


ক োভভড-১৯ পভরভিভিতি ২০২১ ভলক্ষোবত ের পোঠ্যসূভির ভভভিতি অ্যোোইনতমন্ট    ভনর্ েোভরি  োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েলনো 

কেভি:    ভবয়: বোাংো 
 

A¨vmvBb‡g›U ev 

wba©vwiZ Kv‡Ri µg 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ 

cvVb¤̂i I welqe ‘̄ 

A¨vmvBb‡g›U ev wba©vwiZ KvR 

 

wb‡ ©̀kbv g~j¨vqb iæweª· 

A¨vmvBb‡g›U ev 

wba©vwiZ KvR-5 

 

 

gvbyl RvwZ 

(KweZv) 

cvV-03 

gvbyl RvwZ 

Ôgvbyl RvwZÕ KweZvi welqe ‘̄i Av‡jv‡K 

mgv‡R gvby‡l gvby‡l m„ó †f`v‡f` 

`~ixKi‡Y †Zvgvi AwfgZ e¨³ Ki| 

†Zvgvi cvV¨eB‡qi Ôgvbyl 

RvwZÕ KweZv I Zvi welqe ‘̄ 

co‡e Ges •bwZK wkÿv I 

gvbe Kj¨vY m¤̂wjZ wewfbœ 

ai‡Yi Mí, KweZv Dcb¨vm 

co‡e Ges cÖ‡qvR‡b 

B›Uvi‡b‡Ui mvnvh¨ wb‡e| 

1. welqe¯‘i mwVKZv I avivevwnKZv, Z_¨, 

ZË¡, aviYv BZ¨vw` cvV¨cy¯Í‡Ki mv‡_ 

m½wZc~Y© Ges †jLvq jÿYxqgvÎvq wbR¯^Zv 

I m„RbkxjZv _vK‡jÑ AwZ DËg 

2. welqe¯‘i mwVKZv I avivevwnKZv, Z_¨, 

ZË¡, aviYv BZ¨vw` cvV¨cy¯Í‡Ki mv‡_ 

m½wZc~Y© Ges †jLvq AvswkK wbR¯^Zv I 

m„RbkxjZv _vK‡jÑ DËg 

3. welqe ‘̄i mwVKZv _vK‡jI avivevwnKZvi 

Afve, Z_¨, ZË¡, aviYv BZ¨vw` cvV¨cy¯Í‡Ki 

mv‡_ AvswkKfv‡e m½wZc~Y© Ges †jLvq 

mvgvb¨gvÎvq wbR¯^Zv I m„RbkxjZv _vK‡jÑ 

fv‡jv 

4. welqe¯‘i mwVKZv I avivevwnKZv, Z_¨, 

ZË¡, aviYv BZ¨vw` cvV¨cy¯Í‡Ki mv‡_ 

m½wZc~Y© bq Ges †jLvq wbR¯^Zv I 

m„RbkxjZvi Afve _vK‡jÑ AMÖMwZ 

cÖ‡qvRb 
 

 

 

 

 

 

 

 



ক োভভড-১৯ পভরভিভিতি ২০২১ ভলক্ষোবত ের পোঠ্যসূভির ভভভিতি অ্যোোইনতমন্ট    ভনর্ েোভরি  োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েলনো 

কেভি: ৭ম ভবয়: বোাংো 
 

A¨vmvBb‡g›U ev 

wba©vwiZ Kv‡Ri 

µg 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ 

cvVb¤̂i I welqe ‘̄ 

A¨vmvBb‡g›U ev wba©vwiZ KvR 

 

wb‡ ©̀kbv g~j¨vqb iæweª· 

A¨vmvBb‡g›U ev 

wba©vwiZ KvR-5 

 

 

e¨vKiY mwÜ Kg©cÎ 

cÖ`Ë QKwU h_vh_fv‡e c~iY Ki 

cÖ`Ë 

kã 

mwÜ 

we‡kølY 

mwÜi 

bvg 

wbqg/m~Î 

bevbœ    

kxZvZ©    

wYRšÍ    

D”PviY    

mwÜ    

e„wó    

cÖ”Q`    

DbœZ    

ivÁx    

lô    

  

*mwÜi bvg 

(¯^imwÜ, e¨Äb 

mwÜ) 

*wbqg 

( c~Y©/ mswÿß) 

`y‡UvB MÖnY‡hvM¨ 

n‡e) 

*30wU Z_¨ 

wjL‡Z n‡e| 

 

 

AwZ DËg me mwVK 

DËg 1-2 wU Z_¨ fzj 

 

fv‡jv 3-4 wU Z_¨ fzj 

 

AMÖMwZ cÖ‡qvRb 4 Gi AwaK Z_¨ fzj 

 

 

 

 

 

 

 

 



ক োভভড-১৯ পভরভিভিতি ২০২১ ভলক্ষোবত ের পোঠ্যসূভির ভভভিতি অ্যোোইনতমন্ট    ভনর্ েোভরি  োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েলনো 

কেভি: ৮ম ভবয়: বোাংো 
 

A¨vmvBb‡g›U ev 

wba©vwiZ Kv‡Ri 

µg 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ 

cvV b¤̂i I welqe ‘̄ 

A¨vmvBb‡g›U ev wba©vwiZ KvR 

 

wb‡ ©̀kbv g~j¨vqb iæweª· 

A¨vmvBb‡g›U ev 

wba©vwiZ KvR-5 

 

 

ব্যো রি (১.৩) োধু ও িভি রীভির 

পোর্ ে য 

োধু ও িভি ভোোর পোর্ ে য রি: 

আবোর বভতিভি , আর ভোতবর ঘতর চুভর 

 ভরও নো। আতে ভোতো  ভরয়ো  কিোখ কমভয়ো 

কদখ।  োতয ের ম্ভোবনো-অ্ম্ভোবনোর  র্ো অ্তে 

ভবতবিনো  ভরয়ো পতর  োতয ে নোভমত কিোমোর 

উৎো অ্নর্ ে  নষ্ট ইতব নো। মতন রোভখও 

কিোমোর ‘ভিভরট’ বো আত্মোর লভিত  অ্তের 

প্রতরোিনোয় নষ্ট  ভরতি কিোমোর ক োতনো 

অ্ভর্ োর নোই। িোো পোপ-মোপোপ! 

 

োধু ও িভি রীভির 

ববভলষ্টয মূ জোনতি 

বোাংো ব্যো রি  ও 

ভনভম েভি পোঠ্য-বইতয়র ৩-

৮ পৃষ্ঠো পড়ো কযতি পোতর। 

 . অ্ভি উিম  

(১.      ম                             

২.                                 

৩. িৎম লব্দ কর্ত  িদ্ভব লতব্দ যর্োযর্ রূপোন্তর) 

 

খ. উিম   

(১.      ম                             

২.                                 

৩. িৎম লব্দ কর্ত  িদ্ভব লতব্দ আাংভল  রূপোন্তর) 

 

ে. ভোতো 

(১.      ম                             

২.                                 

৩. িৎম লব্দ কর্ত  িদ্ভব লতব্দ আাংভল  রূপোন্তর) 

 

ঘ. অ্েেভি প্রতয়োজন  

(১.      ম                               

     

২.                                   

     

৩. িৎম লব্দ কর্ত  িদ্ভব লতব্দ যর্োযর্ রূপোন্ততরর 

অ্ভোব) 
 

 

 

 

 



ক োভভড-১৯ পভরভিভিতি ২০২১ ভলক্ষোবত ের পোঠ্যসূভির ভভভিতি এ্যোোইনতমন্ট    ভনর্ েোভরি  োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েলনো 

কেভি:    ভবয়: িথ্য ও কযোেোতযোে প্রযুভি 
 

G¨vmvBb‡g›U ev 

wba©vwiZ Kv‡Ri µg 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ 

cvVb¤̂i I welqe ‘̄ 

G¨vmvBb‡g›U ev wba©vwiZ KvR 

 

wb‡ ©̀kbv g~j¨vqb iæweª· 

G¨vmvBb‡g›U ev 

wba©vwiZ KvR-2 

 

 

ভিিীয় অ্ধ্যোয়: 

িথ্য ও 

কযোেোতযোে 

প্রযুভি াংভিষ্ট 

যন্ত্রপোভি 

পোঠ-১.  

িথ্য ও কযোেোতযোে প্রযুভি 

াংভিষ্ট যন্ত্রপোভি 

 ভিউটোর 

পোঠ-২. 

 ভিউটোর  ভিউটোর 

কখো 

পোঠ-৩.  

ইনপুট ভডভোই 

পোঠ-৪.  

কমমভর ও কটোতরজ 

ভডভোই 

পোঠ-৫.  

প্রতর ও মোদোরতবোড ে 

পোঠ-৬.  

আউটপুট ভডভোই 

পোঠ-৭.  

ফটওয়যোর 

পোঠ-৮. 

অ্যোভিত লন ফটওয়যোর 

পোঠ-৯.  

িথ্য ও কযোেোতযোে প্রযুভির 

আরও ভ ছু যন্ত্রপোভি 

 

 

“ তরোনোয় স্কু বন্ধ র্ো োয় তুভম কিোমোর 

বদনভিন পড়োতখোর ঘোটভি পূরতি াংদ 

কটভভভলতন প্রিোভরি ক্লোমূ অ্নুরি 

 তর র্োত ো। এ্িোড়ো তুভম কিোমোর স্কু 

পভরিোভি অ্নোইন ক্লো অ্েোে 

ভবভলষ্ট ভলক্ষত র ক্লোও কদতখ র্োত ো।”   

তুভম এ্ব ক্লোত অ্াংলেি  রতি ক োন 

ক োন ভডভোই ব্যবোর  তরো? িোর 

এ্ টি িোভ ো বিভর  তর ব্যবোর 

প্রভিয়ো ভখ। 

 

ভলতরোনোম, ভবয়বস্তু উপিোপন,   

পভরভলষ্ট (প্রভিতবদন 

প্রস্তুি োরীর নোম, কেভি, করো, 

প্রভিতবদন বিভরর ময়, িোভরখ 

ও িোন) 

অ্ভি উিম: 

১. ভবয়বস্তুর আতোত  কখোয় যর্োযর্ 

ভডভোইমূ ভিভিি 

২. ভডভোইতর ঠি  ব্যবোর প্রভিয়ো 

র্োরোবোভ ভোতব ভভপবদ্ধ 

৩. কখোয় ক্ষিীয়মোত্রোয় ভনজস্বিো ও 

সৃজনলীিোর উপভিভি 

 

উিম: 

১. ভবয়বস্তুর আতোত  অ্ভর্ োাংল কক্ষতত্র 

ভডভোইমূ ভিভিি 

২. ভডভোইগুতোর ঠি  ব্যবোর প্রভিয়ো 

অ্ভর্ োাংলতক্ষতত্র ভভপবদ্ধ 

৩. অ্ভর্ োাংলতক্ষতত্র ভনজস্বিো ও কখোয় 

সৃজনলীিো ভবদ্যমোন  

 

ভোতো: 

১. ভবয়বস্তুর আতোত  আাংভল তক্ষতত্র 

ভডভোইগুতো ভিভিি 

২. ভডভোইগুতোর ঠি  ব্যবোর প্রভিয়ো 

আাংভল তক্ষতত্র ভভপবদ্ধ 

৩. আাংভল তক্ষতত্র ভনজস্বিো ও কখোয় 

সৃজনলীিো ভবদ্যমোন  

 

অ্েেভি প্রতয়োজন: 

১. ভবয়বস্তুর আতোত  ভডভোইগুতো 

ঠি ভোতব ভিভিি  রতি নো পোরো 

২. ভডভোইগুতোর ব্যবোর প্রভিয়ো 

ঠি ভোতব ভভপবদ্ধ  রতি নো পোরো 

৩. কখোয় ভনজস্বিো ও সৃজনলীিোর অ্ভোব 
 

 

 



 

ক োভভড-১৯ পভরভিভিতি ২০২১ ভলক্ষোবত ের পোঠ্যসূভির ভভভিতি এ্যোোইনতমন্ট    ভনর্ েোভরি  োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েলনো 

কেভি: ৭ম ভবয়: িথ্য ও কযোেোতযোে প্রযুভি 
 

G¨vmvBb‡g›U ev 

wba©vwiZ Kv‡Ri 

µg 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ 

cvVb¤̂i I welqe ‘̄ 

G¨vmvBb‡g›U ev wba©vwiZ KvR 

 

wb‡ ©̀kbv g~j¨vqb iæweª· 

G¨vmvBb‡g›U ev 

wba©vwiZ KvR-2 

 

 

ভিিীয় অ্ধ্যোয়:  

 ভিউটোর 

াংভিষ্ঠ 

যন্ত্রপোভি 

 

পোঠ-৮ ও ৯ :  

ইনপুট ভডভোই 

পোঠ-১০ ও ১১ :  

কমতমোভর ও কটোতরজ 

ভডভোই 

পোঠ-১২ ও ১৩: 

মোদোরতবোড ে 

পোঠ -১৪:  

প্রতর 

পোঠ ১৫:  

ইনপুট ও আউটপুট 

ভডভোই 

পোঠ-১৬,১৭:  

ইনপুট ও আউটপুট 

ভডভোই 

পোঠ -১৮:  

আউটপুট ভডভোই 

এ্ টি  ভিউটোতরর ভবভভন্ন অ্াংল ভিভিি  তর 

এ্তদর  োয েোবভ ও প্রতয়োজনীিোর উপর এ্ টি 

ভিত্র ভববরি প্রস্তুি  র । (অ্নুর্ ে ২৫০লব্দ)  

 

• পোঠ্য বইতয়র 

াংভিষ্ঠ ভবতয়র 

উপর পয েোপ্ত র্োরিো 

অ্জেন  রো 

• ভিত্রোঙ্কতনর 

কক্ষতত্র কপভি ও 

প্রতয়োজনীয় 

উপ রতির ব্যবোর  

•প্রতয়োজতন বোবো-

মো /অ্ভভভোবত র 

তযোভেিো কনয়ো 

•বিেমোন  তরোনো 

মোমোভরর  

 োরতি কমোবোই বো 

কয ক োতনো ভোচু েয়ো 

ভমভডয়োর োোতে 

ভবয় ভলক্ষত র 

লরিোপন্ন ওয়ো 

• ইন্টোরতনতটর 

োোে কনয়ো 

• তে ভনবন্ধটি 

ভভপবদ্ধ  রো 

অ্ভি উিম: 

১। পোঠ্য বইতয়র িথ্য ও িত্ত্ব জ্ঞোতনর আতোত  

াংভিষ্ট ভবতয়র যর্োর্ ে ব্যোখ্যা ো প্রদোন 

২।  ভিউটোর াংভিষ্ট যন্ত্রপোভির ঠি ভোতব ভিভিি 

 রি 

৩। এ্র যর্োযর্ ব্যবোর ও প্রতয়োজনীয়িো উতেখ 

 রি 

৪। উপিোপনোয় ক্ষিীয় মোত্রোয় ভনজস্বিো ও 

সৃজনলীিো  

 

উিম: 

১। পোঠ্য বইতয়র র্োরিোর 

আতোত  াংভিষ্ট ভবতয়র প্রতয়োজনীয় ব্যোখ্যা ো প্রদোন 

২।  ভিউটোর াংভিষ্ট যন্ত্রপোভির অ্ভর্ োাংল ভিভিি 

 রি 

৩। এ্র ব্যবোর ও প্রতয়োজনীয়িো উতেখ  রি 

৪। ভবয় জ্ঞোতন র্োরোবোভ িো র্ো তও ভনজস্বিো ও 

সৃজনলীিো ক্ষিীয় মোত্রো নো কপ ৌঁিো 

 

ভোতো: 

১। পোঠ্য বইতয়র র্োরিোর আতোত  

াংভিষ্ট ভবতয়র  ভিপয় ব্যোখ্যা ো প্রদোন 

২।  ভিউটোর াংভিষ্ট ভ ছু যন্ত্রপোভির  ভিভিি  রি 

৩। এ্র  ভিপয় ব্যবোর ও প্রতয়োজনীয়িো উতেখ 

 রি 

 

অ্েেভি প্রতয়োজন: 

১। পোঠ্য বইতয়র আতোত  াংভিষ্ট ভবতয়র োমোে 

ব্যোখ্যা ো প্রদোন 

২। ভবয় জ্ঞোন প্রোর্ভম  েতরই ীমোবদ্ধ র্ো ো 



 

ক োভভড-১৯ পভরভিভিতি ২০২১ ভলক্ষোবত ের পোঠ্যসূভির ভভভিতি এ্যোোইনতমন্ট    ভনর্ েোভরি  োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েলনো 

কেভি: ৮ম ভবয়: িথ্য ও কযোেোতযোে প্রযুভি 
 

G¨vmvBb‡g›U ev 

wba©vwiZ Kv‡Ri 

µg 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ 

cvV b¤̂i I welqe ‘̄ 

G¨vmvBb‡g›U ev wba©vwiZ KvR 

 

wb‡ ©̀kbv g~j¨vqb iæweª· 

G¨vmvBb‡g›U ev 

wba©vwiZ KvR-2 

 

 

            

 ভিউটোর 

কনটওয়ো ে 

 

পোঠ ০৮:  

কনটওয়োত ের র্োরিো  

পোঠ ০৯:  

টতপোভজ 

পোঠ ১০:  

কনটওয়োত ের ব্যবোর 

পোঠ ১১:  

কনটওয়োত ের ব্যবোর 

 

 

কনটওয়োত ের বদনভিন জীবতন ব্যবোর ও 

াংভিষ্ট যন্ত্রপোভি িভ েি এ্ টি প্রভিতবদন 

প্রিয়ন  র। 

প্রভিতবদনটি বিভরর কক্ষতত্র 

ক্ষ রোখতি তব- 

১।প্রোরভম্ভ  অ্াংল: মূ 

ভলতরোনোম, প্রোপত র নোম 

ঠি োনো, সূত্র ভবতয়র 

াংভক্ষপ্ত োর ভনতদ েল  

 র্ো। 

২।প্রর্োনঅ্াংল: ভবয় 

িত ে ভূভম ো, 

মূপ্রভিতবদন (বদনভিন 

জীবতন কনটওয়োত ের 

ব্যবোর, কনটওয়ো ে, 

োভ েোর, ক্লোতয়ন্ট, ভমভডয়ো, 

কনটওয়ো ে এ্ডোপ্টোর, 

ভরতো ে,  ইউজোর, 

প্রতটো , োব, সুইি, 

রোউটোর, মতডম, ল্যোন 

 োড ে), উপাংোর ও 

সুপোভরল। 

৩।পভরভলষ্ট: িথ্য ভনতদ েল, 

েন্থ ভববরিী ও আনুভি  

ভবয়োভদ। 

 . অ্ভি উিম: 

 ১          যর্োর্ েিো, র্োরোবোভ িো ও 

প্রোভি িো। 

 ২        িথ্যও সূত্র পোঠ্যপুেত র োতর্ 

িভিপূি ে। 

(3) কখোয় ক্ষিীয় ভনজস্বিো বো সৃজনলীিো। 

 

খ. উিম:  

(১) ভবয়বস্তুর ঠি িো ও র্োরোবোভ িো। 

(২) কখোয় িথ্য, িত্ত্ব, ও সূত্র পোঠ্যপুেত র োতর্ 

িভিপূি ে। 

(3) কখোয় ভনজস্বিো বো সৃজনলীিো আতি িতব 

িো ক্ষিীয় নয়। 

 

ে. ভোতো:  

 ১          ঠি িো র্ো তও র্োরোবোভ িোর 

অ্ভোব। 

 ২        িথ্য, িত্ত্ব, সূত্র ও ব্যোখ্যা ো আাংভল ভোতব 

ঠি । 

(3) কখোয় োমোে ভনজস্বিো ও সৃজনলীিো। 

 

ঘ. অ্েেভি প্রতয়োজন:  

(১) ভবয়বস্তুর ঠি িো ও র্োরোবোভ িোর অ্ভোব। 

(২) কখোয় িথ্য, িত্ত্ব, সূত্র ও ব্যোখ্যা ো পোঠ্যপুেত র 

োতর্ িভিপূি ে নয়। 

 ৩        ভনজস্বিো বো সৃজনলীিোর অ্ভোব। 

 



ক োভভড-১৯ পভরভিভিতি ২০২১ ভলক্ষোবত ের পোঠ্যসূভির ভভভিতি অ্যোোইনতমন্ট    ভনর্ েোভরি  োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েলনো 

কেভি: ৯ম ভবয়: ইাংতরজী 
 

 

G¨vmvBb‡g›U ev 

wba©vwiZ Kv‡Ri 

µg 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ 

cvV b¤̂i I welqe ‘̄ 

G¨vmvBb‡g›U ev wba©vwiZ KvR 

 

wb‡ ©̀kbv g~j¨vqb iæweª· 

Assignment-5 

 

 

Unit Four:  

Are We 
Aware? 

 

 

 

 

 

 

Lesson 1:  
The Ferry Boat  
Lesson 2:  
Are we Too 
Many? 
Lesson 3:  
Our Food and 
Shelter 
Lesson 4:  
The Story of Lipi 
Lesson 5:  
Let’s become 
skilled workforce 
 

Bangladesh is one of the densely 

populated countries in the world 

where about 18 crores people live in 

within 1,47,570 square kilometers. The 

age range of about 10 crores people is 

15-64. By upgrading unskilled 

workforce to skilled workforce many 

countries in this world have turned 

into a developed one. Think how 

Bangladesh can reach in the level of 

developed countries by making 

unskilled people to skilled workforce. 

Give five (5) ideas and explain in not 

more than 200 words. 

1.Topic/Title: 
2.Introduction: 
3.Body/Descrip
tion: 
(para or para 
title may vary 
assignment to 
assignment) 
4.Conclusion: 

Excellent: 
1. 5 reasons given in the writing. 
2. Error free sentences. 
3. Appropriate vocabulary is used. 
 
Very Good: 

1. At least 3 reasons given in the 
writing. 
2. Minor error in sentences. 
3. Satisfactory vocabulary is used. 
 
Good: 

1. At least 2 reasons given in the 
writing. 
2. Frequent error in sentences. 
3. Good range of vocabulary is used 
and some misuse of vocabulary. 
 
Needs improvement: 
1. One or irrelevant reasons given in 
the writing. 
2. Lots of errorsin sentences. 
3. Inadequate vocabulary. 
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কেভি: ৯ম ভবয়: রোয়ন 
 

A¨vmvBb‡g›U ev 

wba©vwiZ Kv‡Ri 

µg 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ 

cvV b¤̂i I 

welqe ‘̄ 

A¨vmvBb‡g›U ev wba©vwiZ KvR 

 

wb‡ ©̀kbv g~j¨vqb iæweª· 

A¨vmvBb‡g›U ev 

wba©vwiZ KvR-4 

 

 

িতুর্ ে অ্ধ্যোয়: 

পয েোয় োরভি 

(আাংভল ) 

 ch©vq mviwYi 

weKvk 

o cUf~wg 

o ch©vq mviwYi 

•ewkó¨ 

o wewfbœ chv©q 

m~Î 

o ch©vq mviwYi 

g~j wfwË 

 পয েোয় োরভির 

ভ ছু ব্যভিিম 

 B‡jKUªb 

web¨vm †_‡K 

ch©vq mviwY‡Z 

†g․‡ji Ae¯’vb 

wbY©q 

o †kÖwY wbY©q 

o ch©vq wbY©q 

 †g․‡ji ch©vq 

e„Ë ag© 

 

কিোমোর ঘতরর জোনোোয় ভবভভন্ন বস্তু 

রতয়তি। প্রভিটি বস্তুতি এ্ টি প্রর্োন 

উপোদোন কম  রতয়তি। কয ক োতনো 

এ্ টি বস্তুর প্রর্োন উপোদোন কম তর 

কবোর মতড ভিত্রঅ্াং ন, লভিেতর ও 

উপলভিেতর ইত ট্রন ভবেো এ্বাং 

পয েোয় োরভিতি এ্র অ্বিোন াংিোন্ত 

এ্ টি প্রভিতবদন উপিোপন  তরো। 

 

 বস্তুর প্রর্োন উপোদোন কম তর 

নোম ভনব েোিতন প্রতয়োজতন 

ভলক্ষত র োয়িো ভনতব। 

এ্তক্ষতত্র ওতয়বোইটও 

ব্যবোর  রতি পোতরো। 

 পয েোয় োরভির ভিতত্র ম্ভব 

ত রাং ব্যবোর  রতি 

পোতরো। 

 2n
2 

সূতত্রর র্োরিোয়  ক্ষ 

পতর্ বো লভি েতর 

কম টির ইত ট্রন ভবেো 

কদখোও। 

 (n+l) সূত্র ব্যবোর  তর 

উপলভি েতর কম টির 

ইত ট্রন ভবেো  তরো। 

 ইত ট্রন ভবেো কর্ত  

পয েোয়োরভিতি এ্র অ্বিোন 

ভনি েয়  র এ্বাং 

পয েোয়োরভির ভিত্র অ্াং ন 

 তর এ্র অ্বিোন কদখোও। 

অ্ভিউিম 

o কম তর নোম, ইত ট্রন ভবেো, 

পয েোয়োরভিতি কম তর অ্বিোন wbY©q  তর 

ঠি ভোতব ভখতি পোরত। 

 চিত্র ও বি েনোর উস্থান নান্দচনক হলে। 

 বাকয গঠনসহ প্রচিলবদন উস্থালনর 

ধারাবাচহকিা বজায় থাকলে। 

উিম 

o কম তর নোম, ইত ট্রন ভবেো, 

পয েোয়োরভিতি কম তর অ্বিোন wbY©q  তর 

ভিত্র ঠি ভোতব ভখতি পোরত। 

 বাকয গঠনসহ প্রচিলবদন উস্থালনর 

ধারাবাচহকিা বজায় থাকলে। 

ভালো 

 র্োরোবোভ িো ব্যিীি কম তর নোম, ইত ট্রন 

ভবেো, পয েোয়োরভিতি কম তর অ্বিোন wbY©q 

 তর ঠি ভোতব ভখতি পোরত। 

অগ্রগচি প্রলয়াজন 

 কম তর নোম, ইত ট্রন ভবেো, পয েোয়োরভিতি 

কম তর অ্বিোন wbY©q কখোয় ঠি িো নো 

র্ো ত। 
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কেভি: ৯ম ভবয়: ব্যবোয় উতদ্যোে 
 

A¨vmvBb‡g›U ev 

wba©vwiZ Kv‡Ri 

µg 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV 

b¤^i I welqe ‘̄ 

A¨vmvBb‡g›U ev wba ©vwiZ KvR 

 

wb‡ ©̀kbv g~j¨vqb iæweª· 

A¨vmvBb‡g›U ev 

wba©vwiZ KvR-4 

 

 

Z…Zxq Aa¨vq:  

AvZ¥Kg©ms¯’vb 

 

 AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi 

aviYv 

 AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi 

cÖ‡qvRbxqZv 

 AvZ¥Kg©ms¯’v‡b 

cÖwkÿ‡Yi 

cÖ‡qvRbxqZv 

 evsjv‡`‡ki Av_©-

mvgvwRK Ae¯’v 

we‡ePbvq 

AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi 

Dchy³ I jvfRbK 

†ÿÎ 

 AvZ¥Kg©ms¯’v‡b 

Dchy³ †ÿÎ wbe©vP‡b 

we‡eP¨ welq 

 AvZ¥Kg©ms¯’v‡b 

mnvqK cÖwkÿY 

cÖ`vbKvix cÖwZôvb 

 AvZ¥Kg©ms¯’v‡b 

DØy×Ki‡Y KiYxq 

hye mgvR‡K AvZ¥Kg©ms¯’v‡b 

DØy×Ki‡Y miKv‡ii M„nxZ 

c`‡ÿcMy‡jv wb‡q GKwU wbeÜ 

iPbv Ki|  

ms‡KZ:  

 m~Pbv 

 AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi aviYv 

 AvZ¥Kg©ms¯’v‡b mnvqK 

cÖwkÿY cÖ`vbKvix cÖwZôvb 

 AvZ¥Kg©ms¯’v‡b miKv‡ii 

M„nxZ Ab¨vb¨ c`‡ÿc 

 Dcmsnvi 

 cvV¨cy¯Í‡Ki 

3q Aa¨vq 

fv‡jvfv‡e 

c‡o wb‡Z 

n‡e|  

 cÖ‡qvRbxq Qwe 

mshy³ Kiv 

†h‡Z cv‡i|  

 cÖ‡qvR‡b 

Ab¨vb¨ eB, 

Rvb©vj, †ccvi 

 KvwUs Ges 

miKvix 

cÖKvkbvi 

mnvqZv †bqv 

†h‡Z cv‡i| 

 

 

AwZ DËg:  

 welqe ‘̄i mwVKZv 

 cvV¨eB‡qi Av‡jv‡K avivevwnK I mwVKfv‡e Dc¯’vcb 

 wbR¯Ẑv eRvq _vKv 

 ‣ewPÎc~Y© Dc ’̄vcb 

 

DËg:  

 welqe ‘̄i mwVKZv 

 †gvUvgywUfv‡e avivevwnKZv I mwVKZv we`¨gvb _vKv 

 kyaygvÎ cvV¨eB wbf©iZv 

 AwaKvsk †ÿ‡Î •ewPÎ¨c~Y© Dc¯’vcb 

 

fv‡jv:  

 welqe ‘̄ †gvUvgywU mwVK 

 Dc¯’vcbvq wbR¯̂Zv Kg _vKv 

 avivevwnK I mwVKZv AvswkKfv‡e we`¨gvb _vKv 

 kyaygvÎ cvV¨eB wbf©iZv 

 Dc¯’vcbv †gvUvgywU 

 

AMÖMwZ cÖ‡qvRb:  

 welqe ‘̄ mwVKZvi Afve 

 †jLvi avivevwnKZvi Afve 

 Dc¯’vc‡b wbR¯̂Zvi Afve 

 mv`vgvUv Dc¯’vcb 
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কেভি: ৯ম ভবয়:                
 

A¨vmvBb‡g›U ev 

wba©vwiZ Kv‡Ri 

µg 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV 

b¤^i I welqe ‘̄ 

A¨vmvBb‡g›U ev wba©vwiZ KvR 

 

wb‡ ©̀kbv g~j¨vqb iæweª· 

A¨vmvBb‡g›U ev 

wba©vwiZ KvR-4 

 

 

Z…Zxq Aa¨vq:  

gvbwPÎ cVb 

I e¨envi 

 gvbwP‡Îi aviYv, MyiæZ¡ 

I e¨envi 

 gvbwP‡Î †¯‥j wb‡ ©̀‡ki 

c×wZ 

 gvbwP‡Îi cÖKvi‡f` 

 gvbwP‡Î Z_¨-DcvË 

Dc¯’vc‡bi wbqgvewj 

 gvbwP‡Î cÖPwjZ cÖZxK 

wPýmg~n 

 gvbwP‡Î Z_¨ 

Dc¯’vc‡bi Rb¨ 

MyiæZ¡c~Y© K‡qKwU 

welq 

 ¯’vbxq mgq, cÖgvY 

mgq, ¯’vb ‡f‡` 

mg‡qi cv_©‡K¨i 

MvwYwZK mgvavb 

 gvbwP‡Î wRwcGm I 

wRAvBGm 

 wRwcGm Gi Kvh©bxwZ 

 wRwcGm Gi myweav I 

Amyweav 

 wRAvBGm 

†Zvgvi cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ 

AvšÍR©vwZK mvs‡KwZK wPý¸‡jv 

e¨envi K‡i evsjv‡`‡ki GKwU 

gvbwPÎ A¼b Ki| 

ms‡KZ: 

1| evsjv‡`‡ki gvbwPÎ 

2| AvšÍR©vwZK mvs‡KwZK wPý 

3| gvbwP‡Îi wk‡ivbvg 

4| gvbwP‡Î DËi w`K wb‡ ©̀k 

5| m~PK 

1| cvV¨cy¯Í‡K 

DwjøwLZ AvšÍR©vwZK 

mvs‡KwZK wPý¸‡jv 

Rvb‡Z n‡e 

2| f~ms¯’vwbK 

gvbwPÎ, f~wPÎvewj, 

†`qvj gvbwPÎ †`Lv 

†h‡Z cv‡i 

3| †cv÷vi †ccvi/ 

K¨v‡jÛv‡ii D‡ëv 

c„ôv e¨envi Kiv 

†h‡Z cv‡i 

AwZ DËg: 

1| cwic~Y© I h_vh_ welqe¯‘ Dc¯’vcb 

2| gvbwP‡Î Z_¨ DcvË Dc¯’vc‡bi wbqgvewji mwVKZv 

3| A¼‡b bv›`wbKZv 

 

DËg: 

1| cwic~Y© I h_vh_ welqe¯‘ Dc¯’vcb 

2| gvbwP‡Î Z_¨ DcvË Dc¯’vc‡bi wbqgvewji mwVKZv 

 

fv‡jv: 

1| welqe ‘̄i AvswkK h_v_©Zv 

 

AMÖMwZ cÖ‡qvRb: 

1| welqe ‘̄i h_v_©Zvi Afve 

2| A¼‡b bv›`wbKZvi Afve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


