স্থাশ্ননর নাম আশ্নে? স্থানটির সীমানা কীরূপ ক্ষেল?
ে) ‘অযাক্ষিক’ গশ্নল্প গাক্ষড়র মাক্ষলশ্নকর নাম কী এবাং গাক্ষড়টির মশ্নিল কী ক্ষেল?
২। যে-য াননা এ টি প্রনের উত্তর দাও।

৬×১=৬

ক) ‘রেনী’ উপনযাশ্নসর কশষাাংশ কেটা বাস্তব হশ্নয়শ্নে আশ্নলাচনা কশ্নর কবাঝাও।
খ্) ‘রেনী’ উপনযাশ্নসর অমরনার্থ চক্ষরিটি ক্ষবশ্নেষর্ কশ্নরা।
গ) ‘মালে’ উপনযাশ্নস নীরো ও সরলার েীবশ্নন কয ঘাে-প্রক্ষেঘাে কনশ্নম এশ্নসক্ষেল ো ক্ষনশ্নের ভাষায় আশ্নলাচনা
কশ্নরা।
ঘ) ‘মালে’ উপনযাশ্নস রশ্নমন চক্ষরশ্নির গুরুত্ব সাংশ্নিশ্নপ আশ্নলাচনা কশ্নরা।

ঙ) ‘কশষপ্রে’ উপনযাশ্নস মশ্ননারমা চক্ষরশ্নির সাংক্ষিপ্ত পক্ষরচয় দাও।
চ) শরৎ-উপনযাশ্নসর ধারায় ‘কশষপ্রে’ একটি বযক্ষেক্রমী সৃক্ষষ্ট্- আশ্নলাচনা কশ্নরা।
ে) ‘ফক্ষসল’ শশ্নব্দর অর্থণ কী? শব্দটি গশ্নল্প ককান োৎপশ্নযণ বযবহৃে হশ্নয়শ্নে?
ে) ‘পরশুরাশ্নমর কুঠার’ গশ্নল্প মানবেীবশ্ননর মমণাক্ষন্তক বাস্তব সেয উদঘাটন করা হশ্নয়শ্নে – আশ্নলাচনা কশ্নরা।
৩। যে-য াননা এ টি প্রনের উত্তর দাও।

১০ × ১ = ১০

ক) মনস্তাক্ষত্ত্বক উপনযাস ক্ষহসাশ্নব ‘রেনী’ উপনযাসটি কেখ্াক্ষন সার্থণক ো আশ্নলাচনা কশ্নরা।
খ্) ‘রেনী’ উপনযাশ্নস রেনীর অন্ধত্বশ্নক কলখ্ক ক্ষকভাশ্নব বযবহার কশ্নরশ্নেন, উপনযাস আশ্নলাচনাসূশ্নি বুক্ষঝশ্নয় দাও।
গ) ‘মালে’ উপনযাস হশ্নলও কোটগশ্নল্পর লির্ কবক্ষশ – মন্তবযটি কোমার অক্ষভমেসহ আশ্নলাচনা কশ্নরা।
ঘ) ‘মালে’ উপনযাশ্নসর নামকরর্ সার্থণকো আশ্নলাচনা কশ্নরা।
ঙ) ‘কশষপ্রে’ উপনযাশ্নস কমল নাক্ষয়কা চক্ষরি ক্ষহসাশ্নব কেখ্াক্ষন সার্থণক আশ্নলাচনা কশ্নর বুক্ষঝশ্নয় দাও।
চ) ‘কশষপ্রে’ উপনযাশ্নসর কশষ প্রেটি কী? এই প্রে ক্ষকভাশ্নব উপনযাশ্নসর গক্ষেশ্নক ক্ষনয়ির্ কশ্নরশ্নে?
ে) ‘অযাক্ষিক’ গশ্নল্প মানুষ ও যশ্নির কয তনকশ্নটযর ক্ষচি অক্ষিে হশ্নয়শ্নে ো ক্ষবশ্নেষর্ কশ্নরা।
ে) পাঠয গল্পগুক্ষল অবলম্বশ্নন সুশ্নবাধ কঘাশ্নষর গশ্নল্পর নামকরশ্নর্র অক্ষভনবত্ব ক্ষনশ্নদণশ কশ্নরা।

