MARKING SCHEME
SUBJECT – BENGALI
( বাাংলা )
CLASS X
SESSION - 2022 – 2023
SUBJECT CODE : 005

Code No. 005
General Instructions:
1. The question paper contains 20 printed pages.
2. The question paper contains 16 questions.
3. The Question Paper is divided into two Parts
PART – A : Objective type questions (MCQ) : 40 Marks
PART – B : Descriptive type questions :
40 Marks
4. PART – A has three sections :
Section – A: Reading ( Unseen Comprehension):
12 Marks
Section – B: Grammar :
18 Marks
Section – C : Main Course Book :
10 Marks
5. PART- B has two sections:
Section – B1: Supplementary Reader/ Non-detailed Text
30 Marks
Section – B2 :

Creative Writing :

10 Marks

সময়- ৩ ঘণ্টা
Time: 3 Hrs.

Marking Scheme
Class - X (2022 - 23)
Subject – Bengali (Code No.- 005)
সর্মমাট
ব
অঙ্ক - ৮0
Maximum Marks: 80
PART- A: Objective Type paper
( MCQ)

Section

Question

Expected Answers / Value Points

No.

A

1.

ব োধ পরীক্ষণ বেকে নি োচিমূ
ব
লে
প্রশ্ন(MCQ)

(Unseen
Comprehension)

প্রনিটি সটিে উত্তকরর জিয 1 িম্বর|

A. a.
b.

i) েোরণ ( ে) ও ( খ) দুকিোই টিে।

c.

iii) ব ডোকিো , িীেযোত্রো
ব
ও োনণকজযর
উকেকযয।

d.
B.

iii. দোনক্ষণোিয

a.

ii) -পনডকলি
iii) পডোকযোিো নযনখক়ে মোিুষ েকর
বিোল োর জিয

Distributi
on of
Marks
3x(1x4)=12

b.

ii) িদী়েো বজলোর ব লপুেুর

c.

iv)মন্ত য ( ে) টিে ও ( খ) ভুল।

d.

iii) ন + নিন্ন

C. a.

ii) ব োক়েন্দো হও়েোর উপযুক্ত ি়ে

b.

i) রোজো

c.

i) মন্ত য ( ে) ও ( খ) দুকিোই টিে।

d.

iii) ক্ষুদ্র

D. a.

iv. লন্ডকি

b.

iii. স্বোমীজজ প্রিযক্ষ অিুভূনি বে প্রোধোিয
নদক়েনিকলি

c.

ii) প্রেো ি ধম সম্বকে
ব
নিক নদিো নিকলি
অিযন্ত সংয়েপূণ ব

d.

iii. আেৃষ্ + ি্

Section

Question

Expected Answers / Value Points

No.

B

2.

( Grammar)

প্রদত্ত ন েল্পগুনল বেকে সনের সটিে
উত্তরটি নি োচি
ব
েরকি হক ।
োকরোটির মকধয দযটি েরকি হক
প্রনি উত্তকরর জিয রোে িম্বর - 1

a.

iii. উল্লোস

b.

i. ট্ + য

c.

ii. ই + ি্

d.

iv. ে

e.

iii. ে্ + ই = ্

f.

iii. অপ্ + দ্

g.

ii. োে্ + ম়ে

h.
i.

iv. অ + ি্
ii. িস্কর

j

iii. ৎ + য্ = দ্

Distributi
on of
Marks
1x10=10

k

ii) ৎ + দ্
l

Section

iii) হোি +নদক়ে

Question

Expected Answers / Value Points

No.

B
( Grammar)

প্রদত্ত ন েল্পগুনল বেকে নিকদব য অিুযো়েী
োেয পনর িবকির সটিে উত্তরটি নি োচি
ব
েরকি হক ।
প্রনি উত্তকরর জিয রোে িম্বর - 1

3.

Distributio
n of Marks

1x4 =4

পোাঁচটি র মকধয চোরটি েরকি হক ।
a.
b.

iii. যখি েেোিো শুিকলো িখি িোর রো
ব কড ব ল।
iii. সং োদপত্র পকড অকিে নেিু বজকিনি।

c.

iii. যজক্তটি ন দযোহীি সুিরোং িোর জী ি
ৃেো।

d.

i. গ্রোকম যনদও দুই নিিিো পুষ্কনরণী আকি
িক িো একে োকর শুষ্ক

e.

ii. রোজপুত্র িোহোকে লক্ষয েনর়েো নপস্তল
উিোইকলি।

4.

প্রদত্ত ন েল্পগুনল বেকে সটিে রূপোন্তরটি
ব কি নলখকি হক ।

1x4 =4

প্রনি উত্তকরর জিয রোে িম্বর - 1
পোাঁচটি র মকধয চোরটি েরকি হক ।
a.

iii. েক়েে নমনিি োকদ বসইখোি হইকি
িোনমকল যজক্ত নিনর়েো পোইলোম।

b.
c.

iv. ধোকির চোরোগুকলো একে োকর শুনেক়ে িষ্ট
হক়ে যোও়েোর বচক়ে রং রুকিই খোে।

d.
e.

Section

iii. মোরকি

iv. ভূ িিোে ো ু িুটি়েো আনস়েো ঘোড চোনপ়েো
ধনরকলি।
iii. এইিো

Ques

Expected Answers / Value Points

tion

Distribution
of Marks

No.
C

5.

(Main Course

দয বেকে প্রদত্ত ন েল্পগুনল বেকে সটিে
উত্তরটি ব কি নলখকি হক ।
(বয বেোকিো পোাঁচটি)

Book)

প্রনি উত্তকরর জিয রোে িম্বর - 1
আিটির মকধয পোাঁচটি েরকি হক ।
a.

i. অকিযর দ়েো়ে ল্প িোপোক িো

b . iii. মোিুকষর খো োকরর সকে

1X 5= 5

c.

iv. েোরণ (ে) টিে (খ) ভুল

d.

ii. েুটিি মুকখ উকি দোাঁডোি
i.েোরণ (ে) ও (খ) দুকিোই টিে

e.

Section

f.

iv. সেযোক লো

g.

i. আকপোষহীি মোিৃত্ব

h.

ii. প়েসোর অভো

Question

Expected Answers / Value Points

Distribution
of Marks

রোজেোনহিী বেকে প্রদত্ত ন েল্পগুনল বেকে

1x5 =5

No.
C

6.

সটিে উত্তরটি ব কি নলখকি হক ।

(Main Course
Book)

(বয বেোকিো পোাঁচটি)
প্রনি উত্তকরর জিয রোে িম্বর - 1
a.

সোিটির মকধয পোাঁচটি েরকি হক ।
iii) েোরণ িোরো স োই নিল অেমণয
ব

b.

iii. োক়ে ীর েোকলো চুকল চোাঁকদর বজযোৎস্নো
ধীকর ধীকর নিকভ ব ল

c.

iii. নিনি স্বকে ব োি োক়ে ীকে বদখকি
বপকলি

d.

iv) মন্ত য ( ে) টিে ও ( খ) ভুল।

e.

i. প্রজোরো িোকে িযো েকরকি

f.
g.

ii. দয ির আক
i. িোর সন্তোি নিল িো, ভোই নিাঁকখোজ

PART-B(Descriptive Paper)
Section

Question

Expected Answers / Value Points

No.
B1
(Supplementary
Reader/ Nondetailed Text )

7.

পোিয দযোংয বেকে অনিসংনক্ষপ্ত প্রশ্ন ( আ নযযে)
রোজো রোিীর ল্প, খুি জখম অযোজিকেন্ট,
িো বখকি বপক়ে মকর যোও়েো প্রভৃ নি।

Distribution
of Marks
2X1 =2

8.

পোিয দযোংয বেকে অনিসংনক্ষপ্ত প্রশ্ন -

1X2 =2

( আ নযযে)
উন্মোদ পো ল, রূপসী োইজজ, োউল,
েোপোনলে, ুকডো েো ুনলও়েোলো, নিনরনে
বেরোনমি সোকহ , পুনলয, সন্নযোসী ন রো ী
প্রভৃ নি।

9.

পোিয দযোংয বেকে িোনিদীঘ প্রশ্ন
ব
-

3X1 = 3

( আ নযযে)
ঘনডকি দম বদও়েো আকলো ো ুর েোকি
বেোি যোনিে েোজ ি়ে রং এেটি অসহো়ে
নযশুকে খো োর খোও়েোকিোর মকিোই মোিন ে
েোজ, ঈশ্বর বস োর মকিো পন ত্র েোজ; যো
নিনি ধযোিমগ্ন হক়ে এেোগ্রনচকত্ত েকর
েোকেি। িোই েোজটিকে পুকজো েরোর সকে
িু লিো েরো হক়েকি। ল্প অ লম্বকি নলখক ।

Section

Question

Expected Answers / Value Points

No.

10.

পোিয দযোংয বেকে িোনিদীঘ প্রশ্ন
ব
( বয বেোি এেটি )

Distributi
on of
Marks
3X1 =3

বপযো়ে হুরূপী হনরদো নিদোরুণ
দোনরকদ্রযর মকধয নদি েোিোকলও স দো
ব
বলোভকে জ়ে েকর একসকিি। স দোই
ব
এে অদ্ভুি নিনলপ্ত , নিনলপ্ত
ব নিকমোহ
ব
ভো নিক়ে িোর নদিযোপি। ন রো ী বভকস
জ দীয ো ুর এেয িোেোর প্রকলোভিকে
ও জ়ে েকরকিি বসই নিকমোহ
ব ভো িো
নিক়ে। গুনিক়ে নলখক ।
অথর্া
বেোি সৃটষ্টযীল যজক্ত িোর সৃটষ্ট ো
সৃজকির পকে পোশ্ব ব িী চনরত্র গুনলর
উদোর ো উৎসোহ প্রদোিেোরী
মোিনসেিো়ে উদ্ ুদ্ধ হ়ে। নেন্তু িপকির
বলখে হও়েোর পকে পনর োকরর
মোিুষকদর দোাঁডোি ইনি োচে ইনেি
িোিোি েু-মন্ত য যে-ন দ্রূপ প্রভৃ নির
মকধয নদক়ে িোকদর েুটিল নিমম,
ব
ঈষোেোির
ব
মোিনসেিোর প্রেোয পো়ে।
ল্প অ লম্বকি নলখক ।

11.

পোিয েন িো বেকে সপ্রসে যোখযো
( বয বেোি এেটি )
আমোকদর ইনিহোস বিই
অে ো এমি ইনিহোস.....
উত্তর সংকেি:

(5x1)=5

সূত্র :আ়ে আকরো ব াঁকধ ব াঁকধ েোনে ।েন
যঙ্খ বঘোষ।
প্রসে :ক্ষমিোকলোভী যজক্ত ে নলি
পৃনে ীকি সোধোরণ মোিুকষর জী ি ন পন্ন।
যোখযো : বখকিখোও়েো যোনন্তনপ্র়ে জি ণ
সভযিোর ধোরে ও োহে হক়েও প্রচনলি
ইনিহোকস অ কহনলি। সোধোরণ মোিুকষর
বেোি নলষ্ঠ ইনিহোস বিই। প্রোণপণ
েোজ েরকলও সম্পকদর ভো ীদোর িো
হক়ে িোরো স হোরোই
ব
বেকে যো়ে।
অথর্া
জিমোি ন হীি বেযি আেোয ভরো
িোরো়ে....
সূত্র :নিি পোহোকডর বেোকল। েন যজক্ত
চকটোপোধযো়ে।
প্রসে :েন র যজক্ত ি ভ্রমণ
অনভজ্ঞিো়ে প্রেৃনির অপরূপ বসৌন্দয ও
ব
মোি প্রেৃনির ব নযষ্টয িুকি উকিকি।
যোখযো: যহুকর জী কি অভযস্ত মোিুষ
প্রেৃনির বঘরো নিি পোহোকডর বেোকল
একস িো নরে জী কির লোভ-ক্ষনির
বচিো িে হোনরক়ে বিকল। প্রেৃনির ুকে
যহকরর মকিো োাঁধোধরো বেোি পকে জী ি
চকলিো। আপোিভোক পে হীি মকি
হকলও প্রেৃনিকিই আকি পকের নদযো।

নিভুল
ব সূকত্রর জিয 1িম্বর
পৃেেভোক প্রসে উকল্লকখর জিয 1 িম্বর
যোখযোর জিয 3 িম্বর

12.

পোিয পদযোংয বেকে উদ্ধনি নভনত্তে প্রশ্ন:

(2+3)=5

( আ নযযে প্রশ্ন )
:বযোকিো
বেোরোকির সুরোহর সকে.....
a) ইসলোকমর মূল গ্রন্থ বেোরোকির
পনরকেদকে সুরোহ্ কল।
নহন্দু ধকমরব পন ত্র গ্রন্থ হল
উপনিষদ।
b) বেোরোকির সুরোহর সকে
উপনিষকদর মকির সম্পেব এেই
উকেকযয সুকিো়ে োাঁধো। ন কভকদর
মকধযও অন্তনিনহি
ব
ঐকেযর সুরটি
ণিো
ব েরকি হক ।
13.

সহো়েে পোি বেকে প্রদত্ত প্রকশ্নর উত্তর
নলখক ।
( আ নযযে)
“িখি পুষ্প িী মহোরোকজর বসই নচটি.....
আর মকি মকি লকিি।“
উত্তর সংকেি:

(2+3)=5

a) চন্দ্রো িী রোজেিযো, মহোরোজ
নযলোনদকিযর স্ত্রী।
b)নিস্তব্ধ সেযো়ে বঘোডোর খুকরর
আও়েোজ, ুকডো জোকির বমকিো োি,
রোখোল োলকের নমটষ্ট সুর, এ ং ভ োিীর
মজন্দকর সেযোপূজোর ঘন্টোধ্বনি ব কজ
ওিোর সমক়ের েেো লো হকে ....
মকি-মকি লকিি মো ভ োিী
বযি মহোরোজকে যুদ্ধ বেকে সুস্থ অ স্থো়ে
নিনরক়ে আিকি এ ং িোর সন্তোি বযি
মহোরোকজর মকিো বিজস্বী হ়ে এ ং
রোিীর প্রনি যত্ন োি হ়ে।

14.

সহো়েে পোি বেকে প্রদত্ত প্রকশ্নর উত্তর
নলখক ।
( আ নযযে)
12) “ িোরপর িু নম যখি রোজো হক ....
রোজ োডীকি নিক়ে বযও।“. 2+3 =5
a) অ িীন্দ্রিোে িোেুর, নযলোনদিয ।
b) সপ্তোশ্বরকে আনদিযনযলো হোকি
নযলোনদকিযর পৃনে ী জ়ে েকর রোজো
হও়েো প্রসকে োক়ে ীর এই উজক্ত
নলখক ........ োক়ে ীর ধীর, নস্থর, যোন্ত,
সহিযীল, এ ং িযো পরো়েণ নদেটির
উকল্লখ েরক ।

(2+3)=5

B2
(Creative
Writing)

15.

অিুকেদ রচিোর বক্ষকত্র (বয বেোি
এেটি)
[* উপস্থোপিোর জিয ধোয -1
ব িম্বর
* ন ষ়ে স্তুর সটিে ন কেষকণর জিয ধোয ব
-3 িম্বর
* ভোষো দক্ষিোর জিয ধোয -1
ব িম্বর]

a) িোত্রসমোকজ স্মোিব কিোকির প্রভো
স্মোিব বিোি নে- িোত্র-িোত্রীকদর েোকি
স্মোিব কিোি েিিো সহো়েে হক়ে উকিকি নযক্ষো, স্বোস্থযপনরকষ ো ইিযোনদ বক্ষকত্র
উকল্লকখর প্রক়েোজি।
স্মোিব কিোকির য হোর -যোরীনরে ও
মোিনসে ভোক ক্ষনিগ্রস্থ েকর,
অসোমোজজে েকর বিোকল।
b) এমি এেটি েোকজর অনভজ্ঞিো যো
বিোমোকে িৃনপ্ত নদক়েকি -ইনি োচে
েোকজর অনভজ্ঞিো যো আিজন্দি েকরকি
িোর উকল্লখ এর প্রক়েোজি।

5x1=5

16.

পত্র নলখি : দোদোকে অে ো ো োকে

[অ ়ে সংস্থোকির িোনরখ, বপ্ররকের
টিেোিো ো স্থোি িোম, সকমোধি ও
সমোনপ্তসূচেপদ েোেক । পকত্রর বযকষ
মূল ন ষ়ে বেকে নেিু দূরত্ব জো়ে বরকখ
স্বিিভোক প্রোপকের িোম টিেোিো নদকি
হক । ] --- এই বক্ষকত্র ধোয -ব 2 িম্বর
পকত্রর ন ষ়ে স্তুর জিয- 3 িম্বর।(
ক্ত য সটিে হকল িূিযিম ধোয ব - 2
িম্বর)

2+3=5

