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নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনি থেকে থে-থেোিও দু’নির উত্তর দোওঃ     ২X১৫=৩০ 

১। েৃশণ চন্দকরর “থেকশোয়োর এক্সকপ্রস” িোমে গকে থদশভোকগর থপ্রক্ষোেকি সোম্প্রদোনয়ে নিকেকের থে 

েনরচয় েোওয়ো েোয়  তো আকিোচিো েকরো।                                                       ১৫                                                             

২। কু্ষধো, িযোনধ ও মৃতুযর সকে মোিুকের নচরন্তি িড়োইকে িুি েোছ থেকে থদিোর ফকি রকমকশর জীিি 

সম্পকেে দৃনিভনের থে িদি িক্ষয েরো েোয়, তো থগোেীিোে মহোনন্তর “নেিঁেকড়” গে অিিম্বকি আকিোচিো 

েকরো।                                                                                    ১৫  

৩। েীভোকি মীিো েন্দস্বোমীর “নসক্স আওয়োর অফ থচনিনি” ও েিযোণী ঠোেুর চোিঁড়োকির “অশ্বকমকধর 

থ োড়ো” নিিেোনচত নেছু থেৌরোনণে আিযোকির েুিমম েিযোয়কণর মোধযকম জোত-েোত নিভোনজত সমোকজ 

েুরুেতকের নিরুকে েন্ঠস্বর থতোকি তো নিকেেণোত্মেভোকি আকিোচিো েকরো।                      ১৫ 

৪। েীভোকি থহোসোাং মোকচেন্ট জীিিোিন্দ দোকশর “িিিতো থসি”, এেজি েুরুকের দৃনিভনে থেকে েকড়ি, 

থে েুরুে স্বকে েুরুেকদর েোমিো েকর। - “েোউকসন্ডস অফ ইয়োরোস আর থময়োরনি থে” েনিতো প্রসকে 

িযোিযো েকরো।                                                                                ১৫   

৫। িোদি সরেোকরর ‘নমনছি’ িোিকে নমনছকির ধোরণোনিকে এেইসকে নিেয়গত ভোকি এিাং িোিয-আনেকের 

নদে থেকে প্রকয়োগ েরো হকয়কছ – িযোিযো েকরো।                                                ১৫ 

৬।  িোদি সরেোর প্রিনতেত তৃতীয় ধোরোর িোিকের প্রনতভম  নহকসকি ‘নমনছি’ িোিেনির গুরুত্ব আকিোচিো 

েকরো।                                                                                       ১৫ 



নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনি থেকে থে-থেোিও দু’নির উত্তর দোওঃ    

 ২X৫=১০ 

৭। সুন্দরো রোমোস্বোমীর “অি এনিকয়ি সকয়ি” গকে িণে বিেকমযর থে রূে ফুকি ওকঠ, তোর নিেকয় সাংকক্ষকে 

আকিোচিো েকরো।                                                                          ৫ 

৮। েৃশণ চন্দকরর “থেকশোয়োর এক্সকপ্রস” িোমে গকে থেিনির তোৎেেে েী তো সাংকক্ষকে আকিোচিো েকরো।                                                                                         

৫  

৯। েিযোণী ঠোেুর চোিঁড়োকির “অশ্বকমকধর থ োড়ো” েনিতোয় েনি থেি থিহুিোকে তোিঁর িনু্ধ িকি মকি েকরি 

েিি নতনি তোিঁর অসফি থপ্রকমর গে িকিি? - আকিোচিো েকরো।                                  ৫ 

১০। েীভোকি িোমকদি ধসোি তোিঁর “কু্ষধো” েনিতোয় ‘কু্ষধো’ শকের নিনিধ অেে উকমোনচত েকরকছি? - 

নিকেেণ েকরো।                                                                               ৫ 

১১। ‘নমনছি’ িোিকে িুকড়ো এিাং থিোেো চনরত্রেকয়র েোরস্পনরে সম্পকেের গুরুত্ব িযোিযো েকরো।    ৫ 

১২। ‘নমনছি’ িোিকে থেোরোকসর িযিহোর েীভোকি গুরুত্বেমণে ভম নমেো েোিি েকর সাংকক্ষকে আকিোচিো েকরো।    

৫ 

 [English Version] 

Answer any two from the following questions:     2X15=30 

1. Discuss how Krishan Chander’s “Peshawar Express” unfolds communal violence 

in the backdrop of Partition.                                                    15 

2. Discuss how Ramesh’s view of life changes as he observes closely the eternal 

struggle of man with hunger, disease and death, with reference to Gopinath 

Mohanty’s short story “Ants”.                                                       15 

3. How does Meena Kandasamy’s “Six Hours of Chastity” and Kalyani Thakur 

Charal’s “Ashwamedher Ghora”, both raises voices against patriarchy in the 



caste society with reassessing the selected mythological narratives. -Critically 

explain.                                                                           15 

4. How does Hoshang Merchant read Jibanananda Das’s “Banalata Sen” from the 

perspective of a man who desires men in his dream? -Explain with reference to 

the poem, “Thousands of Years are Merely Play”.                                            15 

5. The concept of procession has been employed in Badal Sircar’s play ‘Procession’ 

thematically as well as a theatrical device - Elaborate.                         15 

6. Discuss the importance of ‘Procession’ as a representative play of the Third 

Theatre movement initiated by Badal Sircar.                                     15 

Answer any two (2) from the following questions:     2X5=10 

7. Write a brief note on racial discrimination as represented in Sundara 

Ramaswamy’s “On Alien Soil”.                                                  5 

8. Discuss briefly how the train becomes significant in Krishan Chander’s 

“Peshawar Express”.                                                            5  

9. Why does the poet consider Behula as her friend while talking about her 

unsuccessful love story in Kalyani Thakur Charal’s “Ashwamedher Ghora”? -

Discuss.                                                                               5 

10. How does Namdeo Dhasal unfold multiple meanings of the word hunger in his 

poem “Hunger”? - Explain.                                                                                            5 

11. Explain the significance of the mutual relationship between the characters Buro 

and Khoka in ‘Procession’.                                                          5 
12. Discuss briefly how the use of chorus plays an important part in ‘Procession’. 5  
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থে-থেোকিো দু’নি প্রকশ্নর উত্তর দোওঃ       ২X৫=১০ 

১। নিমেিো েুতুকির “থে থমকয়নি িিকরর েোগজ থিকচ”, েনিতো অিিম্বকি জীনিেোর জিয িড়কত েোেো 

থমকয়নির অসহোয়তো সাংকক্ষকে িযোিযো েকরো।                                                          ৫ 

২। “I lie alone and think of a hand”, েনি থেি এেোেীত্ব অিুভি েরকছি এিাং থেহ ও ভোিিোসোর 

এেনি হোত েোমিো েরকছি? - আকিোচিো েকরো।                                                     ৫ 

৩। থগোপীিোে মহোনন্তর “নেিঁেকড়” গকে জিজোনতর জীিিেোেি থেমি ভোকি উেস্থোনেত হকয়কছ সাংকক্ষকে 

আকিোচিো েকরো।                                                                                   ৫ 

৪। সুন্দরো রোমোস্বোমীর “অি এনিকয়ি সকয়ি” গকে চুনিনভনত্তে শ্রনমেকদর অিস্থো েীভোকি উেস্থোনেত হকয়কছ 

সাংকক্ষকে আকিোচিো েকরো।                                                                           ৫ 

৫। ‘নমনছি’ িোিকে থিোেো থেি “প্রনতনদি িুি” হকয় েোয়? িযোিযো েকরো।                                ৫ 

৬। থদশীয় ঐনতহয ও েোশ্চোতয অনভিকয়র ধোরো এই দুনিকেই অনতক্রম েরকত চোয় তৃতীয় ধোরোর নেকয়িোর – 

সাংকক্ষকে আকিোচিো েকরো।                                                                            ৫ 

[English Version] 

Answer any two from the following:     2X5=10 

1. Briefly describe the helplessness of the lady fighting for livelihood in Nirmala 

Putul’s “The Lady who Sells Newspapers”.                                         5 

2. “I lie alone and think of a hand”, why does the poet feel lonely and desire a hand 

of affection and love? -Discuss.                                                         5 

3. Comment briefly on Gopinath Mohanty’s representation of tribal life in “Ants”.  5 



4. Describe briefly the conditions of the indentured labourers with reference to 

Sundara Ramaswamy’s “On Alien Soil”.                                         5 

5. What is the reason behind Khoka getting “murdered everyday” in the play 

‘Procession’?  Elucidate.                                                             5 

6.  Third Theatre wants to go beyond both the indigenous traditions and the Western 

forms of performance – Discuss briefly.                                               5 


