


A¨vmvBb‡g›U wMÖW  

       wkÿvel©: 2022                                                      †kÖwY: lô, mßg I Aóg               ¯Íi: gva¨wgK              

welq A¨vmvBb‡g‡›U

i 

msL¨v 

mßvn I A¨vmvBb‡g›U b¤^i  

1g  2q  3q  4_©  5g  6ô  7g  8g  9g  10

g  

11

k  

12k  13  14  15  16  17  18 19 20 21 22 23 24 

evsjv 7 1  2    3      4    5    6   7 

Bs‡iwR 7  1  2     3   4   5    6    7  

MwYZ 6 1    2     3    4    5     6  

evsjv‡`k I wek¦cwiPq 5  1  2    3   4     5         

weÁvb 5   1  2     3   4       5     

Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ 3      1      2        3     

ag©wkÿv 4      1     2    3      4    

kvixwiK wkÿv I ¯v̂ ’̄¨ 2        1        2         

Kg© I RxebgyLx wkÿv 2         1         2       

Pviæ I KviæKjv 3                 1     2  3 

K…wlwkÿv/Mvn© ’̄¨weÁvb 4       1       2     3   4   

†gvU 48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 



A¨vmvBb‡g›U wMÖW  

       wkÿvel©: 2022                                                          †kÖwY: beg I `kg               ¯Íi: gva¨wgK              

welq A¨vmvBb‡g‡›Ui 

msL¨v 

mßvn I A¨vmvBb‡g›U b¤^i  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

evsjv  7 1  2    3     4      5   6  7  

Bs‡iwR 7  1   2    3     4  5    6  7   

MwYZ 5 1   2         3      4    5  

ag©wkÿv (4wU) 3       1     2    3         

Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ 2        1       2          

K¨vwiqvi wkÿv 2         1             2   

kvixwiK wkÿv, ¯̂v¯’¨weÁvb I †Ljvayjv 2           1      2        

c`v_©weÁvb/ wnmveweÁvb/ evsjv‡`‡ki 

BwZnvm I wek¦mf¨Zv 
4    1      2        3   4    

imvqb/ e¨emvq D‡`¨vM/ f‚‡Mvj I cwi‡ek 4   1  2          3         4 

RxeweÁvb/ wdb¨vÝ I e¨vswKs/†cŠibxwZ I 

bvMwiKZv 
4      1    2    3     4      

evsjv‡`k I wek¦cwiPq/ weÁvb 4  1         2      3   4     

D”PZi MwYZ/ K…wlwkÿv/ Mvn©¯’¨weÁvb/ 

A_©bxwZ/ Pviæ I KviæKjv/msMxZ/ kvixwiK 

wkÿv I µxov  

4      1  2     3           4 

†gvU 48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট বা শনর্ োশরত কাজ ও মূল্যায়ন শনর্ে েিনা 

শ্রেশি: ৬ষ্ঠ  শবষয়: বাাংলা 

 
অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা (র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) 
মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

২ পাঠ্য বইর্য়র সাধু 

ভাষারীশতর 

রচনার্ক চশলত 

ভাষারীশতর্ত 

রূপন্তর করা  

শিখনফল ১১.১: বাাংলা 

ভাষার চশলত রীশতর 

ববশিষ্ট্য শনরূপি করর্ত 

পারর্ব। 

 

শনর্ে েিনা: 

 ‘বাাংলা ব্যাকরি ও শনশে েশত’ 

বইর্য়র ৭ পৃষ্ঠার ‘সাধু ও চশলত 

ভাষা’র আর্লাচনা পড়র্ত হর্ব। 

 পাঠ্যবই শ্রর্থর্ক ‘সততার 

পুরস্কার’ গল্পটি পড়র্ত হর্ব। 

 

কার্জর র্াপ: 

 সাধু ও চশলত ভাষারীশতর 

র্ারিা শের্ত হর্ব। 

 ‘সততার পুরস্কার’ গল্প শ্রর্থর্ক 

েিটি বাকয শলর্খ চশলত 

ভাষায় রূপান্তর করর্ত হর্ব। 

 শলশখত েিটি বাকয শ্রর্থর্ক সাধু 

ও চশলত ভাষার সব েনার্ের 

পার্থ েকয ছর্ক শ্রেখার্ত হর্ব। 

 শলশখত েিটি বাকয শ্রর্থর্ক সাধু 

ও চশলত ভাষার শিয়ার 

পার্থ েকয ছর্ক শ্রেখার্ত হর্ব। 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

৩ ২ ১ ০ 

ক সাধু ও চশলত 

ভাষারীশতর র্ারিা  

 

সব েনাে ও শিয়ার 

পার্থ েকয শ্রেশখর্য় 

উোহরিসহ সাধু ও 

চশলত ভাষার র্ারিা 

শের্ত পারলে 

উোহরিসহ সাধু 

ও চশলত ভাষার 

র্ারিা শের্ত 

পারলে 

সাধু ও চশলত 

ভাষার র্ারিা 

শের্ত পারলে 

 

 

 

খ ‘সততার পুরস্কার’ 

গল্প শ্রর্থর্ক েিটি 

বাকয শলর্খ চশলত 

ভাষায় রূপান্তর 

দু-একটি ভুল করলে শতন-চারটি ভুল 

করলে 

পাঁচ-ছটি বা 

এর শ্রবশি ভুল 

করলে 

  

গ শলশখত েিটি বাকয 

শ্রর্থর্ক সাধু ও চশলত 

ভাষার সব েনার্ের 

পার্থ েকয ছর্ক 

শ্রেখার্না 

ছর্ক ৫-৬টি 

সব েনার্ের পার্থ েকয 

শ্রেখার্ত পারলে 

ছর্ক ৩-৪টি 

সব েনার্ের 

পার্থ েকয শ্রেখার্ত 

পারলে 

ছর্ক ১-২টি 

সব েনার্ের 

পার্থ েকয 

শ্রেখার্ত 

পারলে 

  

ঘ শলশখত েিটি বাকয 

শ্রর্থর্ক সাধু ও চশলত 

ভাষার শিয়ার 

পার্থ েকয ছর্ক 

শ্রেখার্না 

ছর্ক ৫-৬টি শিয়ার 

পার্থ েকয শ্রেখার্ত 

পারলে 

ছর্ক ৩-৪টি 

শিয়ার পার্থ েকয 

শ্রেখার্ত পারলে 

ছর্ক ১-২টি 

শিয়ার 

পার্থ েকয 

শ্রেখার্ত 

পারলে 

  

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১০ 

১০ নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  

 

 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

৮-১০     অ্শত উত্তে 

৬-৭.৯ উত্তে 

৪-৫.৯ ভার্লা 

৪-এর কে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট বা শনর্ োশরত কাজ ও মূল্যায়ন শনর্ে েিনা 

শ্রেশি: ৭ম  শবষয়: বাাংলা 

 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

২ ক্ষুদ্র জাশতসত্তার 

সাাংস্কৃশতক 

উৎসর্বর 

পশরচয় 

শিখনফল ২৭:  

ক্ষুদ্র নৃ-শ্রগাষ্ঠী, শবর্িষ শ্রেশি ও 

ক্ষুদ্র শ্রপিা শ্রগাষ্ঠীর পশরচয় শের্ত 

ও তাঁর্ের প্রশত েদ্ধা প্রকাি 

করর্ত পারর্ব।  

শনর্ে েিনা: 

 পাঠ্যবই শ্রর্থর্ক 

‘বাাংলার্ের্ির ক্ষুদ্র 

জাশতসত্তা’ রচনাটি পড়র্ত 

হর্ব। 

 

কার্জর র্াপ: 

 ‘ক্ষুদ্র জাশতসত্তা’ বলর্ত কী 

শ্রবাঝায় শলখর্ত হর্ব।  

 ‘সাাংস্কৃশতক উৎসব’ বলর্ত 

কী শ্রবাঝায় শলখর্ত হর্ব।  

 শবশভন্ন ক্ষুদ্র জাশতসত্তার 

পশরচয় শের্ত হর্ব। 

 ক্ষুদ্র জাশতসত্তার সাাংস্কৃশতক 

উৎসর্বর শববরি শের্ত 

হর্ব।। 

 

নিশ্রে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

৩ ২ ১ ০ 

ক ‘ক্ষুদ্র জাশতসত্তা’র 

র্ারিা 
- 

কর্য়কটি নাে 

উর্েখ কর্র ক্ষুদ্র 

জাশতসত্তার র্ারিা 

শের্ত পারলে 

ক্ষুদ্র জাশতসত্তার 

র্ারিা শের্ত 

পারলে 

 

 

 

খ ‘সাাংস্কৃশতক 

উৎসর্ব’র 

র্ারিা 
- 

উোহরি-সহ 

সাাংস্কৃশতক 

উৎসর্বর র্ারিা 

শের্ত পারলে 

সাাংস্কৃশতক 

উৎসর্বর র্ারিা 

শের্ত পারলে 

  

গ শবশভন্ন ক্ষুদ্র 

জাশতসত্তার 

পশরচয় 

চার-পাঁচটি ক্ষুদ্র 

জাশতসত্তার 

পশরচয় শের্ত 

পারলে 

দু-শতনটি ক্ষুদ্র 

জাশতসত্তার পশরচয় 

শের্ত পারলে 

অ্ন্তত একটি ক্ষুদ্র 

জাশতসত্তার 

পশরচয় শের্ত 

পারলে 

  

ঘ ক্ষুদ্র জাশতসত্তার 

সাাংস্কৃশতক 

উৎসর্বর 

শববরি 

 চার-পাঁচটি 

উৎসর্বর শববরি 

শের্ত পারলে 

দু-শতনটি উৎসর্বর 

শববরি শের্ত 

পারলে 

অ্ন্তত একটি 

উৎসর্বর শববরি 

শের্ত পারলে 

  

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১০ 

১০ নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  

 

 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

৮-১০     অ্শত উত্তে 

৬-৭.৯ উত্তে 

৪-৫.৯ ভার্লা 

৪-এর কে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট বা শনর্ োশরত কাজ ও মূল্যায়ন শনর্ে েিনা 

শ্রেশি: ৮ম  শবষয়: বাাংলা 

 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

২ বাাংলার্ের্ির 

শ্রলাকশির্ল্পর 

শবলুশপ্তর কারি এবাং 

শ্রলাকশিল্প  

সাংরক্ষর্ির উপায় 

শিখনফল: ২২ 

বাাংলার সাংস্কৃশত, 

শ্রলাকসাংস্কৃশত ও শিল্প-

সাশহর্তযর সার্ারি পশরচয় 

শের্ত পারর্ব। 

শনর্ে েিনা: 

 পাঠ্যবই শ্রর্থর্ক ‘আোর্ের 

শ্রলাকশিল্প’ প্রবন্ধটি পড়র্ত 

হর্ব। 

 আর্িপার্ির শ্রলাকশির্ল্পর 

শবশভন্ন উপকরি শ্রেখর্ত 

হর্ব। 

 

কার্জর র্াপ: 

 শ্রলাকশির্ল্পর সাংজ্ঞা ও 

ববশিষ্ট্য শলখর্ত হর্ব। 

 শ্রলাকশির্ল্পর শবশভন্ন 

উপকরি শনর্য় শলখর্ত 

হর্ব। 

 শ্রলাকশির্ল্পর শবলুশপ্তর কারি 

উর্েখ করর্ত হর্ব। 

 শ্রলাকশিল্প সাংরক্ষর্ির 

উপায় শলখর্ত হর্ব ।  

 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

৩ ২ ১ ০ 

ক শ্রলাকশির্ল্পর 

ধারণা ও 

ববশিষ্ট্য 
- 

শ্রলাকশির্ল্পর 

ধারণা ও ববশিষ্ট্য 

শলখর্ত পারলে 

শ্রলাকশির্ল্পর 

ধারণা অ্র্থবা 

ববশিষ্ট্য শলখর্ত 

পারলে 

 

 

 

খ শ্রলাকশির্ল্পর 

শবশভন্ন 

উপকরি  

পাঁচটি বা ছয়টি 

উপকরর্ির 

শববরি শলখর্ত 

পারলে 

শতনটি বা চারটি 

উপকরর্ির শববরি 

শলখর্ত পারলে 

একটি বা দুটি 

উপকরর্ির 

শববরি শলখর্ত 

পারলে 

  

গ শ্রলাকশির্ল্পর 

শবলুশপ্তর কারি  

 দুটি কারি উর্েখ 

করর্ত পারলে 

একটি কারি 

উর্েখ করর্ত 

পারলে 

  

ঘ শ্রলাকশিল্প 

সাংরক্ষর্ির 

উপায় 

শতনটি উপায় 

শলখর্ত পারলে 

দুটি উপায় শলখর্ত 

পারলে 

একটি উপায় 

শলখর্ত পারলে 

  

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১০ 

১০ নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  

 

 

 

 

 

 

 

 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

৮-১০     অ্শত উত্তে 

৬-৭.৯ উত্তে 

৪-৫.৯ ভার্লা 

৪-এর কে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট বা শনর্ োশরত কাজ ও মূল্যায়ন শনর্ে েিনা 

শ্রেশি: ৯ম পত্র: প্রথম নবষয় ককাড: ১০১ শবষয়: বাাংলা 

 
অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 

শিখনফল/ 

শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা (র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) 
মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

২ বইপড়ার 

অ্ভযাস গঠর্ন 

লাইর্িশরর গুরুত্ব 

শবর্েষি 

৫.১০: প্রবন্ধ পর্ড় 

তার বক্তব্য 

শনর্জর ভাষায় 

বি েনা করর্ত 

পারর্ব। 

শনর্ে েিনা: 

 পাঠ্যবই শ্রর্থর্ক ‘বই পড়া’ 

প্রবন্ধটি পড়র্ত হর্ব। 

 

কার্জর র্াপ: 

 লাইর্িশরর পশরচয় তুর্ল র্রর্ত 

হর্ব। 

 শ্রকান র্রর্নর বই পড়র্ত 

শ্রতাোর ভার্লা লার্গ, শলখর্ত 

হর্ব। 

 লাইর্িশরর প্রর্য়াজনীয়তা বি েনা 

করর্ত হর্ব। 

 শনর্জর শ্রেখা একটি লাইর্িশরর 

শববরি শের্ত হর্ব।  

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

৩ ২ ১ ০ 

ক লাইর্িশরর 

পশরচয় 

 

- 

উোহরিসহ লাইর্িশরর 

পশরচয় শের্ত পারর্ল 

লাইর্িশরর পশরচয় 

শের্ত পারর্ল 

  

 

 

 

খ শ্রে  র্রর্নর বই 

পড়র্ত ভার্লা 

লার্গ 

- 

নােসহ ভার্লা লাগা 

বইর্য়র র্রন উর্েখ 

করর্ত পারর্ল 

ভার্লা লাগা বইর্য়র 

নাে অ্র্থবা র্রন 

উর্েখ করর্ত পারর্ল 

  

গ লাইর্িশরর 

প্রর্য়াজনীয়তা 

শতনটি প্রর্য়াজনীয়তা 

শলখর্ত পারর্ল 

দুটি প্রর্য়াজনীয়তা 

শলখর্ত পারর্ল 

একটি প্রর্য়াজনীয়তা 

শলখর্ত পারর্ল 

  

ঘ শনর্জর শ্রেখা 

একটি লাইর্িশরর 

শববরি  

লাইর্িশরর নাে, 

অ্বস্থান, অ্বকাঠার্ো, 

পাঠক, বই ইতযাশে 

শনর্য় শলখর্ত পারর্ল 

লাইর্িশরর নাে, 

অ্বস্থান ও অ্বকাঠার্ো 

শনর্য় শলখর্ত পারর্ল 

লাইর্িশরর নাে ও 

অ্বস্থান শলখর্ত 

পারর্ল  

  

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১০ 

১০ নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

৮-১০     অ্শত উত্তে 

৬-৭.৯ উত্তে 

৪-৫.৯ ভার্লা 

৪-এর কে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট বা শনর্ োশরত কাজ ও মূল্যায়ন শনর্ে েিনা 

শ্রেশি: ১০ম পত্র: প্রথম নবষয় ককাড: ১০১ শবষয়: বাাংলা 

 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 

শিখনফল/শবষয়ব

স্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) 
মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

২ ‘প্রবাস বন্ধু’ 

রচনায় 

প্রশতফশলত 

সোজ ও 

সাংস্কৃশতর 

পশরচয় 

৬.২: পশরশচত 

জগৎ ও শনর্জর 

অ্শভজ্ঞতার শবষয় 

ব্যক্ত করর্ত 

পারর্ব। 

 

১২.২: অ্পর জাশত, 

শ্রেি ও তার 

সাংস্কৃশতর প্রশত 

েদ্ধার ের্নাভাব 

প্রকাি করর্ত 

পারর্ব। 

শনর্ে েিনা: 

 পাঠ্যবই শ্রর্থর্ক ‘প্রবাস বন্ধু’ 

রচনাটি পড়র্ত হর্ব। 

 

কার্জর র্াপ: 

 সোজ ও সাংস্কৃশতর র্ারিা শের্ত 

হর্ব।  

 ‘প্রবাস বন্ধু’ অ্বলম্বর্ন 

আফগাশনস্তার্নর সোজ ও 

সাংস্কৃশতর পশরচয় শের্ত হর্ব। 

 বাাংলার্ের্ির সর্ে 

আফগাশনস্তার্নর সোজ ও 

সাংস্কৃশতর তুলনা করর্ত হর্ব।  

 ‘প্রবাস বন্ধু’ রচনায় শ্রলখর্কর শ্রে 

রসর্বার্র্র পশরচয় পাওয়া োয়, 

তা শলখর্ত হর্ব।  

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

৩ ২ ১ ০ 

ক সোজ ও সাংস্কৃশতর 

র্ারিা  
- 

সোজ ও সাংস্কৃশতর 

পারস্পশরক সম্পকে 

শনর্ে েি কর্র র্ারিা 

শের্ত পারর্ল 

সোজ ও সাংস্কৃশতর 

র্ারিা শের্ত পারর্ল 

 

 

 

খ আফগাশনস্তার্নর 

সোজ ও সাংস্কৃশতর 

পশরচয় 

আফগাশনস্তার্নর 

সোজ ও 

সাংস্কৃশতর শতনটি 

ববশিষ্ট্য শলখর্ত 

পারর্ল 

আফগাশনস্তার্নর সোজ 

ও সাংস্কৃশতর দুটি 

ববশিষ্ট্য শলখর্ত পারর্ল 

আফগাশনস্তার্নর 

সোজ ও সাংস্কৃশতর 

একটি ববশিষ্ট্য 

শলখর্ত পারর্ল 

  

গ বাাংলার্ের্ির সর্ে 

আফগাশনস্তার্নর 

সোজ ও সাংস্কৃশতর 

তুলনা 

শতনটি তুলনা 

করর্ত পারর্ল 

দুটি তুলনা করর্ত 

পারর্ল 

একটি তুলনা করর্ত 

পারর্ল 

  

ঘ শ্রলখর্কর রসর্বার্র্র 

পশরচয় - 

উোহরিসহ শ্রলখর্কর 

রসর্বার্র্র ৩-৪টির 

পশরচয় শের্ত পারর্ল 

শ্রলখর্কর রসর্বার্র্র 

১-২টি পশরচয় শের্ত 

পারর্ল 

  

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১০ 

১০ নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

৮-১০     অ্শত উত্তে 

৬-৭.৯ উত্তে 

৪-৫.৯ ভার্লা 

৪-এর কে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট বা শনর্ োশরত কাজ ও মূল্যায়ন শনর্ে েিনা 

শ্রেশি: ৬ষ্ঠ   শবষয়: শবজ্ঞান 

 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

 ১ 

 

(অ্ধ্যায়- 

তৃতীয়, 

উশিে ও 

প্রাশির 

শ্রকাষীয় 

সাংগঠন) 

শচশিত শচত্রসহ 

জীবর্কার্ষর 

গঠন 

* উশিে ও প্রািী 

শ্রকার্ষর পার্থ েকযকারী 

প্রর্ান ববশিষ্ট্য ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ব। 

* উশিে ও প্রািী 

শ্রকার্ষর শচশিত শচত্র 

অ্ঙ্কন করর্ত 

পারর্ব। 

*  জীবর্ের্হর নানা 

কাে েির্ে শ্রকার্ষর 

অ্বোন উপলশি 

করর্ত পারর্ব। 

শনর্চর র্াপগুর্লা 

অ্নুসরি কর্র 

অ্যাসাইনর্েন্টটি শলখর্ত 

হর্ব- 

ক) উশিের্কার্ষর 

শচশিত  শচত্র 

 

খ) উশিে ও 

প্রাশির্কার্ষর অ্াংগানু 

 

গ) শনউশিয়ার্সর ের্েল 

বতশর 

 

ঘ) োইর্টাকশিয়া 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 0 

ক শচত্র অ্ঙ্কন ও শবশভন্ন 

অ্াংি শচশিতকরি 

সঠিকভার্ব শচত্র 

অ্ঙ্কন ও 

শবশভন্ন অ্াংি 

শচশিতকরি 

শচত্র অ্ঙ্কন 

কর্র শবশভন্ন 

অ্াংি আাংশিক 

শচশিতকরি 

অ্সম্পূি ে শচত্র 

অ্ঙ্কন  ও 

অ্সম্পূি ে 

শচশিতকরি 

অ্সম্পূি ে 

শচত্র 

অ্ঙ্কন 

করর্ল 

উত্তর 

প্রাসশেক 

না হর্ল 

 

খ 

 

উশিে ও প্রাশির্কার্ষর 

অ্াংগানুগুর্লার ের্ধ্য 

শেল ও অ্শেল খ ুঁর্জ 

শ্রবর কর্র 

নার্ের তাশলকা বতশর 

ের্থাের্থ 

তাশলকা 

অ্শর্কাাংি 

সঠিক নার্ের 

তাশলকা   

আাংশিক  

সঠিক নার্ের 

তাশলকা 

অ্শেল 

অ্োনুর 

নাে 

অ্নুপশস্থত 

উত্তর 

প্রাসশেক 

না হর্ল 

 

 

 

 

গ A4 সাইর্জর কাগজ, 

সুতা, আঠা, শচশিত 

করার জন্য শ্রস্কল, 

শ্রপশিল শের্য় ের্েল 

বানার্না 

ের্থাের্থভার্ব  

ের্েল বতশর 

উপাোনগুর্লা 

ব্যবহার কর্র 

অ্োনুগুর্লা 

বতশর 

শ্রে শ্রকার্না 

২টি সঠিক 

তথ্য শের্য় 

বতশর 

শ্রে 

শ্রকার্না 

১টি 

সঠিক 

তথ্য  

উত্তর 

প্রাসশেক 

না হর্ল 

 

ঘ োইর্টাকশিয়ার 

গুরুত্ব বি েনা  

ের্থাের্থ 

উপস্থাপন  

৩টি সঠিক 

তথ্য 

২টি সঠিক 

তথ্য 

১টি 

সঠিক 

তথ্য  

উত্তর 

প্রাসশেক 

না হর্ল 

 

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১৬ 

10 নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  

 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

8-10     অ্শত উত্তে 

6-7.9 উত্তে 

4-5.9 ভার্লা 

4 এর কে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 

 

 

 

 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট বা শনর্ োশরত কাজ ও মূল্যায়ন শনর্ে েিনা 

শ্রেশি: ৭ম   শবষয়: শবজ্ঞান 

 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

১. 

 

প্রর্থে অ্ধ্যায়: 

শনম্নর্েশির 

জীব 

স্বাস্থয ঝুঁশক সৃশষ্ট্র্ত 

অ্নুজীর্বর প্রভাব 

এবাং সর্চতনতা 

সৃশষ্ট্ : 

 

শ্রতাোর পশরবার্রর 

সেস্যর্ের স্বাস্থয 

ঝুঁশক সৃশষ্ট্র্ত শ্রে 

অ্নুজীবগুর্লার্ক 

োয়ী ের্ন করছ, শ্রস 

অ্নুজীবগুর্লার ের্ধ্য 

শ্রে শ্রকান দুটি 

অ্নুজীর্বর ভূশেকা, 

এগুর্লা শ্রর্থর্ক 

প্রশতর্রার্ ও 

প্রশতকার্র 

সর্চতনতা সৃশষ্ট্র্ত 

শ্রতাোর করিীয় 

উর্েখপূব েক একটি 

প্রশতর্বেন প্রিয়ন 

কর। 

১. ভাইরাস, 

ব্যাকর্টশরয়া ও 

অ্যাশেবার ববশিষ্ট্য 

বি েনা করর্ত 

পারব। 

২. োনবর্ের্হ স্বাস্থয 

ঝুঁশক সৃশষ্ট্র্ত 

ভাইরাস, 

ব্যাকর্টশরয়া ও 

এন্টাশেবার ভূশেকা 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারব। 

৩. োনবর্ের্হ 

ভাইরাস, 

ব্যাকর্টশরয়া ও 

এন্টাশেবার কারর্ি 

সৃষ্ট্ োনবর্ের্হ 

স্বাস্থয ঝুঁশক 

প্রশতর্রার্ এবাং 

প্রশতকার ব্যাখ্যা 

করর্ত পারব। 

এসব স্বাস্থয ঝুঁশক 

প্রশতকার্র শনর্জ 

সর্চতন হব এবাং 

অ্ন্যর্েরও সর্চতন 

করব। 

অ্যাসাইনর্েন্ট বতশরর শ্রক্ষর্ত্র 

শনর্চর র্াপগুর্লা অ্নুসরি 

করর্ত হর্ব- 

ক. অ্নুজীব দুটির নাে উর্েখ 

করা ও প্রকৃশত বি েনা করর্ত 

হর্ব। 

খ. স্বাস্থয ঝুঁশক সৃশষ্ট্র্ত 

অ্নুজীব দুটির প্রভাব বি েনা 

করর্ত হর্ব। 

গ. অ্নুজীব সৃষ্ট্ স্বাস্থয ঝুঁশক 

প্রশতর্রার্র্ করিীয় বি েনা 

করর্ত হর্ব। 

ঘ. অ্নুজীব সৃষ্ট্ স্বাস্থয ঝুঁশক 

কোর্ত সর্চতনতা সৃশষ্ট্র্ত 

করিীয় উর্েখ করর্ত হর্ব। 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 0 

ক অ্নুজীব 

দুটির নাে 

উর্েখকরি 

ও প্রকৃশত  

দুইটি অ্নুজীর্বর 

নাে উর্েখপূব েক 

এর্ের প্রকৃশত 

বি েনা করর্ত 

পারর্ল 

দুইটি অ্নুজীর্বর 

নাে উর্েখপূব েক 

একটির প্রকৃশত 

বি েনা করর্ত 

পারর্ল 

দুইটি 

অ্নুজীর্বর 

নাে উর্েখ 

করর্ত পারর্ল 

একটি 

অ্নুজীর্বর 

নাে উর্েখ 

করর্ত পারর্ল 

অ্প্রাসশেক 

তথ্য 

উপস্থাশপত 

হর্ল 

 

খ স্বাস্থয ঝুঁশক 

সৃশষ্ট্র্ত 

অ্নুজীব 

দুটির প্রভাব 

 

 

স্বাস্থয ঝুঁশক 

সৃশষ্ট্র্ত দুইটি 

অ্নুজীর্বর 

প্রর্তযকটির 

দুইটি কর্র 

প্রভাব 

ের্থাের্থভার্ব 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

স্বাস্থয ঝুঁশক 

সৃশষ্ট্র্ত 

অ্নুজীবদুটির 

একটির দুটি এবাং 

অ্পরটির একটি  

প্রভাব 

ের্থাের্থভার্ব 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

স্বাস্থয ঝুঁশক 

সৃশষ্ট্র্ত দুইটি 

অ্নুজীর্বর 

প্রর্তযকটির 

একটি কর্র 

প্রভাব 

ের্থাের্থভার্ব 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

স্বাস্থয ঝুঁশক 

সৃশষ্ট্র্ত একটি 

অ্নুজীর্বর 

একটি প্রভাব 

ের্থাের্থভার্ব 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

অ্প্রাসশেক 

তথ্য 

উপস্থাশপত 

হর্ল 

 

গ অ্নুজীব সৃষ্ট্ 

স্বাস্থয ঝুঁশক 

প্রশতর্রার্র্ 

করিীয়  

কেপর্ক্ষ চারটি 

করিীয় 

ের্থাের্থভার্ব 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

কেপর্ক্ষ শতনটি 

করিীয় 

ের্থাের্থভার্ব 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

কেপর্ক্ষ দুইটি 

করিীয় 

ের্থাের্থভার্ব 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

কেপর্ক্ষ 

একটি করিীয় 

ের্থাের্থভার্ব 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

অ্প্রাসশেক 

তথ্য 

উপস্থাশপত 

হর্ল 

 

ঘ অ্নুজীব সৃষ্ট্ 

স্বাস্থয ঝুঁশক 

এড়ার্ত 

সর্চতনতা 

বতশরর্ত 

ভূশেকা 

ন্যযনতে চারটি 

ভূশেকা ের্থাের্থ 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

ন্যযনতে শতনটি 

ভূশেকা ের্থাের্থ 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

ন্যযনতে দুইটি 

ভূশেকা 

ের্থাের্থ ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ল 

ন্যযনতে একটি 

ভূশেকা 

ের্থাের্থ 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

অ্প্রাসশেক 

তথ্য 

উপস্থাশপত 

হর্ল 

 

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১৬ 

10 নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  

 

 

 

 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

8-10     অ্শত উত্তে 

6-7.9 উত্তে 

4-5.9 ভার্লা 

4 এর কে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট বা শনর্ োশরত কাজ ও মূল্যায়ন শনর্ে েিনা 

শ্রেশি: ৮ম   শবষয়: শবজ্ঞান 

 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 

শিখনফল/ 

শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

 (র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা  

(রুশিক্স) 
েন্তব্য 

1 

 

অ্ধ্যার্য়র 

নাে: ১ 

প্রাশি 

জগর্তর 

শ্রেশিশবন্যাস 

 

শির্রানাে:  

প্রািীর পশরশচশত 

ও শ্রেশিশবন্যাস 

উপস্থাপন  

 

 অ্র্েরুেণ্ডী 

প্রািীর 

শ্রেশিশবন্যাস 

করর্ত পারব 

 শ্রেরুেণ্ডী 

প্রািীর 

শ্রেশিশব

ন্যাস  

করর্ত 

পারব 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রস্তুত করার শ্রক্ষর্ত্র শনর্চর শবষয়গুর্লা 

অ্ন্তভু েক্ত করর্ত হর্ব – 

ক) শ্রতাোর শ্রেখা পশরশচত শবশভন্ন র্রর্নর অ্র্েরুেণ্ডী ও 

শ্রেরুেণ্ডী প্রািীগুর্লার ের্ধ্য অ্ন্তত ৪টি পর্ব ের ৪টি প্রািীর 

নাে এবাং প্রািীগুর্লার পব েশভশত্তক ববশিষ্ট্য উর্েখ করর্ত 

হর্ব। 

খ) শ্রতাোর তাশলকার  পব েভুক্ত করা শ্রকান শ্রকান 

প্রািীগুর্লার্ক শ্রেশিকরি করা োয় তা উর্েখ কর্র তার্ের 

ববশিষ্ট্য শলখর্ত হর্ব।  

গ) শ্রতাোর তাশলকাভুক্ত প্রািীগুর্লার শ্রকানটি শ্রতাোর 

জীবর্ন কী কী  প্রভাব (ইশতবাচক এবাং শ্রনশতবাচক) 

শ্রফর্লর্ছ  শ্রসগুর্লা  উর্েখ করর্ত হর্ব। 

 

তথ্যগুর্লা শনর্চর ছক অ্নুোয়ী শলশপবদ্ধ করর্ত হর্ব।   

 

প্রািীর  

নাে 

পর্ব ের 

ববশিষ্ট্য 
পব ে 

শ্রেশির 

ববশিষ্ট্য 
শ্রেশি 

ইশতবাচক 

শেক 

শ্রনশতবাচক 

শেক 

       

       

       

       
 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 0 

ক) প্রািীর্ের পব ে 

অ্নুোয়ী 

শ্রেশিশবভাগ  

 

 

কেপর্ক্ষ ৪টি 

প্রািীর পর্ব ের 

ববশিষ্ট্যসহ 

শ্রেশিশবভাগ 

উর্েখ করর্ল   

কেপর্ক্ষ 

৩টি প্রািীর 

পর্ব ের 

ববশিষ্ট্যসহ 

শ্রেশিশবভাগ 

উর্েখ 

করর্ল   

কেপর্ক্ষ 

২টি প্রািীর 

পর্ব ের 

ববশিষ্ট্যসহ 

শ্রেশিশবভাগ 

উর্েখ 

করর্ল   

অ্ন্তত ১টি 

প্রািীর 

পর্ব ের 

ববশিষ্ট্যস

হ 

শ্রেশিশবভা

গ উর্েখ 

করর্ল   

উত্তর 

প্রাসশে

ক না 

হর্ল 

 

খ) পব েভুক্ত 

প্রািীগুর্লার 

শ্রেশিকরি 

 

 

কেপর্ক্ষ ৪টি 

শ্রেশিভুক্ত  

প্রািীর 

ববশিষ্ট্যসহ 

শ্রেশিশবভাগ 

করর্ল 

কেপর্ক্ষ 

৩টি 

শ্রেশিভুক্ত  

প্রািীর 

ববশিষ্ট্যসহ 

শ্রেশিশবভাগ 

করর্ল 

কেপর্ক্ষ 

২টি 

শ্রেশিভুক্ত  

প্রািীর 

ববশিষ্ট্যসহ 

শ্রেশিশবভাগ 

করর্ল  

অ্ন্তত ১টি 

শ্রেশিভুক্ত  

প্রািীর 

ববশিষ্ট্যস

হ 

শ্রেশিশবভা

গ করর্ল 

উত্তর 

প্রাসশে

ক না 

হর্ল 

 

গ) প্রািীগুর্লার 

বেনশিন 

জীবর্ন 

ইশতবাচক 

এবাং 

শ্রনশতবাচক 

প্রভাব  

িনাক্তকরি  

কেপর্ক্ষ ৪টি 

কর্র 

ইশতবাচক ও 

শ্রনশতবাচক 

প্রভাব উর্েখ 

করর্ল 

কেপর্ক্ষ 

৩টি কর্র 

ইশতবাচক 

ও 

শ্রনশতবাচক 

প্রভাব 

উর্েখ 

করর্ল 

কেপর্ক্ষ 

২টি কর্র 

ইশতবাচক 

ও 

শ্রনশতবাচক 

প্রভাব 

উর্েখ 

করর্ল 

অ্ন্তত ১টি 

কর্র 

ইশতবাচক 

ও 

শ্রনশতবাচ

ক প্রভাব 

উর্েখ 

করর্ল 

উত্তর 

প্রাসশে

ক না 

হর্ল 

 

শ্রোট   

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১০ 

10 নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  
 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

8-10     অ্শত উত্তে 

6-7.9 উত্তে 

4-5.9 ভার্লা 

4 এর কে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 

 

 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট বা শনর্ োশরত কাজ ও মূল্যায়ন শনর্ে েিনা 

শ্রেশি: ৯ম  নবষয় ককাড: ১৪৩ শবষয়: ব্যবসায় উলযাগ 

 

 

 

 

অ্যাসাইনমেন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনমেন্ট 

(শিমরানােসহ) 

শিখনফল/ 

শিষয়িস্তু 

অ্যাসাইনমেন্ট 

প্রণয়মনর শনমদ েিনা 

(ধাপ/পশরশধ/সংমেত) 

মূল্যায়ন শনমদ েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

১ 

 

প্রথে অ্ধ্যায় 

 

ব্যিসায় 

পশরশিশত  

  

ব্যিসাময়র সামথ 

অ্থ েননশতে 

উন্নয়মনর সম্পেে 

শিমেষণ 

  

 ব্যিসাময়র 

ধারণা, উৎপশি 

ও ক্রেশিোি 

িণ েনা েরমত 

পারমি  

 ব্যিসাময়র 

পশরশধ, বিশিষ্ট্য 

ব্যাখ্যা েরমত 

পারমি 

 ব্যিসাময়র 

প্রোরমেদ 

িণ েনা েরমত 

পারমি 

 শিমের ধারণা ও 

প্রোরমেদ 

ব্যাখ্যা েরমত 

পারমি 

 িাশণমযযর 

ধারণা ও 

প্রোরমেদ 

িণ েনা েরমত 

পারমি 

 সসিার ধারণা ও 

প্রোরমেদ 

উদাহরণসহ 

িণ েনা েরমত 

পারমি। 

 ব্যিসাময়র ধারণা 

ব্যাখ্যা েরমত হমি  

 

 ব্যিসাময় বিশিষ্ট্য 

িণ েনা েরমত হমি 

 

 ব্যিসাময়র 

প্রোরমেদ ছমে 

উপস্থাপন েমর 

ব্যাখ্যা েরমত হমি 

 

 ব্যিসাময়র গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা েরমত হমি। 

 

শনমদ েিে 
পারদশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 0 

ে ব্যিসাময়র 

ধারণা  

 

 

 

              - 

 

- 

উদাহরণসহ 

ব্যিসাময়র 

ধারণা ব্যখ্যা 

েরমল  

উদাহরণ ছাড়া 

ব্যিসাময়র 

ধারণা ব্যাখ্যা 

েরমল  

শেছুই না 

শলখমল 

শেংিা সম্পূণ ে 

ভুল শলখমল 

 

খ ব্যিসাময়র 

বিশিষ্ট্য  

 

ব্যিসাময়র 

েেপমে ৮টি 

বিশিষ্ট্য ব্যাখ্যা 

েরমল  

ব্যিসাময়র েেপমে 

৬টি বিশিষ্ট্য ব্যাখ্যা 

েরমল  

ব্যিসাময়র 

েেপমে ৪টি 

বিশিষ্ট্য ব্যাখ্যা 

েরমল  

ব্যিসাময়র 

েেপমে ১টি 

বিশিষ্ট্য ব্যাখ্যা 

েরমল  

শেছুই না 

শলখমল 

শেংিা সম্পূণ ে 

ভুল শলখমল 

 

গ ব্যিসাময়র 

প্রোরমেদ  

 

 

 

ব্যিসাময়র 

প্রোরমেদ ছমে 

উপস্থাপন েমর 

শিে, িাশণযয ও 

প্রতযে সসিার 

ধারণা উদাহরণসহ 

ব্যাখ্যা েরমল  

ব্যিসাময়র 

প্রোরমেদ ছমে 

উপস্থাপন েমর 

শিে, িাশণযয ও 

প্রতযে সসিার 

ধারণা উদাহরণ 

ছাড়া ব্যাখ্যা েরমল  

ব্যিসাময়র 

প্রোরমেদ শুধু 

ছমে উপস্থাপন 

েরমল  

ব্যিসাময়র 

প্রোরমেদ ছে 

ব্যতীত 

উপস্থাপন 

েরমল   

শেছুই না 

শলখমল 

শেংিা সম্পূণ ে 

ভুল শলখমল 

 

ঘ ব্যিসাময়র 

গুরুত্ব  

 

 

ব্যিসাময়র 

েেপমে ৮টি 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

েরমল  

ব্যিসাময়র  

েেপমে ৬টি গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা েরমল 

ব্যিসাময়র  

েেপমে ৪টি 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

েরমল  

ব্যিসাময়র  

েেপমে ১টি 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

েরমল  

শেছুই না 

শলখমল 

শেংিা সম্পূণ ে 

ভুল শলখমল 

 

সোট  

অ্যাসাইনমেমন্টর িরাদ্দকৃত নম্বর ১৪ 

  ১০ নম্বমর রূপান্তমরর পর প্রাপ্ত নম্বর  

নম্বমরর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

৮-১০  অ্শত উিে 

৬-৭.৯  উিে 

৪-৫.৯     োমলা 

৪ এর েে অ্গ্রগশত প্রময়াযন 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট বা শনর্ োশরত কাজ ও মূল্যায়ন শনর্ে েিনা 

শ্রেশি: ১০ম  নবষয় ককাড: ১৪৩ শবষয়: ব্যবসায় উলযাগ 

 

অ্যাসাইনমেন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনমেন্ট 

(শিমরানােসহ) 
শিখনফল/শিষয়িস্তু 

অ্যাসাইনমেন্ট প্রণয়মনর 

শনমদ েিনা 

(ধাপ/পশরশধ/সংমেত) 

মূল্যায়ন শনমদ েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

       ১ 

 

পঞ্চে অ্ধ্যায় 

 

ব্যিসাময়র 

আইনগত 

শদে  

 

 

 

উমযাক্তার 

উদ্ভািনী 

েে েোণ্ডমে 

অ্নুপ্রাশণত 

েরমত 

সেধাসম্পমদর 

ভূশেো 

 ব্যিসাময়র 

আইনগত শদমের 

ধারণা ব্যাখ্যা  

েরমত পারমি 

 সপমটমন্টর ধারণা, 

শনিন্ধনেরণ ও 

সুশিধািশল িণ েনা 

েরমত পারমি 

 সেডোমেের ধারণা 

ও ধরন ব্যাখ্যা 

েরমত পারমি  

 েশপরাইমটর ধারণা 

ও শনিন্ধন প্রশক্রয়া 

ব্যাখ্যা েরমত 

পারমি। 

 

 সেধাসম্পমদর ধারণা 

ব্যাখ্যা েরমত হমি 

 

 সেধাসম্পদ শহসামি 

সপমটমন্টর ধারণা ব্যাখ্যা  

েরমত হমি 

 

 সেধাসম্পদ শহসামি 

সেডোমেের ধারণা 

ব্যাখ্যা  েরমত হমি 

 

 সেধাসম্পদ শহসামি 

েশপরাইমটর ভূশেো  

ব্যাখ্যা  েরমত হমি। 

 

 

 

শনমদ েিে 
পারদশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

৪ ৩  ২ ১ ০ 

ে সেধাসম্পদ 

এর ধারণা  

      

     -- - 

 

    -- 

উদাহরণসহ 

সেধাসম্পমদর  

ধারণা ব্যাখ্যা 

েরমল   

উদাহরণ ছাড়া 

সেধাসম্পমদর 

ধারণা ব্যাখ্যা 

েরমল   

শেছুই না 

শলখমল 

শেংিা 

সম্পূণ ে ভুল 

শলখমল   

 

খ সেধাসম্পদ 

শহসামি 

সপমটমন্টর 

ধারণা  

 

     --- 

 

    -- 

উদাহরণসহ 

সপমটমন্টর 

ধারণা ব্যাখ্যা 

েরমল   

উদাহরণ ছাড়া 

সপমটমন্টর ধারণা 

ব্যাখ্যা েরমল   

শেছুই না 

শলখমল 

শেংিা 

সম্পূণ ে ভুল 

শলখমল   

 

গ সেধাসম্পদ 

শহসামি 

সেডোমেের 

ধারণা  

 

      -- 

 

    -- 

উদাহরণসহ 

সেডোমেের 

ধারণা ব্যাখ্যা 

েরমল   

উদাহরণ ছাড়া 

সেডোমেের 

ধারণা ব্যাখ্যা 

েরমল   

শেছুই না 

শলখমল 

শেংিা 

সম্পূণ ে ভুল 

শলখমল   

 

ঘ সেধাসম্পদ 

শহসামি 

েশপরাইমটর 

ভূশেো  

উদাহরণসহ 

েশপরাইমটর 

ধারণা ও 

ভূশেো 

ব্যাখ্যা েরমল   

উদাহরণ 

ছাড়া 

েশপরাইমটর 

ধারণা ও 

ভূশেো 

ব্যাখ্যা েরমল   

েশপরাইমটর 

ভূশেো ব্যাখ্যা 

েরমল   

েশপরাইমটর শুধু 

ধারণা ব্যাখ্যা 

েরমল   

শেছুই না 

শলখমল 

শেংিা 

সম্পূণ ে ভুল 

শলখমল   

 

সোট  

অ্যাসাইনমেমন্টর িরাদ্দকৃত নম্বর ১০ 

১০ নম্বমর রূপান্তমরর পর প্রাপ্ত নম্বর  

 

 

 

 

 

নম্বমরর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

৮-১০  অ্শত উিে 

৬-৭.৯  উিে 

৪-৫.৯     োমলা 

৪ এর েে অ্গ্রগশত প্রময়াযন 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট বা শনর্ োশরত কাজ ও মূল্যায়ন শনর্ে েিনা 

শ্রেশি: ৯ম  নবষয় ককাড: ১৩৭ শবষয়: রসায়ি 

 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

০১ 

 

শিতীয় 

অ্ধ্যায়: 

পোর্র্থ ের 

অ্বস্থা 

 

তৃতীয় 

অ্ধ্যায়: 

পোর্র্থ ের গঠন 

পোর্র্থ ের 

তাপীয় 

বির্রখা ও 

ব্যশতিেী 

ইর্লকট্রন 

শবন্যার্সর 

ব্যাখ্যা এবাং  

আর্পশক্ষক 

পারোিশবক 

ভর শহসাব 

 পোর্র্থ ের শ্রভৌত অ্বস্থা ও 

তার্পর ের্ধ্য সম্পকে 

ব্যাখ্যা করর্ত পারর্ব। 

 কঠিন পোর্র্থ ের গলন ও 

ঊর্ধ্েপাতন এবাং তরল 

পোর্র্থ ের স্ফুটন প্রশিয়া 

বি েনা করর্ত পারর্ব। 

 শ্রেৌর্লর ইাংর্রশজ ও 

ল্যাটিন নাে শ্রর্থর্ক তার্ের 

প্রতীক শলখর্ত পারর্ব । 

 পারোিশবক সাংখ্যা, ভর 

সাংখ্যা, আর্পশক্ষক 

পারোিশবক ভর ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ব। 

 পরোণুর শবশভন্ন কক্ষপর্থ 

এবাং কক্ষপর্র্থর শবশভন্ন 

উপস্তর্র পরোণুর 

ইর্লকট্রনসমূহর্ক শবন্যাস 

করর্ত পারর্ব। 

 

শ্ররৌপ্য একটি প্রর্য়াজনীয় 

র্াতু ো পে োয় সারিীর্ত 

৫ে পে োর্য় গ্রুপ-১১ শ্রত 

অ্বশস্থত। এর দুটি 

আইর্সার্টাপ হর্লা 
107

Ag 

ও 
109

Ag। প্রকৃশতর্ত 

আইর্সার্টাপ দুটির  

পে োপ্ততার পশরোি 

ের্থাির্ে 51.4% ও 

48.6% ।  

ক) শ্ররৌর্প্যর গলনাাংক ও 

স্ফুটনাাংক ের্থাির্ে 

961.8
0
C ও 2162

0
C 

এর তাপ প্রোর্নর বির্রখা 

শবর্েষি করর্ত হর্ব। 

খ) গ্রুপ-১১ এর প্রর্থে 

শ্রেৌলটির উপস্তর্রর র্ারিায় 

ইর্লকট্রন শবন্যাস কর্র এর 

ব্যাখ্যা করর্ত হর্ব। 

গ) আইর্সার্টাপ দুটির  

পে োপ্ততার পশরোি শ্রর্থর্ক 

শ্রেৌলটির আর্পশক্ষক 

পারোিশবক ভর শনি েয় 

করর্ত হর্ব। 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3   2 1 0 

ক তাপীয় বির্রখার 

ব্যাখ্যা 

শচত্রসহ তাপীয় 

বির্রখার 

শবশভন্ন অ্াংি 

শচশিত কর্র 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

তাপীয় 

বির্রখার 

শবশভন্ন অ্াংি 

শচশিত কর্র 

উপস্থাপন 

করর্ত 

পারর্ল 

তাপীয় 

বির্রখার  

সঠিক ব্যাখ্যা 

করর্ত 

পারর্ল 

তাপীয় 

বির্রখার 

শ্রলখশচত্র 

অ্াংকন 

করর্ত 

পারর্ল 

উত্তর 

অ্প্রাসশেক 

হর্ল  

 

খ উপস্তর্রর র্ারিায় 

ইর্লকট্রন 

শবন্যার্সর ব্যাখ্যা  

উপস্তর্রর 

র্ারিায় 

শ্রেৌলটির সঠিক 

ইর্লকট্রন 

শবন্যাস কর্র 

এর ব্যশতির্ের 

কারি ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ল 

উপস্তর্রর 

র্ারিায়  

শ্রেৌলটির 

সঠিক 

ইর্লকট্রন 

শবন্যাস 

করর্ত 

পারর্ল 

প্রর্ান 

িশক্তস্তর্রর 

র্ারিায় 

সঠিক 

ইর্লকট্রন 

শবন্যাস 

করর্ত 

পারর্ল  

শ্রেৌলটি 

শচশিত 

করর্ত 

পারর্ল 

উত্তর 

অ্প্রাসশেক 

হর্ল 

 

গ শ্রেৌর্লর আর্পশক্ষক 

পারোিশবক ভর 

শনি েয় 

সুত্রসহ সঠিক 

ভার্ব 

আর্পশক্ষক 

পারোিশবক 

ভর শনি েয় 

করর্ত পারর্ল 

আর্পশক্ষক 

পারোিশবক 

ভর শনি েয় 

করর্ত 

পারর্ল 

সুর্ত্র োন 

বসার্ত 

পারর্ল 

সুত্র শলখর্ত 

পারর্ল 

উত্তর 

অ্প্রাসশেক 

হর্ল 

 

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১২ 

10 নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  

 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

8-10     অ্শত উত্তে 

6-7.9 উত্তে 

4-5.9 ভার্লা 

4 এর কে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 

 

 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট বা শনর্ োশরত কাজ ও মূল্যায়ন শনর্ে েিনা 

শ্রেশি: ১০ম  নবষয় ককাড: ১৩৭ শবষয়: রসায়ি 
 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

01 

পঞ্চে অ্ধ্যায়: 

রাসায়শনক 

বন্ধন 

রাসায়শনক বন্ধন 

গঠন, শ্রেৌর্গর 

শবশভন্ন ববশিষ্ট্য 

ও র্াতুর শবদুযৎ 

পশরবাশহতা 

 

 অ্ষ্ট্ক ও দুইর্য়র 

শনয়র্ের র্ারিা ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ব। 

 রাসায়শনক বন্ধন এবাং 

তা গঠর্নর কারি 

ব্যাখ্যা করর্ত পারর্ব। 

 আয়ন কীভার্ব এবাং 

শ্রকন সৃশষ্ট্ হয় তা 

ব্যাখ্যা করর্ত পারর্ব। 

 আয়শনক বন্ধন গঠর্নর 

প্রশিয়া বি েনা করর্ত 

পারর্ব। 

 সের্োজী বন্ধন 

গঠর্নর প্রশিয়া বি েনা 

করর্ত পারর্ব। 

 আয়শনক ও সের্োজী 

বন্ধর্নর সার্র্থ 

গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক, 

দ্রাব্যতা , শবদুযৎ 

পশরবাশহতা এবাং 

শ্রকলাস গঠর্নর র্ে ে 

ব্যাখ্যা করর্ত পারর্ব। 

 র্াতব বন্ধর্নর র্ারিা 

ব্যাখ্যা করর্ত পারর্ব। 

 র্াতব বন্ধর্নর সাহার্ে 

র্াতুর শবদুযৎ 

পশরবাশহতা ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ব। 

A ও D দুইটি শ্রেৌল োরা 

পে োয় সারশির গ্রুপ-১ 

অ্বশস্থত। A শ্রেৌর্লর অ্বস্থান 

১ে পে োর্য় এবাং D শ্রেৌর্লর 

অ্বস্থান ৪র্থ ে পে োর্য়। অ্পর 

দুইটি শ্রেৌল B ও C ২য় পে োর্য় 

ের্থাির্ে ১৪ ও ১৬ নাং গ্রুর্প 

অ্বশস্থত।  

ক) A ও B  শ্রেৌর্লর ের্ধ্য 

বন্ধন গঠন প্রশিয়া ও উৎপন্ন 

শ্রেৌর্গর শবদুযৎ পশরবাশহতা 

ব্যাখ্যা করর্ত হর্ব। 

খ) C ও D শ্রেৌর্লর ের্ধ্য 

বন্ধন গঠন প্রশিয়া ও উৎপন্ন 

শ্রেৌর্গর গলনাঙ্ক-স্ফুটনাঙ্ক 

সম্পর্কে ব্যাখ্যা শের্ত হর্ব।  

গ) D শ্রেৌর্লর একাশর্ক 

পরোণুর ের্ধ্য শ্রে র্রর্নর 

বন্ধন গঠন সম্ভব তার ব্যাখ্যা 

শের্ত হর্ব এবাং শ্রেৌলটি শবদুযৎ 

পশরবাহী শক না শবর্েষি 

করর্ত হর্ব। 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 
4 3 2 1 0 

ক A ও B  

শ্রেৌর্লর ের্ধ্য 

বন্ধন গঠন 

প্রশিয়া ও 

উৎপন্ন শ্রেৌর্গর 

শবদুযৎ 

পশরবাশহতা 

ব্যাখ্যা 

A ও B  

শ্রেৌর্লর ের্ধ্য 

বন্ধন গঠন 

প্রশিয়া ও 

উৎপন্ন শ্রেৌর্গর 

শবদুযৎ 

পশরবাশহতা 

সঠিক ভার্ব 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

A ও B  

শ্রেৌর্লর ের্ধ্য 

বন্ধন গঠন 

প্রশিয়া ও 

রাসায়শনক 

শ্রেৌর্গর শবদুযৎ 

পশরবাশহতা 

সঠিক ভার্ব 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

A ও B  

শ্রেৌর্লর 

ের্ধ্য বন্ধন 

গঠন 

প্রশিয়া 

সঠিক ভার্ব 

ব্যাখ্যা 

করর্ত 

পারর্ল 

A ও B  শ্রেৌর্লর 

ের্ধ্য রাসায়শনক 

বন্ধন এবাং শবদুযৎ 

পশরবাশহতা 

সম্পর্কে সঠিক 

েন্তব্য করর্ত 

পারর্ল 

উত্তর 

অ্প্রাসশে

ক হর্ল 

 

খ C ও D শ্রেৌর্লর 

ের্ধ্য বন্ধন 

গঠন প্রশিয়া ও 

উৎপন্ন শ্রেৌর্গর 

গলনাঙ্ক-

স্ফুটনাঙ্ক 

সম্পর্কে ব্যাখ্যা 

C ও D শ্রেৌর্লর 

ের্ধ্য বন্ধন 

গঠন প্রশিয়া ও 

উৎপন্ন শ্রেৌর্গর 

গলনাঙ্ক-

স্ফুটনাঙ্ক 

সম্পর্কে ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ল। 

C ও D শ্রেৌর্লর 

ের্ধ্য বন্ধন গঠন 

প্রশিয়া ও 

শ্রেৌর্গর 

গলনাঙ্ক-

স্ফুটনাঙ্ক 

সম্পর্কে ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ল। 

C ও D 

শ্রেৌর্লর 

ের্ধ্য বন্ধন 

গঠন 

প্রশিয়া 

ব্যাখ্যা 

করর্ত 

পারর্ল। 

C ও D শ্রেৌর্লর 

ের্ধ্য রাসায়শনক 

বন্ধন ও গলনাঙ্ক 

–স্ফুটনাঙ্ক 

সম্পর্কে সঠিক 

েন্তব্য করর্ত 

পারর্ল 

উত্তর 

অ্প্রাসশে

ক হর্ল 

 

গ D শ্রেৌর্লর 

একাশর্ক 

পরোণুর ের্ধ্য 

শ্রে র্রর্নর 

বন্ধন গঠন 

সম্ভব তার 

ব্যাখ্যা এবাং 

শ্রেৌলটির শবদুযৎ 

পশরবাশহতা 

D শ্রেৌর্লর 

একাশর্ক 

পরোণুর ের্ধ্য 

বন্ধন গঠন ও 

সাংশেষ্ট্ শ্রেৌর্লর 

শবদুযৎ 

পশরবাশহতা 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

D শ্রেৌর্লর 

একাশর্ক 

পরোণুর ের্ধ্য 

বন্ধন গঠন ও 

র্াতুর শবদুযৎ 

পশরবাশহতা 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

D শ্রেৌর্লর 

একাশর্ক 

পরোণুর 

ের্ধ্য বন্ধন 

গঠন ব্যাখ্যা 

করর্ত 

পারর্ল 

D শ্রেৌর্লর 

একাশর্ক 

পরোণুর ের্ধ্য 

বন্ধন গঠন ও 

র্াতুর শবদুযৎ 

পশরবাশহতা  

সম্পর্কে সঠিক 

েন্তব্য করর্ত 

পারর্ল 

উত্তর 

অ্প্রাসশে

ক হর্ল 

 

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১২ 

10 নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  
 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

8-10     অ্শত উত্তে 

6-7.9 উত্তে 

4-5.9 ভার্লা 

4 এর কে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট বা শনর্ োশরত কাজ ও মূল্যায়ন শনর্ে েিনা 

শ্রেশি: ৯ম  নবষয় ককাড: ১১০ শবষয়: ভূলগাে ও পনরলবশ 

   

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানাে) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

০১ 

 

শিতীয় অ্ধ্যায়  

েহাশবশ্ব ও 

আোর্ের 

পৃশর্থবী 

েহাশবর্শ্ব 

আোর্ের  

পৃশর্থবী একটি 

শবস্ময়  

 েহাশবর্শ্বর  

শ্রজযাশতষ্কেন্ডর্ল 

শ্রসৌরজগৎ , পৃশর্থবী 

ও অ্ন্যান্য গ্রহ-  

উপগ্রর্হর অ্বস্থান 

এবাং ববশিষ্ট্য বি েনা 

করর্ত পারর্ব  

 পৃশর্থবীর আকার 

আকৃশত ও উপগ্রহ 

সম্বর্ন্ধ বি েনা 

করর্ত পারর্ব  

 আোর্ের 

বসবার্সর একোত্র 

পৃশর্থবী সম্পর্কে 

আরও জানার 

আগ্রহ প্রকাি 

করর্ব  

 েহাশবর্শ্বর 

শ্রজযাশতষ্কেন্ডলীর 

বি েনা শলখর্ত হর্ব  

 শ্রসৌরজগর্তর শচত্রসহ 

বি েনা শলখর্ত হর্ব  

 শ্রকান শ্রকান শেক 

শ্রর্থর্ক েহাশবর্শ্বর 

শবস্ময় শহর্সর্ব 

পৃশর্থবীর্ক শচশিত 

করা হর্য়র্ছ তার 

কারন ব্যাখ্যা করর্ত 

হর্ব  

 

 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর 

প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

৪ ৩ ২ ১ ০   

ক েহাশবর্শ্বর 

শ্রজযাশতষ্কেন্ডলী 

 

 

শচত্রসহ 

শ্রজযাশতষ্কেন্ডলীর  

বি েনা  শলখর্ল  

   শ্রে শ্রকান  

শতনটি 

শ্রজযাশতর্ষ্কর 

বি েনা শলখর্ল  

শ্রে শ্রকান দুটি 

শ্রজযাশতর্ষ্কর 

বন েনা শলখর্ল  

  শ্রে শ্রকান 

একটি 

শ্রজযাশতর্ষ্কর  

বন েনা শলখর্ল  

  

খ শ্রসৌরজগত  

 

 

 

শ্রসৌরজগর্তর 

শচত্রসহ ৮টি গ্রর্হর 

বি েনা শলখর্ল  

শ্রসৌরজগর্তর 

শচত্রসহ 

কেপর্ক্ষর ৪টি 

গ্রর্হর বি েনা 

শলখর্ল  

শ্রসৌরজগর্তর 

৮টি গ্রর্হর নাে 

শলখর্ল  

শ্রসৌরজগর্তর 

র্ারিা  শলখর্ল  

  

গ আোর্ের 

পৃশর্থবীর্ক 

েহাশবর্শ্বর 

শবস্ময় বলার 

কারন  

আোর্ের পৃশর্থবী 

একটি শবস্ময়- এর 

৪টি কারি   

শলখর্ল  

আোর্ের 

পৃশর্থবী একটি 

শবস্ময়- এর 

৩টি কারি 

শলখর্ল  

আোর্ের 

পৃশর্থবী একটি 

শবস্ময়- এর 

২টি কারি 

শলখর্ল  

আোর্ের 

পৃশর্থবী একটি 

শবস্ময়- এর 

১টি কারি 

শলখর্ল  

  

        

শ্রোট   

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১২  

10 নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  

 

নম্বর্ররব্যাশপ্ত েন্তব্য 

8-10     অ্শতউত্তে 

6-7.9 উত্তে 

4-5.9 ভার্লা 

4 এরকে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 

 

 

 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট বা শনর্ োশরত কাজ ও মূল্যায়ন শনর্ে েিনা 

শ্রেশি: ১০ম  নবষয় ককাড: ১১০ শবষয়: ভূলগাে ও পনরলবশ 

 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানাে) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

০১ 

 

তৃতীয়   

অ্ধ্যায়  

োনশচত্র  পঠন 

ও ব্যবহার   

বাাংলার্ের্ির 

োনশচর্ত্র 

আন্তজোশতক  

প্রচশলত প্রতীক 

শচর্ির ব্যবহার  

 োনশচর্ত্রর 

র্ারিা,গুরুত্ব ও 

ব্যবহার  ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ব   

 োনশচর্ত্র তথ্য 

উপাত্ত 

উপস্থাপর্নর  

শনয়োবশল বি েনা 

করর্ত পারর্ব 

এবাং ব্যাবহাশরক 

প্রর্য়াগ করর্ত 

পারর্ব  

 োনশচর্ত্রর র্ারিা ব্যাখ্যা 

করর্ত  হর্ব  

 ভূসাংস্থাশনক  োনশচর্ত্রর 

র্ারিা  ও ববশিষ্ট্য ব্যাখ্যা 

করর্ত  হর্ব  

 বাাংলার্ের্ির োনশচত্র 

অ্ঙ্কন কর্র  কেপর্ক্ষ ১৫ 

র্রর্নর  আন্তজোশতক 

প্রচশলত প্রতীক শচর্ির  

ব্যবহার শ্রেখার্ত হর্ব                                                

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা / নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

৪ ৩ ২ ১ ০ 

ক োনশচর্ত্রর 

র্ারিা  

 

 

 

শ্রস্কল অ্নুসার্র 

োনশচর্ত্রর  ২টি 

প্রকারর্ভে ও 

র্ারিা ব্যাখ্যা 

করর্ল   

শ্রস্কল অ্নুসার্র 

োনশচর্ত্রর ১টি 

প্রকারর্ভে ও 

র্ারিা ব্যাখ্যা 

করর্ল  

োনশচর্ত্রর 

র্ারিা ব্যাখ্যা 

করর্ল   

োনশচর্ত্রর 

প্রশতিব্দ 

শলখর্ল  

  

খ  

ভূসাংস্থাশনক 

োনশচর্ত্রর 

র্ারিা  

উোহরিসহ 

ভূসাংস্থাশনক 

োনশচর্ত্রর 

র্ারিার ব্যাখ্যা  

শলখর্ল  

ভূসাংস্থাশনক 

োনশচর্ত্রর দুইটি 

ববশিষ্ট্য শলখর্ল  

ভূসাংস্থাশনক 

োনশচর্ত্রর 

একটি ববশিষ্ট্য 

শলখর্ল  

ভূসাংস্থাশনক 

োনশচর্ত্রর 

অ্পর নােটি  

শলখর্ল  

  

গ বাাংলার্ের্ির 

োনশচর্ত্র  

আন্তজোশতক  

প্রচশলত প্রতীক  

শচর্ির ব্যবহার  

 

 

বাাংলার্ের্ির 

োনশচর্ত্র  

কেপর্ক্ষ ১৫ 

র্রর্নর 

আন্তজোশতক  

প্রচশলত প্রতীক 

শচি অ্ঙ্কন 

করর্ল  

বাাংলার্ের্ির 

োনশচর্ত্র 

কেপর্ক্ষ ১০ 

র্রর্নর 

আন্তজোশতক  

প্রচশলত প্রতীক 

শচি  অ্ঙ্কন 

করর্ল  

বাাংলার্ের্ির 

োনশচর্ত্র 

কেপর্ক্ষ  ৫ 

র্রর্নর 

আন্তজোশতক  

প্রচশলত প্রতীক 

শচি অ্ঙ্কন 

করর্ল  

শুধু 

বাাংলার্ের্ির 

োনশচত্র 

অ্ঙ্কন করর্ল  

  

  

 

      

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১২  

10 নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  
 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

8-10     অ্শত উত্তে 

6-7.9 উত্তে 

4-5.9 ভার্লা 

4 এর কে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 

 


