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Code No. 105
 Please check that this question paper contains 06 printed pages.
 Please check that this question paper contains 08 questions.

The Question Paper is divided into Three Sections
SECTION – A : GRAMMAR:

10 Marks

SECTION – B : COMPOSITION AND WRITING:
10Marks
SECTION - C: LITERATURE : 20 Marks
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Class – XII (2021 – 2022)
Subject – Bengali (code:105)
TERM-II
সময়- ২ ঘন্টা

সর্বমোট অঙ্ক – ৪০

Time : 2 Hours
40

Maximum Marks:

DESCRIPTIVE PAPER
SECTION-A
(Grammar)

1. ধ্বনিবিজ্ঞানের নিম্নলিখিত সূত্রগুলির মধ্যে যে কোনো একটি সূত্রের দু’টি উদাহরণসহ
সংজ্ঞা লেখ:

(3+2) x 1 =5

a. অপিনিহিতি
b. স্বরসঙ্গতি
2. যে কোনো একটি অলঙ্কারের একটি উদাহরণসহ সংজ্ঞা লেখ:
a. অনুপ্রাস
b. যমক
অথবা
অলঙ্কার নির্ণয় কর এবং সংজ্ঞা লেখ(একটি)
a. আমি যাহা ভালো কই, তুমি তাহা করো কই,
b. অজানা গোপন গন্ধে পুলকে চমকি
দাঁড়াবে থমকি
3

(3+2) x 1 =5

c. কবির রমণী বাঁধি কেশপাশ
বসি একাকিনী বাতায়নপাশ

SECTION -B
(Composition and Writing)
3. নিচে সংবাদপত্রের একটি প্রতিবেদন তুলে দেওয়া হল এটি পড়ে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির
উত্তর দাও:

2+3=5

এ খুব মুশকিল কিন্তু সাহিত্যে নোবেল পাওয়া লেখকের বই-ই যদি বিশ্ববাজারে না পাওয়া যায় এই
২০২১- এ-ও অনলাইন বইদোকানেও একটা দুটোর বেশি না মেলে, সে কেমন একটা ভ্যাবাচাকা ব্যাপার
না ? আন্তর্জাতিক বই বিক্রেতাদের অবস্থা লেজেগোবরে করে ছেড়েছেন আব্দুলরাজাক গুরনা
নোবেলজয়ী লেখকের বইয়ের বিক্রি হাউইয়ের মতো ওঠে, কিন্তু এ-কেমন বই! এক ব্রিটেন ছাড়া
আমেরিকাতেও মেলেনা আরো বড় কথা এ কোন্ লেখক যার নামটা অবধি একেবারে অজানা! ৭ই
অক্টোবর নোবেল কমিটির ঘোষণার পর পাঠকবিশ্বকে যিনি চূড়ান্ত অস্বস্তিতে ফেলেছেন! এই
অস্বস্তি- ‘বিরাট’ লেখককে না জানার অস্বস্তি , তাঁর কলমকে না চেনার অপরাধবোধ ১৯১৩
সালের পৃথিবীকে অনেকটা যে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ নামের ভারতীয় তথা অশ্বেতাঙ্গ, সাহিত্যে নোবেল পেয়ে কোত্থেকে তার আগের বছর এক সাধু-সাধু দেখতে লোক এল
ইংল্যান্ডে, ইংরেজি অনুবাদে শ’খানেক কবিতার একখানা চটিবই বেরোল তাঁর, না হয় ইয়েটস্, এজরা
পাউন্ডরা খুব হইহই করলেন আর টমাস স্টার্জ মুর চিঠি লিখলেন সুইডেনে, তার জন্য লোকটাকে
নোবেল দিয়ে দিতে হবে? হেনরি জেমস পেলেন না, আনাতোল ফ্রাঁস না, মজা হচ্ছে? ১৩’নভেম্বর,
১৯১৩, আমেরিকার এক কাগজ লিখেছিল, এই লোকটি কে, যার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা যায় না!
১০৮ বছর পর, এবারের সাহিত্যে নোবেলজয়ীর ক্ষেত্রেও বিশ্ব প্রতিক্রিয়া অনেকটা এরকমই
ফেসবুক-ইন্সটালাঞ্ছিত এই যাপনবিশ্বে কেউ ভাইরাল হলেই তার নাড়ি-নক্ষত্র জানা হয়ে যায়, আর এ
তো নোবেলজয়ী তাই জানা হয়ে গেছে, কয়েক দশক ব্যাপী অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি দশটা উপন্যাসের
লেখক এছাড়া রয়েছে বহু প্রবন্ধ, ছোটগল্প সত্তরোর্ধ্ব মানুষটির কলমের ভাষা ইংরেজি হলেও
রক্তে সোয়াহিলি পূর্ব আফ্রিকার দ্বীপদেশ তানজানিয়ার জাঞ্জিবার দ্বীপ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন
ষাটের দশকের ইংল্যান্ডে, মানে শরণার্থী উদ্বাস্তু সেইসব শেকড়ছেঁড়া মানুষের জীবন যন্ত্রণাকে
ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি তার লেখায়
a. উপরের প্রতিবেদনটির একটি উপযুক্ত শিরোনাম দাও
b. তিনটি বাক্যে বিষয়টির উপর আলোকপাত করো
4. পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন নিয়মে বোর্ড পরীক্ষা – কিছুটা ভয়, কিছুটা অনিশ্চয়তা পেরিয়ে
কীভাবে আত্মবিশ্বাসী হলে – সেকথা জানিয়ে বিদেশবাসী তোমার বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো
অথবা
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5

মনে কর, তুমি বোর্ডিং স্কুলে পড় বোর্ড পরীক্ষার পর জীবনের লক্ষ্যপূরণে স্বদেশ না কি বিদেশকোনটিকে নির্বাচন করবে সে সম্পর্কে তোমার অভিমত জানিয়ে বাবাকে একটি চিঠি লেখো

SECTION-C
(Literature and Supplementary Reader)
5. “প্রমাণ? প্রমাণ অনেক”-

2+3=5

a. কোন প্রসঙ্গে এই কথা বলা হয়েছে?
b. প্রমাণের সপক্ষে ও বিপক্ষে যেসব যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে সেগুলির বিস্তারিত বর্ণনা

দাও

অথবা
“আমি কী তা দেখতে পাচ্ছিস নে?”a. বক্তা কখন একথা বলে?
b. বক্তার এই উক্তির আড়ালে যে সত্য লুকিয়ে আছে তার তাপর্য বুঝিয়ে লেখ

6.

প্রসঙ্গ সহ ব্যাখ্যা লেখ:

1X5=5

“শহরের অসুখ হাঁ করে কেবল সবুজ খায়”
অথবা
“গাছ আনো, বাগানে বসাও
আমি দেখি ”
7. “যাবার আগে মজলিশি গল্পের আস্তাকুঁড়ে নির্বাসন দিয়ে গেল আমাকে”-

2+3=5

a. কার প্রতি, কার এই উক্তি ?
b. এই উক্তির মধ্য দিয়ে একজন প্রকৃত শিল্পীর জীবনের অসহায়তার যে চিত্র প্রকাশ পেয়েছে তা
বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে লেখ
অথবা
a. ‘নানা রঙের দিন’ নাটকের মঞ্চসজ্জা উল্লেখ কর
b. নাটকটির নামকরণ সম্পর্কে উপযুক্ত বিশ্লেষণ সহ তোমার অভিমত দাও
5

8. “চুরি করা মহাপাপ”2+3=5
a. কথক এই বাক্যটি কোথায় দেখতে পান ?
b. সাধুচরণ, মুস্তাফা –এই চরিত্রগুলির বর্ণনা দিয়ে উদ্ধৃত উক্তিটি কতখানি যুক্তিপূর্ণ হয়ে উঠেছে
তা বুঝিয়ে দাও
অথবা
“ভেতরে ঢুকে মনে হবে যেন মধ্য যুগের একটা প্রকান্ড কারখানা”a. জায়গাটিকে প্রকাণ্ড কারখানা বলা হয়েছে কেন ?
b. সেখানে শাস্তির যে হেরফের দেখা যেত তার বর্ণনা দাও
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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