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২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট 

শবষয়:  গশিত                                                                                   শ্রেশি: ষষ্ঠ  

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা (ধাপ/পশরশধ/সংর্েত) 
মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

০২ শির্রানােঃ Mí †_‡K AbycvZ I 

kZKiv wbY©q । 
 

MíwU g‡bv‡hvM w`‡q co: 

সাশের ও োোল দুই বন্ধু। তারা ঠিে 

েরর্লা শনর্জর্ের জন্য বাশড় দতশর েরর্ব। 

তাই তারা দুইজর্নই আলাোভার্ব 

প োয়ক্রর্ে ইট শ্রখালা, বাশলর গশে ও রড-

শসর্ের্ন্টর শ্রোোর্ন শ্রগল।  সাশের 1bs BU 

15000wU, 550UvKv `‡i 80 বস্তা 

শসর্েন্ট এবং প্রর্য়াজন অ্নু াশয় উন্নতোর্নর 

রড ও বাশল শেনর্লা। অ্ন্যশের্ে োোল 

১৫%  ার্ড় ২নং ইট ১৭০০০টি, ৪৫০টাো 

ের্র ৮০ বস্তা শসর্েন্ট এবং প্রর্য়াজন 

অ্নু ায়ী শনম্নোর্নর রড ও বাশল শেনর্লা। 

১নং ও ২নং ইট দ্বারা ইর্টর গুনগত োনর্ে 

বুঝার্না হয়। সাশের বাশড় শনে োর্ি বাশল ও 

শসর্ের্ন্টর ৮০০ শ্রেশজ শেের্ি বাশল ও 

শসর্ের্ন্টর অ্নুপাত ব্যবহার েরর্লা ৫: ১ । 

অ্ন্যশের্ে োোল এেই পশরোি শেের্ি 

বাশল ও শসর্ের্ন্টর অ্নুপাত ব্যবহার েরর্লা  

৯ : ১ । োোর্লর শ্রেওয়া বাশল ও 

শসর্ের্ন্টর শেেি শ্রের্খ সাশের বলর্লা, “বন্ধু 

তুশের্তা শেের্ি শসর্েন্ট েে শের্ছা”।  

বাশড় দতশরর শেছু ব র পর শ্রেখা শ্রগল 

োোর্লর বাশড়র অ্বস্থা নাজুে হর্ত  

লাগর্লা। অ্ন্যশের্ে সাশের্রর বাশড় আর্গর 

ের্তাই রইর্লা। তখন োোল তার ভুল 

বুঝর্ত পারর্লা। 

2q Aa¨vqt  

(AbycvZ I 

kZKiv) 

 

 AbycvZ Kx Zv 

e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e | 

 mij AbycvZ 

msµvন্ত mgm¨v 

mgvavb Ki‡Z 

cvi‡e| 

 kZKiv‡K 

mvaviY fMœvs‡k, 

fMœvsk‡K 

kZKivq cÖKvk 

Ki‡Z cvi‡e| 

 AbycvZ‡K 

kZKivq cÖKvk 

Ki‡Z cvi‡e 

Ges kZKiv‡K 

AbycvZ cÖKvk 

Ki‡Z cvi‡e| 

 ১৫% বলর্ত েী বুঝায় ? 

শলখ।  

 ১৫% শ্রে েিশেে ভগ্াংর্ি 

প্রোি ের। 

 সাশের্রর ক্রয়কৃত ইর্টর 

সংখ্যার্ে পূব েরাশি এবং 

োোর্লর ক্রয়কৃত ইর্টর 

সংখ্যার্ে উত্তররাশি ধর্র 

অ্নুপাত wbY©q ের 

 প্রাপ্ত অ্নুপার্তর ব্যস্ত অ্নুপাত 

wbY©q ের 

 সাশের ও োোর্লর ক্রয়কৃত 

শসর্ের্ন্টর  শ্রোট োর্ের 

সেতুল অ্নুপাত  wbY©q ের 

 প্রাপ্ত অ্নুপাতটি লঘু অ্নুপাত 

নাশে ¸iæ অ্নুপাত  ািাই 

ের 

 সাশের্রর বাশল ও শসর্ের্ন্টর 

শেের্ি বাশল ও শসর্ের্ন্টর 

পশরোি wbY©q ের 

 োোর্লর বাশল ও শসর্ের্ন্টর 

শেের্ি বাশল ও শসর্ের্ন্টর 

পশরোি wbY©q ের 

 োঁর বাশড় শ্রটেসই এবং 

শ্রেন? ব্যাখ্যা ের 

শনর্ে েিে 
পারেশি েতার োো/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 
4 3 2 1 0 

ে ১৫% এর অ্র্থ ে শ্রলখা এবং 

েিশেে ভগ্াংর্ি প্রোি 

েরা। 

 

---- ---- ১৫% এর সঠিে 

ব্যাখা প্রোন এবং 

সঠিে েিশেে 

ভগ্াংিটি শ্রলখা 

হর্ল 

১৫% এর আংশিে 

সঠিে ব্যাখা প্রোন 

বা সঠিে েিশেে 

ভগ্াংিটি শ্রলখা 

হর্ল 

---  

খ সাশের ও োোর্লর ক্রয়কৃত 

ইর্টর সরল অ্নুপাত ও ব্যস্ত 

অ্নুপাত শনি েয় 

---- ---- সঠিে সরল 

অ্নুপাত ও ব্যস্ত 

অ্নুপাত েরর্ত 

পারর্ল 

সঠিে সরল 

অ্নুপাত েরর্ত 

পারর্ল 

---  

গ সাশের ও োোর্লর ক্রয়কৃত  

শসর্ের্ন্টর শ্রোট োর্ের 

সেতুল শনি েয় এবং ¸iæ 

অ্নুপাত  ািাইেরন 

 

h_v_© সোধান 

েরর্ত পারর্ল 

শসর্ের্ন্টর  শ্রোট 

োে wbY©q  এবং 

সেতুল অ্নুপাত  

wbY©q  েরর্ত 

পারর্ল 

শসর্ের্ন্টর  শ্রোট 

োে wbY©q  এবং 

আংশিে সেতুল 

অ্নুপাত  wbY©q  

েরর্ত পারর্ল 

সঠিে ক্রয়কৃত 

শসর্ের্ন্টর  শ্রোট 

োে wbY©q  েরর্ত 

পারর্ল 

---  

ঘ সাশের ও োোর্লর বাশড়র্ত 

ব্যবহৃত শেের্ি বাশল ও 

শসর্ের্ন্টর পশরোি শনি েয় 

 

 

 

 

 h_v_© সোধান 

প্রোন েরর্ল 

সাশের এবং 

োোর্লর বাশড়র্ত 

ব্যবহৃত শেের্ি 

বাশল ও শসর্ের্ন্টর 

পশরোি সঠিে 

wbY©q  েরর্ত 

পারর্ল 

সাশের বা 

োোর্লর 

বাশড়র্ত ব্যবহৃত 

শেের্ি বাশল ও 

শসর্ের্ন্টর 

পশরোি সঠিে 

wbY©q  েরর্ত 

পারর্ল 

সাশের বা 

োোর্লর বাশড়র্ত 

ব্যবহৃত শেের্ি 

বাশল ও শসর্ের্ন্টর 

পশরোি wbY©q  

প্রশক্রয়া আংশিে 

ঠিে হর্ল 

---  

 

 

 

 

ঙ বাশড় দুইটির স্থাশয়ত্ব   ািাই --- h_v_© ব্যাখ্যা 

প্রোন েরর্ল 

ব্যাখ্যা ঠিে 

র্থাের্ল 

ব্যাখ্যা আংশিে 

ঠিে র্থাের্ল 

 

--- 

 শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর 1৫ 

10 নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  

 

 
 
 
 
 
 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

8-10     অ্শত উত্তে 

6-7.9 উত্তে 

4-5.9 ভার্লা 

4 এর েে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট 

শবষয়ঃ গশিত                                                                                        শ্রেশিঃ সপ্তে 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

(ধাপ/পশরশধ/সংর্েত) 
মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

০২ 

 

(শদ্বতীয় 

অ্ধ্যায়: 

সোনুপাত ও 

লাি- ক্ষশত) 

 

দূরত্ব ও গশত 

শবষয়ে সেস্যা 

সোধান: 

 

১. বাস্তব জীবর্ন 

দূরত্ব ও গশতর্বগ 

শবষয়ে সেস্যা 

সোধান েরর্ত 

পারর্ব 

১২০ শেটার েীঘ ে এেটি শ্রের্নর 

গশতর্বগ ঘণ্টায় ৫৪ শে.শে.। ঐ 

শ্রেনটি ৩২ শ্রসর্ের্ে এেটি শ্রসতু 

অ্শতিে ের্র। 

 

ে. শ্রের্নর গশতর্বগ প্রশত শ্রসর্ের্ে 

েত শেটার শনি েয় েরর্ত হর্ব। 

 

খ. শ্রসতুটির দেঘ েয েত শে.শে. তা 

শনি েয় েরর্ত হর্ব। 

 

গ. শ্রের্নর গশতর্বগ ঘণ্টায় েত 

শে.শে. হর্ল শ্রেনটি ২৪ শ্রসর্ের্ে 

শ্রসতুটি অ্শতিে েরর্ত পারর্ব তা 

শনি েয় েরর্ত হর্ব। 

 

ঘ. শ্রের্নর দেঘ েয েত শেটার হর্ল 

শ্রেনটি ঘণ্টায় ৫৪ শে.শে. গশতর্বর্গ 

৩৬ শ্রসর্ের্ে শ্রসতুটি অ্শতিে 

েরর্ত পারর্ব তা শনি েয় েরর্ত হর্ব। 

  

শনর্ে েিে 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 0 

ে সেয় ও দূরর্ত্বর উপাত্ত 

শ্রর্থর্ে গশতর্বগ শনি েয় 

  গশতর্বগ শনি েয় 

েরর্ত পারর্ল  

শ্রসর্েে ও শেটার্র 

রুপান্তর েরর্ত 

পারর্ল 

  

খ সেয় ও গশতর্বগ 

শ্রর্থর্ে দূরত্ব শনি েয় 

 

 শ্রসতুর দেঘ েয 

শে.শে.- এ 

প্রোি েরর্ত 

পারর্ল 

শ্রসতুর দেঘ েয 

শেটার্র শনি েয় 

েরর্ত পারর্ল 

প্রেত্ত সের্য় শ্রোট 

অ্শতিান্ত দূরত্ব 

শনি েয় েরর্ত 

পারর্ল 

  

গ প্রেত্ত উপাত্ত ব্যবহার 

ের্র শ্রের্নর গশতর্বগ 

শনি েয় 

গশতর্বগ ঘণ্টায় 

েত শে.শে. তা 

শনি েয় েরর্ত 

পারর্ল 

গশতর্বগ ঘণ্টায় 

েত শেটার তা 

শনি েয় েরর্ত 

পারর্ল 

এেে সের্য় 

অ্শতিান্ত দূরত্ব 

শনি েয় েরর্ত 

পারর্ল 

প্রেত্ত সের্য় শ্রোট 

অ্শতিান্ত দূরত্ব 

শনি েয় েরর্ত 

পারর্ল 

  

ঘ প্রেত্ত উপাত্ত ব্যবহার 

ের্র শ্রের্নর দেঘ েয 

শনি েয় 

 শ্রের্নর দেঘ েয 

শেটার্র শনি েয় 

েরর্ত পারর্ল 

প্রেত্ত সের্য় 

শ্রোট অ্শতিান্ত 

দূরত্ব শনি েয় 

েরর্ত পারর্ল  

এেে সের্য় 

অ্শতিান্ত দূরত্ব 

শলখর্ত পারর্ল 

  

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 িার্লা 

4 এর েে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট 

শবষয়: গশিত                                                        শ্রেশি: অ্ষ্টে 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

(ধাপ/পশরশধ/সংর্েত) 
মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

 

2 

 

তৃতীয় অ্ধ্যায়: 

(পশরোপ) 

 

শ্রেিীয়, শিটিি 

ও আন্তজোশতে 

পিশতর্ত 

আয়তাোর ও 

শত্রভুজাোর 

বস্তুর উচ্চতা ও 

তর্লর 

শ্রক্ষত্রফল 

পশরোপ 

 

 

 

 

 

১। শ্রেিীয়, শিটিি ও 

আন্তজোশতে পশরোপ 

পিশত ব্যাখ্যা েরর্ত 

পারর্ব। 

 

২। শ্রেিীয়, শিটিি ও 

আন্তজোশতে পশরোপ 

পিশতর্ত দেনশিন 

জীবর্ন প্রচশলত 

পশরোপর্ের 

সাহার্ে পশরোপ 

েরর্ত পারর্ব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

শচর্ত্র, আয়তাোর ঘর্রর সাের্নর 

শ্রেওয়ার্লর দেঘ েয প্রর্স্থর শ্রেড়গুি। 

প্রশতটি জানালা ১.৫ শেটার লম্বা 

এবং ১ শেটার চওড়া। েরজাটি ২ 

শেটার লম্বা এবং ১.২৫ শেটার 

চওড়া। 

ে) েরজার শ্রক্ষত্রফলর্ে  বগ েগর্জ 

প্রোি ের । 

খ) েরজা জানালা বার্ে ঘর্রর 

সাের্নর শ্রেওয়ালটির শ্রক্ষত্রফল 

শনি েয় ের । 

খ) ঘর্রর সাের্নর চার্ল প্রশত 

বগ েশেটার ৪৮০ টাো ের্র টিন 

লাগার্ত শ্রোট ১৪৪০০ টাো খরচ 

হর্ল, সাের্নর চার্লর উচ্চতা েত 

হর্ব? 

শনর্ে েিে 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 ১ 0 

ে শ্রক্ষত্রফল 

বগ েগর্জ প্রোি 

  েরজার শ্রক্ষত্রফল 

বগ েগর্জ প্রোি 

েরর্ত পারর্ল 

েরজার শ্রক্ষত্রফল শ্রবর 

েরর্ত পারর্ল 

  

খ  শ্রক্ষত্রফল শনি েয় 

 

 

 

েরজা ও জানালা 

বার্ে 

শ্রেওয়ালটির  

শ্রক্ষত্রফল শনি েয় 

েরর্ত পারর্ল 

শ্রেওয়াল, েরজা ও 

জানালার শ্রক্ষত্রফল 

শনি েয় েরর্ত 

পারর্ল 

শ্রেওয়াল, 

েরজা ও জানালার 

৩ টির শ্রের্োর্না ২ 

টির শ্রক্ষত্রফল শনি েয় 

েরর্ত পারর্ল 

শ্রেওয়াল অ্র্থবা 

জানালার শ্রক্ষত্রফল 

শনি েয় েরর্ত পারর্ল 

 

  

গ শত্রভুজ শ্রক্ষত্রফল 

সূর্ত্রর সাহার্ে 

উচ্চতা শনি েয় 

 

 

চার্লর উচ্চতা 

শ্রবর েরর্ত 

পারর্ল 

চার্লর শ্রক্ষত্রফল ও 

শত্রভুর্জর 

শ্রক্ষত্রফর্লর সম্পেে 

শ্রলখর্ত পারর্ল 

শত্রভুর্জর 

শ্রক্ষত্রফর্লর সূত্র 

শ্রলখর্ত পারর্ল 

সাের্নর চার্লর 

শ্রক্ষত্রফল শ্রবর  েরর্ত 

পারর্ল 

   

শ্রোট   

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১০ 

10 নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  

 

 

 

 

 

 

 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

8-10     অ্শত উিে 

6-7.9 উিে 

4-5.9 ভার্লা 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট 

শবষয়: শবজ্ঞান                                           কেশণ: ষষ্ঠ 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রণয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(ধাপ/পশরশধ/সংর্েত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

২ 

 

(অ্ধ্যায়: 

৬ষ্ঠ, 

সংর্বশে 

অ্ি) 

 

সংর্বশে 

অ্িসমূর্হর  গঠন, 

োজ এবং এর 

র্র্ে সর্িতনতা 

* সংর্বশে অ্িসমূর্হর 

োজ ব্যাখ্যা েরর্ত 

পারর্ব। 

* সংর্বশে অ্র্ির র্ে 

কনওয়ার কেৌিল  ব্যাখ্যা 

েরর্ত পারর্ব। 

* সংর্বশে অ্র্ির র্র্ের 

শবষর্য় শনর্জ সর্িতন 

হর্ব ও অ্ন্যর্ে সর্িতন 

েরর্ব। 

 

শনর্ির ধাপগুর্লা অ্নুসরণ 

ের্র অ্যাসাইনর্েন্টটি 

শলখর্ত হর্ব- 

ে) কিার্খর অ্ন্তঃগঠর্নর 

শিশিত শিত্র 

খ) কিার্খর োজ 

গ) োর্নর োজ ও র্ে 

ঘ) স্বাে ইশিয় 

 

শনর্ে েিে 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 
4 3 2 1 0 

ে শিত্র অ্ঙ্কন ও 

শবশিন্ন অ্ংি 

শিশিতেরণ 

সঠিেিার্ব শিত্র 

অ্ঙ্কন ও শবশিন্ন 

অ্ংি শিশিতেরণ 

শিত্র অ্ঙ্কন ের্র 

শবশিন্ন অ্ংি 

আংশিে 

শিশিতেরণ 

অ্সম্পূণ ে শিত্র 

অ্ঙ্কন  ও 

অ্সম্পূণ ে 

শিশিতেরণ 

অ্সম্পূণ ে 

শিত্র 

অ্ঙ্কন 

েরর্ল 

উত্তর 

প্রাসশিে 

না হর্ল 

 

খ 

 

কিার্খর কলি, 

করটিনা ও 

আইশরর্ির 

োজ 

র্র্থার্র্থিার্ব 

োজ বণ েনা  

২টি অ্ংর্ির 

র্র্থার্র্থ োজ 

বণ েনা  

১টি ের্র 

োর্জর বণ েনা   

কর্ কোর্না 

এেটির 

োজ বণ েনা   

উত্তর 

প্রাসশিে 

না হর্ল 

 

 

 

 

 

গ অ্ন্তঃের্ণ ের 

োজ ও োর্নর 

র্ে  

র্র্থার্র্থ উপিাপন 

 

৩টি ের্র সঠিে 

তথ্য 

২টি ের্র সঠিে 

তথ্য 

কর্ কোর্না 

১টির সঠিে 

তথ্য 

উত্তর 

প্রাসশিে 

না হর্ল 

 

ঘ স্বাে ইশির্য়র 

োজ ও এর 

র্ে ব্যাখ্যা   

 

৪টি সঠিে  োজ 

ও র্ে  

৩টি ের্র সঠিে 

তথ্য 

২টি ের্র সঠিে 

তথ্য 

১টি সঠিে 

তথ্য 

উত্তর 

প্রাসশিে 

না হর্ল 

 

কো   

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১৬ 

10 নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  

 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

8-10     অ্শত উত্তে 

6-7.9 উত্তে 

4-5.9 িার্লা 

4 এর েে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 

 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট 

শবষয়: শবজ্ঞান                                                                                                শ্রেশি: সপ্তে 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(ধাপ/পশরশধ/সংর্েত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

২. 

 

তৃতীয় 

অ্ধ্যায়: 

উশির্ের 

বাশহযে 

ববশিিয 

রূপান্তশরত মূল ও 

োর্ের গঠন ও গুরুত্ব 

 

শ্রতাোর বাশড়র্ত রান্নায় 

ব্যবহৃত হয় এেন দুটি 

রূপান্তশরত মূল ও দুটি 

রূপান্তশরত োর্ের শেে 

অ্ঙ্কনপূব েে এর্ের গঠন 

ও গুরুত্ব বি েনা  

১. রূপান্তশরত মূর্লর 

গঠন ব্যাখ্যা েরর্ত 

পারব। 

২. রূপান্তশরত 

োর্ের গঠন ব্যাখ্যা 

েরর্ত পারব। 

৩. রূপান্তশরত মূল, 

োে ও পাতার 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা েরর্ত 

পারব।  

৪. রূপান্তশরত মূল, 

োে ও পাতার শেে 

অ্ঙ্কন েরর্ত 

পারব। 

অ্যাসাইনর্েন্ট বতশরর্ত 

ধারাবাশহেভার্ব নীর্ের 

ধাপগুর্লা অ্নুসরি েরর্ত 

হর্ব- 

ে.  উপস্থ্াশপত রূপান্তশরত 

মূল ও োর্ের নাে 

উর্েখেরি 

খ. উর্েখকৃত রূপান্তশরত 

মূল ও োর্ের শেে অ্ঙ্কন 

গ. উপস্থ্াশপত রূপান্তশরত 

মূল ও োর্ের গঠন বি েনা 

ঘ. আোর্ের জীবর্ন 

রূপান্তশরত মূল ও োর্ের 

গুরুত্ব বি েনা  

 

শনর্ে েিে 
পারেশি েতার োো/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 0 

ে উপস্থ্াশপত 

রূপান্তশরত মূল 

ও োর্ের নাে 

উর্েখেরি 

 

দুইটি রূপান্তশরত 

মূল এবং দুইটি 

রূপান্তশরত োর্ের 

নাে উর্েখ েরর্ত 

পারর্ল 

দুইটি রূপান্তশরত 

মূল এবং এেটি 

রূপান্তশরত োর্ের 

নাে উর্েখ েরর্ত 

পারর্ল 

ন্যযনতে এেটি 

রূপান্তশরত মূল এবং 

এেটি রূপান্তশরত 

োর্ের নাে উর্েখ 

েরর্ত পারর্ল 

ন্যযনতে এেটি 

রূপান্তশরত মূল বা 

এেটি রূপান্তশরত 

োর্ের নাে উর্েখ 

েরর্ত পারর্ল 

অ্প্রাসশিে 

তথ্য 

উপস্থ্াশপত 

হর্ল 

 

খ উপস্থ্াশপত 

রূপান্তশরত মূল 

ও োর্ের শেে 

অ্ঙ্কন 

 

দুইটি রূপান্তশরত 

মূল এবং দুইটি 

রূপান্তশরত োর্ের 

শেে অ্ঙ্কন েরর্ত 

পারর্ল 

দুইটি রূপান্তশরত 

মূল এবং এেটি 

রূপান্তশরত োর্ের 

শেে অ্ঙ্কন েরর্ত 

পারর্ল 

ন্যযনতে এেটি 

রূপান্তশরত মূল এবং 

এেটি রূপান্তশরত 

োর্ের শেে অ্ঙ্কন 

েরর্ত পারর্ল 

ন্যযনতে এেটি 

রূপান্তশরত মূল বা 

এেটি রূপান্তশরত 

োর্ের শেে অ্ঙ্কন 

েরর্ত পারর্ল 

অ্প্রাসশিে 

তথ্য 

উপস্থ্াশপত 

হর্ল 

 

গ  উপস্থ্াশপত 

রূপান্তশরত মূল 

ও োর্ের গঠন 

বি েনা 

 

ন্যযনতে দুইটি 

রূপান্তশরত মূল এবং 

দুইটি রূপান্তশরত 

োর্ের গঠন বি েনা 

েরর্ত পারর্ল 

ন্যযনতে দুইটি 

রূপান্তশরত মূল এবং 

এেটি রূপান্তশরত 

োর্ের গঠন বি েনা 

েরর্ত পারর্ল 

ন্যযনতে এেটি 

রূপান্তশরত মূল এবং 

এেটি রূপান্তশরত 

োর্ের গঠন বি েনা 

েরর্ত পারর্ল 

ন্যযনতে এেটি 

রূপান্তশরত মূল বা 

এেটি রূপান্তশরত 

োর্ের গঠন বি েনা 

েরর্ত পারর্ল 

অ্প্রাসশিে 

তথ্য 

উপস্থ্াশপত 

হর্ল 

 

ঘ আোর্ের 

জীবর্ন 

রূপান্তশরত মূল 

ও োর্ের 

গুরুত্ব বি েনা 

 

রূপান্তশরত মূর্লর 

দুইটি এবং 

রূপান্তশরত োর্ের 

দুইটি গুরুত্ব 

ের্থাের্থভার্ব ব্যাখ্যা 

েরর্ত পারর্ল 

রূপান্তশরত মূর্লর 

দুইটি এবং 

রূপান্তশরত োর্ের 

এেটি গুরুত্ব 

ের্থাের্থভার্ব ব্যাখ্যা 

েরর্ত পারর্ল 

রূপান্তশরত মূর্লর 

এেটি এবং 

রূপান্তশরত োর্ের 

এেটি গুরুত্ব 

ের্থাের্থভার্ব ব্যাখ্যা 

েরর্ত পারর্ল 

রূপান্তশরত মূল 

অ্র্থবা োর্ের  

এেটি গুরুত্ব 

ের্থাের্থভার্ব 

ব্যাখ্যা েরর্ত 

পারর্ল 

অ্প্রাসশিে 

তথ্য 

উপস্থ্াশপত 

হর্ল 

 

শ্রোে  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর জন্য 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 েে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট 

শবষয়: শবজ্ঞান                                                                                              শ্রেশি: অ্ষ্টে  

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 

শিখনফল/ 

শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(ধাপ/পশরশধ/সংর্েত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

2 

 

অ্ধ্যার্য়র 

নাে: 

জীর্বর 

বৃশদ্ধ ও 

বংিগশত 

 

 

শির্রানাে: আোর 

শ্রবর্ে ওঠা এবং 

আিরশিে ও 

িাশরশেে 

ববশির্ষ্টযর োরি 

অ্নুসন্ধান: 

 

 শ্রোষ শবিাজর্নর 

োধ্যর্ে জীবর্ের্হর 

বৃশদ্ধ ব্যাখ্যা েরর্ত 

পারব  

 

 জীর্বর বংিগশতর 

ধারা রক্ষায় শ্রোষ 

শবিাজর্নর ভূশেো 

ব্যাখ্যা েরর্ত 

পারব 

 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রস্তুত 

েরার শ্রক্ষর্ে  শনর্ির 

শবষয়গুর্লা যুশক্তপূি েিার্ব 

উপস্থাপন েরর্ত হর্ব-  

 

 ে) জীবর্েহ বৃশদ্ধর 

োরি শনধ োরি। 

 খ) জীর্বর বৃশদ্ধর জন্য 

সংঘটিত ধাপগুর্লা 

ধারাবাশহেিার্ব 

অ্ঙ্কন ও বি েনা 

উপস্থাপন 

 গ) সেগুি সম্পন্ন দুটি 

অ্পতয শ্রোর্ষর 

শ্ররার্োর্জাে সংখ্যা 

ধ্রুবে র্থাোর োরন 

শবর্েষি।  

 ঘ) শ্ররার্োর্জাের্ে 

বংিগশতর শ্রিৌত 

শিশি বলার 

শ্রযৌশক্তেতা উপস্থাপন।   

 

শনর্ে েিে 
পারেশি েতার োো/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 0 

ে জীবর্েহ বৃশদ্ধর 

োরি শনধ োরি। 

 

- - 

জীবর্েহ বৃশদ্ধর োরি 

শনধ োরি ও যর্থাযর্থ 

ব্যাখ্যা প্রোন েরর্ল  

জীবর্েহ বৃশদ্ধর 

োরি শনধ োরি  

েরর্ল   

উির 

প্রাসশিে 

না হর্ল  

 

খ জীর্বর বৃশদ্ধর জন্য 

সংঘটিত ধাপগুর্লা 

ধারাবাশহেিার্ব 

অ্ঙ্কন ও বি েনা 

 

 

 

জীবর্ের্হর শ্রোষ 

শবিাজন প্রশরয়ার 

নাে ধাপসহ 

উপস্থাপন ও সঠিে 

ববশিষ্টয শিেসহ 

উপস্থাপন েরর্ল 

জীবর্ের্হর 

শ্রোষ শবিাজন 

প্রশরয়ার নাে 

ধাপ ও শিেসহ 

উপস্থাপন েরর্ল 

জীবর্ের্হর শ্রোষ 

শবিাজন প্রশরয়ার নাে,  

ববশিষ্টয ধাপসহ 

উপস্থাপন েরর্ল 

জীবর্ের্হর শ্রোষ 

শবিাজন প্রশরয়ার 

নাে ধাপসহ 

উপস্থাপন েরর্ল 

উির 

প্রাসশিে 

না হর্ল 

 

গ শ্রেহর্োর্ষ 

শ্ররার্োর্জাে 

সংখ্যা ধ্রুবে 

র্থাোর সার্র্থ 

আিরশিে 

ববশির্ষ্টযর তুলনা 

শবর্েষি  

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

শ্রেহর্োর্ষ শ্ররার্োর্জাে 

সংখ্যা ধ্রুবে র্থাোর 

সার্র্থ আিরশিে 

ববশির্ষ্টযর তুলনা 

সঠিেিার্ব শবর্েষি 

েরর্ল  

প্রাসশিে শেছু  

ধারিা প্রোন 

েরর্ল 

উির 

প্রাসশিে 

না হর্ল 

 

ঘ শ্ররার্োর্জাের্ে 

বংিগশতর শ্রিৌত 

শিশি বলার োরি  

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

শ্ররার্োর্জাের্ে 

বংিগশতর শ্রিৌত শিশি 

বলার োরি ব্যাখ্যাসহ 

উপস্থাপন েরর্ল  

শ্ররার্োর্জাের্ে 

বংিগশতর শ্রিৌত 

শিশি বলার োরি 

উর্েখ েরর্ল 

উির 

প্রাসশিে 

না হর্ল 

 

শ্রোট   

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর  

10 নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  
 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

8-10     অ্শত উিে 

6-7.9 উিে 

4-5.9 িার্লা 

4 এর েে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 
 

 



Assignment for Students of 2022 Academic Year 

  Subject:  English                             Paper:  One                            Subject Code:  107                                    Class: Nine 

Ass. 

No: 

Assignment 

(With Title) 

Learning 

Outcome/ 

Content 

Guidelines for 

Writing 

Assignment 

(Steps/Stages) 

Assessment Criteria/Rubrics Comment 

02  

Benefits of 

pastimes 

Students will be 

able to- 

 

-read and 

demonstrate 

understanding 

texts through 

silent reading 

 

 

Read and complete 

the activities of 

Unit 2 (Lesson 1, 2 

& 3) from your text 

book - English For 

Today. 

 

-Make a list of 10 

popular pastimes of 

your generation. 

-Write merits and 

demerits of each 

pastime. 

-Conclude by 

saying which 

pastime is your 

favourite and why. 

 

 

 

Indicator 
Rating Scale 

Score 
 

4 3 2 1 0 

A Content Student provides 

information on 

all the points 

sufficiently. 

Student provides 

information on all 

the points but 

description is 

insufficient.  

Student 

provides 

information on 

a few points 

sufficiently. 

Student 

provides 

information on 

a few points but 

description is 

insufficient. 

 

X 

 

B Spelling There is no 

spelling error. 

There are 

occasional 

spelling errors. 

There are 

frequent 

spelling errors. 

X X 

 

C Language 

  

  

  

All sentences are 

grammatically 

correct.  

Most of the 

Sentences are 

grammatically 

correct with 

occasional errors.  

There are 

frequent 

grammatical 

errors. 

There are 

grammatical 

errors almost in 

every sentence.  

None of the 

sentences is 

grammatically 

correct. 

 

D Organization The presentation 

is well 

organized. 

The presentation 

is mostly 

organized. 

The 

presentation is 

less organized. 

The 

presentation is 

hardly 

organized. 

The 

presentation is 

not organized at 

all. 

 

Total  

Assigned Number for the Assignment 16 

Number obtained after conversion to number 10  

 

Marks Range Comment 

8-10     Excellent 

6-7.9 Good 

4-5.9 Average 

Below 4  Need Improvement 

 

       

 



Assignment for Students of 2022 Academic Year 

Subject: English                                   Paper: First                                    Subject Code: 107                                   Class: Ten 

Ass. 

No: 

Assignment 

(With Title) 

Learning 

Outcome/ 

Content 

Guidelines for 

Writing 

Assignment 

(Steps/Stages) 

Assessment Criteria/Rubrics Comment 

02 Describing 

three 

different 

festivals you 

have 

celebrated 

Students 

will be 

able to- 

 talk 

about 

events 

and 

festival

s; 

 narrate 

somethi

ng in 

writing. 

 

Unit 3: 

Events 

and 

Festivals 

Go through and 

complete the 

activities of Unit 3. 

 

Think about three 

(one international, 

one national, and 

one religious) 

festivals which you 

have celebrated.  

 

Write three 

paragraphs with a 

title by answering 

the following 

questions within 

100 words each. 

1.  What are the 

festivals? 

2.  When, where, 

how and who 

with did you 

celebrate? 

3.  Give brief 

description of 

these festivals. 

4.  What is the 

significance of 

those festivals in 

our personal and 

social life?   

Indicator 
Rating Scale 

Score 
 

4 3 2 1 0 

A 

Content 

All the 

questions 

in the 

guidelines 

are 

answered 

properly. 

Most of the 

questions in 

the 

guidelines 

are 

answered 

properly. 

Some 

questions 

are 

attempted 

but the 

answers are 

insufficient. 

X X 

  

B 

Organization 

Ideas are 

cohesively 

and 

coherently 

presented.  

Cohesion 

and 

coherence 

are 

occasionally 

missing.  

Cohesion 

and 

coherence 

are 

frequently 

missing. 

Cohesion and 

coherence are 

absolutely 

missing. 
X 

 

C Grammatical Accuracy 

 

 

The 

language of 

the 

assignment 

is error 

free.  

The 

assignment 

has 

occasional 

grammatical 

errors. 

The 

assignment 

has frequent 

grammatical 

errors. 

X 

None of the 

sentences are 

grammatically 

correct.  

 

D Spelling The 

spelling of 

the 

assignment 

is error 

free.  

The 

assignment 

has 

occasional 

spelling 

errors. 

The 

assignment 

has frequent 

spelling 

errors. 

There are 

spelling errors 

almost in every 

sentence. 

X 

 

Total   

Assigned Number for the Assignment 16 

Number obtained after conversion to number 10  

 
Marks Range Comment 

8-10     Excellent 

6-7.9 Good 

4-5.9 Average 

Below 4  Need Improvement 

 

 



২০২২ শক্ষাফর্ল েয শক্ষার্থীর্েয জন্য অ্যাাইনর্ভন্ট 

শফলয়:  যায়ন                                                                                 শফলয় শ্র াড: ১৩৭                                            শ্রেশি: নফভ 

অ্যাাইন

শ্রভন্ট 

নম্বয 

অ্যাাইনর্ভন্ট 

(শর্যানাভ

) 

শখনপর/শফলয়ফস্তু 

অ্যাাইনর্ভন্ট প্রিয়র্নয 

শনর্ে েনা 

(ধা/শযশধ/ংর্ ত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েনা (রুশিক্স) ভন্তব্য 

০২ 

 

িতুর্থ ে 

অ্ধ্যায়: 

ম োয় 

াযশি 

 

ঞ্চভ 

অ্ধ্যায়: 

যাায়শন  

ফন্ধন 

ম োয় াযশির্ত  

শ্রভৌরমূর্য 

অ্ফস্থান শনি েয় 

এফং ফন্ধন গঠন 

 

 শ্রভৌর্রয ফ েফশিঃস্থ শিস্তর্যয 

ইর্র ট্রন শফন্যার্য ার্র্থ 

ম োয় াযশিয প্রধান 

গ্রুগুর্রায ম্প ে শনি েয়  যর্ত 

াযর্ফ (প্রর্থভ 30 টি শ্রভৌর)। 

 এ টি শ্রভৌর্রয ম োয় নাি 

 যর্ত াযর্ফ। 

 যাায়শন  ফন্ধন এফং তা 

গঠর্নয  াযি ব্যাখ্যা  যর্ত 

াযর্ফ। 

 আয়ন  ীবার্ফ এফং শ্র ন সৃশি 

য় তা ব্যাখ্যা  যর্ত াযর্ফ। 

 আয়শন  ফন্ধন গঠর্নয প্রশক্রয়া 

ফি েনা  যর্ত াযর্ফ। 

 আয়শন  ও ভর্মাজী ফন্ধর্নয 

ার্র্থ গরনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক, 

দ্রাব্যতা , শফদুযৎ শযফাশতা 

এফং শ্র রা গঠর্নয ধভ ে 

ব্যাখ্যা  যর্ত াযর্ফ। 

 ) এভন দুইটি শ্রভৌর শনফ োিন 

 যর্ত র্ফ মায প্রর্থভটিয 

িাযটি শিস্তয আর্ে এফং 

শ্রল শিস্তর্য এ টি 

ইর্র ট্রন আর্ে এফং 

শিতীয়টিয দুইটি শিস্তয 

আর্ে এফং শ্রল শি স্তর্য 

৬টি ইর্র ট্রন আর্ে। 

 

খ) ইর্র ট্রন শফন্যার্য 

ধাযিা ব্যফায  র্য ম োয় 

াযশনর্ত তার্েয অ্ফস্থান 

শনি েয়  যর্ত র্ফ।  

 

গ) শ্রভৌর দুইটিয ভর্ধ্য ম্ভাব্য 

ফন্ধন গঠন প্রশক্রয়া ডায়াগ্রাভ 

শির্ত্রয াার্ে শ্রেখার্ত 

র্ফ।  

 

ঘ) উৎন্ন শ্রমৌগটিয শ্রারায 

দ্রাফর্  দ্রফিীয়তা শফর্েলন 

 যর্ত র্ফ। 

শনর্ে ে  
াযেশ েতায ভাত্রা/নম্বয প্রাপ্ত 

নম্বয 

 

4 3   2 1 0 

  শ্রভৌর দুইটি 

শনফ োশিত  র্য 

তার্েয ঠি  

প্রতী  শরখন 

২টি শ্রভৌর্রয 

ঠি  শনফ োিন 

ও ঠি  প্রতী  

শরখর্ত াযর্র 

২টি শ্রভৌর্রয ঠি  

শনফ োিন ১টিয 

ঠি  প্রতী  শরখর্ত 

াযর্র 

১টি শ্রভৌর্রয 

ঠি  শনফ োিন 

ও ঠি  প্রতী  

শরখর্ত াযর্র 

১টি শ্রভৌর্রয 

ঠি  শনফ োিন 

ফা প্রতী  

শরখর্ত াযর্র 

উত্তয 

অ্প্রা

শি  

র্র  

 

খ ইর্র ট্রন 

শফন্যার্য 

আর্রার্  শ্রভৌর 

দুইটিয অ্ফস্থান 

শনি েয় 

ইর্র ট্রন 

শফন্যা শ্রভৌর 

২টিয ঠি  

অ্ফস্থান শনি েয় 

 যর্ত াযর্র   

২টি শ্রভৌর্রয ঠি  

ইর্র ট্রন শফন্যা ও ১ 

টি শ্রভৌর্রয ঠি  

অ্ফস্থান শনি েয়  যর্ত 

াযর্র   

১টি শ্রভৌর্রয 

ঠি  ইর্র ট্রন 

শফন্যা 

ঠি  অ্ফস্থান 

শনি েয়  যর্ত 

াযর্র   

১টি শ্রভৌর্রয 

ঠি  ইর্র ট্রন 

শফন্যা শরখর্ত 

াযর্র 

উত্তয 

অ্প্রা

শি  

র্র 

 

গ ডায়াগ্রাভ শির্ত্রয 

াার্ে শ্রভৌর 

দুইটিয ম্ভাব্য 

ফন্ধন গঠন 

ব্যাখ্যা 

ডায়াগ্রাভ 

শিত্র ঠি  

ফন্ধন গঠন 

প্রশক্রয়া ব্যাখা 

 যর্ত াযর্র 

ডায়াগ্রাভ শিত্র 

ঠি বার্ফ উস্থান 

 যর্ত াযর্র  

ফন্ধন গঠন 

প্রশক্রয়া ব্যাখা 

 যর্ত াযর্র 

ঠি  ফন্ধর্নয 

নাভ উর্েখ 

 যর্ত াযর্র 

উত্তয 

অ্প্রা

শি  

র্র 

 

ঘ শ্রমৌগটিয শ্রারায 

দ্রাফর্  

দ্রফিীয়তা যুশি 

 ার্য ব্যাখ্যা 

 

 

শিত্র মর্থামর্থ 

যুশি  ার্য 

শ্রারায দ্রাফর্  

দ্রফিীয়তা 

ব্যাখ্যা  যর্ত 

াযর্র 

দ্রফিীয়তায ব্যাখ্যা 

ঠি  শির্ত্রয ভাধ্যর্ভ 

উস্থান  যর্ত 

াযর্র  

শ্রারায দ্রাফর্  

দ্রফিীয়তা 

ব্যাখ্যা  যর্ত 

াযর্র  

শ্রারায দ্রাফর্  

দ্রফিীয় শ  না, 

উর্েখ  যর্ত 

াযর্র 

উত্তয 

অ্প্রা

শি  

র্র 

 

শ্রভাট  

অ্যাাইনর্ভর্ন্টয ফযাদ্দকৃত নম্বয ১৬ 

10 নম্বর্য রূান্তর্যয য প্রাপ্ত নম্বয  

 

নম্বর্যয ব্যাশপ্ত ভন্তব্য 

8-10     অ্শত উত্তভ 

6-7.9 উত্তভ 

4-5.9 বার্রা 

4 এয  ভ অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 

 

 



২০২২ শক্ষাফর্ল েয শক্ষার্থীর্েয জন্য যাাআনর্ভন্ট 

শফলয়: যায়ন                                                                                  শফলয় শ্র াড: ১৩৭                                               শ্রেশি: েভ 

যাাআন

শ্রভন্ট 

নম্বয 

যাাআনর্ভন্ট 

(শর্যানাভ) 
শখনপর/শফলয়ফস্তু 

যাাআনর্ভন্ট প্রিয়র্নয 

শনর্ে েনা 

(ধা/শযশধ/ংর্ ত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েনা (রুশিক্স) ভন্তব্য 

০2 

প্তভ 

ধ্যায়: 

যাায়শন  

শফশিয়া 

োর্র্থ েয 

শযফতেন, 

যাায়শন  

শফশিয়ায 

শ্রেশিশফবাগ 

 শ্রবৌত শযফতেন ও 

যাায়শন  শফশিয়ায 

ার্থ ে য  যর্ত াযর্ফ। 

 োর্র্থ েয শযফতেনর্  

শফর্েলি  র্য 

যাায়শন  শফশিয়া 

নাক্ত  যর্ত াযর্ফ। 

 যাায়শন  শফশিয়ায 

শ্রেশিশফবাগ, শ্রযডক্স/নন-

শ্রযডক্স, এ মুখী, 

উবমুখী, তা উৎােী, 

তাাযী শফশিয়ায 

ংজ্ঞা শের্ত াযর্ফ 

এফং শফশিয়ায শফশবন্ন 

প্র ায নাক্ত  যর্ত 

াযর্ফ। 

 শযফতেন শফর্েলি  র্য 

জাযি-শফজাযি 

শফশিয়ায প্র ায নাক্ত 

 র্য াযর্ফ। 

 

শ্রভার্ভয ের্নয পর্র A 

গ্যা , জরীয় ফাষ্প, তা ও 

অর্রা উৎন্ন য়। চুর্নয 

ভর্ধ্য A গ্যা চারনা  যর্র 

B শ্রমৌগ াওয়া মায়। B 

শ্রমৌর্গয ভর্ধ্য  র্য়  শ্রপোঁটা 

রঘু HCl শ্রমাগ  যর্র 

যাায়শন  শফশিয়া ঘর্ট।  

 

 ) শ্রভার্ভয েন শ  

ধযর্িয শযফতেন ব্যাখ্যা 

 যর্ত র্ফ। 

 

খ) উর্েশখত  র 

শযফতেনগুর্রা শফর্ফচনায় 

শনর্য় শ্র ানটি শ্র ান শ্রেশনয 

শফশিয়া তা ব্যাখ্যা  যর্ত 

র্ফ। 

 

গ) A ও B শ্রমৌর্গ  াফ েন 

যভাণুয জাযি ংখ্যা 

শনি েয়  যর্ত র্ফ। 

 

ঘ) আর্র ট্রন িানান্তর্যয 

ধাযিায় শফশিয়াগুর্রা 

শ্রযডক্স / নন-শ্রযডক্স  তা 

যুশক্ত ব্যাখ্যা  যর্ত 

র্ফ। 

শনর্ে ে  

াযেশ েতায ভাত্রা/নম্বয প্রা

প্ত 

নম্ব

য 

 

4 3 2 1 0 

   

শ্রভার্ভয েন শ্র ান 

ধযর্িয শযফতেন 

তায ব্যাখ্যা 

 

     - 

 

 - 

শ্রভার্ভয েন শ্র ান 

ধযর্িয শযফতেন 

ব্যাখ্যা  যর্ত 

াযর্র 

শ্রভার্ভয েন 

শ্র ান ধযর্িয 

শযফতেন শচশিত 

 যর্ত াযর্র 

উত্তয 

প্রা

শি  

র্র 

 

খ উর্েশখত  র 

শযফতেনগুর্রা 

শফর্ফচনায় শনর্য় 

শ্র ানটি শ্র ান 

শ্রেশনয শফশিয়া তা 

ব্যাখ্যা 

শতনটি শফশিয়া 

শচশিত  র্য ঠি  

বার্ফ ব্যাখ্যা  যর্ত 

াযর্র 

দ্যটি শফশিয়া শচশিত 

 র্য ঠি  বার্ফ 

ব্যাখ্যা  যর্ত াযর্র 

এ টি শফশিয়া 

শচশিত  র্য ঠি  

বার্ফ ব্যাখ্যা 

 যর্ত াযর্র 

 ভর্ক্ষ এ টি 

শফশিয়া শচশিত 

 যর্ত াযর্র 

উত্তয 

প্রা

শি  

র্র 

 

গ A ও B শ্রমৌর্গ 

 াফ েন যভাণুয 
জাযি ংখ্যা শনি েয়  

 

A ও B শ্রমৌগ 

শচশিত  র্য  াফ েন 

যভাণুয জাযি 

ংখ্যা শনি েয়  যর্ত 

াযর্র 

A ও B শ্রমৌগ শচশিত 

 র্য শ্রম শ্র ান এ টি 

শ্রমৌর্গ  াফ েন যভাণুয 

জাযি ংখ্যা শনি েয় 

 যর্ত াযর্র 

শ্রম শ্র ান এ টি 

শ্রমৌগ  শচশিত  র্য 

 াফ েন যভাণুয 

জাযি ংখ্যা শনি েয় 

 যর্ত াযর্র 

শ্রম শ্র ান এ টি 

শ্রমৌগ  শচশিত 

 যর্ত াযর্র 

উত্তয 

প্রা

শি  

র্র 

 

ঘ আর্র ট্রন 

িানান্তর্যয ধাযিায় 

শফশিয়াগুর্রা 

শ্রযডক্স / নন-শ্রযডক্স  

তা যুশক্ত ব্যাখ্যা  

 

আর্র ট্রন িানান্তর্যয 

ধাযিায় 

শফশিয়াগুর্রা শ্রযডক্স 

/ নন-শ্রযডক্স শচশিত 

 র্য ব্যাখ্যা  যর্ত 

াযর্র 

আর্র ট্রন িানান্তর্যয 

ধাযিায় শ্রম শ্র ান দ্যটি 

শফশিয়া শ্রযডক্স / নন-

শ্রযডক্স শচশিত  র্য 

ব্যাখ্যা  যর্ত াযর্র 

আর্র ট্রন 

িানান্তর্যয ধাযিায় 

শ্রম শ্র ান এ টি  

শফশিয়া শ্রযডক্স / 

নন-শ্রযডক্স শচশিত 

 র্য ব্যাখ্যা  যর্ত 

াযর্র 

আর্র ট্রন 

িানান্তর্যয 

ধাযিায় শ্রম শ্র ান 

এ টি  শফশিয়া 

শ্রযডক্স / নন-

শ্রযডক্স শচশিত 

 যর্ত াযর্র 

উত্তয 

প্রা

শি  

র্র 

 

শ্রভাট  

যাাআনর্ভর্ন্টয ফযাদ্দকৃত নম্বয 14 

10 নম্বর্য রূান্তর্যয য প্রাপ্ত নম্বয  
 

নম্বর্যয ব্যাশপ্ত ভন্তব্য 

8-10     শত উত্তভ 

6-7.9 উত্তভ 

4-5.9 বার্রা 

4 এয  ভ গ্রগশত প্রর্য়াজন 

 



২০২২ শক্ষাফর্ল েয শক্ষার্থীর্েয জন্য অ্যাাইনর্ভন্ট  

     শফলয়: ব্যফায় উর্যাগ                                                                 শফলয় ক াড: ১৪৩                                                                            কেশি: নফভ     

অ্যাাইনর্ভন্ট 

নম্বয 

অ্যাাইনর্ভন্ট 

(শর্যানাভ) 
শখনপর/শফলয়ফস্তু 

অ্যাাইনর্ভন্ট 

প্রিয়র্নয শনর্ে েনা 

(ধা/শযশধ/ংর্ ত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েনা (রুশিক্স) ভন্তব্য 

২ 

 

শিতীয় অ্ধ্যায় 

 

ব্যফায় 

উর্যাগ ও 

উর্যাক্তা  

কের্য উন্নয়ন 

ও  ভ েংস্থান 

সৃশষ্ট্র্ত 

ব্যফায় 

উর্যার্গয 

ভূশভ া  

 উর্যাগ ও 

ব্যফায় 

উর্যার্গয ধাযিা , 

বফশষ্ট্য ব্যাখ্যা 

 যর্ত াযর্ফ 

 

 ব্যফায় 

উর্যার্গয 

 াম োফশর ফি েনা 

 যর্ত াযর্ফ 

 

 এ জন পর 

উর্যাক্তায 

গুিাফশর নাক্ত 

 যর্ত াযর্ফ 

 

 ফাংরার্ের্য 
আর্থ ে-াভাশজ  

উন্নয়র্ন ব্যফায় 

উর্যার্গয গুরুত্ব 

শফর্েলি  যর্ত 

াযর্ফ 

 

 

 ব্যফায় উর্যার্গয 

ধাযিা ব্যাখ্যা 

 যর্ত র্ফ 

 ব্যফায় উর্যার্গয 

বফশষ্ট্য ফি েনা 

 যর্ত র্ফ  

 উর্যাক্তায গুিাফশর 

র্য়ন্ট আ ার্য 

ব্যাখ্যা  যর্ত র্ফ 

 কের্য উন্নয়ন ও 

 ভ েংস্থান সৃশষ্ট্র্ত 

ব্যফায় উর্যার্গয 

ভূশভ া মূল্যায়ন 

 যর্ত র্ফ 

 

শনর্ে ে  
াযেশ েতায ভাত্রা/নম্বয প্রাপ্ত 

নম্বয 

 

4 3 2 1 0 

  ব্যফায় 

উর্যার্গয 

ধাযিা  

          

             - 

 

         - 

উোযি 

ব্যফায় উর্যর্গয 

ধাযিা ব্যাখ্যা 

 যর্র  

উোযি ছাড়া 

ব্যফায় 

উর্যার্গয 

ধাযিা ব্যাখ্যা 

 যর্র  

শ ছুই না 

শরখর্র 

শ ংফা 

ম্পূি ে ভুর 

শরখর্র  

 

খ ব্যফায় 

উর্যার্গয 

বফশষ্ট্য 

ব্যফায় উর্যার্গয 

 ভর্ক্ষ ৮টি 

বফশষ্ট্য ব্যাখ্যা 

 যর্র 

ব্যফায় উর্যার্গয 

 ভর্ক্ষ ৬টি 

বফশষ্ট্য ব্যাখ্যা 

 যর্র  

ব্যফায় উর্যার্গয 

 ভর্ক্ষ ৪টি 

বফশষ্ট্য ব্যাখ্যা 

 যর্র  

ব্যফায় 

উর্যার্গয 

 ভর্ক্ষ ১টি 

বফশষ্ট্য ব্যাখ্যা 

 যর্র  

শ ছুই না 

শরখর্র 

শ ংফা 

ম্পূি ে ভুর 

শরখর্র  

 

গ উর্যাক্তায 

গুিাফশর  

ব্যফায় 

উর্যাক্তায 

 ভর্ক্ষ ৮টি 

গুিাফশর ব্যাখ্যা 

 যর্র  

ব্যফায় 

উর্যাক্তায 

 ভর্ক্ষ ৬টি 

গুিাফশর ব্যাখ্যা 

 যর্র  

ব্যফায় 

উর্যাক্তায 

 ভর্ক্ষ ৪টি 

গুিাফশর ব্যাখ্যা 

 যর্র  

ব্যফায় 

উর্যাক্তায 

 ভর্ক্ষ ১টি 

গুিাফশর ব্যাখ্যা 

 যর্র  

শ ছুই না 

শরখর্র 

শ ংফা 

ম্পূি ে ভুর 

শরখর্র  

 

ঘ কের্য উন্নয়ন 

ও  ভ েংস্থান 

সৃশষ্ট্র্ত 

ব্যফায় 

উর্যার্গয 

ভূশভ া 

মূল্যায়ন   

কের্য উন্নয়ন ও 

 ভ েংস্থান 

সৃশষ্ট্র্ত ব্যফায় 

উর্যার্গয ভূশভ া 

ম োপ্ত তথ্য 

ব্যাখ্যা  যর্র  

কের্য উন্নয়ন ও 

 ভ েংস্থান 

সৃশষ্ট্র্ত ব্যফায় 

উর্যার্গয ভূশভ া 

ব্যাখ্যা  যর্র 

কের্য উন্নয়র্ন 

ব্যফায় উর্যার্গয 

ভূশভ া ব্যাখ্যা 

 যর্র   

কের্য 

 ভ েংস্থান 

সৃশষ্ট্র্ত ব্যফায় 

উর্যার্গয 

ভূশভ া ব্যাখ্যা 

 যর্র  

শ ছুই না 

শরখর্র 

শ ংফা 

ম্পূি ে ভুর 

শরখর্র  

 

কভাট  

অ্যাাইনর্ভর্ন্টয ফযাদ্দকৃত নম্বয ১৪ 

১০ নম্বর্য রূান্তর্যয য প্রাপ্ত নম্বয  

 

 

 

  

নম্বর্যয ব্যাশপ্ত ভন্তব্য 

৮-১০  অ্শত উিভ 

৬-৭.৯  উিভ 

৪-৫.৯     বার্রা 

৪ এয  ভ অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 



২০২২ শক্ষাফর্ল েয শক্ষার্থীর্েয জন্য অ্যাাইনর্ভন্ট  

     শফলয়: ব্যফায় উর্যাগ                                                                 শফলয় ক াড: ১৪৩                                                                            কেশি: েভ          

অ্যাাইনর্ভন্ট 

নম্বয 

অ্যাাইনর্ভন্ট 

(শর্যানাভ) 
শখনপর/শফলয়ফস্তু 

অ্যাাইনর্ভন্ট প্রিয়র্নয 

শনর্ে েনা 

(ধা/শযশধ/ংর্ ত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েনা (রুশিক্স) ভন্তব্য 

       ২ 

 

অ্ষ্টভ অ্ধ্যায়  

 

ব্যফায় 

প্রশতষ্ঠার্নয 

ব্যফস্থানা  

 

সুষ্ঠ ু

শয ল্পনায 

উযই শনব েয 

 র্য 

প্রশতষ্ঠার্নয 

ব্যফস্থানায 

পরতা। 

 

 ব্যফস্থানায ধাযিা ও 

 াম োফশর ব্যাখ্যা 

 যর্ত াযর্ফ  

 শয ল্পনায ধাযিা ও 

প্রর্য়াজনীয়তা ফি েনা 

 যর্ত াযর্ফ  

 

 

 

 ব্যফস্থানায ধাযিা 
ব্যাখ্যা  যর্ত র্ফ 

 ব্যফস্থানায  াম োফশর 

ফি েনা  যর্ত র্ফ 

 শয ল্পনায ধাযিা 
ব্যাখ্যা  যর্ত র্ফ  

 শয ল্পনায গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

 যর্ত র্ফ  

 

 

 

 

 

শনর্ে ে  
াযেশ েতায ভাত্রা/নম্বয প্রাপ্ত 

নম্বয 

 

৪ ৩ ২ ১ ০ 

  ব্যফস্থানায 

ধাযিা  

 

      - 

    

      - 

উোযি 

ব্যফস্থানায ধাযিা 

ব্যাখ্যা  যর্র   

উোযিছাড়া  

ব্যফস্থানায 

ধাযিা ব্যাখ্যা 

 যর্র  

শ ছুই না 

শরখর্র শ ংফা 

ম্পূি ে ভুর 

শরখর্র  

 

খ ব্যফস্থানায 

 াম োফশর  

ব্যফস্থানায 

কমর্ ার্না ৪টি 

 াম োফশরয 

ব্যাখ্যা শরখর্র   

ব্যফস্থানায 

কমর্ ার্না ৩টি 

 াম োফশরয 

ব্যাখ্যা শরখর্র   

ব্যফস্থানায 

কমর্ ার্না ২টি 

 াম োফশরয ব্যাখ্যা 

শরখর্র   

ব্যফস্থানায 

কমর্ ার্না ১টি 

 াম োফশরয 

ব্যাখ্যা শরখর্র   

শ ছুই না 

শরখর্র শ ংফা 

ম্পূি ে ভুর 

শরখর্র  

 

গ শয ল্পনায 

ধাযিা  

   

        - 

   

       - 

উোযি 

শয ল্পনায ধাযিা 

ব্যাখ্যা  যর্র  

উোযিছাড়া 

শয ল্পনায 

ধাযিা ব্যাখ্যা 

 যর্র  

শ ছুই না 

শরখর্র শ ংফা 

ম্পূি ে ভুর 

শরখর্র 

 

ঘ ব্যফস্থানায 

পরতায় 

শয ল্পনায 

গুরুত্ব  

উোযি 

ব্যফস্থানায 

পরতায় 

শয ল্পনায ৪টি 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

 যর্র  

উোযি 

ব্যফস্থানায 

পরতায় 

শয ল্পনায 

৩টি গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা  যর্র  

উোযি 

ব্যফস্থানায 

পরতায় 

শয ল্পনায ২টি 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

 যর্র  

উোযি 

ব্যফস্থানায 

পরতায় 

শয ল্পনায ১টি 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

 যর্র  

শ ছুই না 

শরখর্র শ ংফা 

ম্পূি ে ভুর 

শরখর্র 

 

কভাে  

অ্যাাইনর্ভর্ন্টয ফযাদ্দকৃত নম্বয ১২ 

১০ নম্বর্য রূান্তর্যয য প্রাপ্ত নম্বয  

 

 

 

 

 

 

 

নম্বর্যয ব্যাশপ্ত ভন্তব্য 

৮-১০  অ্শত উত্তভ 

৬-৭.৯  উত্তভ 

৪-৫.৯     বার্রা 

৪ এয  ভ অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 



২০২২ িশ�াবেষ �র িশ�াথ�েদর জ� অ�াসাইনেম� 
িবষয়: �েগাল ও পিরেবশ       িবষয় �কাড:১১০      ��িণ: নবম 

অ�াসাইনেম� 
ন�র 

অ�াসাইনেম� 
(িশেরানাম) 

িশখনফল/িবষয়ব� 
অ�াসাইনেম� �ণয়েনর িনেদ �শনা 

(ধাপ/পিরিধ/সংেকত) 
��ায়ন িনেদ �শনা (�ি��) ম�� 

০২ 
 
চ�থ � অ�ায়: 

�িথবীর 
অভ��রীণ ও 
বািহ�ক গঠন 

�িথবীর 
�িম�েপর 
বািহ�ক গঠন  
��িত ও 
�বিশ�� 
িবে�ষণ  

 �িথবীর বািহ�ক 
গঠন বণ �না করেত 
পারেব  
 

 �িথবীর �ধান 
�িম�েপর �বিশ�� 
বণ �না করেত পারেব  

 �িথবীর বািহ�ক গঠেনর বণ �না করেতহেব 
 

 �িম�েপর ধারণাও ��িণিবভাগ বণ �না করেত 
হেব  

 
 

 �িথবীর �ধান �িম�েপর গঠন ও �বিশে��র 
�া�াকরেত হেব 

িনেদ �শক 
পারদিশ �তার মা�া/ন�র �া� 

ন�র 
 

৪ ৩ ২ ১ ০ 
ক �িথবীর বািহ�ক 

গঠন   
 
 
 

�িথবীর 
বািহ�ক গঠন 
উদাহরণ ও 
িচ�সহ বণ �না 
করেল  

উদাহরণসহ 
�িথবীর 
বািহ�ক গঠন  
বণ �না করেল  

�িথবীর 
বািহ�ক 
গঠেনর 
ধারণা 
িলখেল  

  �িথবীর 
বািহ�ক 
গঠেনর �� 
উদাহরণ 
িলখেল  

  

খ �িম�েপর ধারণা  
 

 উদাহরণসহ 
�িম�েপর  
ধারণা ও  
��িণ িবভাগ 
িলখেল  

�িম�েপর 
ধারণা ও 
��িণ িবভাগ  
িলখেল  

�িম�েপর 
১�  ��িণ 
িলখেল 

�িম�েপর
ধারণা 
িলখেল  

  

গ �িথবীর �ধান 
�িম�পস�েহর 
গঠন ও �বিশ��  
 
 
 

�িথবীর �ধান 
�িম�পস�েহর 
িচ�সহ গঠন 
ও �বিশ�� 
�া�া করেল  

�িথবীর �ধান 
�িম�প 
স�েহর 
�বিশ�� 
�া�া করেল   

�িথবীর 
�ধান 
�িম�প 
স�েহর গঠন 
�া�া করেল  

�িথবীর 
�ধান 
�িম�প 
স�েহর 
ধারণা 
িলখেল  

  

  
 
 
 

      

�মাট  
অ�াসাইনেমে�র জ� বরা��ত ন�র ১২  

10 ন�ের �পা�েরর পর  �া� ন�র  
 

 ন�েরর �াি� ম�� 
8-10     অিত উ�ম 
6-7.9 উ�ম 
4-5.9 ভােলা 

4 এর কম অ�গিত �েয়াজন 



২০২২ িশ�াবেষ �র িশ�াথ�েদর জ� অ�াসাইনেম� 
িবষয়: �েগাল ও পিরেবশ       িবষয়েকাড: ১১০      ��িণ: দশম 

অ�াসাইনেম
� 

ন�র 

অ�াসাইনেম� 
(িশেরানাম)  

িশখনফল/িবষয়ব� 
অ�াসাইনেম� �ণয়েনর 

িনেদ �শনা 
(ধাপ/পিরিধ/সংেকত) 

��ায়ন িনেদ �শনা (�ি��) ম�� 

০২ 
 

৬� অ�ায়: 
বািরম�ল 

বািরম�েলর 
অ�গ �ত 
স��তলেদেশ
র  �বিচ��ময় 
�িম�েপর 
বণ �না   

 বািরম�েলর 
ধারণা �া�া 
করেত পারেব  
 

 মহাসাগর , 
সাগর , 
উপসাগর বণ �না 
করেত পারেব  
 
 

 স�� তলেদেশর 
�িম�প ও 
সা�ি�ক স�দ 
বণ �না করেত 
পারেব 

 বািরম�েলর 
ধারণা �া�া 
করেত হেব 

 

 মহাসাগেরর 
ধারণা বণ �নাকরেত 

হেব 
 
 

 স�� তলেদেশর 
�িম�েপর 
িচ�অ�ন কের 
�া�া করেত হেব 

িনেদ �শক 
পারদিশ �তারমা�া/ন�র �া� 

ন�র 
 

৪ ৩ ২ ১ ০ 
ক বািরম�েল

র ধারণা 
 
 

উদাহরণসহ 
বািরম�েলর 
ধারণা �া�া 
করেল  

জলরািশর 
অব�ান 
িভি�ক 
িব�রণ ও 
শতকরা হার 
কমপে� 
চার� 
িলখেল 

�িথবীর 
জলরািশর 
শতকরা 
হার িলখেল 

বািরম�েলর 
�িতশ�  
িলখেল  

  

খ মহাসাগেরর 
ধারণা  
 

মহাসাগেরর 
ধারণা, আয়তন , 
গড় গভীরতা ও 
অব�ানসহ 
িলখেল 

মহাসাগেরর 
ধারণা, 
আয়তন ও 
গড়  
গভীরতাসহ 
িলখেল 

মহাসাগেরর 
ধারণা, নাম 
ও আয়তন 
িলখেল 

মহাসাগেরর 
ধারণা 
িলখেল 

  

গ স�� 
তলেদেশর 
�বিচ��ময় 
�িম�প  
 

স�� তলেদেশর 
প�চ� �িম�েপর 
�া�া িচ�সহ 
করেল 

স��  
তলেদেশর 
কমপে� 
চার� 
�িম�প 
িচ�সহ 
�া�া  
করেল 

স�� 
তলেদেশর 
�ই� 
�িম�েপর 
�া�া 
করেল 

স�� 
তলেদেশর 
�িম�প�েলা
র নাম 
িলখেল 

  

�মাট  
অ�াসাইনেমে�র জ� বরা��ত ন�র ১২ 

10 ন�ের �পা�েরর পর �া� ন�র  
 

ন�েরর �াি� ম�� 

8-10     অিত উ�ম 

6-7.9 উ�ম 

4-5.9 ভােলা 

4 এর কম অ�গিত �েয়াজন 

 


