UG/PART III/BNGH/5TH/2020

সুবালচন্দ্র বফা বনটিন্যারয কলরজ
চূড়ান্ত াবীক্ষা ২০২০ (তৃতীয় ফলষ )
রফলয়-ফাাংরা
পূর্ষভান-২০ ত্র-ঞ্চভ
বম বকালনা একটি প্রলেয উত্তয দাও।
১) রূক-াাংলকরতক নাটক ফরলত কী বফাঝ? এাআ ধযলনয নাটলকয কলয়কটি বফরষ্ট্য উলেখ কলয
একটি ার্ষক রূক-াাংলকরতক নাটলকয রযচয় দাও।
২) বম বকালনা দুটি রফলয় ম্পলকষ াংরক্ষপ্ত াঅলরাচনা কলযা:-(ক) বরলপদপ ও বফঙ্গরর রর্লয়টায,
(খ) ফাগফাজায াযালভচায রর্লয়টায, (গ) ন্যান্যার রর্লয়টায (প্রর্ভ ফষ ), (ঘ) বফরগারছয়া
নাটযারা।
৩) ‚এ জলয় বতাভায বগৌযফ নাাআ। -াঅরভ দুফষ র নাযী ভাত্র। তুরভ ফীয, তুরভ পুরুল। াঅয াঅরভ মাাআ
াআ, নাযী ভাত্র। এ জলয় বতাভায বৌরুল নাাআ। াঅরভ াফনতরলয াঅভায যাজয় স্বীকায করয।‛ফক্তা বক? তাাঁয জীফলনয বকান্ বপ্ররক্ষলত রতরন এাআ াফস্থায ম্মুখীন লয়লছন তা াঅলরাচনা কলয
বুরঝলয় দাও।
৪) ‘ডাকঘয নাটলক বাআ ালর্ষ বকালনা কাররন ফা াঅখ্যান বনাআ। এয ভলে যলয়লছ এক স্বপ্নভয়
গীরতভয়তা মায গঠন ালনকটা গীরতকরফতায ভলতা‛- ভালরাচলকয এাআ ভন্তব্য কতখারন যুরক্তযুক্ত
তা াঅলরাচনা কলয বুরঝলয় দাও।
৫) াযাফডষ নাটক রললফ ‘এফাং াআন্দ্ররজত’ নাটকটি কতখারন ার্ষক াঅলরাচনা কলযা।

উত্তযত্র াঠালনায ঠিকানা:
bengalidept2016scbcc@gmail.com
ড. দীক দা (9851951961)
ারত ভণ্ডর (8158809611)
ভলনাজ বঘাল (9832775225)
ারজদা খাতুন (9732357765)
মুতাক ভাঃ নাজমুর মুভতাজুর ক (9733563100)

উত্তযত্র াঠালনায বল তারযখ: 18-07-2020 (রনফায)

UG/PART III/BNGH/6TH/2020

সুবালচন্দ্র বফা বনটিন্যারয কলরজ
চূড়ান্ত াবীক্ষা ২০২০ (তৃতীয় ফলষ )
রফলয়-ফাাংরা
পূর্ষভান-২০ ত্র-লষ্ঠ
বম বকালনা একটি প্রলেয উত্তয দাও।
১) ভাকালব্যয াংজ্ঞা বরলখা। ভাকাব্য কয় প্রকায? ফাাংরা বালায় বরখা একটি ভাকালব্যয বেরর্
উলেখ কলয তায াংরক্ষপ্ত রযচয় দাও।
২) ‘নীরধ্বলজয প্ররত জনা’ াফরম্বলন জনা চরযত্রটিয ারবনফত্ব াঅলরাচনা কলযা।
৩) ‘রচত্রা’কালব্যাআ যফীন্দ্রনালর্য জীফনলদফতা তত্ত্ব স্পষ্ট্বালফ প্ররতপররত লয়লছ- াঅলরাচনা
কলযা।
৪) ‘াশ্রুকর্া’ গীরতকাব্য রললফ কতখারন ার্ষক াঅলরাচনা কলযা।
৫) ‘াঅভায বকরপয়ৎ’ করফতা যচনায বপ্রক্ষাট ফর্ষনা কলয এাআ করফতায রল্পসৃরষ্ট্ রফললয় করফয
বম ারবভত প্রকারত লয়লছ তা াঅলরাচনা কলযা।
৬) ‘কযালম্প’ করফতায নাভকযলর্য ার্ষকতা াঅলরাচনা কলযা।

উত্তযত্র াঠালনায ঠিকানা:
bengalidept2016scbcc@gmail.com
ড. দীক দা (9851951961)
ারত ভণ্ডর (8158809611)
ভলনাজ বঘাল (9832775225)
ারজদা খাতুন (9732357765)
মুতাক ভাঃ নাজমুর মুভতাজুর ক (9733563100)

উত্তযত্র াঠালনায বল তারযখ: 18-07-2020 (রনফায)

UG/PART III/BNGH/7TH/2020

সুবালচন্দ্র বফা বনটিন্যারয কলরজ
চূড়ান্ত াবীক্ষা ২০২০ (তৃতীয় ফলষ )
রফলয়-ফাাংরা
পূর্ষভান-২০ ত্র-প্তভ
বম বকালনা একটি প্রলেয উত্তয দাও।
১) ‘লর্য াাঁচারী’ উন্যাল রফভূরতভূললর্য রনগষদৃরষ্ট্য বম রযচয় াওয়া মায় ব ম্বলে
াঅলরাচনা কলযা।
২) ‘করফ’ উন্যা াফরম্বলন তাযাঙ্কলযয উন্যাল াঅঞ্চররকতায বফরষ্ট্য ম্পলকষ মা জান
বরলখা।
৩) ‘াযলেয ারধকায’ উন্যাল উরগুরালনয বনতৃত্ব ফীযা রদলরও ধানী মুণ্ডায গুরুত্বও কভ
নয়। উরগুরালন ধানী মুণ্ডায ভূরভকায মূল্যায়ন কলযা।
৪) ভনস্তারিক উন্যা রললফ ‘রচলরলকাঠায বাাআ’ কতখারন ার্ষক াঅলরাচনা কলযা।
৫) ‘তালয ঘয’ গলল্প ভভতায ারন্তভ রযর্রতয জন্য তযরঙ্গনী কতটা দায়ী রছর ফলর ভলন
কলযা।
৬) ‘কুন’ গলল্প াান াঅরজজুর ক কীবালফ ভকারীন জীফন মন্ত্রর্ালক তুলর ধলযলছন তা
াঅলরাচনা কলযা

উত্তযত্র াঠালনায ঠিকানা:
bengalidept2016scbcc@gmail.com
ড. দীক দা (9851951961)
ারত ভণ্ডর (8158809611)
ভলনাজ বঘাল (9832775225)
ারজদা খাতুন (9732357765)
মুতাক ভাঃ নাজমুর মুভতাজুর ক (9733563100)

উত্তযত্র াঠালনায বল তারযখ: 18-07-2020 (রনফায)

UG/PART III/BNGH/8TH/2020

সুবালচন্দ্র বফা বনটিন্যারয কলরজ
চূড়ান্ত াবীক্ষা ২০২০ (তৃতীয় ফলষ )
রফলয়-ফাাংরা
পূর্ষভান-২০ ত্র-াষ্ট্ভ
বম বকালনা একটি প্রলেয উত্তয দাও।
১) কাররদাযরচত নাটকগুররয নাভ উলেখ কলয বম বকালনা দুটি নাটক াফরম্বলন নাটযকায রললফ
তাাঁয কৃরতলত্বয রযচয় দাও।
২) বযাম্যারিক যুলগয বেষ্ঠ গীরতকরফ বরীয কাব্যপ্ররতবায রযচয় দাও।
৩) ‚মা বেষ্ঠ কাব্য তায প্রকৃরতাআ লে ফাচযলক ছারড়লয় মাওয়া‛- রফলয়টি বুরঝলয় দাও।
৪) ‘াঅভালদয বদল যভপুরুললয একটি াংজ্ঞা াঅলছ, তাাঁলক ফরা য় রিদানন্দ। এয ভলে
াঅনন্দটিাআ লে ফ বললয কর্া, এয লয াঅয বকালনা কর্া বনাআ-ার্চ এাআ যফীন্দ্রনার্াআ একদা
ফলররছলরন ারলতযয উলেশ্য বৌন্দমষ সৃরষ্ট্।’ -যফীন্দ্রনালর্য এাআ ভন্তব্যদ্বয় রক াভঞ্জস্যলমাগ্য?
‘ারতয’ প্রফলেয মূর ফক্তব্য াঅলরাচনা কলয বতাভায যুরক্ত বদখাও।
৫) প্রফালদ ফাঙারর জীফন ও ভাজ কীবালফ প্রবারফত তা াঅলরাচনা কলযা।
৬) বতাভায াঠযসূরচয ান্তর্ভষক্ত বম বকান একটি গলল্পয নাটযরূ দান কলযা।

উত্তযত্র াঠালনায ঠিকানা:
bengalidept2016scbcc@gmail.com
ড. দীক দা (9851951961)
ারত ভণ্ডর (8158809611)
ভলনাজ বঘাল (9832775225)
ারজদা খাতুন (9732357765)
মুতাক ভাঃ নাজমুর মুভতাজুর ক (9733563100)

উত্তযত্র াঠালনায বল তারযখ: 18-07-2020 (রনফায)

