
 

Bakeman's 2nd International Language League 

Round: 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 

 

[Misirmia is shattered while coming back home empty handed. He could not buy anything from the 

market. He was puzzled and devastated thinking how and what will he feed his family… 

 

Higher Secondary 

[The head from the gang gave a sign to his men. They immediately took that guy inside a room. He 

was shouting… 

Tertiary 

 

[Sreya was going home riding a rickshaw. Suddenly, she noticed that, the rickshaw puller took a 

wrong turn. She immediately understood it was intentional… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 বেকম্যানস্ বেককন্ড ইন্টারনযাশনাল লযাঙ্গকুেজ লীগ 

ফাইনাল 
ভাষা োাংলা 

সেগমেন্ট: স্ক্রিপ্ট বলখা 

মানবন্টন: রাইটি৬০%, (বযাকরণ ১০℅, প্লট ৩০℅, ববষয়বস্তু ২০℅)  

উপস্থাপন ৪০℅ (ডেবিভাবর ১০℅, অঙ্গভবঙ্গ ১৫℅, নাটকীয় মুহূর্ত  তর্রী ১৫℅) 

 

ম্াধ্যস্ক্রম্ক  

একদিন আগেই ডেদিভাদি অপাগিশন হগ়েগে এক দিশ-বদিশ বেি ব়েসী মদহিাি। অপাগিশগনি প্রধান োক্তাি তাাঁ ি 

ডবে-ি কাগে ডেক-আগপি জনয এগি মদহিাটি উিগ্রীব হগ়ে দজজ্ঞাসা কিগিন, "েক্টি, ইটস ডবদব োিল, িাইট? েক্টি, 

দিক আপ্ ! আই হযাভ ডপইে ইউ ডসগেি িযাক্স! ডসই েতকাি ডেগক আপনািা আমাগক অন্ধকাগি ডিগেগেন!" 

োক্তাি নম্র ও দনেু স্বগি বিগিন, ............... 

 

উচ্চ ম্াধ্যস্ক্রম্ক  

চবিমা একটি বরসাচত  ইন্সটিটিউডট একজন বিডয়াবরস্ট। সস স্বভাডব খবু বনরীহ, এডকবাডরই বমশুডক 
নয়। কডয়ক বছর হি মা-বাবা গর্ হডয়ডছন। অসামাবজক না হডিও সস আিাদা িাকডর্ই সবশী 
পছন্দ কডর। র্ডব একজডনর বযাপাডরই সস আডবগপ্রবণ –। সসবদন ইন্সটিটিউডট িাকাকািীন চবিমা 
স াডন কল্ সপি। কল্ বরবসভ কডর সস বনচু স্বডর বিি, "বডিা.." 

স াডন এক পুরুষ কণ্ঠ বডি উঠি,.............. 

 

(স্নাতক এবং স্নাতমকাত্তর পর্যায়) 

 

কাছাবরর সামডন বাাংডিায় বডস-বডস দডূর ঢাি ুজবমর বপডঠ এডকর পর এক চা বাগাডনর সশাভা 
উপডভাগ করডছ সমবর। সস সদয িন্ডন সিডক এখাডন এডস মুগ্ধ হডয়ডছ বিা যায়। ববডদডশ এডসও মন 
এমন একটা আচরণ বকভাডব কডর, র্াডর্ই সষাড়শী সমবর উইন সচস্টার আশ্চযত সবাধ কডর। ইবন্ডয়া 
সর্া কাডিা চামড়ার সিাডকডদর িাকার জায়গা, অিচ িাকার জায়গা সর্া নয়, সযন ভূস্বগত!ডমরী এ 
সদডশই সিডক যাবার ইডে সপাষণ করডি র্ার স্বডদশী বনু্ধ সুভম বডি............... 


