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FILM STUDIES – GENERAL 
 

Part I : First Paper 

Full Marks : 50 

Candidates are required to give their answers in their own 

words as far as practicable. 

 

প্রান্তলিলিত সংিযাগুলি পূর্ ণমান লনর্দণশক । 

 

বিভাগ-গ বাধ্যতামুিক। বিভাগ-ক এবং বিভাগ-খ থের্ক অন্তত একটি কর্ে প্রশ্ন লনর্ে বিনটি প্রর্শ্নে উত্তে দাও। 

 

বিভাগ – ক 

 

১।  চ্যাপলিন কীভার্ব তা াঁে ‘দয ট্র্যাম্প’ চ্লেত্রটির্ক ক্রর্ম পলের্ত কর্ে তুর্িলির্িন তাে লববের্ দাও।      [২৫] 

 

২। ‘দয কযালবর্নি অফ ডঃ কযালিগলে’-ে উদাহের্ লদর্ে জাম ণান এক্সর্প্রশনইজম-এে লমর্জ-এন-লসর্নে          

ববলশষ্ঠ্য লনর্ে আর্িাচ্না কর্ো।                                                                                                         [২৫] 

 

৩। ফোলস নব তেঙ্গ গর্ে ওঠাে লপির্ন থে কাের্গুলি কাজ কর্েলিি তা লনর্ে আর্িাচ্না কর্ো।            [২৫] 

 

বিভাগ – খ 

 

৪। থদিাও স্বাধ্ীনতা উত্তে ভাের্তে আে ণসামাজজক ববলশষ্ঠ্য ‘মাদাে ইজিো’ িলবর্ত কীভার্ব ফুর্ি উর্ঠর্ি। 

                                                                                                                                                   [২৫]                                                        

 

৫। ‘ভুবন থসাম ভােতীে চ্িজির্ত্র এক নতুন েুর্গে সূচ্না কেি।‘ – বযািযা কর্ো।                                       [২৫]                                       

 

৬। ভােতীে চ্িজির্ত্র ‘লড জজ ফাির্ক’-এে অবদান আর্িাচ্না কর্ো।                                                           [২৫]                                                           

     

বিভাগ – গ 

 

৭। লনম্নলিলিত লবষেগুলিে থের্ক যে- যকাননা পাাঁচটি  সংলিপ্ত (২০০ শর্ে) িীকা থির্িা:             [৫x৫] 

 

     ক) িুযলমোে ভাতৃদ্বে  

          

     ি) দয বাে ণ অফ এ থনশন 

 

     গ)  লবগ ফাইভ 

 

     ঘ) সাইর্কা 

 

     ঙ) লড লসকা 

      চ্) মন্তাজ 

 

      ি) কুর্োর্শাো 

 

     জ) লসর্নমা থনার্ভা  

 

      ঝ) অঙ্কুে 

 

      ঞ) থোজা      



[English Version] 

 

The figures in the margin indicates full marks. 

 

Group C is compulsory. Answer any three questions taking at least one from 

Group A and Group B 

 

                                                                   Group A 

 

1. Discuss how Chaplin matured his character ‘The Tramp’ over the years.                                              [25] 

 

2. Discuss about the distinctive features of mise-en-scene of German Expressionism with reference 

to the film ‘The Cabinet of Dr. Calligari.                                                                                                                [25]  

 

3. Discuss about the factors that influenced French New Wave to happen.                                         [25] 

 

     Group B 
 

4. Describe how the film ‘Mother India’ portrayed the socio-economic image of Post Independent 

India.                                                                                                                                                 [25] 

 

5. ‘Bhuvam Shome initiated a New Age in Indian Cinema.’ Elucidate.                                              [25] 

 

6. Discuss the contribution of D. G. Phalke in Indian Cinema.                                                            [25] 

 

      Group C 

 

7. Write short notes on any five (200 words) of the following:                                                     [5x5]   

                                               

a) Lumiere Brothers 

 

b) Birth of a Nation 

 

c) Big Five 

 

d) Psycho 

 

e) De Sica 

 

f) Montage 

 

g) Kurosawa 

 

h) Cinema Novo  

 

i) Ankur 

 

j) Roja 

 


