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৩) সংর ণ নিথ

৫-১১-২০২০
মাহা দ বলাল হাসাইন
পিরচালক
১

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যাসোইনতেন্ট /ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
†kÖwY: ষষ্ঠ
welq: ভবজ্ঞোন
এ্যোসোইনতেতন্টি
এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ
মূল্যোয়ন ভনতদ েি
Aa¨vq I welqe¯‘i
wk‡ivbvg
ক্রে
১। ভবজ্ঞোন ী?
১ে Aa¨vq : ˆeÁvwbK
• ভনর্ভেি িথ্য ও যুভি সম্মি
ব্যোখ্যো প্রদোন
২। উভিতদি কেঁতি থো োি জন্য পোভন দি োি ভ নো িোি পিীক্ষোি জন্য
cÖwµqv I cwigvc
পোঠ -১ : ভবজ্ঞোন ী?
• প্রতেি িোভহদো অনু োয়ী উিি
ববজ্ঞোভন প্রভক্রয়োি র্োপগুতিো ী ী হতব?
পোঠ ২৩- : পিীক্ষণ
প্রদোতনি সক্ষেিো
৩। কিোেোি এ্ টি বইতয়ি বদর্ঘ েয ২০ কসভে, প্রি ১৫ কসভে এ্বং উচ্চিো ১
পোঠ -৬ : কেৌভি ও ক ৌভি
• প্রতেি অনুর্োবন ক্ষেিো
কসভে. এ্রুপ ৫০টি বইতয়ি আয়িন ি?
এ্
• ভবষয়বস্তুি িিীিিো
ভনর্ েোভিি োজ-১ পোপোঠ -৮৯- : ˆ`N¨, fi I ৪। আধুভন কেভণ িণ পদ্ধভিতি অযোভেবো ও েোিরুে ক োন িোতজযি
• প্রতয়োি ক্ষেিো
ে এ্তদি ববভিষ্ট্য ভিখ।
অন্তিি,
mgq পভিেোপ
পোঠ -১১ : আয়িন ও িোি
পভিেোপ

৫।

সোই োস, সুপোভি িোছ, েস, োঠাঁি িোছ, সভিষো

২য় Aa¨vq : জীবজিৎ
পোঠ ২-: RxeRM‡Zi †kÖwYKiY
পোঠ ৩ : অmcy®úK Dw™¢দ
পোঠ ৪৬- : mcy®úK Dw™¢দ
পোঠ ৭ : আবৃিবীজী Dw™¢দ

ছত উভিভখি উভিদগুতিো ক োন র্িতনি, িোতদি ববভিষ্ট্য ভিখ।

ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভণ : 6ষ্ঠ
ভবষয়ঃ িথ্য ও ক োিোত োি প্রযুভি
অযোসোইনতেতন্টি
ক্রে
ভনর্ েোভিি োজ-১

Aa¨vq I welqe¯‘i
wk‡ivbvg
প্রথে অধ্যোয়
cvV-৪ ,৫, ৬
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ি
ব্যবহোি

অযোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ
বিেেোন ভবতেি প্রভিটি কক্ষতেই িথ্য প্রযুভিি
ব্যপ ব্যবহোি হতে। বোংিোতদি ও িোি
ব্যভিক্রে নয়। িথ্য ও ক োিোত োি প্রযুভি
ক োথোয় ক োথোয় ব্যবহোি িো োয়, বণ েনো ি।
[বণ েনোয় ো ো থো তি হতব• ভূভে ো
• ব্যবহোতিি কক্ষেসমূহ
• প্রযুভি ব্যবহোতিি সুভবর্োসমূহ
• উপসংহোি ]

মূল্যোয়ন ভনতদ েি
•
•
•
•

ভবষয়বস্তু সম্পত ে র্োিণো
ভনর্ভেি িথ্য ও যুভিসংিি ব্যোখ্যো প্রদোন
ব্যভিিি অভিজ্ঞিোি সেন্বয়
িোভহদো অনু োয়ী উিি প্রদোতন সক্ষেিো

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যাসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
শ্রেণি : 6ষ্ঠ

ণিষয় : ইসলাম ও নৈণিক ণিক্ষা

অযোসোইনতেতন্টি
ক্রে

১

ভনর্ েোভিি োজ

১

ণৈর্ ধাণিি কাজ-১

1ম অধ্যায়-আকাইদ

সংণক্ষপ্ত প্রশ্ন1। আল-আসমাউল হুসৈা িলতি কী শ্রিাঝায়?
2। আল্লাহ পাতকি 5টি গুিিাচক ৈাম অর্ ধসহ শ্রলখ।
3। তুণম কীভাতি আল্লাহি গুতি গুিাণিি হতি পাি?
4। ‘দুণৈয়া আণখিাতিি িস্যতক্ষত্র’-ব্যাখ্যা কি।

1। ণিষয়িস্তুগি জ্ঞাৈ
2। ণৈর্ভধল িথ্য ও যুণি সঙ্গি ব্যাখ্যা প্রদাতৈি
সক্ষমিা
3। প্রতশ্নি চাণহদা অনুযায়ী র্ািািাণহকভাতি উত্তি
ণলখতৈি দক্ষিা
4।সমস্যা সমার্াতৈি শ্রযৌণিক পািঙ্গমিা

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ ে পুন েভবন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভণ: ৬ষ্ঠ
ভবষয়: ভহন্দুর্েে ও বনভি ভিক্ষো
এ্যোসোইনতেতন্টি
ক্রে
ভনর্ েোভিি োজ-১

অধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি
ভিতিোনোে
প্রথে ও ভিিীয় অধ্যোয়:
• সৃষ্ট্ো ও সৃভষ্ট্
• র্ েেগ্রন্থ

এ্যাসাইনমেন্ট/ননর্ ধানিতকাজ
সংভক্ষপ্ত প্রে:
১। ঈেি ক ন িীিো তিন?
২। ঈেতিি েোহোত্ম্য প্র োি ি?
৩। শ্রীেিিবদ িীিোয় িিত য়টি কেভণতি ভবিি িো হতয়তছ?
৪। কবদ পোঠ তি তুভে ভ ভ ভিক্ষো িোি তিছ?
৫। ঈেি সব েে ীিোতব ভবিোজ িতছন?

মূল্যোয়ন ভনতদ েি

১। ঈেতিি িীিো িোি োিণসমূহ
২। ঈেতিি েোহোত্ম্য প্র োি ভবষয়সমূহ
৩। শ্রীেিিবদ িীিোয় উভিভখি িোিসমূহ
৪। পোঠ্যপুস্তত উতিভখি কবতদি ভিক্ষোসমূহ?
৫। ঈেি সব েে সম্পভ েি উদোহিণ এ্বংব্যোখ্যো

ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
শ্রেণি : ষষ্ঠ

এ্যাসাইৈতমতেি
ক্রম
ণৈর্ ধাণিি কাজ-১

ণিষয় : ণিষ্ট র্মধ ও নৈণিক ণিক্ষা

অধ্যায় ও ণিষয়িস্তুি ণিতিাৈাম
1ম অধ্যায়-ঈশ্বিতক জাৈা
2য় অধ্যায়-ঈশ্বতিি সৃণষ্ট কতমধি উতেশ্য

এ্যাসাইৈতমে/ণৈর্ ধাণিি কাজ

মূল্যায়ৈ ণৈতদ ধিক

সংতক্ষতপ উত্তি দাও1। আমিা ণকভাতি ঈশ্বিতক জাৈতি পাণি?
2। ঈশ্বতিি আত্মা প্রকাতিি র্াপ কয়টি ও ণক ণক?
3। ঈশ্বি শ্রকার্ায় শ্রমািীি সাতর্ কর্া িতলণিতলৈ?
4। সৃণষ্টি পূতি ধ জগি শ্রকমৈ ণিল?
5। সৃণষ্টি উপি প্রর্ভত্ব কিাি অর্ ধ ণক?
6। শ্রিামাি ণিদ্যালতয় গাি লাগাতৈাি সম্ভাব্য স্থাৈগুতলাি ৈাম
ণলখ এ্িং ণকভাতি যত্ন ণৈতি উতল্লখ কি।

➢ উত্তি দাতৈি র্িি ঠিক আতি কীৈা
➢ ণিষয়িস্তুি গভীিিা কিটুকু
➢ গাি লাগাতৈাি গুরুত্ব অনুর্ািৈ
কতিতি কী-ৈা
➢ ণিক্ষার্ীিা পাঠ্যপুস্ততকি
আতলাতক ণলতখতি কী-ৈা
➢ ণিক্ষকগি ণিক্ষার্ী প্রদত্ত উত্ততিি
মতধ্য জ্ঞাৈ, অনুর্ািৈ, উচ্চিি ও
প্রতয়াগ দক্ষিাি র্াপ অনুসিি
কতিতি কী-ৈা মূল্যায়ৈ কিতিৈ।

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যাসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
শ্রেণি : 6ষ্ঠ

এ্যাসাইৈতমতেি
ক্রম
ণৈর্ ধাণিি কাজ-1

ণিষয় : শ্রিৌদ্ধ র্মধ ও নৈণিক ণিক্ষা

অধ্যায় ও ণিষয়িস্তুি ণিতিাৈাম
1ম অধ্যায়-শ্রগৌিম বুতদ্ধি জীিতপ্রম

এ্যাসাইৈতমে/ণৈর্ ধাণিি কাজ
সংণক্ষপ্ত প্রশ্ন1। ণসদ্ধাতর্ ধি ণপিা-মািাি ৈাম ণক?
2। সকল জীতিি প্রণি নমত্রীভাি শ্রপাষি কিতি হয় শ্রকৈ?
3। শ্রগৌিম বুতদ্ধি অণহংসাৈীণি উতল্লখ কি।
4। শ্রগৌিম বুতদ্ধি জীিৈ সম্পতকধ সংণক্ষপ্ত ণলখ।
5। নমত্রী িতেি সমার্ ধক দুটি িে ণলখ।

মূল্যায়ৈ ণৈতদ ধিক
➢ প্রতশ্নি র্িি অনুযায়ী উত্তি প্রদাৈ
➢ উত্ততিি যর্ার্ ধিা
➢ ণিষয়িস্তুি গভীিিা
➢ অনুর্ািৈ ও প্রতয়াগ দক্ষিা
➢ যুণি প্রতয়াগ
➢ মিামি প্রদাৈ ক্ষমিা

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যাসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভণ-সপ্তে
এ্যোসোইনতেতন্টি
ক্রে

Aa¨vq I welqe¯‘i wk‡ivbvg

ভনর্ েোভিি োজ-১

প্রথে অধ্যোয়: ভনম্ন কেভণি জীব
িোইিোস ও ব্যো তেভিয়ো
এ্ন্টোভেবো

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ
প্রে ১ : পৃভথবীতি অসংখ্য িোইিোস, ব্যোতেভিয়ো, ছেো ও এ্ন্টোভেবো আতছ। এ্তদি সবোি
িঠন ও ববভিষ্ট্য এ্ ি ে নয়। এ্তদি েতধ্য প্রকৃভিতি ভ ছু িোইিোস ও ব্যোতেভিয়ো েোনুতষি
উপ োি ও অপ োি তি থোত ।
) এ্ভেভব আেোিয় ক োন অনুজীতবি োিতণ হয়?
খ) ব্যতেভিয়োত আভদ ক োষী বিো হয় ক ন?
ি) উদ্দীপত ি প্রথে অণুজীবটি উভিতদি ক োন ক োন কিোি সৃভষ্ট্ তি িো ব্যোখ্যো ি।
র্ঘ) উদ্দীপত ি ভিিীয় অণুজীবটিি অথ েননভি গুরুত্ব ভবতেষণ ি।
সংভক্ষপ্ত প্রে :
১। ছেো ত মৃিজীবী বিো হয় ক ন?
২। িোইিোসত অত োষীয় জীব বিো হয় ক ন?

welq: ভবজ্ঞোন
মূল্যোয়ন ভনতদ েি
•
•
•

ভনর্ভেি িথ্য ও
যুভিসম্মি ব্যোখ্যো
প্রদোন
প্রতেি িোভহদো
অনু োয়ী উিি
প্রদোতনি সক্ষেিো
িোইিোস সৃষ্ট্ কিোি ও
ব্যোতেভিয়োি
অথ েননভি গুরুত্ব
ব্যোখ্যো িোি দক্ষিো

ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভণ : ৭ে
ভবষয়ঃ িথ্য ও ক োিোত োি প্রযুভি
এ্যোসোইন্টতেতন্টি
ক্রে
ভনর্ েোভিি োজ-১

অধ্যোয় ও ভবষয় বস্তুি
ভিতিোনোে

প্রথে অধ্যোয়
cvV-1 I 2:e¨w³ Rxe‡b
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³,
cvV-3, 4 I 5:Kg©‡ÿ‡Î
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³
cvV-6 I 7:mgvR Rxe‡b
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ
ব্যভিিি জীবতন িথ্য ও ক োিোত োি প্রযুভিি গুরুত্ব ভবতেষণ তি
‘প্রযুভি ভনিেি ভবে’ ভিতিোনোতে এ্ টি প্রবন্ধ ভিখ (২০০ িতেি
েতধ্য)।
[প্রবতন্ধ ো ো থো তব• ভূভে ো
• ব্যভিিি জীবতন িথ্য ও ক োিোত োি প্রযুভিব্যবহোতিি
কক্ষেসমূহ
• ব্যভিিি জীবতন িথ্য ও ক োিোত োি প্রযুভি ব্যবহোতিি গুরুত্ব
• উপসংহোি ]

মূল্যোয়ন ভনতদ েি

• ভবষয়বস্তু সম্পত ে র্োিণো
• ভনর্ভেি িথ্য ও যুভিসংিি
ব্যোখ্যো প্রদোন
• ব্যভিিি অভিজ্ঞিোি সেন্বয়
• িোভহদো অনু োয়ী উিি প্রদোতন
সক্ষেিো

ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো

কেভন- 7ে
এ্যোসোইন্টতেতন্টি ক্রে
ভনর্ েোভিি োজ-1

ভবষয়: ইসিোে ও বনভি ভিক্ষো
অধ্যোয় ও ভবষয় বস্তুি
এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ
ভিতিোনোে
1ে অধ্যোয়
সংভক্ষপ্ত প্রেবিী.
আ োইদ
1। আ োইদ ী?
2। িোওহীদ ভবেোস িো প্রতয়োজন ক ন?
3। কুফভিি পভিণোে ব্যোখ্যো ি।
4। ভিিত ি কুফি ও পভিণভি বন েনো ি।

মূল্যোয়ন ভনতদ েি
• ভবষয় বস্তুিি জ্ঞোন
• ভনর্ভেি িথ্য ও যুু্ভিসঙ্গি ব্যোখ্যো প্রদোতনি
সক্ষেিো
• প্রতেি িোভহদো অনু োয়ী র্োিোবোভহ িোতব উিি
ভিখতনি পোিঙ্গেিো
• ইসিোতেি দৃভষ্ট্িভঙ্গ ও প্রোসভঙ্গ কুিআনসুন্নোহি উদ্ধৃভি প্রদোতনি দক্ষিো
• সেোজ ব্যবিোি সোদৃশ্য ও ববসোদৃশ্য ভনরুপণ
িোি অভিজ্ঞিো।

ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো

কেভণ: সপ্তে
এ্যোসোইনতেতন্টি
ক্রে
ভনর্ েোভিি োজ-১

ভবষয়: ভহন্দুর্েে ও বনভি ভিক্ষো
অধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি ভিতিোনোে
প্রথে ও ভিিীয় অধ্যোয়:
•
•

ঈেতিি স্বরুপ
র্ েেগ্রন্থ

এ্যাসাইনমেন্ট/ননর্ ধানিত কাজ
সংভক্ষপ্ত প্রে:
১। ভহন্দু র্েে অনুসোতি স্রষ্ট্ো ক ভ ভ নোতে অভিভহি িো োয়?
২। অবিোি োত বতি?
৩। পুিোণত ক ন গ্রন্থোবভি বিো হয়?
৪। শ্রী শ্রী িন্ডী পূজো ক ন িো হয়?
৫। োভি ো বো অভি োি হোতি ক ক ভনহি হতয়ভছি?

মূল্যোয়ন ভনতদ েি

১। ঈেতিি ভবভিন্ন নোেসমূহ
২। অবিোতিি সজ্ঞো
৩। পুিোণত গ্রন্থোবভি বিোি োিণসমূহ
৪। শ্রী শ্রী িন্ডী পূজোি উতদ্দশ্যসমূহ
৫। োভি ো বো অভি োি হোতি ভনহিতদি নোেসমূহ

-

ক োভিড 19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি
কেভণ- সপ্তে
এ্যোসোইন্টতেতন্টি
ক্রে
ভনর্ েোভিি োজ-১

োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
ভবষয়: ভিষ্ট্র্েে ও বনভি ভিক্ষো

অধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি
ভিতিোনোে
1ে অধ্যোয়-ঈেতিি
অভিিীয় পুে ীশু ভিষ্ট্
২য় অধ্যোয়-ঈেতিি
সৃভষ্ট্ি উিেিো

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ

মূল্যোয়ন ভনতদ েি

সংভক্ষপ্তপ্রশ্ন
1. ঈেি ভবভিন্ন সেতয় েোনুতষি োতছ ভ ভ রূতপ
ভনতজত প্র োি তিতছন?
2. ভিষ্ট্ নোতেি অথ ে ভ ? ভপিো ঈেি ভ িোতব ীশু ভিষ্ট্ত
অভিভষি তিতছন?
3. ঈেি েোনুষত ভ রূতপ সৃভষ্ট্ িতিন? ঈেি েোনুষত
সৃভষ্ট্ তি ভ দোভয়ত্ব ভদতয়তছন?
4. সৃভষ্ট্ি েোতে ঈেি ীিোতব আত্ম্প্র োি তিন?
5. সৃভষ্ট্ি উিেিো ভ িোতব িক্ষো িো োয়?

ভিক্ষিণ ভনতম্নি ভবষয়গুতিো িক্ষয িতবন• ভবষয়বস্তু সম্পত ে জ্ঞোন
• প্রতেি ভনতদ েিনো অনু োয়ী উিিদোন
• উিতিি র্োিোবোভহ িো, ভেি/অভেি
• িে ও বো য থো থ প্রতয়োি
• ভনভূেি বোনোন
• যুভি প্রদোন ক্ষেিো
• ভনজস্ব েি প্র োি ক্ষেিো

-

ক োভিড 19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি
কেভণ-7ে
এ্যোসোইন্টতেতন্টি
ক্রে
ভনর্ েোভিি োজ-১

োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
ভবষয়: কবৌদ্ধর্েে ও বনভি ভিক্ষো

অধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি ভিতিোনোে
1ে অধ্যোয়- বদনভিন জীবতন
বনভি িো অনুিীিন
২য় অধ্যোয়- ভেিত্ন বিনোি
ভনয়েোবিী
3য় অধ্যোয়- ভেিত্ন বিনো

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ
1. বদনভিন জীবতন বনভি িো অনুিীিন- এ্ টি
এ্যোসোইনতেন্ট বিভি ি।
2. ভেিত্ন বিনোি ভনয়োেোবিী ভিখ।
3. উতপোসথ িীিটি পোভি ও বোংিোয় ভিখ।

মূল্যোয়ন ভনতদ েি
•
•
•
•
•
•

ভবষয়বস্তু সম্পত ে জ্ঞোন
প্রতেি ভনতদ েিনো অনু োয়ী র্োিোবোভহ উিি।
িে ও বো য ব্যবহোতিি ক্ষেিো
যুভি ও িথ্য প্রদোতনি ক্ষেিো।
ভনজস্ব েি প্র োতিি ক্ষেিো
ভবষয়বস্তুি িিীিিো অনুর্োবতনি ক োগ্যিো

-

ক োভিড ১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভণ-অষ্ট্ে
এ্যোসোইনতে
কন্টিক্রে

ভনর্ েোভিি
োজ-১

welq: ভবজ্ঞোন
Aa¨vq I welqe¯‘i wk‡ivbvg

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ

প্রথম অধ্যায়ঃ প্রাণি জগতের শ্রেণি ণিন্যাস
পাঠ -১ : প্রাণি জগতের শ্রেণিণিন্যাস
পাঠ ২-৫ : অতমরুদন্ডী প্রািীর শ্রেণি ণিন্যাস
পাঠ ৬-৮: শ্রমরুদন্ডী প্রািীর শ্রেণি ণিন্যাস
পাঠ -৯ : শ্রেণি ণিন্যাতসর প্রতয়াজনীয়ো
ণিেীয় অধ্যায়ঃ জীতির বৃণি ও িংশগণে
পাঠ -১ : শ্রকাষ ণিভাজতনর প্রকারতভদ
পাঠ -২ : মাইত াণসস শ্রকাষ ণিভাজন পিণে
পাঠ -৩ : শ্রপ্রা-শ্রম াতেজ, শ্রম াতেজ,
অযানাতেজ ও শ্র ত াতেজ
পাঠ -৪ : শ্র ত াতেজ
পাঠ ৫-৬ : ণমতয়াণসস
পাঠ ৭-৯ : িংশগণে ণনর্ ধারতি শ্ররাতমাতজাম,
DNA ও RNA এর ভূণমকা
তৃেীয় অধ্যায়ঃ ব্যাপন, অণভস্রিি ও প্রতেদন
পাঠ ১-২ : ব্যাপন
পাঠ -৩ : অণভস্রিি
পাঠ ৪ : অণভস্রিতির গুরুত্ব
পাঠ -৬ : প্রতেদন
পাঠ -৭ : প্রতেদতনর গুরুত্ব
পাঠ -৫ : উণিতদর পাণন ও খণনজ িি শ্রশাষি
পাঠ ৮-১০ : পাণন ও খণনজ িতির পণরিহন

ণনণর্োতদর িাগাতন শ্রপয়ারা গাতে পাণন ণদতে ণগতয়
শ্রদখ , শ্রো শ্রপয়ারা গােটি েয় মাতস অতনক ম্বা
হতয়তে। শ্রসোর মাতয়র কাতে জান , শ্রকাষ
ণিভাজতনর কারতন এমন হতয়তে। পতর মা
গােটিতে ণকছু জজি সার প্রতয়াগ করত ন। শ্রমতয়
মাতক ণজতেস কর , “মা, তুণম মাটিতে সার ণদচ্ছ,
ণকন্তু ো পাোয় শ্রপৌোতি কী কতর”। মা জানাত ন
“এক ণিতশষ প্রণরয়ার মাধ্যতম”।
১।
ক) শ্রকাষ ণিভাজন কাতক িত ?
খ) ণমতয়াণসস শ্রকাষ ণিভাজন শ্রক হ্রাস মূ ক
ণিভাজন ি া হয় শ্রকন? ব্যাখ্যা কর।
গ) উদ্দীপতক উণিণখে ণিভাজন প্রণরয়ার দীর্ ধস্থায়ী
র্াপটি উণিতদর বৃণিতে কীভাতি ভুণমকা রাতখব্যাখ্যা কর।
র্) মাতয়র উত্ততর ি া ণিতশষ প্রণরয়াটির গুরুত্ব
উণিতদর জীিতন কে খাণন-ো ণিতেষি কর।

মূল্যোয়ন ভনতদ েি
. ক োষ ভবিোজতনি সংজ্ঞো সঠি িোতব ভিখতি পোিোি
দক্ষিো
খ. ভেতয়োভসস ক োষ ভবিোজতনি ববভিষ্ট্য কজতন
সঠি িোতব ব্যোখ্যো িতি পোিোি দক্ষিো
ি. েোইতেোভসস ক োষ ভবিোজতনি েতধ্য যোভিও
োইতনভসস র্োতপি প্রথে র্োপ কপ্রোতফজ জোনতি পোিতি
উভিতদি বৃভদ্ধতি ভ িোতব ভূভে ো িোখতব িোি সক্ষেিো
োিোই
র্ঘ. উভিতদি ব্যোপন, অভিস্রবণ, উভিতদি পোভন ও খভণজ
িবণ কিোষণ ইিযোভদি উপি র্োিণো ভনতয় প্রভক্রয়োটিি
গুরুত্ব ভবতেষণ ওযুভিসম্মি ব্যোখ্যো প্রদোন

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট /ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভণঃ ৮ে
এ্যোসোইন্টতেতন্টি
ক্রে
ভনর্ েোভিি োজ-১

ভবষয়ঃ িথ্য ও ক োিোত োি প্রযুভি
অধ্যোয় ও ভবষয় বস্তুি ভিতিোনোে

প্রথে অধ্যোয়

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ

এ্ জন ব্যভি সি োতিি গৃহীি িথ্য ও ক োিোত োি ভিভি কসবো কথত
ীিোতব সহত োভিিো কপতি পোতিন? ভবষয়টিি এ্ টি ভিতিোনোে ভদতয়
cvV-1 I 2, Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ি
(২5০
িতেি েতধ্য) এ্ টি প্রবন্ধ ভিখ।
গুরুত্ব
[প্রবতন্ধ ো ো থো তবcvV-2 েেসৃজন ও েেপ্রোভপ্ততি িথ্য ও
• ভূভে ো
ক োিোত োি প্রযুভি
• কসবোসমূতহি িোভি ো
cvV-3, ক োিোত োি
• ভডভজেোি বোংিোতদি ও প্রযুভিভিভি কসবো
পোঠ-৪ ব্যবসোতয় িথ্য ও ক োিোত োি প্রযুভিি
গুরুত্ব
• প্রযুভিভিভি কসবোি গুরুত্ব
পোঠ-৫ সি োভি েে োতে Z_¨ I
• উপসংহোি ]
†hvMv‡hvM cÖhyw³ি প্রতয়োি

cvV-6, ভিভ ৎসো
পোঠ- 7,িতবষণো

মূল্যোয়ন ভনতদ েি

• ভবষয় বস্তুিি সম্পত ে
র্োিণো
• ভনর্ভেি িথ্য ও
যুভিসংিি ব্যোখ্যো
প্রদোন
• ব্যভিিি অভিজ্ঞিোি
সেন্বয়
• িোভহদো অনু োয়ী উিি
প্রদোতন সক্ষেিো

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভণ: অষ্ট্ে

এ্যোসোইন্টতেতন্টি
ক্রে

ভবষয়: ইসিোে ও বনভি ভিক্ষো

অধ্যোয় ও ভবষয় বস্তুি
ভিতিোনোে

অধ্যোয়- ১ে
ভনর্ েোভিি োজ-১

আ োইদ

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ
সংভক্ষপ্ত প্রে:
১. ইসিোতেি সোতথ ইেোতনি সম্প ে খুবই ভনভবড়” থোটি
ব্যোখ্যো ি।
2. পেিোি ভনদিেন গুতিো ী ী?
3. নভব-িোসুতিি পোথ ে য বণ েনো ি।
4. হোিতিি েয়দোতন য় র্িতণি িোফোয়োি ো ে ি হতব?
ব্যোখ্যো ি।

মূল্যোয়ন ভনতদ েি
• ভবষয় বস্তুিি জ্ঞোন
• ভনর্ভেি িথ্য ও যুু্ভিসঙ্গি ব্যোখ্যো প্রদোতনি সক্ষেিো.
• প্রতেি িোভহদো অনু োয়ী র্োিোবোভহ িোতব উিি ভিখতনি
পোিঙ্গেিো
• ইসিোতেি মূি ভবেোস্য ভবষয়গুতিো সম্পত ে সম্য র্োিনো
• প্রোসভঙ্গ কুিআন ও সুন্নোহি সম্য দক্ষিো

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভণ: অষ্ট্ে
এ্যোসোইনতেতন্টি
ক্রে
ভনর্ েোভিি োজ-১

অধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি
ভিতিোনোে
প্রথে ও ভিিীয় অধ্যোয়:
•
•

ঈেতিিস্বরুপ
র্ েেগ্রন্থ

ভবষয়: ভহন্দুর্েে ও বনভি ভিক্ষো
এ্যাসাইনমেন্ট/ননর্ ধানিত কাজ

মূল্যোয়ন ভনতদ েি

সংভক্ষপ্ত প্রে:
১। জ্ঞোনীি দৃভষ্ট্তি ঈেতিি স্বরুপ ভ ?
২। ঈেি ভ িোতব জীতবি কদতহ অবিোন তিন?
৩। কেিোেিি উপভনষদ োত বতি?

১। জ্ঞোনীি দৃভষ্ট্তি ঈেতিি স্বরুপ সমূহ
২। জীতবি কদতহ ঈেতিি অবিোতনি বণ েনো
৩। কেিোেিি উপভনষদ সঙ্গো

৪। ষড়তঙ্গি অন্তভূেি ভবষয়সমূহ ী ী?

৪। ষড়তঙ্গি অন্তভূেি ভবষয়সমূহ

৫। র্েেোিিতণ ঋিতবদ পোতঠি প্রতয়োজনীয়িো ী?

৫। র্েেোিিতণ ঋিতবদ পোতঠি
প্রতয়োজনীয়িোসমূহ

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট /ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভণ: অষ্ট্ে

এ্যোসোইন্টতেতন্টি
ক্রে

ভবষয়: ভিষ্ট্র্েে ও বনভি ভিক্ষো

অধ্যোয় ও ভবষয় বস্তুি ভিতিোনোে

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ
সংভক্ষপ্ত প্রে:

1ে অধ্যোয়: পভবে আত্ম্ো
2য় অধ্যোয়: ঈেতিি সৃভষ্ট্ি িোিন
ণৈর্ ধাণিি কাজ-1

1। আেোতদি দীক্ষো স্নোন, ভিষ্ট্প্রোসোদ গুরুত্বপূণ ে ক ন?
2। পভবে আত্ম্োি দোন ও ফি আেোতদি জীবতন
প্রতয়োজন ক ন?
3। কিোেোি জীবতন পভবে থো ো ক ন গুরুত্বপূণ ে?
4। পিতেেিিোি ভনতজি প্রভি মূভিেতি েোনুষত
সৃভষ্ট্ িতিন ক ন?
5। সৃভষ্ট্ি ত্ন কনয়ো ও েোনুষত িোতিোবোসো ক ন
প্রতয়োজন?

মূল্যোয়ন ভনতদ েি
ভিক্ষ িণ ভনম্নভিভখি ভবষয়গুতিো আতিো পোি িতবন➢

প্রতেি অনুর্োবন ক্ষেিো

➢

প্রতেি উিতিি থোথ েিো

➢

উিতিি র্োিবোভহ িো

➢

প্রতয়োি দক্ষিো

➢

যুভি উপিোপন

➢

ভবষয়বস্তুি িিীিিো

➢

েিোেি প্রদোন ক্ষেিো

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট /ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভণ: অষ্ট্ে

এ্যোসোইন্টতেতন্টি
ক্রে

ভবষয়: কবৌদ্ধর্েে ও বনভি ভিক্ষো

অধ্যোয় ও ভবষয় বস্তুি
ভিতিোনোে

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ

মূল্যোয়ন ভনতদ েি

সংভক্ষপ্তপ্রে:

2য় অধ্যোয়: বিনো
3য় অধ্যোয়: িীি
ভনর্ েোভিি োজ-১

1। ভেিত্ন বিনোি গুনোবিী ভিখ (ক ক োন এ্ টি গুন)
2। বুদ্ধতদি য়টি গুণ বণ েনো ি।
3। র্তেেি গুণ য়টি? ক ত োন ২টি গুণ ভিখ।
4। সংতর্ঘি গুণ য়টি? ক ক োন এ্ টি গুণ ব্যোখ্যো ি।
5। ভেিত্ন বিনোি 3টি সুফি উতিখ ি।
6। দিিীি বিতি ভ বুে?

➢ প্রতেি ভনতদ েিনো অনু োয়ী উিি হতয়তছ ী-নো
➢ উিতিি র্িণ থো থ ী-নো
➢ ভবষয়বস্তু সম্পত ে জ্ঞোন
➢ িে ও বো য প্রতয়োতিি থোথ েিো
➢ ভনভূেিবোনোন
➢ যুভি প্রদিেন ক্ষেিো
➢ ভনজস্ব েিোেি প্রদোন

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভণ: নবে

ভবষয়: িভণি

এ্যোসোইন্টতে
কন্টি ক্রে

অধ্যোয় ও ভবষয় বস্তুি
ভিতিোনোে

wba©vwiZKvR
-১

অধ্যোয়: 1
• বোস্তব সংখ্যো
কসে ও ফোংিন

সংভক্ষপ্ত প্রে
1. 𝟎. 𝟔̇ × 𝟎. 𝟗̇ = ি?

অধ্যোয়: 16
• পভিেোপ

3. 𝒏 = 𝟐𝒑 − 𝟑, 𝒑 ∈ 𝑵এ্বং 𝒏𝟐 ক 𝟒 িোিো িোি িতি িোিতিষ ি হতব?
4. 𝑼 = {𝟐, 𝟑, 𝟒, 𝟓, 𝟔, 𝟕, 𝟗}, 𝑨 = {𝟐, 𝟒, 𝟔}এ্বং𝑩 = {𝟑, 𝟓, 𝟕}হতি, 𝑨′ ∩ 𝑩 = ি?
সৃজনিীি প্রে: 01

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ

2. 𝟑𝟐

𝟐𝟏
𝟑𝟕

মূল্যোয়ন ভনতদ েি
সংভক্ষপ্ত প্রে
আবৃি দিভেত ি র্োিণো ব্যোখ্যো িতি
পোিো।

এ্ি আবৃি দিভেত প্র োভিি েোন ি?

𝟑

𝟐

𝒇(𝒙) = 𝒙 + 𝒌𝒙 − 𝟒𝒙 − 𝟏𝟐এ্বং 𝒈(𝒂) =

𝟏+𝒂𝟑 +𝒂𝟔
𝒂𝟑

দুইটি ফোংিন।

. {𝒙 ∈ 𝑵: 𝒙𝟐 > 3 এ্বং𝒙𝟑 ≤ 𝟑𝟎}ক িোভি ো পদ্ধভিতি প্র োি ি।
খ. 𝒇(−𝟐) = 𝟎 হতি কদখোও ক , √𝒌 এ্ টি অমূিদ সংখ্যো।
ি. প্রেোণ ি ক , 𝒈(𝒂𝟐 ) = 𝒈(𝒂−𝟐 )

কসে প্রভক্রয়ো িণ িতি পোিো।
সৃজনিীি প্রে
ফোংিন সংক্রোন্ত সেস্যো সেোর্োন িতি
পোিো।
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2qভিে:

C

ভিতিোনোে: অভনয়ভেি আকৃভিি ও সুষে বহুর্ভতজি পভিসীেো ও কক্ষে ফি ভনণ েয়।
সৃজনিীি প্রে: 02
1েভিে: অভনয়ভেি আকৃভিি বহুর্ভজ:
. 𝑩𝑪এ্ি বদর্ঘ েয ি?
খ. 𝑬𝑭𝑮 অর্ েবৃতিি পভিভর্ ি?
ি. 𝑨𝑩𝑪𝑫𝑬𝑭𝑮এ্ি পভিসীেো ও কক্ষেফি ি?
সৃজনিীি প্রে: 03
2য় ভিে: সুষে বহুর্ভজ:
. ∆𝑶𝑷𝑸 এ্ি কক্ষেফি ি?
খ. সুষে বহুর্ভজটিি কক্ষেফি ি?
ি.অভনয়ভেি আকৃভিি ও সুষে বহুর্ভতজি েতধ্য ক োনটিি কক্ষেফি ভনণ েয় সহজিি বতি তুভে েতন ি।

২. অভনয়ভেি আকৃভিি ও সুষে

বহুর্ভতজি পভিসীেো ও কক্ষেফি ভনণ েয়
করতে পারা।

০৩. অভনয়ভেি আকৃভিি ও সুষে

বহুর্ভতজি পভিসীেো ও কক্ষেফি ভনণ েয়
করতে পারা।

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট /ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
†kÖwY: নবে
welq: ভবজ্ঞোন
এ্যোসোইনতেতন্টি
ক্রে

ভনর্ েোভিি োজ-১

Aa¨vq I welqe¯‘i
wk‡ivbvg
অধ্যায়- প্রথে: উন্নততি
জীবন র্ািা
অধ্যায়- নিতীয়:
জীবমনি জন্য পানন

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ
খ াকন এ্কজন দক্ষ ও অতযন্ত পনিশ্রেী ফুটবল খ মলায়াড়। তাি ওজন ৬৮ খকনজ
এ্বং উচ্চতা ১৭০ খসনে। খসরুটি, আলু, বাদাে, নিমেি কুসুে খ মত পছন্দ কমি।
শাকসবনজ , ফলমুল ও োছ, োংস খ মত পছন্দ কমি না।
ক. স্ফুটনাংক কামক বমল?
. কক োমছি জন্য দ্রবীভূত অনিমজন প্রময়াজন খকন ব্যাখ্যা কি।
গ. খ াকমনি নব এ্ে আই ননর্ ধয় কি।
ঘ. উদ্দীপমক পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় াবাি গুমলা খ াকমনি শািীনিক দক্ষতা
অটুট িা মত কী র্িমনি ভূনেকা পালন কিমব নবমেষর্ কি।

মূল্যোয়ন ভনতদ েি
• ভনর্ভেি িথ্য ও যুভি
সম্মি ব্যোখ্যো প্রদোন
• প্রতেি িোভহদো অনু োয়ী
উিি প্রদোতনি সক্ষেিো
• প্রতেি অনুর্োবন
ক্ষেিো
• ভবষয়বস্তুি িিীিিো
• প্রতয়োি ক্ষেিো

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভণ : নবে
এ্যোসোইন্টতেতন্টি ক্রে
ণৈর্ ধাণিি কাজ-১

ভবষয় : বোংিোতদি ও ভবেপভিিয়
অধ্যোয় ও ভবষয় বস্তুি ভিতিোনোে
প্রথে অধ্যোয়: পূe© বোংিোি আতিোিন
ও জোিীয়িোবোতদি উত্থোন
ভিিীয় অধ্যোয়: স্বোর্ীন বোংিোতদি

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ
• জোিীয়িোবোতদি
উতম্মতষ
আতিোিতনি গুরুত্ব ভবতেষণ ি।

মূল্যোয়ন ভনতদ েি
িোষো

• স্বোর্ীনিোি পি যুদ্ধভবর্স্ত বোংিোতদি
c~YM©Vb প্রভক্রয়োি eY©bv দোও।

• ভবষয়বস্তুি থোথ েিো
• ভনর্ভেি িথ্য ও যুভিসম্মি ব্যোখ্যো
প্রদোন
• প্রতেি িোভহদো অনু োয়ী র্োিোবোভহ
উিি প্রদোন
• সৃজনিীি উপিোপনো

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভণ: নবে
এ্যোসোইন্টতেতন্টি
ক্রে

ভবষয়: পদোথ েভবজ্ঞোন
অধ্যোয় ও ভবষয়
বস্তুি ভিতিোনোে

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ

১। ভিি অবিোন কথত োেো শুরু তি 600kg িতিি
এ্ টি িোভড় 0.2m/s2সুষে ত্বিতণ 60s িিোি পি
400kg িতিি এ্ টি ভিি ভপ আপ িযোতনি সোতথ
র্োক্কো কখতয় আেত এ্ তে 7.2m/s কবতি িিতি
অধ্যোয়-২ ও ৩ থোত ।
. ভনউেতনি তৃিীয় সূেটি ভববৃি ি।
িভি
ও
বি
ভনর্ েোভিি োজ-১
খ. ববদুযভি পোখোি সুইি বন্ধ িোি সোতথ সোতথ কথতে
োয় নো ক ন- ব্যোখ্যো ি।
ি. প্রথে িোভড়তি প্রযুি বতিি েোন ভনণ েয় ি।
র্ঘ. উদ্দীপত ি র্ঘেনো িিতবতিি সংিক্ষণিীিিোি সূে
সেথ েন তি ভ ? িোভণভি ভবতেষতণি েোধ্যতে
েিোেি দোও।

মূল্যোয়ন ভনতদ েি

. ভনউেতনি ৩য় সূেটি সঠি িোতব ভিখতি পোিো।
খ. িভি জড়িোি আতিোত সঠি িোতব ব্যোখ্যো িতি পোিো।
ি. সঠি সূে ভিতখ প্রযুি বতিি েোন ভনণ েয় িতি পোিো।
র্ঘ. উদ্দীপত ি আতিোত আভদ িিতবি ও কিষ িিতবি
ভনণ েয়পূব ে সঠি েিোেি প্রদোন িতি পোিো।

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভণ : নবে
এ্যোসোইনতেতন্টি
ক্রে
ণৈর্ ধাণিি কাজ-১

ভবষয় :ভূতিোি ও পভিতবি
অধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি
ভিতিোনোে

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ

1) নক্ষে পিন
োত
বতি?
কসৌিজিতিি গ্রহগুতিোি ভিেসহ eY©bv
অধ্যোয়: ২ মহাণিশ্ব ও দোও।
আমাতদি পৃণর্িী
2) ঢো ো ও কেোভ ওি িোনীয় সেতয়ি
অধ্যোয়: ৩ েোনভিে পঠন ব্যবর্োন 3 র্ঘন্টো 17 ভেভনে 16 কসত ন্ড।
ও ব্যবহোি
কেোভ ওি দ্রোভর্ঘেো 1390 45³পূব ে হতি
ঢো োি দ্রোভর্ঘেো ি?

মূল্যোয়ন ভনতদ েি
•
•
•

নক্ষেপিন সম্পত ে জ্ঞোন
পোঠ্যপুস্তত ি আতিোত কসৌিজিতিি গ্রহগুতিোি পভিপূY eY©bv
ভিে অঙ্কন তি সঠি অবিোতন ভনর্ভেিিোতব গ্রহগুতিো cÖ`k©b

•
•
•

ভবষয়বস্তুি জ্ঞোন
ভনর্ভেি িথ্য উপিোপন
িোভণভি যুভি ও ব্যোখ্যো প্রদোন

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভণ : নবে
এ্যোসোইন্টতেতন্টি ক্রে
ণৈর্ ধাণিি কাজ-১

ভবষয় :ভহসোবভবজ্ঞোন
অধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি
ভিতিোনোে
অধ্যোয়: 1 ভহসোবভবজ্ঞোন পভিভিভি
অধ্যোয়: 2 কিনতদন

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ
( ) সংভক্ষপ্ত উিি প্রে:
1) ভহসোবভবজ্ঞোন ী?
2) ভহসোবভবজ্ঞোতনি 2টি উতদ্দশ্য ভিখ।
3) ব্যবসোয় প্রভিষ্ঠোতন ভহসোবভবজ্ঞোতনি গুরুত্ব ব্যোখ্যো ি।
4) ভহসোব িতথ্যি অিযন্তিীণ ও বোভহয ব্যবহোি োিীতদি 1টি িোভি ো প্রস্তুি
ি।
5) মূল্যতবোর্ সৃভষ্ট্তি ভহসোবভবজ্ঞোতনি ভূভে ো ব্যোখ্যো ি।
খ) ভনতম্নি কিনতদনগুতিোি োিণ ব্যোখ্যো ি এ্বং ভহসোব সেী িতণ এ্গুতিোি
প্রিোব কদখোও।
2020 সোতিি 1 জোনুয়োভি ভিভ ৎস জনোব প্রদুযৎ নিদ 50,000 েো ো এ্বং
1,00,000 েো োি ভিভ ৎসো সিঞ্জোে ভনতয় ‘‘ ভনিোেয় কিিোি’’ নোতে কসবো
Kvh©µg শুরু তিন।
জোনুয়োভি-10, কেোে 20 জন কিোিী কদতখ 10,000 েো ো কপতিন।
জোনুয়োভি-20, কিিোতিি আধুভন োয়তনি জন্য 50,000 েো ো ঋণ ভনতিন।
জোনুয়োভি-25 কিিোতিি িোড়ো বোবদ 5,000 েো ো প্রদোন তিন।

মূল্যোয়ন ভনতদ েি
) ভবষয়বস্তুি সঠি িো, উিতিি ভনর্ভেিিো,
বোনোতনি শুদ্ধিো োিোইc~e©K েন্তব্য প্রদোন।
খ) কিনতদতনি সঠি ব্যোখ্যো এ্বং ভহসোব
সেী িতণ সঠি প্রিোব ভবতবিনো তি
প্রভিটি কিনতদতনি জন্য দক্ষিো
োিোইc~e©K েন্তব্য প্রদোন।

