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( Honours ) 

( 3
rd

  Semester ) 
Course No. : BNGH - 301 

(Bengali Natak-1) 

ূর্ণভান : ৫০ 

াঈত্তীর্ণভান : ১৭ 

ভ : ২ খণ্টা 

ার্শ্ণস্থ াংঔো ূর্ণভান হনত্দণও 

 

১। ‘এত্ওাআ হও ফত্র বেযা’ প্রনহি প্রথভ কওাথা াহবনীয  এফাং ওয 

হিস্টাত্ব্দ? ‚ভদ ভা কঔত্ ঢরাঢহর ওত্োআ হও বে  ?‛ াংরাহি ওায এফাং 

ওাত্ও াঈত্যে ওত্য ফরা ? ‘এত্ওাআ হও ফত্র বেযা’ প্রত্নয হফলফস্তু 

াঅত্রাঘনা ওত্য নাভওযত্র্য াথণওযা প্রহযন্ন ওত্যা।             ১+১+১২=১৪  

াথফা 

‘এত্ওাআ হও ফত্র বেযা’ প্রত্নয দুাআচন নফেফাফুয নাভ করত্ঔা। নফেফঙ্গযা 

জ্ঞানঘঘণায নাত্ভ কম বা ভদোন ওত্য ফেহবঘাত্য হরপ্ত য কাআ বায নাভ হও 

এফাং কিা কওান্  াড়াত্য হঙর? প্রন াফরম্বত্ন ফাফাচী ঘহযত্ত্রয গুরুত্ব হফঘায 

ওত্যা।                               ২+২+১০=১৪ 

 

২। ‘কভফায যন’ নািত্ওয যঘনা ার ওয? নািওহি কভাি ও াত্ি যহঘয? 

নািত্ও ককাহফন্দ হাংত্য হযঘ হও? ওরোর্ী ওায ওনো হঙত্রন? নািও 

াফরম্বত্ন াভয হাং ঘহযত্রহি াঅত্রাঘনা ওত্যা।        ১+১+১+১+১০=১৪ 

াথফা 

‚হওত্য কাও ওহয বাাআ-াঅফায কযাযা ভানুল ’।‛ ‘কভফায যন’ নািত্ওয 

কল দৃত্ে এাআ কানহি কাায চনে ঘাযর্ীকর্ত্ও কও ানুত্যাধ ওত্যহঙর এফাং 

কানহি যাত্দয কও হহঔত্হঙর? ‘কভফায যন’ নািত্ও কভাি কাত্নয াংঔো ওয ? 

নািেওাহনীয কহয  হযর্হয ৃহষ্ট্ত্য কানগুত্রায বূহভওা হনত্ াঅত্রাঘনা ওত্যা। 

   ২+১+১১=১৪ 

  

৩। ‘চনা’ নািও ও াত্ি যহঘয এফাং াংত্মাহচয ািহিয নাভ হও? নীরধ্বচ 

কওান্  যাত্চেয যাচা হঙত্রন এফাং প্রফীয ঘহযত্ত্রয ত্ঙ্গ যাাঁয ম্পওণ হও হঙর ? 

নািও াফরম্বত্ন প্রফীয ঘহযত্ত্র নাত্ওাহঘয গুত্র্য হযঘ দা। 

   ২+২+১০=১৪  

াথফা 

‘চনা’ নািত্ও ওল্পযরু রূ কও ধাযর্ ওত্যহঙত্রন? এাআ নািত্ও হযবহক্ত, 

কঙ্গাবহক্ত  ভাযৃবহক্ত কম হযনহি ঘহযত্রত্ও াফরম্বন ওত্য প্রওাহয ত্ত্ঙ কাআ 

ঘহযত্র হযনহিয নাভ াঈত্েঔ ওত্যা। ‘চনা’ নািত্ও বহক্তয  নািেয ওযদূয 

ভন্ব রাব ওত্যত্ঙ, াঅত্রাঘনা ওত্যা।                           ১+৩+১০=১৪  

 

৪। কম কওাত্না দুহি হফলত্ াংহক্ষপ্ত াঅত্রাঘনা ওয :                   ৪X ২=৮ 

(ও)‘এত্ওাআ হও ফত্র বেযা’ প্রত্নয নফওুভায ঘহযত্র  

(ঔ) ‘কভফায যন’ নািত্ওয ওরোনী ঘহযত্র 

(ক) ‘কভফায যন’ নািত্ও নািে াংরা যঘনা নািেওাত্যয ওৃহযত্ব  

(খ) ‘চনা’ নািত্ওয নীরধ্বচ ঘহযত্র  

 

*** 
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