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বাংলাবাংলাবাংলাবাংলা    ((((েজনােরলেজনােরলেজনােরলেজনােরল))))    

        CourseCourseCourseCourse    ––––    DSE 1B/2B DSE 1B/2B DSE 1B/2B DSE 1B/2B                                                                                                                                                                                                                  
    দি-ণদি-ণদি-ণদি-ণ    /া01/া01/া01/া01    মানমানমানমান    পূণ5মােনরপূণ5মােনরপূণ5মােনরপূণ5মােনর    িনেদ5শকিনেদ5শকিনেদ5শকিনেদ5শক    

যথাযথাযথাযথা    স;বস;বস;বস;ব    িনেজরিনেজরিনেজরিনেজর    ভাষায়ভাষায়ভাষায়ভাষায়    উ@রউ@রউ@রউ@র    িলখেতিলখেতিলখেতিলখেত    হেবহেবহেবহেব    
    

    সময়সময়সময়সময়    ––––িতনিতনিতনিতন    ঘEাঘEাঘEাঘEা                                                                                                                                                                                                                                                                                                    পূণ5পূণ5পূণ5পূণ5    মানমানমানমান    ----৬৬৬৬০০০০                                                                                        

উ@রপI সব5ািধক পেনেরা পৃLার মেধM সNূণ5 করেত হেবউ@রপI সব5ািধক পেনেরা পৃLার মেধM সNূণ5 করেত হেবউ@রপI সব5ািধক পেনেরা পৃLার মেধM সNূণ5 করেত হেবউ@রপI সব5ািধক পেনেরা পৃLার মেধM সNূণ5 করেত হেব    

                                                      

                                   পIপIপIপI    ––––DSE  1B   DSE  1B   DSE  1B   DSE  1B   নাটকনাটকনাটকনাটক     

১১১১।        িনেচরিনেচরিনেচরিনেচর    /RSিল/RSিল/RSিল/RSিল    েথেকেথেকেথেকেথেক        েযেযেযেয    েকােনােকােনােকােনােকােনা    ছয়িটছয়িটছয়িটছয়িট    /েRর/েRর/েRর/েRর    উ@রউ@রউ@রউ@র    দাওদাওদাওদাও                                                                                                                        ৬৬৬৬XXXX৫৫৫৫====৩০৩০৩০৩০                                                                                            

(ক) পুরাণ কািহিনিভি@ক নাটক রচনায় মধুসূদন দে@র দ-তার পিরচয় দাও [   
(খ) অনুবাদ নাটক রচনায় েজMািতির]নাথ ঠাকুেরর অবদান আেলাচনা কেরা [   
(গ) বাংলা নাটMসািহেতM িজ.িস. Sেaর  1ান িনbপণ কেরা[  
(ঘ) বাংলা নাটMসািহেতM /হসন রচনায় দীনবdু িমেIর 1ান 1ায়ী েকন, তা আেলাচনা কেরা[     
(ঙ) বাংলা নাটMসািহেতM শেখর িথেয়টােরর Sfg আেলাচনা কেরা [    
(চ) টীকা েলেখা :  নাটM িনয়iণ আইন   
(ছ) গীিতনাটক রচনায় িগিরশচ] েঘােষর কৃিতেgর পিরচয় দাও [   
(জ) মেনােমাহন বসুর নাটM /িতভার পিরচয় দাও [ 
 

২২২২।    িনেচরিনেচরিনেচরিনেচর    /RSিল/RSিল/RSিল/RSিল    েথেকেথেকেথেকেথেক    েযেযেযেয----েকােনােকােনােকােনােকােনা    িতনিটিতনিটিতনিটিতনিট    /েRর/েRর/েRর/েRর    উ@রউ@রউ@রউ@র    দাওদাওদাওদাও    ।।।।                                                                                                        ১০১০১০১০xxxx৩৩৩৩====৩০৩০৩০৩০                                                                                                                                    

(ক) বাংলা নাটেকর ইিতহােস /থম পব5 বেল িচিlত পয5ায়িটর সংি-a পিরচয় দাও [     
(খ) ইিতহাসেকি]ক নাটক রচনায় েজMািতির]নাথ ঠাকুেরর দ-তার পিরচয় দাও [  
(গ) বাংলা নাটMসািহেতMর ইিতহােস উেমশচ] িমেIর Sfg আেলাচনা কেরা [   
(ঘ) সামািজক নাটক রচনায় িগিরশচ] েঘােষর অবদান িবেmষণ কেরা [   
(ঙ) উিনশ শতেকর বাংলা ভিnবাদী নাটMচচ5ার Sfg েলেখা [ 
 



 

          

    

পIপIপIপI    ––––DSE  2B DSE  2B DSE  2B DSE  2B     /বd/বd/বd/বd    

১১১১।        িনেচরিনেচরিনেচরিনেচর    /RSিল/RSিল/RSিল/RSিল    েথেকেথেকেথেকেথেক    েযেযেযেয    েকােনােকােনােকােনােকােনা    ছয়িটছয়িটছয়িটছয়িট    /েRর/েRর/েRর/েRর    উ@রউ@রউ@রউ@র    দাওদাওদাওদাও    ।                                                                                                                ৬৬৬৬xxxx৫৫৫৫====৩০৩০৩০৩০            

(ক) বাংলা /বd রচনায় রামেমাহন রােয়র গৃহীত গদMরীিত সNেক5 আেলাচনা কেরা[   
(খ) বাংলা /বd রচনায় একজন মিহলা /াবিdেকর কৃিতেgর পিরচয় দাও[   
(গ) বাংলা /বd রচনােত ভূেদব মুেখাপাধMােয়র অবদান আেলাচনা কেরা[   
(ঘ) /বd সািহেতM েদেব]নাথ ঠাকুেরর 1ান িনbপণ কেরা[  
(ঙ) /বd কােক বেল? /বেdর উদাহরণ েqিণিবনMাস কেরা[     
(চ) উিনশ শতেকর /বd রচনার ভাষা িবষেয় আেলাচনা কেরা[  
(ছ) সrীবচ] চেsাপাধMােয়র tেuর িবেশষg আেলাচনা কেরা[  
(জ) টীকা েলেখা : /ভাবতী স;াষণ। 

২২২২।    েযেযেযেয    েকােনােকােনােকােনােকােনা    িতনিটিতনিটিতনিটিতনিট    /েRর/েRর/েRর/েRর    উ@রউ@রউ@রউ@র    দাওদাওদাওদাও    ।                                                                                                                                                                                                        ৩৩৩৩xxxx১০১০১০১০====৩০৩০৩০৩০            

(ক) বাংলা /বdসািহেতM িবদMাসাগেরর অবদান িনেজর ভাষায় েলেখা[ 
(খ) বাংলা /বd রচনায় অ-য়কুমার দে@র ভাষারীিতর পিরচয়[ 
(গ) বাংলা /বdসািহেতM মৃতুMrয় িবদMালংকােরর 1ান িনbপণ কেরা[ 
(ঘ) বিvমচে]র পূব5-পয50 বাংলা /বd সািহেতMর ধারাবািহক ইিতহাসিট েলেখা[ 
(ঙ) লঘু িবষয়েকি]ক /বd রচনায় বিvমচ] চেsাপাধMােয়র কৃিতg আেলাচনা কেরা[ 
 

 অথবা  


