Bakeman’s 2nd International Language League
Round: Semi-final
Language: English
Segment: Script writing
Mark distribution:
Script writing (plot): 50% (Grammar 10%; Plot 20%; Context 20%)
Presenting drama:50% (Delivery 20%; Expression 15%; Creating dramatic
situation 15%)
Secondary
Complete the script using the topic:
Imagine your character decides to take the biggest risk of their life.
What would that risk be? How would they go about executing it
Higher Secondary
Complete the script using the topic:
Imagine a mysterious stranger suddenly appears in your
character’s life that seems to know things about them that no
one else does. Write about the moment the stranger appears and
exactly what they know.
Tertiary
Complete the script using the topic:
Imagine your character is hiding a secret that no one knows. Perhaps they accidentally killed
someone. Perhaps they are in love with their boss. Perhaps they stole money from their
church’s collection plate. Who is the one person they definitely wouldn’t want to find out?
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ম্াধ্যস্ক্রম্ক
আজ সারাবিন বৃবি। মমবর জানিায় বডস সারাটা বিন কাটিডয় বিডয়ডে। ববডকডি যখন প্রায় কাক মভজা
হডয় জজত আসি, র্খন মমবর বিি, "বাবা, আবম আজ ঐ মবহিাডক আবার মিডখবে! উবন চা বাগাডন
সারাটা িুপুর বেডিন। অডনক বার মডন হডয়ডে যাই, র্াডক বজডেস কবর, 'আপবন মক? মকন এভাডব
আমাডির ঘডরর বিডক র্াবকডয় থাডকন?' বকন্তু মযডর্ পাবর বন। শুধু র্ু বম বারণ কডরবেডি বডি। আর
ফািার মর্া মর্ামারই মর্ন! একই কথা বডিন।"
জজত বকেু টা শান্ত হডয়ই বিি,..........
উচ্চ ম্াধ্যস্ক্রম্ক
অবমর্ ঘর মথডক মববরডয় এডস মিখি সবর্য একটি বয়স্ক মবহিা এডস বডসডে র্াডির িরজার বাইডর।
মাথার চু ি মথডক পাডয়র নখ পযতন্ত ধুডিাডর্ ঢাকা। পরডন একটা জরাজীণত শাডী। আসডি মসই শাডীর বক
রঙ র্া বিা মুশবকি। কারণ, এর্ পবরমাণ ধুডিা র্াডর্ মিডগডে ময আসি রংটাই ঢাকা পডর বগডয়ডে।
অবমর্ বৃদ্ধাটির সামডন এডস মচেঁ বচডয় বিি, "বক চাই? এখাডন মকন?"
বৃদ্ধাটি োন হার্টা মপডট আর বাম হার্টা ম ােঁডটর কাডে বনডয় বগডয় ক্ষীণ কডে বিি,.............

(স্নাতক এবং স্নাতককাত্তর পর্ায়)
য
সাইডকািবজর প্রডফসডরর আজ মমজাজ খুব ফু রফু ডর। প্রথম সাবরডর্ একজন নর্ু ন োত্র মিডখ বর্বন র্াডক
িােঁড করাডিন, র্ু বম বক গে এ ববশ্বাস কর?

