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Marking Scheme 

Class - XII (2020 - 21) 
Subject – Bengali 

সময়- ৩ ঘণ্টা                                                            সববমমাট অঙ্ক -৮০ 

Time:   3 Hrs.                                                            Maximum Marks: 80 

 

Q. No.      Expected Answers / Value Points         Distribution 
of Marks 

PART A:  Objective  type paper 

 

1. ববাধ রীক্ষণ থেকক ননফবাচনভূরক প্রশ্ন :(MCQ)           2(1X5)=10   

 

(A)  বথমে  (C) –এর মমধে থম থকাকনা দটুি  অনুকেদ কে প্রদত্ত প্রশ্নগুনরয ঠিক 
নফকল্প উত্তযটি থফকছ নরখকে কফ| প্রনেটি ঠিক উত্তকযয জনয 1 নম্বয|  

 

A. a.  i.  একটি নাটক 

   b. iv. অকনকগুনর  গান 

   c.  i.    জগদানন্দ যায় 

   d. ii.   াগর চনযত্রটিয থচাযা থদকখ বয় থকয় 

   e.  iii.   ফজব ন 
 
 

B.  a.  i .  থেগ 

     b. ii.   নস্টায ননকফনদো  
    c. ii. ভনুলযত্বকফাধ  

    d. iii. ভাকজয করযাকে ভাকজয নীচুেরায,দনযদ্র ভানুকলয াাকমযয াে 
ফাোকনায ঘটনাকক 

    e. ii. অ + ঈক্ষা  
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C. a. iv. গুরু নফকনাদনফাযী ভুকখাাধযাকয়য প্রনে   

  b. iii. নগকনট থপ্রক চাকনয াওয়া 
  c. i. জীফনানন্দ দাকয 

  d. ii. কেয াাঁচারী  

    e. iii. নেকরন  

 

2. বাগধারা/প্রবাদ থেকক  ননফবাচনভূরক প্রশ্ন :(MCQ)              1X5=5 

 

 (a) থেকক (f)-এয ভকধয থম থকাকনা াাঁচটি প্রকশ্নয ঠিক নফকল্প উত্তযটি থফকছ 
নরখকে কফ| প্রনেটি ঠিক উত্তকযয  জনয 1 নম্বয| 

 

a. ii. নগেয ফযনি  

b. iii. স্পষ্টফিা  

c. i. অফাস্তফ কাননী  

d. iii. আাে ভধুয করও অন্তকয নফল  

e. ii. নফৃঙ্খর 

f. iii. অধীয আগ্রক থকাকনা নকছুয প্রেীক্ষায় োকা  

3.  গদে থেকক  ননফবাচনভূরক প্রশ্ন: (MCQ)                   1X10=10 

(a) থেকক (k)-এয ভকধয থম থকাকনা দলটি প্রকশ্নয ঠিক নফকল্প উত্তযটি থফকছ 
নরখকে কফ| প্রনেটি ঠিক উত্তকযয জনয 1 নম্বয | 

a. ii. ীে 

b. iii. গ্রাকভ নফদযুৎ থনই 

c. iii. ফে একটা ভযায কে োয ংঘলব কয়কছ   

d. i. থচাখ থেককও থরাককযা প্রকৃে েযকক থদখকে ানের না  
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e. iii. ভৃেুযঞ্জয় আদবফাকদয কল্পনা-ো  

f. iii. ফচন 

g. ii. অফজ্ঞা ও ঈলবা 

h. i. দনযদ্র, অায় বাযেভাো ও ধভবননযকক্ষ-অখণ্ড থদ র বাযেফলব  

i. iii. প্রকফাধকুভায ফকন্দযাাধযায় 

j. iv. বটচাজভাই  

k. iii. অনাাযী ভানুকলয কে কো ফরা  

4. েববতা থেকক  ননফবাচনভূরক প্রশ্ন: (MCQ)                 1X5=5 

 (a) থেকক (f)-এয ভকধয থম থকাকনা াাঁচটি প্রকশ্নয ঠিক নফকল্প উত্তযটি থফকছ 
নরখকে কফ| প্রনেটি ঠিক উত্তকযয  জনয  1 নম্বয| 

 

a. iii. ‘অেযুী থোয নযেয জর’ 

b. iv. থরাধ  

c. iii. আকযাগয রাকবয জনয  

d. i. থরখাকরনখ কযাকক  

e. ii. জেকর  

f. i. কনফয স্বকদ  

5. নাটে থেকক  ননফবাচনভূরক প্রশ্ন: (MCQ)                 1X5=5 

  (a) থেকক (f)-এয ভকধয থম থকাকনা াাঁচটি প্রকশ্নয ঠিক নফকল্প উত্তযটি থফকছ 
নরখকে কফ| প্রনেটি ঠিক উত্তকযয জনয  1 নম্বয | 

a. iii. দয থায়ান ঙ্  

b. i.  ঔযেকজফ  
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c. iv. ভয়রা াজাভা 

d. iii. একটি টুর  

e. ii. ভনকভান যায়  

f. ii. নযচার্ব  দয োর্ব   

6. সহায়ে াঠ থেকক ননফবাচনভূরক প্রশ্ন: (MCQ)             1X5=5 

   (a) থেকক (f)-এয ভকধয থম থকাকনা াাঁচটি প্রকশ্নয ঠিক নফকল্প উত্তযটি থফকছ 
নরখকে কফ| প্রনেটি ঠিক উত্তকযয জনয 1 নম্বয | 

 a. ii. উত্তযফকে  

 b. i. ফক্সায থজকরয ফারক অযাধীযা  

 c. iii. গ্রাকভয ভাজন  

 d. i. ননয ভকো োয কুদনৃষ্টকে গনযফ প্রজাযা োকদয পর ানযকয় ফবস্বান্ত ে 
ফ’থর  

e. iii. একটি জনভদানয আইন    

f. i. দ’ুাে থছকন ফাাঁধা  

PART B: Descriptive  paper 

Grammar 

7.  ধ্বনননফজ্ঞাকনয থম –থকাকনা এেটি যীনেয দটুি উদাযে  ংজ্ঞা|   3+2=5  

 শুধু ংজ্ঞাটিকক ঠিকবাকফ নরখকর 3 নম্বয| 

 উৎ ব্দটিকক াক থযকখ উদাযে নদকর অেবাৎ উচ্চাযে নযফেব কনয স্তয 
ননকদব কয থচষ্টা কযকর প্রনেটি উদাযকেয জনয 1 নম্বয| থমভন : অনননননে 
– ‘থদনখয়া’> ‘থদইখযা’ | নকনেু ংনিষ্ট যীনে প্রবানফে ব্দটিয উকেখ 
কযকর 0.5 নম্বয| থমভন: অনননননে- ‘থদইখযা’|  
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8.  অরঙ্কাকযয উদাযে  ংজ্ঞা| (থম –থকাকনা এেটি)         3+2=5 

    a) অনুপ্রা              b) মভক 

 ংজ্ঞায জনয 3 নম্বয| উদাযকেয জনয 1.5 নম্বয এফং ংজ্ঞায কে 
উদাযকেয থমাগ স্থাকনয জনয 0.5 নম্বয|  

অথবা 

ংজ্ঞা  অরঙ্কায ননেবয়|  

(a), (b) ও (c)-এয ভকধয থম –থকাকনা এেটির উত্তয নদকে কফ|    

 ভূর অরঙ্কাকযয নাভ উকেখ কযকরই 3 নম্বয|  

 শুধু ংজ্ঞা 1.5 নম্বয এফং ংজ্ঞাকক মুনিমুি কযকে াযকর ুকযা 2 নম্বয|  

উত্তয ংককে:   

a) অনুপ্রা 

b) মভক 

c) মভক  

9. ফাগধাযা/প্রফাদ (থম থকাকনা এেটি)              2x1=2 

 অেব নরকখ ফাকয যচনা| 2 নম্বয|  

 অেব ঠিক , নকনেু ফাকয বুর – 1 নম্বয| 

 অেব ঠিক, ফাকযও ঠিক নকনেু স্বয়ংম্পূেব নয়( থমভন: ‘থ রু্ভুকযয 
পুর কয় থগকছ’) 2 নম্বয 

 অকেবয থকাকনা উকেখ থনই,  ফাকযও স্বয়ংম্পূেব নয়- 1 নম্বয  

 অকেবয উকেখ থনই, ফাকয স্বয়ংম্পূেব – 1.5 নম্বয 



8 

 

Supplementary Reader/ Non-detailed text 

10. গদে থেকক উদৃ্ধনে েুকর প্রশ্ন:                  1+1+3=5  

  ‚বূনযকবাজনটা অনযায়, নকনেু না থখকয় ভযাটা উনচে নয় বাই|‛-  

উত্তয ংককে 

a) ফিা  র  বনবি|       1 নম্বয|  

  

b) ভৃেুযঞ্জয় মখন  ভাইকনয ভস্ত টাকাটা নযনরপ পাকে নদকয় নদকে   ইথে প্রকা ককয, 
েখন োয কভী নননখর ফনু্ধয নযফাকযয প্রনে ানুবূনেীর  নছর ফকর   থ োকক 
থফাঝাকে চায় থম,  ননকজ না ফাাঁচকর,  অযকক ফাাঁচাকনা মায় না| ননকজয জনয মেটুকু 
প্রকয়াজন েেটুকু থযকখ ফানকটা দান কযায কো ফকর|    1 নম্বয|      

 

c)  ফিা বাস্তববাদী – একায কক্ষ াভানজক ভযা দযূ কযা ম্ভফ নয়, ো 
নননখর থফাকঝ| যুবিবাদী – ফহু কু্ষধােব  ভানুকলয ভকধয ককয়কজনকক ফাাঁচাকনায থচষ্টা 
ান্ত্বনা ভাত্র- এই েয ম্পককব  থ অফগে| সহানুভূবতলী নকনেু ভৃেুযঞ্জকয়য ভকো 
অন্ধ নয়,  ননকজয ক্ষভো ম্পককব  ওয়ানকফার অেবাৎ ওজন বুমে চম |    
[গুনছকয় নরখকর 2 থেকক 3 নম্বয]     

  

                         

অথবা 
        ‚থোযা ভর্, থোকদয েগুনষ্ট ভরুক|‛-  

  উত্তয ংককে 

a) ‘বাযেফলব’ গকল্প  এক বভিাবরবন  বুব়ি |  (1/2 + 1/2 =1) নম্বয|  

 

b)  যাঢ়ফাংরায এক ফাজাকয চাকয়য থদাকাকন আড্ডাযে-থকৌেূরী গ্রাভফাীকদয   
উকেথ নেনন এই কো ফকরন|      1 নম্বয| 

 

c)  থৌলভাকয অকার দকুমবাকগয ভকধয ফৃনষ্টকে নবজকে নবজকে ফুনে চাকয়য থদাকাকন 
একর োকক থদকখ ফাই অফাক য়|  োযয ফুনে চা থখকয় ফায ভুকখয নদকক 
োকাকর একজন জানকে চায় ফুনে থকাো থেকক এককছ! োকদয থকো থজকন কাজ 
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থনই – ফুনেয এই উত্তয শুকন ফাই থক ওকে এফং ফুনেকক ফযে ককয টাটু্ট থঘাোয 
কে েুরনা ককয| ফৃদ্ধা নবখানযনন থযকগ নগকয় োকদয ফাফায নাভ ননকয় গারাগানর 
থদয়| আকজফাকজ কো ফরায জনয ফাইকক হুাঁনয়াযও ককয থদয়| একজন, ফুনেয 
ফাস্থাকনয নফলকয় োণ্ডা ভাোয় জানকে চাইকর ফুনে জানায় োয ফাকয জায়গা র 
োকদয ভাোয়| চাকয়য দাভ নভটিকয় ফুনে  যাস্তায় নাভকর থদাকাকনয থরাককযা নচৎকায 
ককয ফকর, ফুনেটা ননশ্চয়ই ভযকফ|-একো শুকন ঘুকয দাাঁনেকয় ফুনে উদৃ্ধে  উনিটি 
ককয|  [গুনছকয় নরখকর 2 থেকক 3 নম্বয]     

  

11. েববতা থেকক ংনি েুকর প্রশ্ন:                     3 

 

  ‚কযয অুখ াাঁ ককয থকফর ফুজ খায়‛- ভন্তফযটিয অন্তননবনে অেব      

 

 ‘আনভ থদনখ ’,  কনফোয় নি চকট্টাাধযায় ‘কযয অুখ ’ ফরকে কয ফুকজয 
অবাফকক ফুনঝকয়কছন.   নগযায়ন, নল্পায়কনয কাযকে কয নননফবচাকয গাছ থককট থপকর 
ফুকজয অনটন ঘটাকনা কে | নাগনযক বযোয নফকাকয েব  থভকনই কংনরকটয 
জেকর ফুজকক নফদায় ননকে য়| হুকয বযো গ্রা ককয ফুজকক| - [গুনছকয় 
নরখকর 2 থেকক 3 নম্বয]      

 

অথবা 
‚আভায নফকফক, আভায ফারুদ  

   নফকফাযকেয আকগ|‛ – কনফয ফিফয ফুনঝকয় থরখ|  

উত্তয ংককে:    

‘রন্দনযো জননীয াক ’ কনফোয়  কনফ ভৃদরু দাগুকেয ভাননকো এখাকন প্রকানে.   

চানযনদকক অনযায় , নাযী ননমবােন ইেযানদ থদকখ নেনন মন্ত্রোয় ক্ষেনফক্ষে.   এই 
নযনস্থনেকে নেনন ঈশ্বকযয নফচাকযয আায় ফক োককে াযকফন না , োাঁয  কনফোয 
ভাধযকভ নেনন এয প্রনেফাদ কযকফন।  কনফোয ভাধযকভ ননকজয নফকফককক জানগকয় 
যাকখন| এই জাগযকে ভানফো, আকফগ নভক োকক আয োয কাোকভায় োকক 
যাজনীনে| কনফয নফকফক আকর ফারুকদয ভকো, োকক কনফ ভজেু ককয যাকখন 
নফকফাযকেয ূফব-প্রস্তুনে নাকফ|  [এটা গুনছকয় নরখকে াযকরই 2 থেকক 3 নম্বয]      
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12.  নাটে থেকক ংনি েুকর প্রশ্ন:                 2+3=5 

     

   ‚েুনভ নেকয়টাযওয়ারা- একটা নকরনফী –একটা অস্পৃয বাাঁে,‛-   

 উত্তয ংককে:    

a) অনবকনো যজনীকান্ত চকট্টাাধযা থয়য অনবনকয় ভুগ্ধ ফেকরাককয এক ুন্দযী থভকয় য 
কে োাঁয বাকরাফাায ম্পকব  গকে ওকে ,  নকন্তু  নফকয় কযায েব  নককফ থভকয়টি  
োাঁকক নাটকক অনবনয় কযা ছােকে ফকরনছর,  েখনই যজনীফাফু জীফকন চযভ দুুঃখ 
ান  ও  োাঁয এই উরনি য়| 

 

b) ফিা যজনী ফাফু ব্রাহ্মে ফংকয ন্তান কয় এফং   ুনরকয চাকনযকে ইস্তপা নদকয় 
শুধুভাত্র নাটককক বাকরাকফক অনবনয় জগকে একনছকরন.   অনবনয় জীফকনয অনন্তভ রকে 
এক নেনন উরনি ককযন থক ভানুলকক আনন্দ থদওয়াই   অনবকনোয একভাত্র কাজ ,  

দবক োকদয কে গল্প কযকে াযকফ ,  চা খাকফ,  নকন্তু থকান াভানজক ম্মান োাঁথক 
থদকফ না|  

অথবা 
 

‚আনায প্রনেবা এখনও ভকয নন চাটুকেভাই|‛-  

 

a) ‘ নানা যকঙয নদন ’ -  নাটকক প্রম্পটায কারীনাে  থন প্রফীে অনবকনো যজনী কান্ত 
চকট্টাাধযাকয়য প্রনে এই উনি ককযকছন। 

 

b)   পাাঁকা থপ্রক্ষাগৃক ,  যজনী ফাফু মখন অেীকে  োাঁ য অনবনীে নফখযাে চনযত্র  ফা 
নফকল দৃযগুনর, থমভন ‘াজাান’ নাটকক ঔযেজীকফয ননটা ফা নানান উকেখকমাগয  
ংরা ননবুব রবাকফ ফকর অনবনয় কযকে োককন েখন কারীনাে োাঁকক এ কো ফকর-
-  যজনী ফাফুয ভাননকো এখাকন গুনছকয় নরখকে কফ।   

 

13.  ােয আন্তজব াবতে েববতা থেকক ংনি েুকর প্রশ্ন:        1+3=4 

   ‚জয়কোযকে োা ভনীয় থযাভ  

         ফানার থক?‛-                       

উত্তয ংককে:    
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a) থফকটব াল্ট থব্রখট-এয থরখা ,  ঙ্খ থঘাল অনূনদে  ‘ েকে জাকন এভন এক ভজকুযয 
প্রশ্ন’   কনফোয অং।  

 

b) ইনোকয াোয় ভজযু থেনীয ভানুকলযা খুফই অফকনরে। োকদয অফদাকনয কো 
থকাোও স্বীকায কযা য়নন | ক্ষভোফানকদয াকে তেনয য় প্রোগে ইনো, োই 
থখাকন ক্ষভোকবাগীকদয জয় থঘালো কযা য়| নকনেু প্রচনরে ইনোকয ফাইকয 
োকক আকযক ইনো-মা তেনয ককয বযোয প্রকৃে ননভবাোযা| থযাভ াম্রাকজযয 
আনধেয নফস্তাকযয নছকনও নছর াধাযে ভানুকলয গুরুত্বূেব বূনভকা –একো 
থফাঝাকনায প্রকে উদৃ্ধে উনিটিয অফোযো| - এটাই গুনছকয় নরখকে কফ।  

 

অথবা 
 

.              “থক নজকেনছর? একরা থ?‛-  

a) নিেীয় থের্ানযক ম্বকন্ধ এ কো ফরা কয়কছ।   

 

b) নিেীয় থের্ানযকথক োাঁয াম্রাজয অকু্ষন্ন যাখায জনয ফাযফায মুদ্ধ কযকে কয়কছ|  
াে ফছয ধকয একটি মুকদ্ধ জয়রাব ককযনছকরন নেনন নকন্তু োাঁয কে থম কর 
তনয-াভন্ত  মুকদ্ধ াাময ককযনছর , অেফা  ভৃেুযফযে ককযনছর ,  োকদয কো ইনোকয 
াোয় থকাোও থরখা থনই।    -- এই কোই গুনছকয় নরখকে কফ। 

 

14. ‘আমার বাাংা’ গ্রন্থ  থেকক ংনি েুকর প্রশ্ন:             2 

   ‚..থচংভাকনয ভাোয় আকা থবকঙ কে|‛-   

 

   উত্তয ংককে:  

   ‘ছানেয ফদকর ানে’ গকল্প  থচংভান. নাকভ এক গাকযা চালী  ভনকভান  ভাজকনয 
কাছ থেকক ঝে ফৃনষ্টয যাকে একটি ছাো ধায ননকয়নছর।   যফেীকাকর ভনকভান 
ভাজন  থই ছাোয দাভ ফাফদ থই ককয়ক ফছকয চরফৃনদ্ধ াকয ুদকভে প্রায় 
াজায খাকনক টাকা  ককয ফক, মা প্রায় একটা ানেয দাকভয ভান|   েখন োয 
ভাোয় আকা থবকঙ কে। 
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অথবা 

‚থমন যাফকেয নচো- জ্বরকছ থো জ্বরকছই|‛-  

তচত্র ভাক গাকযা াাকেয ননকচ জেকর শুককনা থঝাঝাকে গাকযা াাকেয ফানন্দাযা 
থম আগুন রাগায় োকক ‘যাফকেয নচো’ ফরা কয়কছ| যাভায়কে আকছ, যাভচকেয 
াকে যাফকেয ভৃেুয করও যাফকেয স্ত্রী ভকন্দাদযী নফধফা ন নন কাযে যাফকেয নচোয 
আগুন কখকনা থনকব নন| গাকযা াাকেয ননকচয জেকরয আগুনও থমন জ্বরকেই 
োকে, কখকনা ননবকে চাইে না| োই োকক ‘যাফকেয নচো’ ফরা কয়কছ|  

Creative Writing 

15. প্রনেকফদন কে প্রকশ্নাত্তয|                        2+2=4 

a) নকযানাভ-  প্রনেকফদকনয ভূর নফলয়টি ককয়কটি কব্দয ভকধয উকেখ কযকে 
াযকর 2 নম্বয থদওয়া কফ| (ংককে: প্রকৃনে: বযোয নজয়নকাঠি/ প্রকৃনে ও     
বযো) 

b) ভানফবযোয মাফেীয় জরুনয নজনন থমকেু প্রকৃনে থেককই আক, োই 
প্রকৃনেকক ফাাঁচাকে কফ আয  তফজ্ঞাননক ও ফাস্তফম্মে দ্ধনেকে প্রকৃনে েো নযকফ 
দলূে কভাকে াযকরই বযো ফাাঁচকফ| নযকফনফজ্ঞানীকদয ভকে, ফেব ভান প্রকৃনেয ফ 
থেকক ফে নফদ কাফবন দলূে ও উষ্ণায়ন, মা কভাকনা অেযন্ত জরুনয কয় কেকছ|  

16. ত্র নরখন: ফাফাকক অেফা ফনু্ধকক                 2+3=5 

 নচঠিয নফলয়ফস্তুয জনয 3 নম্বয|  

 অফয়ফ ংস্থাকন োনযখ, থপ্রযককয ঠিকানা ফা স্থান, কম্বাধন ও ভানে 
ূচক দ োককফ| কত্রয থকল স্বেন্ত্রবাকফ প্রাককয নাভ, ঠিকানা োককর 
ুকযা 2 নম্বয থদওয়া কফ| 

                     ____________   

 


