Assigned Task and Assessment Criteria on the basis of
Revised Syllabus due to COVID-19, 2020

Class: 6
Serial

3rd

Subject: English
Unit and Title of the
Assigned Tasks/ Assignment
Lesson
English Grammar and HW:
Composition for Class 6 Activity 1, 2, 3

Assigned
Task
Unit 8:
Punctuation and
capitalization

Assessment Criteria

Teacher will check
Proper use of punctuation and
in paragraph, ideas in content,
language,
organization,
HW:
spelling,
Have you ever visited a railway station and/or bus communication,
grammar
station? How are they similar or dissimilar? Narrate
your experience there in 200 words answering the
following questions:
When did you go there?
Who accompanied you?
Why did you go there?
What did you see there?
What was very interesting to you?
What didn’t you like that much?
Add some visuals that support your ideas

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভি: 6ষ্ঠ
এ্যোসোইনতেতন্টি
ক্রে
নির্ ধানিত
কাজ-২

ভবষয়: ভবজ্ঞোন
অধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি ভিতিোনোে
সপ্তম অধ্যায়:
পদার্থ ধি বৈনিষ্ট্য এৈং ৈানযযক প্রভাৈ
পাঠ ১-৩:
পদার্থ ধি বৈনিষ্ট্য ও শ্রেনিনৈন্যাস
পাঠ ৪-৬:
র্াতু ও অর্াতুি বৈনিষ্ট্য
পাঠ ৭-৮:
র্াতু ও অর্াতুি নৈদ্যযৎ পনিৈানযতা
সপ্তম অধ্যায়:
পদার্থ ধি বৈনিষ্ট্য এৈং ৈানযযক প্রভাৈ
পাঠ ৯-১১:
গলিাঙ্ক ও স্ফুটিাঙ্ক

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ

১ম নিত্র
২য় নিত্র (ৈিফ)
ক) নৈদ্যযৎ পনিৈাযী ও অপনিৈাযী পদার্থ ধি িাম নলখ।
খ) নৈদ্যযৎ পনিৈযর্ি তামাি তাি ব্যৈযার্িি কািি কী?
গ) উদ্দীপর্কি ১ম নির্ত্র শ্রমাম গর্ল পড়াি পিৈতী অৈস্থা ব্যাখ্যা কি।
ঘ) নির্ত্রি পদাথ ধ দ্যটিি গলিাংক ও নযমাংক নক একই? পাঠ্যপুস্তর্কি আর্লার্ক
নৈর্েষি কি।

মূল্যোয়ন ভনতদ েি
• নির্ভধল তথ্য ও যুনি সম্মত ব্যাখ্যা
প্রদাি
• প্রর্েি িানযদা অনুযায়ী উত্তি
প্রদার্িি সক্ষমতা
• প্রর্েি অনুর্াৈি ক্ষমতা
• নৈষয়ৈস্তুি গভীিতা
• প্রর্য়াগ ক্ষমতা

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভি: 6ষ্ঠ
এ্যোসোইনতেতন্টি
ক্রে
নির্ ধানিত
কাজ-২

ভবষয়: বোাংলোতদি ও ভবশ্বপভিিয়
অধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি ভিতিোনোে
একাদি অধ্যায়:
ৈাংলার্দর্িি নিশুি শ্রৈর্ড় উঠা ও
প্রনতৈন্ধকতা
ত্রর্য়াদি অধ্যায়:
শ্রটকসই উন্নয়ি (এসনিনজ)

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ

মূল্যোয়ন ভনতদ েি

শ্রতামাি পনিৈার্িি সদস্যর্দি শ্রকাি শ্রকাি কাজ শ্রটকসই উন্নয়র্িি অন্তিায় তা • নৈষয়ৈস্তুগত জ্ঞাি
নিনিত কর্ি একটি প্রনতর্ৈদি উপস্থাপি কি।
• নির্ভধল তথ্য ও যুনিসম্মত ব্যাখ্যা
প্রদাি
(র্ভনমকা- শ্রটকসই উন্নয়ি নক- শ্রটকসই উন্নয়র্িি অন্তিায় আিিিসমূয- পনিৈার্িি • প্রর্েি িানযদা অনুযায়ী র্ািাৈানযক
সদস্যর্দি আিিি- ব্যনিগত মতামত- উপসংযাি)
উত্তি প্রদাি
• ব্যনিগত অনভজ্ঞতাি সমন্বয়
• সৃজিিীল ব্যাখ্যা প্রদাি
• সমস্যা নিনিতকিি

Assigned Task and Assessment Criteria on the basis of
Revised Syllabus due to COVID- 19, 2020

Class: 7
Serial

rd

3
Assigned
Work

Subject: English
Assigned Tasks/ Assignment

Unit and Title of the
Lesson
English Grammar and
Composition, Class Seven:
Tense (Present Perfect,
Past Indefinite, Future
Continuous), Article,
Preposition

Assessment
Criteria

1. Rewrite the passage using correct form of verbs in the brackets.
Dear Masum,
Your letter regarding your joyful picnic (come) to me just now as a
marvelous one. In your letter you (want) to know about the picnic that we
(enjoy) recently. Now I (write) to you about it. We, the students of class
seven (choose) Sonargaon as our picnic spot. We (be) 30 in number. One of
our teachers (be) with us. We (reach) there at about 10 a.m. We (enjoy) the
day very much. At last we (return) home safely. We never (forget) the day.
Yours ever
Monir
Homework:
2. Read your English grammar textbook from page no.83—89 and do the
activities of Section B (i, ii and iii)
3. Choose the correct preposition from the list and fill in the gaps. (on,

beside, at, about, in, of, into)

Dear Mita,
___ first take my cordial love. Hope you are safe and sound. Today I’m
going to tell you ___ my reading room. The morning sun rays enters ___ it
and there is enough space __ air circulation. There are a reading table, a
chair and a bookshelf___ my room. If you come, you can see there are a
world map, a wall clock and some beautiful wall mats hung ___ the wall __
my reading room. The bookshelf is kept ___ the table. I like my reading
room and I keep it neat and clean.
Hope to see you soon.
Tonmoy

Teacher will
correct
the
exercises and
make
comments.

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এযাসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভি: ৭ম
এ্যোসোইনতেতন্টি
ক্রে
ভনর্ েোভিি
োজ-২

ভবষয়: ভবজ্ঞোন
অধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি ভিতিোনোে
ষষ্ঠ অধ্যোয় :
পদোতথ েি গঠন
পিেোণুি িো
পিেোণু ও অণু
ক্ষুদ্রিে িোি েিবোদ
অণু ও সাংত ি
সোব েজনীন দ্রোব ভিতসতব পোভনি ব্যবিোি

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ

মূল্যোয়ন ভনতদ েি

প্রশ্ন ১: ভলভথয়োে, পোভন, খোবোি লবন, ি , োব েন, চুন, নোইতরোতজন,
পটোভিয়োে, অভিতজন, আতয়োডোইড, কলোিো, কলোভিন ইিযোভদ ভ ছু পদোথ ে।
) কেৌভল পদোথ ে োত বতল?
খ) অণু ও পিেোণুি েতধ্য পোথ ে য ভলখ।
গ) উদ্দীপত উতেভখি পদোথ েগুতলোত প্রিী ও সাংত তিি সোিোতে প্র োি
তি কেৌভল পদোথ ে ও ক ৌভগ পদোথ ে আলোদো ি।
ঘ) উতেভখি পদোথ েগুতলোি েতধ্য োত সোব েজনীন দ্রোব বলো িয়? োিি
ভবতেষি ি।
সাংভক্ষপ্ত প্রশ্ন :
১। ভিভনত ক ন ক ৌভগ পদোথ ে বলো িয়?

• নির্ভধল তথ্য ও যুনি সম্মত ব্যাখ্যা
প্রদাি
• প্রর্েি িানযদা অনুযায়ী উত্তি প্রদার্িি
দক্ষতা
• প্রিী ও সাংত তিি সঠি ব্যবিোতিি
দক্ষিো
• প্রর্েি অনুর্াৈি ক্ষমতা
• নৈষয় ৈস্তুি গভীিতা
• প্রর্য়াগ ক্ষমতা

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভি: ৭ম
এ্যোসোইনতেতন্টি
ক্রে
নির্ ধানিত
কাজ-২

ভবষয়: বোাংলোতদি ও ভবশ্বপভিিয়
এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ

অধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি ভিতিোনোে
পঞ্চম অধ্যায়:
ৈাংলার্দি ও ৈাংলার্দর্িি িাগনিক
পাঠ-১: সুিাগনির্কি গুিাৈলী
ষষ্ঠ অধ্যায়:
ৈাংলার্দর্িি নিৈ ধািি ব্যৈস্থা
পাঠ-৩: নিৈ ধািি কনমিি, নিৈ ধািিী এলাকা
ও নিৈ ধািিী আিিিনৈনর্

ভনতিি প্রশ্নগুতলোি উিি দোও:
1.
2.

1.
একজি সুিাগনিক নযর্সর্ৈ নির্জর্ক গর্ড় শ্রতালাি শ্রক্ষর্ত্র শ্রতামাি 2.
যা কিিীয় আর্ে তাি একটি কমধপনিকল্পিা বতনি কর্িা।
3.
4.
শ্রতামাি এলাকায় নিৈ ধাির্িি সময় শ্রযসৈ নিৈ ধািিী আিিিনৈনর্
পালি কিা যয় তা ৈি ধিা কি।

মূল্যোয়ন ভনতদ েি
নৈষয়ৈস্তুগত জ্ঞোতনি থোথ েিো
নিভূল তথ্য ও যুনিসম্মত ব্যাখা প্রদাি
ব্যনিগত অনভজ্ঞতাি সমন্বয়
প্রর্েি িানযদা অনুযায়ী উত্তি প্রদাি

Assigned Task and Assessment Criteria on the basis of
Revised Syllabus due to COVID- 19, 2020

Class: 8
Serial

3rd
Assigned
Task

Subject: English
Unit and Title of the
Lesson
English Grammar and
Composition, Class- 8
Unit-7:
Changing Sentences
Paragraph (Descriptive)

Assigned Tasks/ Assignment

Assessment Criteria

Exercise at page no. 143
Changing
assertive
sentences
into
interrogative
Suppose you visited a place last year.
Describe that place answering the following
questions:

Teacher will check the
grammar exercises and
write comments and
assess the paragraph
from different aspects
such as grammar, ideas,
organization
of
ideas,
communication,
punctuation and spelling.

1) Where did you visit?
2) Why did you go there?
3) How did you go there?
4) Who accompanied you?
5) Did you like the place? Why/Why not?

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভি: ৮ম
এ্যোসোইনতেতন্টি
ক্রে
নির্ ধানিত
কাজ-২

ভবষয়: ভবজ্ঞোন
এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ

অধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি ভিতিোনোে
েক:

ষষ্ঠ অধ্যায়:
পিমাণুি গঠি
পাঠ ৪-৬:
পািমািনৈক
আইর্সার্টাপ

মূল্যোয়ন ভনতদ েি

সংখ্যা,

ভিসংখ্যা

ও

শ্রমৌল

পািমািনৈক সংখ্যা

ভি সংখ্যা

X

১৭

৩৫

Y

১১

২৩

Z

৬

১৪

২।
ক) আইর্সার্টাপ কার্ক ৈর্ল?
খ) পািমািনৈক সংখ্যা ৈলর্ত কী বুঝ?
গ) উদ্দীপর্কি ের্ক উনিনখত Z শ্রমৌর্লি ১ টি পিমাণুর্ত নৈদ্যমাি
নিউট্রি সংখ্যা নিি ধয় কি।
ঘ) উদ্দীপর্কি ের্ক উনিনখত X ও Y শ্রমৌলদ্যটিি পিমাণুসমুর্যি
মর্ধ্য শ্রযৌগ গঠি সম্ভৈ- যুনিসয নৈর্েষি কি।

ক. শ্রকাি শ্রমৌর্লি পিমাণুি ভি সংখ্যা ও শ্রপ্রাটি সংখ্যা
শ্রজর্ি আইর্সার্টাপ এি সংজ্ঞা সঠিকভার্ৈ শ্রলখাি
দক্ষতা।
খ. শ্রকাি শ্রমৌর্লি পিমাণুি শ্রপ্রাটি সংখ্যা শ্রজর্ি
পািমািনৈক সংখ্যা নিি ধয় দক্ষতা।
গ. পিমাণুি শ্রমৌনলক কনিকাি র্ািিা, ভি সংখ্যা এৈং
শ্রপ্রাটি সংখ্যা এৈং শ্রপ্রাটি সংখ্যা নদর্য় Z শ্রমৌর্লি
নিউট্রি সংখ্যা নিি ধর্য়ি সক্ষমতা।
ঘ. শ্রমৌর্লি ইর্লক্ট্রি নৈন্যাস কর্ি ৈনয:স্য স্তর্ি
ইর্লকট্রি আদাি প্রদার্িি মাধ্যর্ম দ্যইটি শ্রমৌর্লি শ্রযৌগ
গঠি সম্ভৈ নক িা তা গঠর্িি সক্ষমতা।

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভি: ৮ম
এ্যোসোইনতেতন্টি
ক্রে
নির্ ধানতি
কাজ-২

ভবষয়: বোাংলোতদি ও ভবশ্বপভিিয়
অধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি ভিতিোনোে

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ

তৃতীয় অধ্যায়:
ৈাংলার্দর্িি সাংস্কৃনতক পনিৈতধি ও উন্নয়ি
• পাঠ-1: সাংস্কৃনতক পনিৈতধি ও উন্নয়ি
র্ািিা।
• পাঠ-2: সাংস্কৃনতক পনিৈতধি ও
উন্নয়র্িি বৈনিষ্ট্।
• পাঠ-3: সাংস্কৃনতক পনিৈতধি ও
উন্নয়র্িি নৈনভন্ন নদক।

উদ্দীপকটি পড় ও নির্িি প্রেগুর্লাি উত্তি দাও:
শ্রকানভি-১৯ এি কাির্ি িনিি স্কুর্লি স্বাভানৈক কায ধক্রম ৈন্ধ ির্য়র্ে। শ্রসটি
শ্রকানভি শ্রকন্দ্র নযর্সর্ৈ ব্যৈহৃত যর্ে। গত সপ্তার্য িনির্দি পার্িি ৈানড়র্ত
একজি শ্রকানভি পর্জটিভ শ্রিাগী সিাি যয়। পাড়া-প্রনতর্ৈনিিা সৈাই তার্দি
ৈানড়ি সার্থ সৈ র্ির্িি শ্রযাগার্যাগ ৈন্ধ কর্ি শ্রদয়ায় পনিৈািটি িিম অসযায়
পনিনস্থনতর্ত পর্ড়। এলাকাি শ্রস্বোর্সৈীিা স্বাস্থযনৈনর্ শ্রমর্ি সিিীর্ি এৈং তথ্য
ও শ্রযাগার্যাগ প্রযুনিি সযায়তায় তার্দি এই দূর্ভধাগ লাঘৈ কর্িি।

পঞ্চম অধ্যায়:
সামানজকীকিি ও উন্নয়ি
• পাঠ-১: সামানজকীকির্িি নৈনভন্ন
প্রনতষ্ঠার্িি প্রভাৈ।
• পাঠ-২: সামানজকীকির্িি নৈনভন্ন
উপাদার্িি প্রভাৈ।

ক) সাংস্কৃনতক আত্তীকিি ৈলর্ত নক বুঝায়?
খ) সামানজক পনিৈতধর্িি 2টি উদাযিি দাও।
গ) িনির্দি এলাকাি মর্তা পনিনস্থনতর্ত শ্রতামাি এলাকায় শ্রকানভি আক্রান্তর্দি
জন্য নৈদ্যালর্য়ি ৈন্ধুিা নমর্ল কী র্ির্িি শ্রস্বোর্সৈামূলক উর্দ্যাগ শ্রিয়া যায়,
তাি একটি তানলকা প্রিয়ি কি।
ঘ) উদ্দীপর্ক ৈনি ধত পনিনস্থনতর্ত তথ্য ও শ্রযাগার্যাগ প্রযুনি আমার্দি
সামানজকীকির্ি কী র্ির্িি প্রভাৈ নৈস্তাি কির্ে তা ব্যাখ্যা কি।

মূল্যোয়ন ভনতদ েি
• সমসামনয়ক তর্থ্যি জ্ঞাি
• নির্ভধল তথ্য প্রদাি
• প্রর্েি িানযদা অনুযায়ী উত্তি
প্রদার্িি সক্ষমতা
• নিজস্ব/ব্যনিগত অনভজ্ঞতাি
সমন্বয়
• িতুিত্ব/সৃজিিীলতাি প্রকাি

Assigned Task and Assessment Criteria on the basis of
Revised Syllabus due to COVID- 19, 2020

Class: 9
Serial

Subject: English
Unit and Title of the Lesson

2nd
Unit-5
Assigned
Lesson-1
Task

Assigned Tasks/ Assignment
HW: Section D

The Greed of the Mighty
Rivers
Unit- 5
Lesson- 3
Man and Climate

HW: Section D

Assessment Criteria
Teacher
will
check
vocabulary,
grammar,
spelling

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভি: ৯ম
এ্যোসোইনতেতন্টি
ক্রে
নির্ ধানিত
কাজ-২

ভবষয়: গভিি
এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ

অধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি ভিতিোনোে
অধ্যোয়: ৬
• কিখো, ক োি ও ভিভুজ
অধ্যোয়: ৩
• বীজগোভিভি িোভি
অধ্যোয়: ১৭
• পভিসাংখ্যোন

সৃজনিীল প্রশ্ন- 01
𝑃𝑄𝑅 একটি সমৈাহু নত্রর্ভজ এৈং 𝑃𝑆, 𝑄𝑅 এি উপি লম্ব।
ক. 𝑃𝑄 = 3𝑐𝑚 যর্ল, ∆ 𝑃𝑄𝑅 এি শ্রক্ষত্রফল নিি ধয় কি।
খ. প্রমাি কি শ্রয, 𝑃𝑄 + 𝑃𝑅 > 2𝑃𝑆
গ. প্রমাি কি শ্রয, 4𝑃𝑆 2 = 3𝑃𝑅 2
সৃজনিীল প্রশ্ন- 02
∆𝐷𝐸𝐹 এ 𝐷𝐸 > 𝐸𝐹 এৈং ∠𝐸 ও ∠𝐹 এি সমনিখন্ডকিয় পিস্পি P নৈন্দুর্ত এৈং
ৈনয ধনিখন্ডকিয় Q নৈন্দুর্ত শ্রেদ কর্ির্ে।
ক. ∠𝐷 = 40° যর্ল, ∠𝐸𝑃𝐹 এি নিগ্রী পনিমাপ নিি ধয় কি।
খ. ৈনর্ ধত 𝐸𝑃, 𝐷𝐹 শ্রক 𝑀 নৈন্দুর্ত শ্রেদ কির্ল প্রমাি কি শ্রয, ∠𝐷𝑀𝐸 স্থূলর্কাি।
1

গ. প্রমাি কি শ্রয, ∠𝐸𝑄𝐹 = 90° − 2 ∠𝐷
সাংভক্ষপ্ত প্রশ্ন- 01
1. 𝑎 − 𝑏 = 4 এ্বাং 𝒂𝒃 = 𝟏𝟔 িতল, 𝒂 + 𝒃 এ্ি েোন ভনি েয় ি।
𝟏

𝟏

2. 𝒙 − 𝒙 = 𝟓 িতল, 𝒙𝟑 + 𝒙𝟑 এ্ি েোন ভনি েয় ি।
3. 𝒂𝟑 − 𝟐𝟏𝒂 − 𝟐𝟎 ক উৎপোদত ভবতেষি ি।
4. 𝒙 টো োি 𝒙% সিল মুনোফোয় 𝟒 বছতিি মুনোফো 𝒙 টো ো িতল 𝒙 এ্ি েোন ি?
5.

𝟏
𝒑

= √𝟓 − 𝟐 িতল, 𝒑𝟐 এ্ি েোন ি?

সৃজনিীল প্রশ্ন- 03
𝒂 + 𝒃 + 𝒄 = 𝒎, 𝒂𝟐 + 𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 = 𝒏 এৈং 𝒂𝟑 + 𝒃𝟑 = 𝒑𝟑
ক. 𝑚 = 0 যর্ল শ্রদখাও শ্রয, 𝑎3 + 𝑏 3 + 𝑐 3 − 3𝑎𝑏𝑐 = 0
খ. 𝑐 = 0 যর্ল শ্রদখাও শ্রয, 𝑚3 + 2𝑝3 = 3𝑚𝑛
গ. 𝑚 = 10 এৈং 𝑛 = 38 যর্ল, (𝑎 − 𝑏)2 + (𝑏 − 𝑐)2 + (𝑐 − 𝑎)2
এি মাি নিি ধয় কি।

মূল্যোয়ন ভনতদ েি
০১.নত্রর্ভজ সংক্রান্ত সমস্যা সমার্াি
কির্ত পািা।
০২.নত্রর্ভর্জি শ্রকার্িি পনিমাপ সংক্রান্ত
সমস্যাি সমার্াি কির্ত পািা।
সংনক্ষপ্ত প্রে- ০১
ৈীজগনিতীয় সূর্ত্রি প্রর্য়াগ কর্ি সমস্যা
সমার্াি কির্ত পািা।
০৩. ৈীজগনিতীয় সূর্ত্রি প্রর্য়াগ কর্ি
সমস্যা সমার্াি কির্ত পািা।
সংনক্ষপ্ত প্রে- ০২
তথ্য ও উপার্ত্তি নভনত্তর্ত গড়, মধ্যক ও
প্রচুিক নিি ধয় কির্ত পািা।
০৪. তথ্য ও উপাত্ত ব্যৈযাি কর্ি
সংনক্ষপ্ত পদ্ধনতর্ত গড় নিি ধয় কির্ত
পািা ও গিসাংখ্যো বহুভুজ অঙ্কন িতি
পোিো।

সাংভক্ষপ্ত প্রশ্ন- 02
1. উপোিসমূতিি সব েভনম্ন সাংখ্যো 31 এ্বাং পভিসি 90 িতল, সতব েোচ্চ সাংখ্যো ি?
2. 1 − 22 প েন্ত 3 দ্বোিো ভবিোজয সাংখ্যোগুতলোি েধ্য ি?
3. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 সাংখ্যোগুতলোি গড় ি?
4. ক োতনো কেভিি 45 জন ভিক্ষোথীি েতধ্য 30 জন বোলত ি গড় ওজন 52 ক ভজ
এ্বাং 15 জন বোভল োি গড় ওজন 40 ক ভজ িতল ভিক্ষোথীতদি গড় ওজন ি?
5. 28, 30, 25, 27, 28, 25, 32 সাংখ্যোগুতলোি প্রচুি ি?
সৃজনিীল প্রশ্ন- 04
তয় জন ভিক্ষোথীি গভিি ভবষতয়ি প্রোপ্ত নম্বতিি ভনতবিি সোিভি ভনতি কদওয়ো িতলো:
প্রোপ্ত নম্বি

51 − 60

61 − 70

71 − 80

81 − 90

91 − 100

সাংখ্যো

8

10

15

12

5

উর্িনখত সািনি শ্রথর্ক নির্িি প্রেগুর্লাি উত্তি দাও:
. িলত ি পভিিয়সি েধ্য ভনি েতয়ি সূি ভলখ।
খ. সোিভি কথত সাংভক্ষপ্ত পদ্ধভিতি গড় ভনি েয় ি।
গ. প্রদি উপোি কথত গিসাংখ্যো বহুভুজ অঙ্কন ি।

ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভি: ৯ে
এ্যোসোইনতেতন্টি
ক্রে
ভনর্ েোভিি
োজ-৩

ভবষয়: িসোয়ন
অধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি
ভিতিোনোে
সপ্তে অধ্যোয়:
• িোসোয়ভন ভবভক্রয়ো

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ

( ) োপড় াঁিোি কসোডোি জলীয় দ্রবি + কলবুি িস =?
(খ) ভডতেি কখোসো + কলবুি িস =?
উপতিি দুটি ভবভক্রয়ো িোতি লতে সম্পন্ন ি এ্বাং ভনতিি প্রশ্নগুতলোি উিি দোও:
১। িোসোয়ভন সেী িতিি সোিোতে ভবভক্রয়ো দুটি সম্পন্ন ি।
২। ভবভক্রয়ো দুটিি র্িি ব্যোখ্যো ি।

মূল্যোয়ন ভনতদ েি

(১) িোসোয়ভন সেী িতিি সোিোতে ভবভক্রয়ো
সঠি িোতব উপিোপন
(২) ভবভক্রয়ো দুটিি র্িি সঠি িোতব ব্যোখ্যো িো

ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভি: ৯ে
এ্যোসোইনতেতন্টি
ক্রে
নির্ ধানিত
কাজ-৩

ভবষয়: বোাংলোতদতিি ইভিিোস ও ভবশ্বসিযিো
অধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি ভিতিোনোে
অষ্ট্ম অধ্যায়:
ৈাংলায় ইংর্িজ িাসর্িি সূিিাপূৈ ধ
িৈম অধ্যায়:
ইংর্িজ িাসি আমর্ল ৈাংলায়
প্রনতর্িার্, িৈজাগিি ও সংস্কাি
আর্দালি
দিম অধ্যায়:
ইংর্িজ িাসি আমর্ল ৈাংলাি
স্বার্ীকাি আর্দালি
(ৈাংলায় সিস্ত্র নৈপ্লৈী আর্দালি
১৯১১-১৯৩১)

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ
ইংর্িজ িাসিামর্ল ৈাংলাি িাজনিনতক পনিৈতধর্িি সংনক্ষপ্ত ৈি ধিা কি।

মূল্যোয়ন ভনতদ েি
১. নৈষয়ৈস্তুি সঠিকতা
২. প্রেি নির্দ ধিিা অনুযায়ী র্ািাৈানযকভার্ৈ
উত্তর্িি নমল/অনমল নিনিতকিি
৩. নির্ভধলভার্ৈ িব্দ ও ৈাকয ব্যৈযার্িি সক্ষমতা
৪. যুনি ও তথ্য প্রদিধর্িি সক্ষমতা
৫. নিজস্ব মতামত প্রদার্িি সক্ষমতা

ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভি: ৯ে
এ্যোসোইনতেতন্টি
ক্রে
নির্ ধানিত
কাজ-৩

ভবষয়: ব্যবসোয় উতযোগ
অধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি ভিতিোনোে
ষষ্ঠ অধ্যায়:
ব্যৈসায় পনিকল্পিা
সপ্তম অধ্যায়:
ৈাংলার্দর্িি নিল্প

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ

মূল্যোয়ন ভনতদ েি

সৃজিিীল প্রে:
ক.
রুনয তাি ৈাৈাি সার্থ শ্রিিপুি শ্রৈড়ার্ত শ্রগর্লা। যাওয়াি পর্থ স্থািীয় একটি ৈাজার্ি • নৈষয়ৈস্তুি জ্ঞাি
িাস্তা শ্রখর্ত িামর্লা। শ্রস শ্রদখর্লা িাস্তাি পার্ি ৈাশঁ ও শ্রৈর্তি বতনি সুদি সুদি ঝুনড়, খ.
কুলা, শ্রিয়াি, শ্রদালিা, ফুলদানি নৈনক্র কির্ে। রুনয ৈাৈার্ক ৈর্ল দ্যর্টা ফুলদানি • নির্ভধল তথ্য
নকির্লা। রুনযি ৈাৈা ৈলর্লা এভার্ৈই স্থািীয়ভার্ৈ বতনি নজনিসপত্র নৈনক্র কর্ি • যুনিসংগত ব্যাখ্যা
যাজাি যাজাি শ্রলার্কি কমধসংস্থাি যর্ে এৈং পয ধটকর্দি নিকট এগুর্লাি িানযদাও গ.
ব্যাপক। ৈতধমার্ি সিকাি এ খার্তি িািী উর্দ্যািার্দি দ্যই লক্ষ টাকা পয ধন্ত
• পাঠ্যপুস্তর্কি নৈষয়ৈস্তুি সার্থ
জামািতনৈযীি ঋি প্রদাি কির্ে।
উদ্দীপর্কি সংর্যাগ সার্ি
ক. ব্যৈসায় পনিকল্পিা কী?
ঘ.
খ. শ্রসৈামূলক ক্ষুদ্র নিল্প ৈলর্ত কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কি।
• পাঠ্যপুস্তর্কি নৈষয়ৈস্তুি সার্থ
গ. উদ্দীপর্ক ৈনি ধত পণ্যগুর্লা শ্রকাি নির্ল্পি অন্তধগত ৈি ধিা কি।
উদ্দীপর্কি সংনেষ্ট্তা নৈর্ৈিিায়
ঘ. উদ্দীপর্ক প্রদত্ত তথ্য মর্ত এ খার্তি নৈকাি সম্ভৈ ৈর্ল মর্ি কর্িা কী?
নির্য় নসদ্ধান্ত গ্রযর্িি সক্ষমতা
মতামত দাও।

