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1. ... মহত্ত্বের শিখা জ্বত্ত্বে / নক্ষত্ত্বের মত্ত্ব া --- দীপ শনত্ত্বে যায় ঝত্ত্বে, /  ারা নাশহ শনত্ত্বে ।' --- কার    

উশি ? 

   

2. ভিপ্রসাত্ত্বদর 'জপ'-এ থাকার প্রকৃ  েযঞ্জনাটি কী ? 

   

3. 'োইং ভাত্ত্বেট' সাশহত্ত্ব যর ককান  সংরূত্ত্বপর অন্তর্গ  ? 

   

4. 'শেদযাসুন্দর' ককান  েছর মঞ্চস্থ হত্ত্বয়শছে ?  

   

5. 'কছেঁো  ার' নাটত্ত্বকর নামকরণটি িত্ত্বের শ নটি িশির মত্ত্বযয ককান  িশির পশরচায়ক ?  

   

6. 'এ কয দীপ্ত অশিশিখা ।' --- কার উত্ত্বেত্ত্বি এই উশি ? 

   

7. 'Flower of the native theatre' নাত্ত্বম কাত্ত্বক অশভশহ  করা হ  ? 

   

8. 'ক ামার কচাত্ত্বখ কোত্ত্বভর ঝেক আত্ত্বরা উগ্র ।' --- উশেষ্ট েযশিটি কক ? 

   

9. '... আপশন যাত্ত্বক েত্ত্বেন পাপ, আপশন  ারই সত্ত্বে সশিস্থাপন কত্ত্বরশছত্ত্বেন ।' --- েিা কক ? 

   

10. কক েশিমচত্ত্বের 'রজনী' উপনযাত্ত্বসর নাটযরূপ প্রদান কত্ত্বরন ? 

   

11. ভ্রা াত্ত্বর আঘা  কত্ত্বর ভ্রা া, েিু হয় / েিুর শেত্ত্বরাযী ।' --- এটি কার উশি ? 

   

12. অশিকাপ্রসাদ ককান  কত্ত্বেত্ত্বজ পোশুত্ত্বনা কর  ? 

   

13. 'কসই ছেনা আজ কিষ হ'কো । আজ শুভশদন ।' --- 'ছেনা'টি কী শছে ? 

   

14. 'কহাক পুে । শক যায় আত্ত্বস ।' --- েিা কক ? 

   

15. ' পস্বী ও  রশেণী' নাটত্ত্বক  রশেণী েত্ত্বেশছে, 'যা শনত্ত্বয় োেঁচা যায়  ার অভাে কনই । চেত্ত্বক ু, আমার 
মা-কক কদত্ত্বখা ।' --- নাটত্ত্বক এই উশি কীভাত্ত্বে আয়রশন হত্ত্বয় উত্ত্বেশছে ? 

   

16.  '...  ােঁর িাত্ত্বে কমার িাত্ত্বে / দু-অক্ষর প্রত্ত্বভদ ... ।' --- ' ােঁর' িত্ত্বে কাত্ত্বক কোঝাত্ত্বনা হত্ত্বয়ত্ত্বছ ? 

   

17. কার কাত্ত্বছ 'এ জীেন একটা সুষুশপ্ত' েত্ত্বে মত্ত্বন হত্ত্বয়শছে ? 

   

18. "কমশদনী হইে মাটি শন ি কদশখয়া । /  অদযশপ কােঁশপয়া উত্ত্বে থাশকয়া থাশকয়া ।।" --- ভিপ্রসাদ-উি 
এই পঙ শিদ্বত্ত্বয়র প্রকৃ  উৎস ককান টি ? 

   

19. ভট্টনারায়ত্ত্বণর 'কেণীসংহার' অেেিত্ত্বন ককান  নাটক রশচ  হত্ত্বয়শছে ? 

   

20.  '... পাই নাই / ককাত্ত্বনা  ৃশপ্ত ককাত্ত্বনা িাত্ত্বে, অন্তর সদাই / ককেঁ ত্ত্বদত্ত্বছ সংিত্ত্বয় ।' --- ককান  প্রসত্ত্বে এই       
উশি ? 



   

21. 'এখন নীচ স্বাথগশসশিই শক মানুত্ত্বষর যর্ম্গ নীশ  ?' --- কার উত্ত্বেত্ত্বি এই উশি ? 

   

22. 'শুযু একটা instinct --- োত্ত্বরা েৎসত্ত্বরর অশভজ্ঞ া ।' ---েিা ককান  instinct-এর কথা কোঝাত্ত্ব  
কচত্ত্বয়ত্ত্বছন ? 

   

23. ককান  ওষুয প্রস্তুশ ত্ত্ব  চেুইপাশখর মর্ত্ত্বজর প্রত্ত্বয়াজন পত্ত্বেশছে ? 

   

24. 'অনযাত্ত্বয়ত্ত্বর মানয কত্ত্বর শনত্ত্বে আমাত্ত্বদর মানুশষ া নষ্ট হয়যা যায় ... ।' --- উশিটি কার ? 

   

25. কমাশ  কক ? 

   

26. 'ক ামার মত্ত্বযযও রত্ত্বয়ত্ত্বছ কসই আগুন ...' --- কার উত্ত্বেত্ত্বি এই উশি ? 

   

27. অথগহীন জীেত্ত্বনর এই কােীদত্ত্বহ শুযু কযন ঘূণগাচক্র কঘাত্ত্বর ।' --- কক এই উশি কত্ত্বরত্ত্বছন ? 

   

28.  '... মানুষ আসত্ত্বে কোকাই । ভাে কদখায় কত্ত্ব া না চাোক ।' --- কার উশি ?  

   

29. 'শমথযাোদী প্রেঞ্চক ছেনা কত্ত্বরছ  ুশম' --- কার উত্ত্বেত্ত্বি এই উশি ? 

   

30. 'আমরা েে স্বাথগপর, না কর ?' --- েিা কক ? 

 


