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দক্ষ পারা সংখ্াাকল প্রান কনরদদেক।

পরী্াষদীরদর যষাসমব কনরের ভাষায় উতর কদরে হরব।

১। যযরকারনা পাঁচকট পর্র উতর দাও: ১X৫

ক) আগা দুর দ্ বনী ষাকাকালীন বৃদ সাোহারনর যদখারোনার ভার কার ওপর পরেকিল?

খ) ‘ককং লীয়র’ নাটরকর এককট চকরর্র সর্ ‘সাোহান’ নাটরকর এককট চকরর্র সাদৃে্ আরি। যসকট যকান চকর্?

্) সাোহারনর কন্ার নার কী?

ঘ) নাকদরা যক?

ঙ) দুঃসরবর ন্রী’ নাটরক যকান েহররর কচ্ ধরা পরেরি?

চ) ‘দুঃসরবর ন্রী’ নাটরকর পূকষদরা বসু কার ব্কক্ে সকচব কিরলন?

ি) “যখরে কদরে পারর না, ককল রারার য্াঁসা�।” – নাটরক কার উর্রে্ এ� পবাদ বাক্কট ব্বহার করা হরয়রি?

ে) “আররা যযখারন উরে য্কি যসখারন যকারনা োে বা যদে যন�।”- ‘দুঃসরবর ন্রী’ নাটরক এ� সংলাপকট কার কর্ যোনা

য্রি?

২। যযরকারনা পাঁচকট পর্র উতর দাও: ২X৫

ক) ‘সাোহান’ নাটরক য্র যদোতরবাধক স্ীেকট কী? একট কার রচনা?

খ) ‘সুরখর লাক্য়া এ ঘর বাঁকধনু অনরল পুকেয়া য্ল’- ‘সাোহান’ নাটরক ব্ববে এ� ্ানকটর রচকয়ো যক? নাটরক কার কর্

একট ্ীে হরয়রি?

্) সাোহান পু্ সুো যকাষাকার সুরবদার কিল? পরাকেে হরয় কেকন যকাষায় আ্য় কনরয়কিরলন?

ঘ) “একটা কারারনর যচরয় একটা রােপুে ভয়ংকর” – যক কারক বরলরি?



ঙ) কদলদাররর আসল নার ও পকরচয় কী?

চ) “উঃ, বাবারর! এরো হাে নয়, ফাঁোসরক্। এারলা কক যরখা? কুরীরভরা খাল সব যকরট যররখি হারে।” -- হাে যদখরে

ক্রয় এরপ ররব্কট যক কার সমরকদ করররিন?

ি) “পুকলরের খাোয় যোরার নার পধানে যরঘু।”—‘যরঘু’ আর কী কী নারর পকরকচে?

ে) “এককদন সকারল উকন ্রর রেন হামা হামা ডাকরে ডাকরে পাো যবোরে লার্ন রুসলরান কসা�রা োরক ্র যভরব

ধরর কনরয় ক্রয় যকরট বীফ বাকনরয় যফলরল।” – কার সমরকদ এ কষা বলা হরয়রি? উক্্ ব্ককর ্রর রেন ‘হামা হামা’

ডারকর কারষ কী?

৩। যযরকারনা কেনকট পর্র উতর দাও: ৫X৩

ক) যসারলরান যক? নাটক অনুসারর চকর্কট কবর্ষষ কররা।

খ) ‘সাোহান’ নাটরক কেহন খাঁ চকর্কটর ভূকরকা সংর্রপ আরলাচনা কররা।

্) ‘দুঃসরবর ন্রী’ নাটক অবলমরন লকষ পাকলে চকর্কট ারর সংর্রপ আরলাচনা কররা।

ঘ) ‘দুঃসরবর ন্রী’ নাটক অবলমরন কৃষচূো চকর্কটর নারট্াপরযাক্ো সংর্রপ আরলাচনা কররা।

ঙ) ‘দুঃসরবর ন্রী’ নাটক অবলমরন রকষভূষষ চকর্কট ারর সংর্রপ আরলাচনা কররা।

৪। যযরকারনা এককট পর্র উতর দাও: ১০X১

ক) ‘সাোহান’যক সাষদক ঐকেহাকসক নাটক বলা যায় ককনা – যস সমরব যোরার অকভরে ব্ক কররা।

খ) ‘সাোহান’ নাটরকর কাকহনী অবলমরন সাোহান চকরর্র কপেৃসতা ও সমাট-সতার দ্ পকরসুট কররা।

্) এককদরক রােননকেক সনারসর চূোর পকরকাকে, অন্কদরক পসাসন-োসকদল-কবতবান য্কষ একক্ে হরয় যয অবাধ

ননরারে্র পকররবে নেকর কররকিল-- ‘দুঃসরবর ন্রী’ নাটক অবলমরন োর পকরচয় দাও।


