
DRAMA COMPETITION 2022 

CONTAI PUBLIC SCHOOL 

Group A – Classes iii, iv 

Subject –Theatrical Property Use   

1. Water Bottle and Book 

2. School Bag with Umbrella 

3. Cup & News Paper 

 �য �কােনা একটা ব� িনেয় িতন রকেমর অিভনয় �দখােত হেব।  (৪ িমিনট) 

Group B – Classes v, vi  

Subject – Monologue 

1. “চ�ন নগর �থেক আন�বাবু আসেবন….। ’’ (সহজ পাঠ) 

2. “ আকাশ কেরেছ �মেঘর রঙ ঘন নীল…।”(সহজ পাঠ) 

3. “ �ি�পাড়ার িব��র বাবু পালিক চেড় চেলেছন স��াম…।”(সহজ পাঠ) 

 �য �কােনা একিট ব� িনেয় অিভনয় �দখােত হেব।  (৪ িমিনট) 

Group C – Classes vii, viii  

 Subject – Monologue 

1. রবী�নাথ ঠাকুেরর ডাকঘর নাটেকর অমেলর চির� (অমল ও সুধার দৃেশ�)    

2. রবী�নাথ ঠাকুেরর ডাকঘর নাটেকর  �হরীর চির� (অমল ও �হরীর দৃেশ�)  

3. রবী�নাথ ঠাকুেরর “�তাতাকািহনী” ।    

 �য �কােনা একিট িবষয় িনেয় অিভনয় করেত হেব (৭ িমিনট)  

 �পাষাক ও অিভনেয়র উপকরন ব�াবহার করা �যেত পাের।  

Group D – Classes ix, x, xi, xii 

Subject – Monologue 

William Shakespeare drama 

1. Play - Macbeth (Lady Macbeth character)   

2. Play - Othello  ( Othello character) 

3. িসরাজউদ�া- শচীন �সন�� (সািহেত�র কুসুমকিল – Class VIII) 

4. �চাি� মু�া- মহাে�তা �দবী (সািহেত�র কুসুমকিল – Class VIII) 

 �য �কােনা একিট চিরে� অিভনয় করেত হেব ( ভাষা ইংেরজী, সময় - 7 িমিমট)  

 আবহ, �পাষাক ও অিভনেয়র উপকরন ব�াবহার করা �যেত পাের।  



 

 

 

 

িনয়মাবলী 

* �ধু মা� ক�াই পাবিলক �ুেলর ছা� ছা�ীরা অংশ �হণ করেত পারেব।  

* এই �িতেযািগতায় সম� উৎসাহী িশ�াথ�ীরা অংশ�হণ করেত পারেব।  

* িবচারকগেণর িস�া� চূড়া� বেল িবেবিচত হেব।  

* �িতেযািগতার তািরখ পিরবত�ন হেত পের।  সময় পের জানােনা হেব।    

* �য �কােনা পিরি�িতেত অনু�ান সূিচ পিরবত�ন হেত পাের।  
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