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Generic Marking Principles 
 

These general marking principles must be applied by all examiners when marking candidate answers. 
They should be applied alongside the specific content of the mark scheme or generic level descriptors 
for a question. Each question paper and mark scheme will also comply with these marking principles. 
 

GENERIC MARKING PRINCIPLE 1: 
 
Marks must be awarded in line with: 
 
 the specific content of the mark scheme or the generic level descriptors for the question 
 the specific skills defined in the mark scheme or in the generic level descriptors for the question 
 the standard of response required by a candidate as exemplified by the standardisation scripts. 

GENERIC MARKING PRINCIPLE 2: 
 
Marks awarded are always whole marks (not half marks, or other fractions). 

GENERIC MARKING PRINCIPLE 3: 
 
Marks must be awarded positively: 
 
 marks are awarded for correct/valid answers, as defined in the mark scheme. However, credit 

is given for valid answers which go beyond the scope of the syllabus and mark scheme, 
referring to your Team Leader as appropriate 

 marks are awarded when candidates clearly demonstrate what they know and can do 
 marks are not deducted for errors 
 marks are not deducted for omissions 
 answers should only be judged on the quality of spelling, punctuation and grammar when these 

features are specifically assessed by the question as indicated by the mark scheme. The 
meaning, however, should be unambiguous. 

GENERIC MARKING PRINCIPLE 4: 
 
Rules must be applied consistently, e.g. in situations where candidates have not followed 
instructions or in the application of generic level descriptors. 

GENERIC MARKING PRINCIPLE 5: 
 
Marks should be awarded using the full range of marks defined in the mark scheme for the question 
(however; the use of the full mark range may be limited according to the quality of the candidate 
responses seen). 

GENERIC MARKING PRINCIPLE 6: 
 
Marks awarded are based solely on the requirements as defined in the mark scheme. Marks should 
not be awarded with grade thresholds or grade descriptors in mind. 
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Section A 
 
A1 Separation of Words 
 
Marking principles: 

 grammatically correct combination 2 marks  

 grammatically incorrect combination  
 error in sign / symbol / letter  
 
No 1 mark 

0 marks 

 
Question Answer Marks 

1 দুষ্টািম = ( দুষ্ট + আিম) or ( দুষু্ট + আিম)  2 

2 শীতাতর্ = (শীত + ঋত) 2 

3 িনিশ্চত = (িনঃ + িচত) 2 

4 ষড়যন্তৰ্ = (ষট + যন্তৰ্) or (ষট্ + যন্তৰ্) 2 

5 সঞ্চয় = ( সম +চয়) or (সম্ + চয়) 2 
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A2 Idioms, Proverbs and Words in Pairs 
 
Marking principles: 
 
Candidates may respond with either a number or a phrase (or both). Tolerate spelling errors. If 
candidates write more than one attempt per item, an incorrect attempt will invalidate any correct 
attempt to the same item (e.g. for Q6, if a candidate responds (8) নয় ছয় = 0 marks). 
 

 correct number, phrase, or number and phrase (if both are written, both must be 
correct) 

2 marks 

 incorrect number or incorrect phrase 
 
No 1 mark 

0 marks 

 
Question Answer Marks 

6 বসেন্তর েকািকল  (7) 2 

7 িবড়ােলর গলায় ঘণ্টা বাঁধা  (1) 2 

8 নয় ছয়  (6) 2 

9 এক মােঘ শীত যায় না  (3) 2 

10 মরার উপর খাঁড়ার ঘা  (5) 2 
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A3 Sentence Transformation 
 
Marking principles:  
 

 grammatically correct / appropriate sentence including the key word/s 
 full meaning of the sentence is conveyed  
 tolerate a single spelling error  

2 marks 

 only the essence of the meaning is conveyed  
 1 spelling error and 1 keyword error 
 tolerate 2 spelling errors  
 tolerate omission of / error in key word  

1 mark 

 meaning of the sentence is not conveyed / is changed  
 more than 2 spelling errors  

0 marks 

 
The following are examples of correct responses. Award up to 2 marks for each question, according 
to the banded marking principles above. 
 

Question Answer Marks 

11 িনয়িমত বয্ায়াম না করেল সব্াস্থয্ ভােলা রাখা যায় না/ িনয়িমত বয্ায়াম করা ছাড়া সব্াস্থয্ ভােলা থােক 
না / থাকেব না / খারাপ হেব না  
Key word িনয়িমত 

2 

12 জািতর উন্নিত করেত হেল পৰ্কৃত িশক্ষা অতয্ন্ত জরুরী / জািতর উন্নিত করার একমাতৰ্ উপায় পৰ্কৃত 
িশক্ষা / জািতর উন্নিত পৰ্কৃত িশক্ষা ছাড়া অসম্ভব 
Key word িশক্ষা 

2 

13 িবল েগইটস েয একজন দানবীর েক না জােন! / েক না জােন না! / িবল েগইটস েয একজন 
দানবীর েসটা জােন না এমন েকউ আেছ িক!  
Key word দানবীর/দাতা/দানশীল  

2 

14 তুিম ছাড়া আমােক সাহাযয্ করার মেতা েকউ েনই / তুিম ছাড়া আর েকউ আমােক সাহাযয্ করেব না 
/ তুিমই একমাতৰ্ আমােক সাহাযয্ করেত পােরা / তুিমই আমার একমাতৰ্ সাহাযয্কারী / তুিম না 
করেল আর েকউ আমােক সাহাযয্ করেব না 
Key word সাহাযয্ 

2 

15 িশক্ষক আমােক িজজ্ঞাসা করেলন / জানেত চাইেলন আেগরিদন / গতকাল / কাল আিম সু্কেল 
আিসিন / যাইিন েকন / িশক্ষক আমােক আেগরিদন সু্কেল না আসার / যাওয়ার কারণ িজজ্ঞাসা 
করেলন।  
Key word আিম / আমােক / আমার  

2 
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A4 Cloze Passage 
 
Marking principles: 
 
Candidates must respond with the word only. Tolerate spelling errors. If candidates write more 
than one attempt per item, an incorrect attempt will invalidate any correct attempt to the same item. 
 
Question Answer Marks 

16 সিঠক 2 

17 আকাশচুমব্ী 2 

18 িবলুপ্ত 2 

19 নষ্ট 2 

20 িনগর্ত 2 

21 উন্নয়েনর 2 

22 েকন্দৰ্ 2 

23 সমাধান  2 

24 িবষাক্ত 2 

25 মারাত্মক 2 
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Section B 
B5 MCQ Comprehension 
 
Marking principles: 
 
Candidates must respond by ticking only one box next to the corresponding letter in each question. If 
candidates tick more than one box per item, an incorrect attempt will invalidate any correct attempt to 
the same item. 
 

 Tick the box next to correct answer 2 marks 

 incorrect or multiple ticks  0 mark 

 There will be no 1 mark  

 
Question Answer Marks 

26 D িবেশষ উেদ্দেশয্ পৰ্চার 2 

27 B েদয়ােল িলেখ পৰ্চার করা 2 

28 A সামািজক েযাগােযাগমাধয্েম 2 

29 C চািহদার সােথ েমলবন্ধন সৃিষ্ট কের 2 

30 B খাওয়ার সয্ালাইন ৈতিরর িনয়মাবলী 2 

31 D পণয্িটর কাযর্কারীতা যাচাই করা 2 

32 A পেণয্র বাস্তব িদকগুেলা উপস্থাপন করেত হেব 2 
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Section C 
 
C6:  OE Comprehension 
 
Marking principles: 
 
There is a maximum of 6 marks available for each question. A maximum of 4 marks are awarded for 
Content (1 mark for each response) and 2 marks for Language 
 
Content 
 
Candidates must write in their own words, i.e. not ‘lift’ (copy word-for-word) material from the text 
according to the examples in the mark scheme below. 
 

1 mark 0 mark 

Write in their own words 
Manipulate at least 1 word 
Change word order 
Minor spelling mistakes 

Lift exact text 
Omit 1 word but lift the rest of the text 

 
Language 
 
A maximum of 2 marks are awarded for Language according to the banded marking principles 
below. 
 

 clear, appropriate language and vocabulary 
 
 in the candidate’s own words (no lifting) 
 
 tolerate minor spelling errors 
 
 manipulation of only 1 word 

2 language marks 

 partially successful communication of the answer 
 
 4 or more spelling errors and 

1 language mark 

 Lifting by omitting few words 
 
 inappropriate use of language 
 
 limited/inappropriate vocabulary 
 
 meaning is confused/ambiguous/obscure 
 
 basic errors which impede communication 
 
 heavy reliance on lifting 

0 language marks 
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Content Language 

4 2 

4 If multiple spelling and grammatical errors 1 

3 2 

3 If multiple spelling and grammatical errors 1 

2 1 

1 1 
 
 
Content marks are to be awarded as follows: 
 

Question Answer Marks 

33 এেথন্স েথেক সয্ান্তিরনী িবমান যাতৰ্ায় েলখেকর কী কী অিভজ্ঞতা হেয়িছেলা? বণর্না দাও। চারিটর 
বণর্না দাও।  

4 

 িবমানিট যাতৰ্ী িদেয় এেকবাের ভরা / ভরপুর / ভিতর্ িছেলা   

 হােতর লােগজ মাথার ওপেরর েহােল্ড রাখেত িবমানবালা / যাতৰ্ীেদর েবশ কষ্ট হিচ্ছেলা।   

 িবমােনর আকােশ উড়েত েদির হেয়িছেলা   

 উড়ার পঞ্চাশ িমিনট পের / িকছুক্ষণ পের িবমােন ভীষণভােব ঝাঁকুিন হিচ্ছেলা / িবমানটা দুলিছেলা / 
িবমানিট একটা ঝেড়র মধয্ পেড় িগেয়িছেলা 

 

 িবমানিটর মািটেত নামেত েদির হেয়িছ্েলা   

34 েলখক সয্ান্তিরনী িবমান বন্দেরর েয বণর্না িদেয়েছন তার চারিট েলেখা  4 

 িবমানবন্দরিট খুব েছােটা   

 সাধারণ সুেযাগ-সুিবধার অেনক অভাব  

 (মালপতৰ্ সংগৰ্হ করেত) / িনেত) িসঁিড় িদেয় উপের েযেত হয়/েকােনা িলফ্ ট বা চলন্ত িসঁিড় েনই   

 ছাউিনিবহীন / একিট কােঠর দীঘর্ পথ িদেয় িবমানবন্দেরর িভতের ঢুকেত হয়   

 ঝড়-বৃিষ্টর কারেণ কােঠর পথিটও েবশ িপিচ্ছল হেয় যাওয়ায় খুব িবপদজনক হেয়িছেলা   
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Question Answer Marks 

35 সয্ান্তিরনীেত েলখেকর েহােটল সম্পেকর্ চারিট িবষয় েলেখা। 4 

 েহােটলিট সমুদৰ্ েথেক 300 িমটােররও েবিশ উচু পাহােড়র ঢােল   

 েহােটেলর পােশর েছােটা সুইিমংপুল আেছ   

 রােতর েবলায় পুেল চাঁেদর আেলা এক মায়াবী পিরেবশ সৃিষ্ট কের   

 েহােটেলর বারান্দা েথেক একিট আঁকাবাঁকা পথ পাহােড়র গা েঘঁেষ সাগেরর িদেক েনেম েগেছ   

 েহােটল েথেক সমুেদৰ্র দূরতব্ 500 িমটার   

 েহােটেলর পৰ্েতয্ক রুেম / কামরায় ভৰ্মণ িনেদর্িশকা রাখা িছেলা  

36 সয্ান্তরনীর দব্ীেপর েভৗগিলক অবস্থান সম্পেকর্ দুিট এবং এর ইিতহাস সম্পেকর্ দুিট িবষয় েলেখা।  4 

 েভৗেগািলক অবস্থান: (দুিট িবষয়)   

 িদব্পিট েথেক গৰ্ীেসর মূল ভূখণ্ড 200 িকিম দূের   

 গৰ্ীেসর মূল ভূখেণ্ডর দিক্ষণ-পূবর্ িদেক   

 এিজয়ান সাগেরর মাঝখােন  

 ইিতহাস: (দুিট িবষয়)  

 তৰ্েয়াদশ শতা ী েথেক এই দব্ীপ ‘সয্ান্তিরিন’ নােম পিরিচত   

 পয্ািরসা গৰ্ােমর পুরাতন িগজর্া সান্টা ইিরিনর নােম এর নামকরণ করা হয়   

 তার আেগ এটার নাম িছেলা কয্ািলেস্ত যার অথর্ হেলা সবেচেয় সুন্দর / পের এটােক শটৰ্ংগাইল বা 
িফরা বলা হেতা। 

 

 ঊনিবংশ শতা ীেত সরকািরভােব পুেরা দব্ীপ এবং এর পৰ্ধান শহেরর নাম িফরা রাখার িসদ্ধান্ত 
েনওয়া হয় 

 

 তেব এটা সয্ান্তিরিন নামটাই েবিশ পিরিচত  
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Question Answer Marks 

37 েলখক সয্ান্তরনীর রাজধানী িফরা সমব্েন্ধ কী কী তথয্ িদেয়েছন? চারিট িবষয় েলেখা।  4 

 িফরা শহরিট সয্ান্তিরিনর পিশ্চম পােশর এিজয়ান সাগেরর তীের / 200 িমটার উঁচুেত কেল্ডরা নামক 
একিট কােলা পাহাড় উপর 

 

 এখানকার বািড়ঘরগুেলার রঙ সাদা / দূর েথেক েদখেল মেন হয় কােলা পাহােড়র উপর একঝাঁক 
সাদা রাজহাঁস বেস আেছ 

 

 এই শহের অেনকগুেলা নীল গমুব্েজর িগজর্া আেছ  

 এখানকার অিধবাসীরা কথাচ্ছেল বেল িফরা-েত মানুেষর েচেয় িগজর্া েবিশ  

 পাহােড়র উপর িদেয় শহেরর এক ধার েথেক আেরক ধাের চেল যাওয়া লমব্া রাস্তার দুইপােশ রেয়েছ 
অেনক ধরেনর েদাকানসহ অসংখয্ খাবােরর যায়গা  

 

38 পঞ্চম অনুেচ্ছদ অনুসাের েলখকেক েকান েকান িজিনষ মুগ্ধ কেরেছ? চারিটর উেল্লখ কেরা।  4 

 গাইেডর রিসকতা / এলাকা সমব্েন্ধ জ্ঞান 
সয্ান্তিরিনর বড় আকষর্ণ 1892 সােল ৈতির / বানােনা বািতঘর / এখান েথেক চািরিদেক নীল 
সমুদৰ্েবিষ্টত সয্ান্তিরিনর এক নয়নািভরাম দৃশয্ েদখা যায়  

 

 সাগরতীের অবিস্থত লাল ও কােলা রেঙর আেগ্নয়িশলায় গড়া পাহাড় / পাহােড়র উপের ‘আকৰ্িটির’ 
গৰ্াম।  

 

 রিঙন েবােগনিভিলয়া গােছর সািরেত েঘরা ‘েমগালছির’ গৰ্াম  

 ‘েমগালছির’ গৰ্ােমর পৰ্ধান সড়কিটর দুপােশর ঐিতহািসক রাজকীয় ভবন / িবশাল দুগর্ / জলদসুয্েদর 
লুিকেয় থাকার গুহা।  

 

 ‘অইয়া’ নােমর একিট শহেরর পাহােড়র চূড়া েথেক সাগেরর বুেক সূযর্ােস্তর অপরূপ দৃশয্ েদখা   

 



3204/02 Cambridge O Level – Mark Scheme 
PUBLISHED 

May/June 2022
 

© UCLES 2022 Page 12 of 12 
 

C7  Vocabulary 
 
Marking principles: 
 

 appropriate synonym with correct spelling 2 marks 

 appropriate synonym 
 spelling error which do not impede meaning 

1 mark 

 inappropriate synonym 
 spelling error which impedes meaning 

0 marks 

 
If candidates write more than one attempt per item, an incorrect attempt will invalidate any correct 
attempt to the same item. 
 
The following are examples of correct responses. Award up to 2 marks for each question, according 
to the banded marking principles above. 
 

Question Answer Marks 

39 িনরাপেদ = েকানও িবপদ ছাড়া, ঝােমলা ছাড়া, িবঘ্ন ছাড়া, িনিবর্েঘ্ন, কষ্ট ছাড়া, আরােমর সােথ, সিহ 
সালামেত, সুস্থভােব, িবপদহীন, িবপদিবহীন, আপদমুক্ত, ভােলাভােব  

2 

40 দৃশয্মান = দৃিষ্টেগাচর, েচােখ পড়া, নজের পড়া, েদখেত পাওয়া, েদখা, চাকু্ষষমান  2 

41 পৰ্িসদ্ধ = িবখয্াত, নামকরা, সবাই িচেন, অিত পিরিচত, সবার পিরিচত, জনিপৰ্য়, খয্াতনামা, মশহুর 2 

42 পৰ্ান্ত = সীমা, সীমানা, িকনারা, ধার, সীমান্ত, েশষ সীমা, েশষ মাথা  2 

43 নয়নািভরাম = নয়নজুড়ােনা, সুন্দর, েবশ সুন্দর, েচাখজুড়ােনা, সুদশর্ন, দৃিষ্টনন্দন, অপরূপ  2 

 


