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B.A. 4th Semester (Honours) Examination, 2022 (CBCS) 

Subject: Bengali 

Course: CC-10 

Time: 3hrs.                                                                                          Full Marks: 60 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক  
পরীিার্ণীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব  

 
 
১। যয-যকাশ্নো দশক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও :                                                     ২x১০ =২০ 

ক) ‘নীলদর্পণ’ নাটককর ভূমিকায় ললখক কাকদর হাকে নীলদর্পণ অর্পণ ককরকেন এবং কী উপাশ্নয় োাঁর নাটক 
রচনার র্মরশ্রি সফল হকব িকন ককরকেন? 
খ) ‘নীলদর্পণ’ নাটকমট প্রকাকের সিয় ললখককর নাি কী মেল? লেিস লং এই নাটকমটর ইংকরমে অনুবাকদর 
নাি কী মদকয়মেকলন? 
গ) ‘কাঙ্গাকলর কথা বামস হ’লল খাকট’—কাঙ্গাল লক? োাঁর কথামট কী?  
ঘ) ‘মক উঠানই মেল, লেন লঘাড় লদৌকড়র িাঠ,’—কাকদর উঠাকনর কথা বলা হকয়কে? োকদর অবস্থা লকিন মেল  
লস মবষকয় আর কী োনা োয়?  
ঙ) ‘আমিন সুিুমি েযান বাগ্’—আমিকনর নাি কী? লস লোর ককর রাইচরকণর লকান্ েমিকে নীকলর দাগ িাকর? 
চ) ‘োলা েুমি বড় না-লাকয়ক আকে।’—লক লকন এ কথা বকলমেল? 
ে) ‘দুকটা নামক দল হকয়কে, িুই আোকদর দকল।’—দুই দকলর র্মরচয় দাও। 
ে) ‘এই আইনটা েযািচাাঁকদর দাদা হইয়াকে।’—লকান আইকনর কথা বলা হকয়কে? লসমটকক েযািচাাঁকদর দাদা 
বলা হকয়কে লকন? 
ঝ) ‘আে বুককর বসন মোঁকড় লফকল’ গানমট লকান রাগ ও োকল গাওয়ার মনকদপে আকে? 
ঞ) লেকলর দলকক ধরার েনয লকেশ্বর কাকদর আকদে মদকয়কে? 
ট) ‘আমি েে বকড়া গদপভ নই।’—লক কাকক এ কথা বকলকে? লকন বকলকে? 
ঠ) ‘মনকেরা লদাষ ককর আিাকক োমি!’—কারা কী লদাষ ককরকে? োমিই বা কী?  
ড) ‘কোিার কে মদকনর েুমট’—কারা এই প্রশ্ন ককরকে? োর েুমট কে মদকনর?  
ঢ) ‘ঐ লে গানটা আে গাইকল ওটা আে মঠক হল না।’—বক্তা লক? লকান গানমট লক গাইল? 
ণ) ‘দ্বার খুকলকে োাঁর।’—বক্তা লক? কার দ্বার খুকলকে? 
 
২। যয-যকাশ্নো চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও :                                                     ৫x৪ =২০ 

ক) ‘েুই আবাগী লকান্ মদন িোমব লদকমচ।’—লক কাকক এ কথা বকলকে? প্রসঙ্গ উকেখ ককর বক্তবযমটর কারণ 
বুমঝকয় দাও।            
খ) ‘প্রাণনাথ, অলঙ্কার আকগ না শ্বশুর আকগ’—প্রসঙ্গ উকেখ ককর বযাখযা ককরা।  
গ) ‘যেক্ষকয়াছ এইবার কাশ্নয়শ্নের ঘায়। / লবানাই বাবার বাবা হার লিকন োয়।।’—এই উদৃ্ধমের আকলাকক  
কাকয়ে চমরত্রমটর র্মরচয় দাও।  
ঘ) ‘অে বকড়া ললাককক মনকয় আিার সুমবকধ হকব না, আমি এঁশ্নকই চাই।’ লক কাকক লকন চান? এই উমক্তর 
আকলাকক োাঁকক চাওয়া হকয়কে যসই চমরত্রক্ষির র্মরচয় দাও।  
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ঙ) ‘আে এিন হার আনকি লহকরমে, লকাকনা েুকদ্ধ এিনমট ঘটকে র্ারে না।’—লক এ কথা বকলকে? এই 
হাকরর োৎর্েপমট বুমঝকয় যিশ্নখ্া।  
চ) ‘কদকখা ঠাকুর, লোিার িন্তর েমদ মফমরয়া না নাও লো ভাকলা হকব না বলমে।’—লক কাকক লকান িন্ত্র 
মফমরকয় মনকে বকলকে? এই িকন্ত্রর ফকল োর কী হকয়কে?  
 

৩। ক্ষেশ্নচর প্রেগুক্ষির উত্তর দাও :                                                         ১০x২ =২০ 

ক) ট্রাকেমডর উর্াদান েকথষ্ট থাকা সকেও ‘নীলদর্পণ’ নাটকমট লকন সাথপক ট্রাকেমড হকে র্াকরমন ো বযাখযা 
ককরা।  

অথবা 
ভকেের চমরত্র মনিপাকণ দীনবনু্ধ মিকত্রর দেো ‘নীলদর্পণ’ নাটকক কেটা লদখা োয় এই নাটককর চমরত্রগুমল 
মবচার ককর ো প্রিাণ কযরা।  
খ) ‘রাো হকে লগকল সন্ন্যাসী হওয়া চাই।’—এই উমক্তর আকলাকক বক্তার চমরত্রমট মবকেষণ কশ্নরা।  

অথবা 
‘োরকদাৎসব’ নাটককর গানগুমল নাটককর র্কে কেটা অর্মরহােপ হকয় উঠকে লর্করকে ো েুমক্তসহ মবকেষণ 
ককর ললযখ্া।  
 

 


