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পতৰ্ –DSE 1B

নাটক

১। িনেচর পৰ্শ্নগুিল েথেক েয েকােনা ছয়িট পৰ্েশ্নর উত্তর দাও

৬X৫=৩০

(ক) পুরাণ কািহিনিভিত্তক নাটক রচনায় মধু সূদন দেত্তর দক্ষতার পিরচয় দাও [
(খ) অনু বাদ নাটক রচনায় েজMািতিরন্দৰ্নাথ ঠাকুেরর অবদান আেলাচনা কেরা [
(গ) বাংলা নাটMসািহেতM িজ.িস. গুেপ্তর স্থান িনরূপণ কেরা[
(ঘ) বাংলা নাটMসািহেতM পৰ্হসন রচনায় দীনবন্ধু িমেতৰ্র স্থান স্থায়ী েকন, তা আেলাচনা কেরা[
(ঙ) বাংলা নাটMসািহেতM শেখর িথেয়টােরর গুরুতব্ আেলাচনা কেরা [
(চ) টীকা েলেখা : নাটM িনয়ন্তৰ্ণ আইন
(ছ) গীিতনাটক রচনায় িগিরশচন্দৰ্ েঘােষর কৃিতেতব্র পিরচয় দাও [
(জ) মেনােমাহন বসু র নাটM পৰ্িতভার পিরচয় দাও [

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

।

(ক) বাংলা নাটেকর ইিতহােস পৰ্থম পবর্ বেল িচিহ্নত পযর্ায়িটর সংিক্ষপ্ত পিরচয় দাও [
(খ) ইিতহাসেকিন্দৰ্ক নাটক রচনায় েজMািতিরন্দৰ্নাথ ঠাকুেরর দক্ষতার পিরচয় দাও [
(গ) বাংলা নাটMসািহেতMর ইিতহােস উেমশচন্দৰ্ িমেতৰ্র গুরুতব্ আেলাচনা কেরা [
(ঘ) সামািজক নাটক রচনায় িগিরশচন্দৰ্ েঘােষর অবদান িবেশ্লষণ কেরা [
(ঙ) উিনশ শতেকর বাংলা ভিক্তবাদী নাটMচচর্ার গুরুতব্ েলেখা [

১০x
১০x৩=৩০

অথবা
পতৰ্ –DSE 2B পৰ্বন্ধ
১। িনেচর পৰ্শ্নগুিল েথেক েয েকােনা ছয়িট পৰ্েশ্নর উত্তর দাও ।
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(ক) বাংলা পৰ্বন্ধ রচনায় রামেমাহন রােয়র গৃ হীত গদMরীিত সম্পেকর্ আেলাচনা কেরা[
(খ) বাংলা পৰ্বন্ধ রচনায় একজন মিহলা পৰ্াবিন্ধেকর কৃিতেতব্র পিরচয় দাও[
(গ) বাংলা পৰ্বন্ধ রচনােত ভূ েদব মুেখাপাধMােয়র অবদান আেলাচনা কেরা[
(ঘ) পৰ্বন্ধ সািহেতM েদেবন্দৰ্নাথ ঠাকুেরর স্থান িনরূপণ কেরা[
(ঙ) পৰ্বন্ধ কােক বেল? পৰ্বেন্ধর উদাহরণ েশৰ্িণিবনMাস কেরা[
(চ) উিনশ শতেকর পৰ্বন্ধ রচনার ভাষা িবষেয় আেলাচনা কেরা[
(ছ) সঞ্জীবচন্দৰ্ চেট্টাপাধMােয়র গৰ্েন্থর িবেশষতব্ আেলাচনা কেরা[
(জ) টীকা েলেখা : পৰ্ভাবতী সম্ভাষণ।
২। েয েকােনা িতনিট পৰ্েশ্নর উত্তর দাও ।
(ক) বাংলা পৰ্বন্ধসািহেতM িবদMাসাগেরর অবদান িনেজর ভাষায় েলেখা[
(খ) বাংলা পৰ্বন্ধ রচনায় অক্ষয়কুমার দেত্তর ভাষারীিতর পিরচয়[
(গ) বাংলা পৰ্বন্ধসািহেতM মৃ তুMঞ্জয় িবদMালংকােরর স্থান িনরূপণ কেরা[
(ঘ) বিঙ্কমচেন্দৰ্র পূ ব-র্ পযর্ন্ত বাংলা পৰ্বন্ধ সািহেতMর ধারাবািহক ইিতহাসিট েলেখা[
(ঙ) লঘু িবষয়েকিন্দৰ্ক পৰ্বন্ধ রচনায় বিঙ্কমচন্দৰ্ চেট্টাপাধMােয়র কৃিততব্ আেলাচনা কেরা[
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