


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

শ্রেশি: ১০ম পত্র: ২য় ববষয় ক াড: ১০২ শবষয়: বাংলা 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) 
েন্তব্য 

1 evsjv kãMV‡bi Dcvq 

eY©bv Ges Ômvwn‡Z¨i 

iƒc I ixwZÕ cÖeÜ †_‡K 

mvwaZ kã we‡kølY  

 evsjv kãMV‡bi 

Dcvq¸‡jv eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e|    

1. DcmM©, cÖZ¨q I mgvm Ñ 

evsjv kãMV‡bi GB wZb Dcvq 

m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z n‡e|  

2. Ômvwn‡Z¨i iƒc I ixwZÕ 

cÖeÜ †_‡K DcmM© I cÖZ¨q 

mvwaZ kã kbv³ K‡i we‡kølY 

Ki‡Z n‡e  

3. Ômvwn‡Z¨i iƒc I ixwZÕ 

cÖeÜ †_‡K mgvm mvwaZ kã 

kbv³ K‡i we‡kølY Ki‡Z n‡e  

 

  

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 
4 ৩ ২ ১ ০ 

ক evsjv kãMV‡bi 

Dcvq eY©bv 

D`vniYmn 

wZbwU Dcvq 

Zzjbv Ki‡Z 

cvi‡j 

wZbwU 

Dcvq 

eY©bv 

Ki‡Z 

cvi‡j 

`ywU 

Dcvq 

eY©bv 

Ki‡Z 

cvi‡j 

GKwU 

Dcvq 

eY©bv 

Ki‡Z 

cvi‡j 

 

 

 

খ Ômvwn‡Z¨i iƒc 

I ixwZÕ cÖeÜ 

†_‡K DcmM© I 

cÖZ¨q mvwaZ 

kã we‡kølY 

7-8wU kã 

we‡kølY 

Ki‡Z 

cvi‡j  

5-6wU 

kã 

we‡kølY 

Ki‡Z 

cvi‡j 

3-4wU 

kã 

we‡kølY 

Ki‡Z 

cvi‡j 

1-2wU 

kã 

we‡kølY 

Ki‡Z 

cvi‡j 

  

গ Ômvwn‡Z¨i iƒc 

I ixwZÕ cÖeÜ 

†_‡K mgvm 

mvwaZ kã 

we‡kølY 

4wU kã 

we‡kølY 

Ki‡Z 

cvi‡j 

3wU kã 

we‡kølY 

Ki‡Z 

cvi‡j 

2wU kã 

we‡kølY 

Ki‡Z 

cvi‡j 

1wU kã 

we‡kølY 

Ki‡Z 

cvi‡j 

  

ঘ        

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১2 

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 

Class: Six Subject: English 
 

Ass. 

No: 

Assignment 

(With Title) 

Learning 

Outcome/ 

Content 

Guidelines for Writing 

Assignment 

(Steps/Stages) 

Assessment Criteria/Rubrics Comment 

01 A conversation 

with a doctor 

about sickness 

Students will 

be able to- 

● participate in 

short 

dialogues 

and 

conversation 

on familiar 

topics 

● use 

punctuations 

accurately 

One of your family 
members has been sick. 
You have found some 
health problems in 
him/her such as:  
● Fever 
● Headache 
● Body Pain 
● Cough  
Now, write a 
conversation with a 
doctor. 
Your conversation 
should include the 
following points -  
1. Questions & 

Answers 
2.  
● Health problems 
● Health &hygiene 
● Remedies 
3. W/H & Yes/No 

questions 
4. Proper 

punctuations 
 (Note: Your 
conversation must 
contain 5 questions 
and their answers or 
10 exchanges of 
statements. 
 
Fragmented sentences 
like: 
‘Hi/Hello?Yes/No/Very 
Good/Thank You/ 
Welcome/ Bye’ will not 
be counted as 
sentence) 

Indicator 
Rating Scale 

Score 
 

4 3 2 1 0 

A Organization 

 

(Proper 

questions and 

their answers) 

 

All 5 

questions 

and their 

answers with 

greetings 

and closing 

4 questions 

and their 

answers with 

greetings 

and closing 

3 questions 

and their 

answers with 

greetings 

and closing 

2 or below 

questions and 

their answers 

with 

greetings and 

closing 

No 

developme

nt of 

question 

and 

answers  

4 

B Relevant 

content  

(Cohesion and 

cohesiveness) 

The contents 

are 

meaningful 

and relevant 

Contents are 

mostly 

meaningful 

and relevant 

Some 

contents are 

meaningful 

and relevant 

with some 

errors. 

Contents are 

rarely 

meaningful 

and relevant 

with many 

errors. 

No content 

is covered 

4 

C Proper use of 

words. 

Words are 

used 

appropriatel

y with the 

ability to 

make W/H 

and Yes/No 

questions. 

Words are 

used 

appropriatel

y in most 

cases with 

the ability to 

make W/H 

and Yes/No 

questions. 

Words are 

used 

appropriatel

y in some 

cases with 

the ability to 

make W/H 

and Yes/No 

questions. 

Words are 

poorly 

presented 

with no 

question and 

answers  

No 

question 

and 

answer 

4 

D Mechanical 

Accuracy  

(Spelling, 

punctuations 

& grammar) 

 

There are no 

error with 

spelling, 

punctuation 

and grammar  

There are 

only a few 

errors with 

spelling, 

punctuation 

and grammar 

There are 

several 

errors with 

spelling, 

punctuation 

and grammar 

There are lots 

of errors with 

spelling, 

punctuation 

and grammar 

No use of 

spelling, 

punctuatio

n and 

grammar 

4 

Total 16 

Assigned Number for the Assignment  

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

Class: Seven Subject: English 
 

Ass. 

No: 

Assignment 

(With 

Title) 

Learning 

Outcome/ 

Content 

Guidelines for 

Writing 

Assignment 

(Steps/Stages) 

Assessment Criteria/Rubrics Comment 

01 Writing an 

informal 

letter to a 

friend 

inviting 

her/him to 

attend your 

birthday 

party with a 

map that 

shows the 

way to your 

home. 

Students will be 

able to- 

• follow 

instructions, 

commands, 

requests, 

announcemen

ts and act 

accordingly 

• write 

informal 

letters. 

 

Unit 1: 

Attention, 

please  

(English for 

Today)  

Please note: You 

have to write to a 

friend who lives 

in another district 

Now, you have to- 

 

➢ sketch a map 

from the 

nearest 

bus/train/launc

h station to 

your home 

➢ mention the 

turning points 

and road names 

➢ describe the 

instructions 

from the station 

to your home  

 

➢ mention 

features of an 

informal letter 
(Heading, Greeting/ 

Salutation, Body, 

Complimentary 
Closing, Envelop 

with Address; 

Go to page: 197, 
243 of your English 

Grammar and 

Composition 
Textbook) 

Indicator 
Rating Scale 

Score 
 

4 3 2 1 0 

A Map Sketching 

 

 

All the key 

points and 

road names 

are rightly 

mentioned 

Most of the 

key points 

and road 

names are 

rightly 

mentioned 

(1\2 key 

points are not 

clear) 

Some key 

points and 

road names 

are rightly 

mentioned but 

not clear 

A few key 

points and 

road names 

are 

haphazardly 

mentioned 

(many key 

points are not 

clear) 

Not clear at 

all 

 

B Description of 

Map 

The 

description is 

clear  

The 

description is 

mostly clear  

The 

description is 

clear to some 

extent 

The 

description is 

hardly clear  

The 

description is 

not clear  

 

C Features of an 

Informal Letter 
(Heading, 
Greeting/ 

Salutation, Body 

Complimentary 
Closing, Envelop 

with Address) 

All features 

with 

content/body 

are clearly 

mentioned  

All features 

are mentioned 

but 

content/body 

is mostly 

clear  

Some features 

are mentioned 

but 

content/body 

is clear to 

some extent 

Features and 

content/body 

are hardly 

clear 

No feature 

and 

content/body 

is mentioned 

 

D Accuracy  

(Grammar & 

Punctuations) 

 

 

 

Sentences are 

grammatically 

correct with 

punctuations  

Most of the 

sentences are 

grammatically 

correct with 

punctuations  

Some of the 

sentences are 

grammatically 

correct with 

punctuations  

A few of the 

sentences are 

grammatically 

correct with 

punctuations  

None of the 

sentences are 

grammatically 

correct  

 

Total 16 

Assigned Number for the Assignment  

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

Class: Eight Subject: English 
 

Ass. 

No: 

Assignment 

(With Title) 

Learning 

Outcome/ 

Content 

Guidelines for 

Writing 

Assignment 

(Steps/Stages) 

Assessment Criteria/Rubrics Comment 

01 A recipe of 

any nutritious 

home-made 

food with the 

ingredients 

available at 

your home by 

answering the 

given questions 

in the 

guidelines.  

Students 

will be 

able to 

write 

answers to 

questions  

 

(Unit 2: 

Food and 

Nutrition) 

To get stronger 

immunity it is 

important to eat 

nutritious food. 

Write a recipe of 

a nutritious 

home-made food 

that can be made 

with the 

ingredients 

available at your 

home. 

 

Answer the 

following 

questions: 

a) What is the 

name of the 

dish? 

b) What are the 

ingredients 

that are 

required to 

prepare the 

dish? 

c) Write in 

detail about 

the process of 

preparing the 

dish. 

d) What is the 

nutritive 

value of the 

dish you have 

prepared? 

Indicator 
Rating Scale 

Score 
 

5 4 3 2 1 

A Relevance The answers 

are well 

supported by 

detailed and 

relevant 

information 

The answers 

are moderately 

correct 

supported by 

some 

information 

The answers 

are partially 

correct with a 

little 

information 

The answers 

are mostly 

wrong with no 

relevant 

information 

The answers 

are 

completely 

wrong 

 

B Word Choice The student 

uses varied 

words. The 

choice of words 

is accurate and 

appropriate 

The words are 

meaningful but 

at times seem 

inappropriate 

for subject 

matter 

The words are 

mostly 

inaccurate and 

lack variety  

The words 

show limited 

range of 

vocabulary 

The choice 

of words is 

completely 

wrong. 

 

C Organization 

 

 

Student 

sequences 

information and 

ideas logically 

and cohesively 

Most of the 

information and 

ideas are 

sequenced 

logically and 

cohesively 

Student’s 

response shows 

some 

organization 

but lacks 

overall 

progression 

Student’s 

response is 

merely 

organized with 

weak cohesion 

Student’s 

response is 

unorganized 

with no 

cohesion 

 

D Accuracy  

(Spelling, 

punctuations 

& grammar) 

 

 

 

Grammatically 

correct 

sentences with 

proper 

punctuation and 

spelling 

Most of the 

sentences are 

grammatically 

correct with 

some errors in 

punctuations 

and spelling 

Some sentences 

are 

grammatically 

correct with 

many errors in 

punctuation 

and spelling 

Most sentences 

are 

grammatically 

incorrect with 

misspellings 

and wrong 

punctuation 

No accuracy 

in grammar, 

spelling and 

punctuation 

 

Total 20 

Assigned Number for the Assignment  

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

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

Ass. 

No: 

Assignment 

(With Title) 

Learning 

Outcome/ 

Content 

Guidelines for 

Writing Assignment 

(Steps/Stages) 

Assessment Criteria/Rubrics Comment 

01 Influence of 

Bangabandhu’s 

leadership 

qualities in 

personal life 

Students will 

be able to- 

• exchange 

personal 

information 

• read and 

demonstrate 

understandin

g texts 

through 

silent 

reading 

  

Read and complete 

the activities ofUnit 

1 from your text book 

- English For Today. 

-Identify some 

leadership qualities of 

Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman. It 

could be leadership in 

the war of 

independence, 

establishing 

diplomatic ties with 

other countries, 

honoring mother 

tongue or any other 

areas.  

- Every time you 

identify a quality, 

state how it 

influences you 

personally.  

 

- You can state a 

quality and then show 

how it influences you 

or make a list of 

qualities and then 

show how each of 

them influences you.  

Indicator 
Rating Scale 

Score 

 

4 3 2 1 0 

A Content The learner 

identifies diverse 

leadership 

qualities of 

Bangabandhu and 

shows how they 

could influence 

him/her.  

The learner 

identifies a few 

leadership 

qualities of 

Bangabnadhu 

and shows how 

they could 

influence 

him/her.  

The learner 

identifies a few 

leadership 

qualities of 

Bangabnadhu 

but could not 

show how they 

influence 

him/her.  

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

B Spelling There is no 

spelling error. 

There are 

occasional 

spelling errors. 

There are 

frequent spelling 

errors.  

 

X 

 

X 

 

C Organization The presentation 

is well organized. 

The presentation 

is mostly 

organized. 

 

X 

The 

presentation 

is hardly 

organized. 

The 

presentation is 

not organized 

at all. 

 

D Language 

Accuracy 
 

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 are 

grammatically 

correct. 

 

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

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

Ass. 

No: 

Assignment 

(With Title) 

Learning 

Outcome/ 

Content 

Guidelines for 

Writing Assignment 

(Steps/Stages) 

Assessment Criteria/Rubrics 
Commen

t 

01 A fact file* on       

‘important 

dates in the 

history of 

Bangladesh.’ 

 

*Fact File: A 

fact file is a 

collection of 

information 

about a 

particular 

subject. 

 

 

Students 

will be able 

to- 

• read and 

understan

d texts 

through 

silent 

reading; 

• narrate 

incidents 

and 

events in 

a logical 

sequence

. 

Unit 1: 

Father of 

the Nation 

1. Go through all the 

lessons of Unit 1 

and complete the 

activities. 

2. Identify the 

important dates and 

events and organize 

them sequentially 

in a timeline**. 

3. Describe the events 

briefly. 

4. Add pictures 

related to the 

events. 

 

**Timeline: 

A timeline is a 

display of a list of 

events in a 

chronological order. 

 

Here is an example 

for you. 

May, 1971 

[Use your picture] 

What had happened: 

• Pakistan Army set 

fire to 

Bangabandhu’s 

Tungipara home 

• A young man was 

shot for protesting 

the fire to 

Bangabandhu’s 

home 

Indicator 
Rating Scale 

Score 
 

4 3 2 1 0 

A Identification 

of Dates 

16 dates 

from the 

textbook are 

identified. 

At least 12 dates 

from the 

textbook are 

identified. 

At least 8 

dates from the 

textbook are 

identified. 

X 

Less than 8 

dates from the 

textbook are 

identified. 

 

B Contents Contents 

correctly 

mention 

what had 

happened on 

the dates 

identified. 

Contents mostly 

mention what 

had happened on 

the dates 

identified and 

they are correct. 

Contents 

mention half 

of the events 

what had 

happened on 

the dates 

identified. 

Contents 

mentiona few 

events what 

had happened 

on the dates 

identified. 

Information 

missing. 

 

C Presentation 

 

 

Presentation 

is neat and 

clean with 

logical use 

of pictures. 

Presentation is 

neat and clean 

but the pictures 

are insufficient 

/blurred. 

Presentation is 

either messy 

or the pictures 

are not good.  

X X 

 

D 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. 

 

E 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 20 

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

শ্রেশি: ৯ম ববষয় ক াড: ১২৭ শবষয়: শবজ্ঞান 
 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

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

১ 

 

প্রর্থে অ্ধ্যায়  

 

 উন্নততর 

জীবনর্ারা 

একজন পূি ে 

বয়স্ক ব্যশির 

দেশনক সুষে 

খাদ্য তাশলকা 

প্রস্তুতকরি 

• খাদ্য উপাোন ও 

আেিে খাদ্য 

শপরাশেড ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ব 

• শভটাশের্নর উৎস 

এবং এর 

অ্ভাবজশনত 

প্রশতশিয়া ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ব 

• খাদ্য লবর্ির 

উৎস এবং এর 

অ্ভাবজশনত 

প্রশতশিয়া ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ব 

 

শনর্ের র্াপগুর্লা শবর্বেনা কর্র 

অ্যাসাইর্েন্টটি দতশর করর্ত হর্ব- 

 

➢ খাদ্য উপাোন অ্নুযায়ী ২৫টি খার্দ্যর 

নাে ছক আকার্র উপস্থাপন  

➢ একজন পূি েবয়স্ক োনুর্ষর দেশনক 

সুষে খার্দ্যর শবভাজন একটি পাই 

োট ে অ্ংকন কর্র উপস্থাপন 

➢ শ্রতাোর খাদ্য তাশলকা শ্রর্থর্ক প্রাপ্ত 

শভটাশেনগুর্লার নাে ও অ্ভাবজশনত 

শ্ররাগগুর্লার নাে এবং প্রশতকার্রর 

উপায় বি েনা  

➢ শ্রতাোর খাদ্য তাশলকা শ্রর্থর্ক কী কী   

খশনজ পোর্থ ে পাওয়া যায় তার্ের নাে 

ও কাজ বি েনা  

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 
4 3 2 1 0 

ক খাদ্য উপাোর্নর 

ছক আকার্র 

তাশলকা দতশর 

 

ছর্কর োধ্যর্ে 

সঠিকভার্ব 

তথ্যসমূহ 

উপস্থাপন 

অ্শর্কাংি 

উপস্থাপন 

আংশিক 

উপস্থাপন 

শুধু ছক 

দতশর 

  

খ একজন পূি েবয়স্ক 

োনুর্ষর দেশনক 

সুষে খার্দ্যর 

শবভাজন পাই 

োর্ট ে উপস্থাপন 

পাই োর্ট ে 

খার্দ্যর 

উপাোন 

সঠিকভার্ব % 

(িতকরা হার) 

সহ উপস্থাপন 

পাই োর্ট ে 

সঠিকভার্ব % 

(িতকরা হার) 

সহ 3টি  

উপস্থাপন 

দুইটি তথ্য 

উপস্থাপন 

পাই োট 

দতশর 

  

গ শভটাশেনগুর্লার 

নাে, 

অ্ভাবজশনত 

শ্ররার্গর নাে ও 

প্রশতকার্রর উপায় 

যর্থাযর্থভার্ব 

সবগুর্লা 

শভটাশের্নর 

নাে, 

অ্ভাবজশনত 

শ্ররার্গর নাে ও 

প্রশতকার্রর 

উপায় 

উপস্থাপন 

অ্শর্কাংি 

উপস্থাপন  

আংশিক 

উপস্থাপন  

 

শুধু 

শভটাশের্নর 

নাে  

  

ঘ খাদ্য তাশলকায় 

প্রাপ্ত খশনজ পোর্থ ে 

এর  নাে ও কাজ 

উোহরিসহ  

৪টির নাে ও 

কাজ 

সঠিকভার্ব 

উপস্থাপন 

উোহরিসহ  

৩টির নাে ও 

কাজ 

সঠিকভার্ব 

উপস্থাপন 

উোহরিসহ  

২টির নাে 

ও কাজ 

সঠিকভার্ব 

উপস্থাপন 

উোহরিসহ  

১টির নাে 

ও কাজ 

সঠিকভার্ব 

উপস্থাপন 

  

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১৬ 

10 নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  
 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

8-10     অ্শতউত্তে 

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 ববষয় ক াড: ১২৭ শবষয়: শবজ্ঞান 
 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

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

1 

 

ষষ্ঠ অ্ধ্যায়  

 

পশলোর  

শবশভন্ন প্রকার 

তন্তু ও এর  

ব্যবহার 

• প্রাকৃশতক ও 

কৃশত্রে তন্তু ও 

বর্ের উৎস, 

দবশিষ্ট্য এবং 

ব্যবহার বি েনা  

করর্ত পারর্ব 

• তন্তু হর্ত সুতা 

দতশরর প্রশিয়া 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ব 

• শবশভন্ন প্রকার 

তন্তুর দবশিষ্ট্য 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ব 

• রাবার ও 

প্লাশির্কর 

শ্রভৌত ও 

রাসায়শনক র্ে ে  

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ব 

শনর্ের র্াপগুর্লা শবর্বেনা কর্র 

অ্যাসাইর্েন্টটি দতশর করর্ত হর্ব- 

 

➢ কাপড় দতশরর জন্য প্রর্য়াজনীয় 

১০টি তন্তুর তাশলকা দতশর কর্র 

শ্রেশিশবন্যাস করি  

 

➢ উোহরিসহ তন্তু শ্রর্থর্ক সুতা দতশরর 

র্াপ 

 

➢ শ্ররিে তন্তু শ্রর্থর্ক সুতা দতশরর 

প্রবাহশেত্র অ্ংকন 

 

➢ পশরর্বর্ির ভারসাম্যহীনতায় 

রাবার ও প্লাশির্কর ভূশেকা  

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 
4 3 2 1 0 

ক তাশলকা দতশর ও 

শ্রেশিশবন্যাসকরি 

যর্থাযর্থ 

তাশলকা দতশর 

কর্র  

শ্রেশিশবন্যাস 

করর্ব 

 আংশিক 

তাশলকা 

দতশর কর্র  

শ্রেশিশবন্যাস 

করর্ব 

শুধু তাশলকা 

দতশর করর্ব 

আংশিক 

তাশলকা 

দতশর করর্ব 

  

খ তন্তু শ্রর্থর্ক সুতা 

দতশরর র্াপগুর্লা 

উোহরিসহ  

উর্েখকরি 

র্াপগুর্লা  

যর্থাযর্থভার্ব 

ব্যাখ্যা করর্ল 

 র্াপগুর্লা 

আংশিক 

ব্যাখ্যা 

করর্ল 

শ্রযর্কার্না 

২টি র্াপ 

ব্যাখ্যা  

করর্ল 

১টি র্াপ 

ব্যাখ্যা  

করর্ল 

  

গ শ্ররিে তন্তু শ্রর্থর্ক 

সুতা দতশরর 

প্রবাহশেত্র অ্ংকন 

যর্থাযর্থ শেক 

শনর্েিনাসহ 

শেশিত  

প্রবাহশেত্রটি 

অ্ংকন করর্ল 

আংশিক 

শেক 

শনর্েিনাসহ 

প্রবাহশেত্রটি 

অ্ংকন 

করর্ল 

প্রবাহশেত্রটি 

অ্ংকন 

করর্ল 

শুধু র্ার্পর 

নােগুর্লা 

শলখর্ল 

  

ঘ পশরর্বর্ির 

ভারসাম্যহীনতায় 

রাবার ও 

প্লাশির্কর 

ভূশেকা 

যর্থাযর্থভার্ব 

উত্তর শলখর্ল  

অ্শর্কাংি 

সঠিক  

উত্তর 

শলখর্ল  

আংশিক 

শলখর্ত 

পারর্ল  

শ্রযর্কান 

একটি 

সম্পর্কে 

র্ারিা শের্ল  

  

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দ কৃত নম্বর ১৬ 

10 নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  

 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত ে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: ৬ষ্ঠ  শবষয়: বাংলার্েি ও শবশ্বপশরেয় 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

০১ 

 

 

(প্রর্থে অ্ধ্যায়: 

বাংলার্ের্ির 

ইশতহাস) 

 

বাঙাশলর 

মুশিযুর্ে 

ঝাঁশপর্য় পড়ার 

কারি এবং 

প্রশতর্রার্ 

আর্দালন 

 

 

 

 

 

 

  

❖ বাঙাশলর 

মুশিযুর্ে ঝাঁশপর্য় 

পড়ার কারি 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ব;  

 

❖  মুশিযুর্ে 

বাঙাশল কীভার্ব 

প্রশতর্রার্ গর্ড় 

তুর্লশছল তা 

বি েনা করর্ত 

পারর্ব। 

শনর্ের র্াপ অ্নুসরি 

কর্র অ্যাসাইনর্েন্ট 

সম্পন্ন করর্ত হর্ব- 

 

ক) প্রশতর্বের্নর 

শবষর্য়র আর্লার্ক  

ভূশেকা শলখর্ত হর্ব । 

 

খ) বাঙাশলর মুশিযুর্ে 

ঝাঁশপর্য় পড়ার কারি 

বি েনা করর্ত হর্ব।  

 

গ) প্রশতর্রার্ 

আর্দালর্নর উপায় 

বি েনা করর্ত হর্ব। 

 

 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 0 

ক ভূশেকা  

 

 

 

------------ 

 

-------- 

যর্থাযর্থভার্ব  

ভূশেকা 

উপস্থাপন 

করর্ল 

অ্সম্পূি ে 

ভূশেকা 

উপস্থাপন 

করর্ল 

 

--------- 

 

খ কারি 

ব্যাখ্যা  

 

 

 ০৪টি কারি 

যর্থাযর্থভার্ব  

উপস্থাপন 

করর্ল 

৩টি কারি 

যর্থাযর্থভার্ব  

উপস্থাপন 

করর্ল 

২টি কারি 

যর্থাযর্থভার্ব  

উপস্থাপন 

করর্ল 

১টি কারি 

উপস্থাপন 

করর্ল 

শ্রকার্না 

প্রাসশিক 

কারি 

শলখর্ত না 

পারর্ল  

 

গ  

প্রশতর্রার্র্র 

উপায় বি েনা  

 

প্রশতর্রার্র্র   

০৪টি শেক 

বি েনা করর্ত 

পারর্ল  

প্রশতর্রার্র্র   

০৩টি শেক 

বি েনা করর্ত 

পারর্ল 

প্রশতর্রার্র্র   

০২টি শেক 

বি েনা করর্ত 

পারর্ল 

প্রশতর্রার্র্র   

০১টি শেক 

বি েনা করর্ত 

পারর্ল 

অ্প্রাসশিক 

উত্তর শলখর্ল 

 

ঘ  

 

         

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: ৭ম  শবষয়: বাংলার্েি ও শবশ্বপশরেয় 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানাে) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

0১ 

 

(প্রর্থে 

অ্ধ্যায়: 

বাংলার্ের্ির 

স্বার্ীনতা 

সংগ্রাে) 

 

রাজননশতক 

ঘটনাপ্রবাহ 

(১৯৫২-১৯৭০) : 

 

ভাষা আর্দালন 

হর্ত ১৯৭০ এর 

শনব োেন পয েন্ত 

রাজননশতক 

ঘটনা প্রবার্হর 

গুরুত্ব শবর্েষি  

১. রাষ্ট্রভাষা 

আর্দালর্নর ঘটনার 

বি েনা শের্ত পারর্ব; 

২. যুিফ্রর্ের 

োধ্যর্ে বাঙাশলর 

অ্জেনসমূহ বি েনা 

করর্ত পারর্ব; 

৩. ছয়েফা 

আর্দালন সম্পর্কে 

বি েনা করর্ত পারর্ব; 

৪. ঊনসত্তর্রর 

গিঅ্ভ্যযত্থার্নর ঘটনা 

ও গুরুত্ব বি েনা 

করর্ত পারর্ব; 

৫. ১৯৭০ সার্লর 

শনব োের্ন বাঙাশলর 

শনরঙ্কুি শবজয় 

সম্পর্কে বি েনা 

করর্ত পারর্ব; 

ক) ছক দতশরপূব েক  

১৯৫২-১৯৭০ সাল পয েন্ত 

গুরুত্বপূি ে রাজননশতক  

ঘটনািে সেয় উর্েখ 

কর্র র্ারাবাশহকভার্ব 

শলখর্ব। 

খ) ছক শ্রর্থর্ক শ্রযর্কার্না 

একটি ঘটনা শনব োেন কর্র 

তার র্ারাবাশহক বি েনা  

গ) আোর্ের জাতীয় 

জীবর্ন উি ঘটনাটির 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা করর্ত হর্ব। 

ব্যাখ্যার শ্রক্ষর্ত্র শনর্নাি 

শেকগুর্লা র্থাকর্ত হর্ব-  

*বাঙাশল জাতীয়তাবার্ের 

শবকাি 

 *অ্র্থ েননশতক দবষম্য 

শনরসন  

*স্বার্ীকার আর্দালন  

*রাজননশতক শবজয় 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

 

 

4 3 2 1 0 

ক 
সালশভশত্তক 

ঘটনার উর্েখ 

৫টি সাল উর্েখ 

করর্ল 

৪টি সাল উর্েখ 

করর্ল 

৩টি সাল উর্েখ 

করর্ল 

১-২টি সাল উর্েখ 

করর্ল 

  

খ 

শনব োশেত ঘটনা 

বি েনার 

র্ারাবাশহকতা 

পাঠ্যবইর্য়র 

আর্লার্ক 

র্ারাবাশহকতা 

পূি োি  ঘটনা 

বি েনা করর্ল 

পাঠ্যবইর্য়র 

আর্লার্ক 

র্ারাবাশহকতা 

বজায় না শ্ররর্খ 

ঘটনা বি েনা করর্ল 

 

------------- 

 

-------------- 

  

গ 

শনব োশেত 

ঘটনার গুরুত্ব  

 

শনব োশেত 

ঘটনার  ফর্ল- 

*বাঙাশল 

জাতীয়তাবার্ের 

শবকাি 

 *অ্র্থ েননশতক 

দবষম্য শনরসন  

*স্বার্ীকার 

আর্দালন  

*রাজননশতক 

শবজর্য়র  গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা করর্ল  

শনব োশেত ঘটনার  

ফর্ল- 

*বাঙাশল 

জাতীয়তাবার্ের 

শবকাি 

 *অ্র্থ েননশতক 

দবষম্য শনরসন  

*স্বার্ীকার 

আর্দালন  

*রাজননশতক 

শবজর্য়র  গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা করর্ল 

 (উি োরটির 

ের্ধ্য শ্রযর্কার্না 

শতনটি ব্যাখ্যা 

করর্ল) 

শনব োশেত ঘটনার  

ফর্ল- 

*বাঙাশল 

জাতীয়তাবার্ের 

শবকাি 

 *অ্র্থ েননশতক 

দবষম্য শনরসন  

*স্বার্ীকার 

আর্দালন  

*রাজননশতক 

শবজর্য়র  গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা করর্ল 

 (উি োরটির 

ের্ধ্য শ্রযর্কার্না 

দুটি ব্যাখ্যা 

করর্ল) 

শনব োশেত ঘটনার  

ফর্ল- 

*বাঙাশল 

জাতীয়তাবার্ের 

শবকাি 

 *অ্র্থ েননশতক 

দবষম্য শনরসন  

*স্বার্ীকার 

আর্দালন  

*রাজননশতক 

শবজর্য়র  গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা করর্ল  

(উি োরটির ের্ধ্য 

শ্রযর্কার্না একটি 

ব্যাখ্যা করর্ল) 

 

 

        

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: ৮ম  শবষয়: বাংলার্েি ও শবশ্বপশরেয় 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

০১ 

 

(শিতীয় 

অ্ধ্যায়: 

বাংলার্ের্ির 

মুশিযুে) 

 

আোর্ের 

মুশির 

সংগ্রাে: 

 সালশভশত্তক 

শ্রলাোট ে প্রিয়ন 

এবং ৭ই 

োর্ে ের 

ভাষর্ির ওপর 

শনর্জর 

অ্নুভূশত 

উপস্থাপন   

 

• ৭ই োর্ে ের 

ঐশতহাশসক 

ভাষর্ির 

মূলকর্থা জানব 

ও এর গুরুত্ব ও 

প্রশতশিয়া 

মূল্যায়্ন করর্ত 

পারব 

 

• ২৬র্ি োর্ে ের 

স্বার্ীিতার 

শ্রঘাষিা উর্েখ 

করর্ত পারব 

  

• শ্রেির্প্রে, 

জাতীয়তার্বার্ 

ও গিতাশিক 

শ্রেতনায় উিুে 

হব   

অ্যাসাইনর্েন্টটি প্রিয়র্নর 

সুশবর্ার্র্থ ে শনর্ের শবষয়গুর্লা 

অ্নুসরি করর্ত হর্ব- 

• বাংলার্েি ও শবশ্বপশরের্য়র 

পািাপাশি ‘সাশহতয কশিকা’ 

বই শ্রর্থর্ক ‘এবার্রর সংগ্রাে 

স্বার্ীনতার সংগ্রাে’ রেনাটি 

পড়। রেনায় উশেশখত 

সালগুর্লার সার্র্থ সংশেষ্ট্ 

ঘটনাবশলসহ একটি শ্রলা-

োট ে দতশর কর্রা।    

• ‘৭ই োর্ে ের ভাষর্ি শ্রের্ির 

নােকরি, যুর্ের জন্য 

প্রস্তুশতর আহবান আর 

স্বার্ীনতার শ্রঘাষিার ইশিত 

রর্য়র্ছ’- উশিটির আর্লার্ক 

৭ই োর্ে ের ভাষর্ির গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা কর্রা।  

• ১৯৭১ সার্লর ৭ই োে ে 

শ্ররসর্কাস ে েয়োর্ন তুশে 

উপশস্থত র্থাকর্ল বিবন্ধুর 

ভাষি শুর্ন তুশে কী  

করর্ত, তা শনর্য় একটি 

অ্নুর্েে শলখ। উি 

অ্নুর্ের্ে শ্রেির্প্রে, 

জাতীয়তার্বার্ ও গিতাশিক 

শ্রেতনার বশহিঃপ্রকাি শ্রযন 

র্থার্ক শ্রসটি লক্ষ রাখর্ব। 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 0 

ক শ্রলা-োর্ট ের 

র্ারাবাশহকতা  

 

সবগুর্লা সাল 

উর্েখ কর্র 

র্ারাবাশহকভার্ব 

শ্রলা-োট ে দতশর 

করর্ল 

সবগুর্লা সাল 

উর্েখ করর্লও  

শ্রলা-োট ে 

দতশরর শ্রক্ষর্ত্র 

র্ারাবাশহকতা 

না র্থাকর্ল 

সবগুর্লা সাল 

উর্েখ না 

করর্লও 

শ্রলা-োট ে দতশরর 

শ্রক্ষর্ত্র 

র্ারাবাশহকতা 

র্থাকর্ল 

সবগুর্লা সাল 

উর্েখ না 

করর্ল এবং 

শ্রলা-োট ে 

দতশরর শ্রক্ষর্ত্র 

র্ারাবাশহকতা 

না র্থাকর্ল 

  

খ ৭ই োর্ে ের 

ভাষর্ির 

গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা  

- শনর্ে েিনায় 

উশেশখত তথ্য 

উর্েখসহ 

যর্থাযর্থ ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ল 

শনর্ে েিনায় 

উশেশখত তথ্যগত 

ঘাটশত র্থাকর্লও 

ব্যাখ্যা সাবলীল 

হর্ল  

তথ্যগত ঘাটশত 

র্থাকর্ল এবং 

ব্যাখ্যা সাবলীল 

না হর্ল 

  

গ অ্নুভূশত 

উপস্থাপন 

 

 

 

- অ্নুর্ের্ে 

শ্রেির্প্রে, 

জাতীয়তার্বার্ 

ও গিতাশিক 

শ্রেতনার 

বশহিঃপ্রকাি 

র্থাকর্ল  

অ্নুর্ের্ে 

শ্রেির্প্রে ও 

জাতীয়তার্বাকের 

বশহিঃপ্রকাি 

র্থাকর্ল 

অ্নুর্ের্ে শুধু 

শ্রেির্প্রর্ের 

বশহিঃপ্রকাি 

র্থাকর্ল 

  

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 ববষয় ক াড: ১৫০ শবষয়: বাংলার্েি ও শবশ্বপশরেয় 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 

শিখনফল/ 

শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

প্রিয়র্নরশনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

০১ 

 

অ্ধ্যায় 

(1 ও 2) 

বাংলার্ের্ির 

অ্ভ্যযের্য়র 

ইশতহাস 

1। ভাষা আর্দালর্নর    

পটভূশে ও তাৎপয ে 

ব্যাখ্যা করর্ত পারর্ব। 

2। 1954 সার্লর 

যুিফ্রন্ট শনব োের্নর 

প্রভাব শবর্েষি করর্ত 

পারর্ব। 

3। ঐশতহাশসক ছয় 

েফার গুরুত্ব শবর্েষি 

করর্ত পারর্ব    

4। বাংলার্ের্ির 

স্বার্ীনতা অ্জের্ন 7ই 

োর্ে ের ভাষর্ির গুরুত্ব 

শবর্েষি করর্ত পারর্ব। 

বাংলার্ের্ির 

অ্ভ্যযের্য়র ইশতহাস 

শবষয়ক একটি শনবন্ধ 

রেনা করর্ত হর্ব। এ 

শনবর্ন্ধ উর্েখ করর্ত 

হর্ব: 

 

1। 1952 সার্লর 

ভাষা আর্দালর্নর 

পটভূশে ও তাৎপয ে 

 

2। 1954 সার্লর 

যুিফ্রন্ট শনব োেন 

 

3। ঐশতহাশসক ছয় 

েফার গুরুত্ব 

 

4। 7ই োর্ে ের 

ভাষর্ির গুরুত্ব 

 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতারোত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3   2 1 0 

ক ভাষা 

আর্দালন 

 

যর্থাযর্থ ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

অ্শর্কাংি ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ল 

আংশিক 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

শকছু তথ্য শের্ত 

পারর্ল 

   

খ যুিফ্রন্ট 

গঠর্নর 

কারি  

সম্পূি ে ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

অ্শর্কাংি শ্রক্ষর্ত্র 

ব্যাখ্যা করর্ত পারর্ল 

আংশিক 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

শকছু তথ্য শের্ত 

পারর্ল 

  

গ 1966 

সার্লর ছয় 

েফা 

কেপর্ক্ষ 4টি েফা 

ব্যাখ্যা করর্ত পারর্ল  

কেপর্ক্ষ 3টি েফা 

ব্যাখ্যা করর্ত পারর্ল 

কেপর্ক্ষ 2টি 

েফা ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ল 

কেপর্ক্ষ 1টি েফা 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

  

ঘ 1971 

সার্লর 

মুশিযুর্ের 

তাৎপয ে 

 

7ই োর্ে ের ভাষি 

শ্রর্থর্ক েহান মুশিযুে 

ও শবজয় পুর্রাটা 

শলখর্ত পারর্ল 

7ই োর্ে ের ভাষি ও 

মুশিযুদ্ধ সম্পর্ ে 

শলখর্ত পারর্ল 

7ই োর্ে ের 

ভাষর্ি 

আংশিক 

শলখর্ল ও 

মুশিযুদ্ধ 

সম্পর্ ে 

আংশিক  

শলখর্ত পারর্ল 

1টি সঠিক তথ্য 

শের্ত পারর্ল 

  

শ্রোট   

অ্যাসাইনর্ের্ন্টরবরাদ্দকৃতনম্বর ১৬ 

10 নম্বর্ররূপান্তর্ররপরপ্রাপ্তনম্বর  

 

নম্বর্ররব্যাশপ্ত েন্তব্য 

8-10     অ্শতউত্তে 

6-7.9 উত্তে 

4-5.9 ভার্লা 

4 এরকে অ্গ্রগশতপ্রর্য়াজন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

শ্রেশি: ১০ম ববষয় ক াড: ১৫০ শবষয়: বাংলার্েি ও শবশ্বপশরেয় 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর  

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

০১ 

 

অ্ধ্যায় 

05 

নেী োতৃক 

বাংলার্েি ও 

আোর্ের 

সম্পেসমূহ 

• নে-নেীর উপর 

জনবসশতর 

শনভ েরিীলতা ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ব। 

• যাতয়াত, জলশবদুযৎ 

ও বাশির্জযর শ্রক্ষর্ত্র 

নেীপর্র্থর ভূশেকা 

শবর্েষি করর্ত 

পারর্ব। 

• প্রাকৃশতক সম্পর্ের 

র্ারিা ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ব। 

• বাংলার্ের্ির পাশন ও 

খাদ্য শনরাপত্তায় 

পাশন সম্পে 

ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ব। 

• নে-নেীর উপর্র 

জনবসশত শনভ েরিীল 

শ্রকন তা ব্যাখ্যা 

করর্ত হর্ব। 

• প্রাকৃশতক সম্পে 

কার্ক বর্ল তা ব্যাখ্যা 

করর্ব। 

• খাদ্য শনরাপত্তায় পাশন 

সম্পে ব্যবস্থাপনা 

উর্েখ  করর্ব। 

• প্রাকৃশতক সম্পর্ের  

একটি তাশলকা প্রস্তুত 

কর্র বাংলার্ের্ির 

অ্র্থ েনীশতর্ত প্রাকৃশতক 

সম্পেগুর্লার গুরুত্ব 

শবর্েষি করর্ব। 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতারোত্রা/নম্বর 

প্রাপ্তনম্বর 
 

4 3   2 1 0 

ক নে-নেীর উপর 

জনবসশতর 

শনভ েরিীলতা 

জনবসশতর উপর 

নে-নেীর প্রভাব 

উোহরিসহ 

শলখর্ত পারর্ল। 

জনবসশতর 

উপর নে-নেীর 

প্রভাব উোহরি 

ছাড়া শলখর্ত 

পারর্ল 

জনবসশতর 

উপর নে-

নেীর প্রভাব 

খুব সংর্ক্ষর্প 

শলখর্ত 

পারর্ল। 

জনবসশতর 

উপর নে-

নেীর 

প্রভার্ব 

প্রাসংশিক 

শকছু 

শলখর্ল। 

  

খ প্রাকৃশতক 

সম্পর্ের ব্যাখ্যা 

প্রাকৃশতক সম্পে 

কার্ক বর্ল তা 

উোহরিসহ 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল। 

উোহরি ছাড়া 

প্রাকৃশতক 

সম্পর্ের ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ল 

শুধু প্রাকৃশতক 

সম্পর্ের 

সংজ্ঞা শলখর্ত 

পারর্ল। 

যর্থাযর্থভার্ব 

না শলখর্ত 

পারর্ল 

  

গ খাদ্য শনরাপত্তায় 

পাশন সম্পে 

ব্যবস্থাপনা 

উোহরিসহ 

যর্থাযর্থভার্ব 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল। 

উোহরি ছাড়া 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল। 

অ্ংশিক 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

যর্থাযর্থভার্ব 

ব্যাখ্যা 

করর্ত না 

পারর্ল। 

  

ঘ প্রাকৃশতক 

সম্পর্ের 

তাশলকা প্রস্তুত ও 

এর্ের্ির 

অ্র্থ েনীশতর্ত 

সম্পেসমূর্হর 

প্রভাব। 

তাশলকা যর্থাযর্থ 

হর্ল ও 

অ্র্থ েনীশতর্ত 

সম্পেসমূর্হর 

প্রভাব 

যর্থাযর্থভার্ব 

শলখর্ত পারর্ল 

তাশলকা 

অ্ংশিক হর্লও 

প্রভার্বর ব্যাখ্যা 

আংশিক করর্ত 

পারর্ল। 

শুধু প্রাকৃশতক 

সম্পর্ের 

তাশলকা 

যর্থাযর্থ 

শলখর্ত 

পারর্ল। 

তাশলকা 

শকংবা 

ব্যাখ্যার 

শ্রকানটি 

শকছুশলখর্ল। 

  

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টরবরাদ্দকৃতনম্বর ১৬ 

10 নম্বর্ররূপান্তর্ররপরপ্রাপ্ত নম্বর  
 

নম্বর্ররব্যাশপ্ত েন্তব্য 

8-10     অ্শতউত্তে 

6-7.9 উত্তে 

4-5.9 ভার্লা 

4 এরকে অ্গ্রগশতপ্রর্য়াজন 



 


