
B.A.B.A.B.A.B.A.    5555thththth    SemesterSemesterSemesterSemester    ((((GeneralGeneralGeneralGeneral) 2020 ) 2020 ) 2020 ) 2020 (CBCS)    
বাংলা বাংলা বাংলা বাংলা ((((সা�ািনকসা�ািনকসা�ািনকসা�ািনক))))    

        CourseCourseCourseCourse    : : : : DSEDSEDSEDSE––––2222    
    দি&ণ (া)* মান পূণ.মােনর িনেদ.শকদি&ণ (া)* মান পূণ.মােনর িনেদ.শকদি&ণ (া)* মান পূণ.মােনর িনেদ.শকদি&ণ (া)* মান পূণ.মােনর িনেদ.শক    

যথাস4ব িনেজর ভাষায় উ:র িলখেত হেবযথাস4ব িনেজর ভাষায় উ:র িলখেত হেবযথাস4ব িনেজর ভাষায় উ:র িলখেত হেবযথাস4ব িনেজর ভাষায় উ:র িলখেত হেব    
    সময়সময়সময়সময়    : : : : িতন ঘ?া                                                                        পূণ. মানিতন ঘ?া                                                                        পূণ. মানিতন ঘ?া                                                                        পূণ. মানিতন ঘ?া                                                                        পূণ. মান    : : : : ৬০৬০৬০৬০                                                                                        

    
উ:রপB সব.ািধক পেনেরা পৃEার মেধF সGূণ. করেত হেবউ:রপB সব.ািধক পেনেরা পৃEার মেধF সGূণ. করেত হেবউ:রপB সব.ািধক পেনেরা পৃEার মেধF সGূণ. করেত হেবউ:রপB সব.ািধক পেনেরা পৃEার মেধF সGূণ. করেত হেব    

    
    

১১১১) ) ) ) েযেযেযেয----েকােনা ছিট (েMর সংে&েপ উ:র দাও েকােনা ছিট (েMর সংে&েপ উ:র দাও েকােনা ছিট (েMর সংে&েপ উ:র দাও েকােনা ছিট (েMর সংে&েপ উ:র দাও ::::                                                                                                            ৬৬৬৬XXXX৫৫৫৫    ====৩০৩০৩০৩০    

ক) বাংলা নাটেকর (থম পেব. অ(ধান নাটকার িহেসেব উেমশচU িমেBর অবদান িবচার কেরা।  

খ) (হসন রচিয়তা িহেসেব মাইেকল মধুসূদন দে:র কৃিতX আেলাচনা কেরা।                                                 

গ) সামািজক নাটক রচনায় িগিরশচU েঘােষর অবদান সংে&েপ েলেখা[                                                                                             
ঘ) নাটFকার িহেসেব রামনারায়ণ তক.রে\র কৃিতX সংে&েপ আেলাচনা কেরা।                                                                              

ঙ) রেমশচU দ: রিচত েয-েকােনা একিট ঐিতহািসক উপনFােসর িবষয়ব` সGেক. আেলাচনা কেরা।                           

চ) উিনশ শতেকর সময়পেব. েলখা রবীUনােথর েয-েকােনা একিট উপনFাস সGেক. আেলাচনা কেরা।                                                              

ছ) ঔপনFািসক িহেসেব সcীবচU চেdাপাধFােয়র কৃিতX িবচার কেরা।                                                         

জ) উিনশ শতেকর েয-েকােনা একজন অ(ধান ঔপনFািসক সGেক. সংে&েপ আেলাচনা কেরা।                                  

 
২২২২) ) ) ) েযেযেযেয----েকােনা িতনিট (েMর সংে&েপ উ:র দাও েকােনা িতনিট (েMর সংে&েপ উ:র দাও েকােনা িতনিট (েMর সংে&েপ উ:র দাও েকােনা িতনিট (েMর সংে&েপ উ:র দাও                            :                           :                           :                           :৩৩৩৩ XXXX১০১০১০১০    ====৩০৩০৩০৩০    

ক) বাংলা নাটেকর ধারায় েজFািতিরUনাথ ঠাকুেরর অবদান আেলাচনা কেরা[ 
খ) বাংলা নাটেকর ইিতহােস (হসনকার দীনবgু িমেBর hiX পয.ােলাচনা কেরা।  

গ) নাটFকার িহেসেব অমৃতলাল বসুর কৃিতX আেলাচনা কেরা।  

ঘ) ঐিতহািসক েরামাj-রচিয়তা িহেসেব বিkমচেUর কৃিতX িবচার কেরা।                                                                                           

ঙ) ঔপনFািসক িহেসেব তারকনাথ গেlাপাধFােয়র িবিশmতাhিল আেলাচনা কেরা[                                            
 
 
 
 

 

 

 


