


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

শ্রেশি: 6ষ্ঠ শবষয়: বাাংলা 
 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/ শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

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

১ শবর্িষ 

চাশহোসম্পন্ন 

োনুর্ষর প্রশত 

আোর্ের করিীয় 

শিখনফল ২৮: 

শবর্িষ 

চাশহোসম্পন্ন 

োনুর্ষর প্রশত 

ভার্লাবাসার 

পশরচয় শের্ত 

পারর্ব। 

শনর্ে েিনা: 

 পাঠ্যবই শ্রর্থর্ক ‘শেনু’ গল্প ও পাঠ-

পশরশচশত অ্াংি পড়র্ত হর্ব। 

 ‘বাাংলার্েি ও শবশ্বপশরচয়’ বইর্য়র 

৮১ পৃষ্ঠার ‘বাাংলার্ের্ির শিশু 

অ্শর্কার’ অ্ধ্যায়টি পর্ড় শনর্ত 

পার্রা। 

 

কার্জর র্াপ: 

 প্রশতবশিতার র্ারিা শের্ত হর্ব। 

 তুশে কী কী পার্রা আর কী কী পার্রা 

না, তার তাশলকা করর্ত হর্ব। 

 শবর্িষ চাশহোসম্পন্ন শিশুর 

অ্সুশবর্াগুর্লা শচশিত করর্ত হর্ব। 

 প্রশতবিী োনুর্ষর জন্য কী করা যায় 

তার উর্েখ করর্ত হর্ব। 

নিশ্রে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

৩ ২ ১ ০ 

ক প্রশতবশিতার 

র্ারিা  

 

- শবশভন্ন রকে 

প্রশতবশিতার 

উোহরি শের্য় 

প্রশতবশিতার 

র্ারিা শের্ত 

পারা 

প্রশতবশিতার 

র্ারিা শের্ত 

পারা 

  

 

 

  

খ তুশে কী কী পার্রা 

আর কী কী পার্রা 

না তার তাশলকা 

ততশর 

- ৫-৮টি পারা 

শকাংবা না-পারা 

কার্জর তাশলকা 

ততশর করর্ত 

পারা 

১-৪টি পারা 

শকাংবা না-পারা 

কার্জর তাশলকা 

ততশর করর্ত 

পারা 

  

গ শবর্িষ 

চাশহোসম্পন্ন 

শিশুর অ্শসুশবর্া 

শচশিত করা 

শতনটি 

অ্সুশবর্া 

শচশিত 

করর্ত পারা 

দুটি অ্সুশবর্া 

শচশিত করর্ত 

পারা 

একটি অ্সুশবর্া 

শচশিত করর্ত 

পারা 

  

ঘ প্রশতবিী োনুর্ষর 

জন্য কী করা যায় 

তার উর্েখ  

শতনটি 

োশয়ত্ব 

উর্েখ 

করর্ত পারা 

দুটি োশয়ত্ব 

উর্েখ করর্ত 

পারা 

একটি োশয়ত্ব 

উর্েখ করর্ত 

পারা 

  

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১০ 

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 

শ্রেশি: ৭ম শবষয়: বাাংলা 
 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/ শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

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

১ সোজ ও সভযতা 

গঠর্ন েেজীবী 

োনুর্ষর অ্বোন। 

শিখনফল: ২৪.১ 

আর্থ ে-সাোশজক শ্রপিা 

শ্রগাষ্ঠীর অ্বোন বি েনা 

করর্ত পারর্ব। 

শনর্ে েিনা: 

 পাঠ্যবই শ্রর্থর্ক ‘কুশল-েজুর’ 

কশবতা পড়র্ত হর্ব। 

 একজন েেজীবী োনুর্ষর 

সাক্ষাৎকার শ্রনওয়ার োধ্যর্ে 

তথ্য সাংগ্রহ করর্ত হর্ব।  

 

কার্জর র্াপ: 

 েেজীবী োনুর্ষর পশরচয় শের্ত 

হর্ব।  

 শবশভন্ন শ্রপিার োনুর্ষর তাশলকা 

ততশর করর্ত হর্ব। 

 সাক্ষাৎকার্রর শভশত্তর্ত একজন 

েেজীবী োনুর্ষর জীবন-

যাপর্নর শবররি শলখর্ত হর্ব।  

 সোজ ও সভযতা শনে োর্ি 

েেজীবী োনুর্ষর অ্বোন শনর্য় 

শলখর্ত হর্ব।  

 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

৩ ২ ১ ০ 

ক েেজীবীর পশরচয় - শ্রপিার 

সর্ে ের্ের 

সম্পকে 

শনর্ে েি 

করর্ত পারা 

সার্ারিভার্ব 

পশরচয় শের্ত 

পারা 

 

 

  

খ শবশভন্ন শ্রপিার 

োনুর্ষর তাশলকা 

ততশর 

- ৫ শকাংবা 

এর শ্রবশি 

শ্রপিার 

উর্েখ 

করর্ত পারা 

১ শ্রর্থর্ক ৪টি 

শ্রপিার উর্েখ 

করর্ত পারা 

  

গ একজন েেজীবী 

োনুর্ষর জীবন-

যাপর্নর শবররি 

জীবন-যাপর্নর 

সর্ে েেজীবীর 

চাশহো তুর্ল 

র্রর্ত পারা 

জীবন-

যাপর্নর পূি ে 

শববরি 

শের্ত পারা  

জীবন-যাপর্নর 

শকছু শবরবি 

শের্ত পারা 

  

ঘ সোজ ও সভযতা 

শনে োর্ি েেজীবী 

োনুর্ষর অ্বোন 

সোজ ও 

সভযতার 

অ্গ্রসরতার 

সর্ে েেজীবী 

োনুর্ষর 

অ্বোন যুক্ত 

করর্ত পারা  

েেজীবী 

োনুর্ষর দু-

শতনটি 

অ্বোন 

শলখর্ত 

পারা 

েেজীবী 

োনুর্ষর অ্ন্তত 

একটি অ্বোন 

শলখর্ত পারা 

  

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১০ 

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 

শ্রেশি: ৮ম শবষয়: বাাংলা 
 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

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

১ চারপার্ির  

পশু-পাশখর প্রশত 

োশয়ত্ব শনরূপি 

শিখনফল: ২০ 

পশু-পাশখ ও জীবজন্তুর উপর 

োনুর্ষর শনভ েরিীলতা 

উপলশি করর্ত পারর্ব এবাং 

তার্ের প্রশত যত্নবান হওয়ার 

প্রর্য়াজনীয়তা ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ব। 

শনর্ে েিনা: 

 পাঠ্যবই শ্রর্থর্ক ‘অ্শতশর্থর স্মৃশত’ 

গল্পটি পড়র্ত হর্ব। 

 

কার্জর র্াপ: 

 চারপার্ি শ্রযসব পশু-পাশখ শ্রেখা 

যায় তার তাশলকা ততশর করর্ত 

হর্ব। 

 পশু-পাশখর প্রশত শ্রকান শ্রকান 

র্রর্নর আচরি শ্রেখা যায়, তা 

শলখর্ত হর্ব। 

 ‘অ্শতশর্থর স্মৃশত’ গর্ল্প পশুর প্রশত 

শনে েেতার শ্রয শচত্র আর্ে তার 

শববরি শের্ত হর্ব। 

 পশু-পাশখর প্রশত শ্রকান র্রর্নর 

োশয়ত্ব পালন করা উশচত, তা 

শলখর্ত হর্ব ।  

 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

৩ ২ ১ ০ 

ক পশু-পাশখর 

তাশলকা ততশর 

- পশু ও পাশখ 

আলাো 

কর্র 

তাশলকা 

করর্ত পারা 

পশু-পাশখর 

তাশলকা 

ততশর 

করর্ত পারা  

 

 

 

 

 

খ পশু-পাশখর 

প্রশত আচরি  

শনর্জর 

অ্নুভূশতর্ক 

শ্রযাগ কর্র 

ভার্লা-েন্দ 

দু র্রর্নর 

আচরি 

উর্েখ 

করর্ত পারা 

ভার্লা-েন্দ  

দু র্রর্নর 

আচরি 

উর্েখ 

করর্ত পারা 

শুধু ভার্লা 

বা শুধু েন্দ 

আচরি 

উর্েখ 

করর্ত পারা 

  

গ ‘অ্শতশর্থর 

স্মৃশত’ গর্ল্প 

শনে েেতার 

শচত্র  

 কারি-সহ 

শনে েেতার 

শচত্র তুর্ল 

র্রর্ত পারা 

শনে েেতার 

শচত্র তুর্ল 

র্রর্ত পারা 

  

ঘ পশু-পাশখর 

প্রশত োশয়ত্ব 

পাঁচ-েয়টি 

োশয়ত্ব 

উর্েখ 

করর্ত পারা 

শতন-চারটি 

োশয়ত্ব 

উর্েখ 

করর্ত পারা 

দু-একটি 

োশয়ত্ব 

উর্েখ 

করর্ত পারা 

  

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১০ 

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 

শ্রেশি: ৯ম শবষয়: বাাংলা 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 

শিখনফল/ 

শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) 
েন্তব্য 

1 ÔmyfvÕ Mí 

Abymi‡Y we‡kl 

Pvwn`vm¤úbœ 

gvby‡li 

ms‡e`bkxjZv I 

Abyf~wZ cÖeYZv 

we‡kølY 

 we‡kl 

Pvwn`vm¤úbœ 

gvby‡li cÖwZ 

ms‡e`bkxj 

nIqvi ¸iæZ¡ 

e¨³ Ki‡Z 

cvi‡e| 

 

1. myfv Zvi cwievi I mgvR 

†_‡K †h AvPiY †c‡q‡Q 

Zvi eY©bv Ki‡Z n‡e 

2. myfvi cÖwZ cwievi I 

mgv‡Ri AvPiY †hgb 

nIqv cÖ‡qvRb Zvi weeiY 

w`‡Z n‡e 

3. GKRb we‡kl 

Pvwn`vm¤úbœ gvby‡li †e‡o 

IVvi cÖwZeÜKZvmg~n 

(†Zvgvi ev cwiev‡ii 

A_ev cwiwPZ Kv‡iv) 

e¨vL¨v Ki‡Z n‡e 

4. ÔGKRb we‡kl 

Pvwn`vm¤úbœ gvby‡liI 

ms‡e`bkxj I Abyf~wZcÖeY 

gb Av‡Q|Õ Ñ gšÍe¨wU myfv 

I †Zvgvi ev cwiev‡ii 

A_ev cwiwPZ Kv‡iv we‡kl 

Pvwn`vm¤úbœ gvby‡li 

cwi‡cÖwÿ‡Z we‡kølY Ki‡Z 

n‡e 

শনর্ে েিক 

পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 
4 ৩ ২ ১ ০ 

ক myfvi cÖwZ 

AvPiY  

- - weiƒc AvPiY 

kbv³ K‡i 

e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡j 

weiƒc AvPiY 

kbv³ Ki‡Z 

cvi‡j 

 

 

 

 

খ cÖZ¨vwkZ 

BwZevPK 

AvPiY  

- cÖZ¨vwkZ 

BwZevPK AvPiY 

we‡kølY Ki‡Z 

cvi‡j 

cÖZ¨vwkZ 

BwZevPK 

AvPiY e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡j 

cÖZ¨vwkZ 

BwZevPK 

AvPiY D‡jøL 

Ki‡Z cvi‡j 

  

গ †Pbv/Rvbv 

GKRb we‡kl 

Pvwn`vm¤úbœ 

gvby‡li †e‡o 

IVvi 

cÖwZeÜKZv 

7-8wU 

cÖwZeÜKZv 

D‡jøLc~e©K 

e¨vL¨v 

Ki‡Z 

cvi‡j 

5-6wU 

cÖwZeÜKZv 

D‡jøLc~e©K e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡j 

3-4wU 

cÖwZeÜKZv 

D‡jøLc~e©K 

e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡j 

1-2wU 

cÖwZeÜKZv 

D‡jøL Ki‡Z 

cvi‡j 

 

 

 

 

ঘ myfv I 

wkÿv_©xi ev 

cwiev‡ii 

A_ev cwiwPZ 

Kv‡iv we‡kl 

Pvwn`vm¤úbœ 

gvby‡li 

ms‡e`bkxj 

I 

Abyf‚wZcÖeY 

g‡bi cwiPq 

- gvbyl, mgvR I 

cwi‡ek-cÖK…wZi 

mv‡c‡ÿ myfvi 

ms‡ebkxj g‡bi 

m‡½ wkÿv_©xi ev 

cwiev‡ii A_ev 

cwiwPZ Kv‡iv 

we‡kl 

Pvwn`vm¤úbœ 

gvby‡li Av‡eM-

Abyf‚wZi Zzjbv 

Ki‡Z cvi‡j 

gvbyl I mgv‡Ri 

mv‡c‡ÿ myfvi 

ms‡ebkxj 

g‡bi m‡½ 

wkÿv_©xi ev 

cwiev‡ii A_ev 

cwiwPZ Kv‡iv 

we‡kl 

Pvwn`vm¤úbœ 

gvby‡li Av‡eM-

AbyfywZi Zzjbv 

Ki‡Z cvi‡j 

myfv I 

wkÿv_©xi ev 

cwiev‡ii 

A_ev cwiwPZ 

Kv‡iv we‡kl 

Pvwn`vm¤úbœ 

gvby‡li 

Av‡eM-

AbyfywZ D‡jøL 

Ki‡Z cvi‡j 

  

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 

শ্রেশি: ১০ম শবষয়: বাাংলা 
 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) 
েন্তব্য 

2 evsjv kãMV‡bi 

Dcvq eY©bv Ges 

Ômvwn‡Z¨i iƒc I 

ixwZÕ Mí †_‡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 Dcv‡qi 

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 

শ্রেশি: ৬ষ্ঠ শবষয়: গশিত 
 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 

শিখনফল/ 

শবষয়বস্তু 
অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা (র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

০১ শির্রানােঃ 

লটাশরর 

সাহার্ে 

স্বাভাশবক 

সাংখ্যা শবষয়ক 

গাশিশতক 

সেস্যার 

সোর্ান 

 

 

১ে অ্ধ্যায়ঃ 

(স্বাভাশবক সাংখ্যা 

ও ভগ্াাংি ) 

 স্বাভাশবক 

সাংখ্যার 

অ্ঙ্কপাতন 

করর্ত পারর্ব। 

 শ্রেিীয় ও 

আন্তজোশতক 

রীশতর্ত 

অ্ঙ্কপাতন 

কর্র পড়র্ত 

পারর্ব। 

 শ্রেৌশলক 

সাংখ্যা, 

শ্রযৌশগক সাংখ্যা 

ও সহর্েৌশলক 

সাংখ্যা শচশিত 

করর্ত পারর্ব| 

 শবভাজযতা 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ব। 

 ২, ৩, ৪, ৫, ৯ 

দ্বারা 

শবভাজযতা 

যাচাই করর্ত 

পারর্ব। 

 স্বাভাশবক 

সাংখ্যার 

ল.সা.গু ও 

গ.সা.গু wbY©q   

করর্ত পারর্ব। 

শ্রোট শ্রোট টুকর্রা কাগর্জ ১০ শ্রর্থর্ক ৩০ পয েন্ত স্বাভাশবক সাংখ্যা 

শলর্খ ভাজ কর্র একটি শ্রকৌটায় রার্খা। অ্তঃপর তেব ভার্ব (লটাশর) 

একটি কর্র তুর্ল শনর্য় শনর্চর র্াপগুর্লা অ্নুসরি কর।  

 শ্রেৌশলক সাংখ্যা  ও  শ্রযৌশগক সাংখ্যা আলাো কর্র অ্শঙ্কত তাশলকা 

অ্নুযাশয় খাতায় শলখ 

শ্রেৌশলক সাংখ্যা শ্রযৌশগক সাংখ্যা 

  

 এবার তুর্ল শ্রনওয়া সবগুর্লা কাগর্জর টুকর্রা পুনরায় শ্রকৌটায় রার্খা 

[শবঃদ্রঃ এখন শ্রর্থর্ক তুর্ল শ্রনওয়া কাগর্জর টুকর্রাটি পুনরায় শ্রকৌটায় 

রাখা যার্ব না] 

 লটাশরর োধ্যর্ে এক শ্রজাড়া কাগর্জর টুকর্রা তুর্ল প্রাপ্ত সাংখ্যা 

দুইটি অ্শঙ্কত তাশলকা অ্নুযাশয় খাতায় শলর্খ সহর্েৌশলক শকনা 

যাচাই কর 

১ে সাংখ্যা ২য় সাংখ্যা সহর্েৌশলক (হযা/না) 

   

 এবার শ্রকৌটা শ্রর্থর্ক তেবভার্ব একইসার্র্থ শতনটি সাংখ্যা  তুর্ল  নাও 

 প্রাপ্ত সাংখ্যাগুর্লা পািাপাশি বশসর্য় েয় অ্র্ঙ্কর ক্ষুদ্রতে ও বৃহত্তে 

সাংখ্যা গঠন কর। 

 

[শ্রযেন:                                   এই শতনটি সাংখ্যা পািাপাশি 

বশসর্য় প্রাপ্ত েয় অ্র্ঙ্কর সাংখ্যা = ১২২২২৪ । শ্রতাোর  সোর্ার্নর 

শ্রক্ষর্ত্র লটাশরর্ত এই সাংখ্যাটি ব্যবহার করা শ্রর্থর্ক শবরত র্থাকর্ব] 

 গঠনকৃত েয় অ্র্ঙ্কর ক্ষুদ্রতে ও বৃহত্তে সাংখ্যার্ক শ্রেিীয় ও 

আন্তজোশতক পদ্ধশতর্ত কর্থায় প্রকাি কর 

 এবার লটাশরর্ত তুর্ল শ্রনওয়া শতনটি  সাংখ্যার শ্রয শ্রকান দুইটি 

সাংখ্যার্ক পািাপাশি বশসর্য় চার অ্র্ঙ্কর ক্ষুদ্রতে সাংখ্যা গঠন কর 

 চার অ্র্ঙ্কর ক্ষুদ্রতে সাংখ্যাটি  ২, ৩ ও ৪ দ্বারা শবভাজয শকনা যাচাই 

কর 

 প্রর্য়াজর্ন পাঠ্যবইর্য়র পৃষ্ঠা ৮ ও ৯নাং এর সাহাে নাও 

 শ্রকৌটা শ্রর্থর্ক পুনরায় তেবভার্ব তুর্ল  এেন ভার্ব শতনটি সাংখ্যা নাও 

শ্রযখার্ন অ্ন্তত একটি শ্রেৌশলক সাংখ্যা র্থার্ক। 

 পাঠ্যবইর্য় উশেশখত শ্রয শ্রকান ১টি পদ্ধশতর্ত সাংখ্যাগুর্লার ল.সা.গু. 

wbY©q কর 

  পাঠ্যবইর্য় উশেশখত শ্রয শ্রকান ১টি পদ্ধশতর্ত সাংখ্যাগুর্লার গ.সা.গু. 

wbY©q কর। 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 
4 3 2 1 ০ 

ক শ্রেৌশলক 

সাংখ্যা এবাং 

শ্রযৌশগক 

সাংখ্যা  

wbY©q। 

---- খাতায় 

সঠিকভার্ব 

শলশপবদ্ধ 

করর্ল। 

শ্রেৌশলক সাংখ্যা 

ও শ্রযৌশগক 

সাংখ্যা শচশিত 

করর্ল। 

শ্রেৌশলক 

সাংখ্যা বা 

শ্রযৌশগক 

সাংখ্যা 

শচশিত 

করর্ল। 

 

 

 

 

 

 

 

খ পরস্পর 

সহর্েৌশলক 

সাংখ্যা wbY©q। 

---- ---- সঠিকভার্ব 

সহর্েৌশলক 

সাংখ্যা wbY©q 

করর্ল। 

উশেশখত 

তাশলকা 

অ্ঙ্কন 

করর্ল  

 

গ গঠনকৃত 

সাংখ্যাটির্ক 

শ্রেিীয় এবাং 

আন্তজোশতক 

পদ্ধশতর্ত 

কর্থায় 

প্রকাি। 

 

যর্থাযর্থভার্ব েয় 

অ্র্ঙ্কর ক্ষুদ্রতে 

ও বৃহত্তে সাংখ্যা 

গঠন কর্র  

শ্রেিীয় পদ্ধশত ও 

আন্তজোশতক 

পদ্ধশতর্ত কর্থায় 

প্রকাি করর্ত  

পারর্ল। 

 শ্রেিীয় 

পদ্ধশতর্ত বা 

আন্তজোশতকভা

শ্রব কর্থায় 

প্রকাি 

করর্ল। 

েয় অ্র্ঙ্কর 

ক্ষুদ্রতে সাংখ্যা 

এবাং বৃহত্তে 

সাংখ্যা গঠন 

করর্ল। 

েয় 

অ্র্ঙ্কর 

ক্ষুদ্রতে 

সাংখ্যা বা 

বৃহত্তে 

সাংখ্যা 

গঠন 

করর্ল। 

  

ঘ শনর্ োশরত 

সাংখ্যাসমূহ  

২, ৩ ও ৪ 

দ্বারা শবভাজয 

শকনা যাচাই।  

যর্থাযর্থভার্ব 

ক্ষুদ্রতে সাংখ্যাটি 

wbY©q c~e©K  ২, 

৩ ও ৪ দ্বারা 

শবভাজয শকনা 

যাচাই করর্ত 

পারর্ল। 

ক্ষুদ্রতে 

সাংখ্যাটির্ক 

শ্রয শ্রকান 

দুইটি সাংখ্যা 

দ্বারা শবভাজয 

শকনা যাচাই 

করর্ত পর্রর্ল 

ক্ষুদ্রতে 

সাংখ্যাটির্ক ২ 

বা, ৩ বা ৪ 

দ্বারা শবভাজয 

শকনা যাচাই 

করর্ত পারর্ল 

চার 

অ্র্ঙ্কর 

ক্ষুদ্রতে 

সাংখ্যা 

গঠন 

করর্ত 

পারর্ল 

  

ঙ সাংখ্যা ত্রর্য়র 

ল.সা.গু. ও 

গ.সা.গু. 

শনি েয়। 

h_v_© সোর্ান 

করর্ত পারর্ল। 

সঠিক 

ল.সা.গু. ও 

গ.সা.গু. 

wbY©q । 

সঠিক ল.সা.গু. 

বা গ.সা.গু. 

(শ্রযর্কান ১টি) 

wbY ©q করর্ত 

পারর্ল। 

শ্রযৌশগক 

সাংখ্যা 

যাচাই 

করর্ত 

পারর্ল 

 

  

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর 1৭ 

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 

১২ 

 

২২ 

 

২৪ 

 



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

শ্রেশি: ৭ম শবষয়: গশিত 
 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

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

01 প্রর্থে অ্ধ্যায়ঃ 

(মূলে ও অ্মূলে 

সাংখ্যা) 

 

মূলে ও অ্মূলে 

সাংখ্যার র্ারিা 

এবাং শবশভন্ন 

র্রর্ির সাংখ্যার 

বগ েমূল শনি েয় 

 

 

১. মূলে ও অ্মূলে 

সাংখ্যা িনাক্ত 

করর্ত পারর্ব 

 

২. উৎপােক ও 

ভাগ প্রশিয়ার 

োধ্যর্ে বগ েমূল 

শনি েয় করর্ত 

পারর্ব 

 

৩. সাংখ্যার বগ েমূল 

শনি েয় পদ্ধশতগুর্লা 

প্রর্য়াগ কর্র বাস্তব 

জীবর্ন সেস্যার 

সোর্ান করর্ত 

পারর্ব 

আশেনা শ্রবগে উচ্চ শবদ্যালর্য়র 

১০৮০ জন শিক্ষার্থীর্ের 

প্রাতযশহক সোর্বর্ি সাজার্ত 

শগর্য় শিক্ষক শ্রেখর্লন তার্েরর্ক 

বগ োকার্র সাজার্না যায় না। 

ক. , ০, ৫,  

মূলে ও অ্মূলে সাংখ্যা শচশিত 

কর্র কারি শলখ। 

 

খ. কেপর্ক্ষ কতজন শিক্ষার্থী 

শ্রযাগ শের্ল শিক্ষার্থীর েলর্ক 

বগ োকার্র সাজার্না যার্ব?  

 

গ. শিক্ষার্থী সাংখ্যার্ক শ্রকান 

ক্ষুদ্রতে পূি ে সাংখ্যা দ্বারা ভাগ 

করর্ল ভাগফল পূি েবগ ে সাংখ্যা 

হর্ব? 

 

ঘ. শিক্ষার্থী সাংখ্যার্ক দুই 

েিশেক স্থান পয েন্ত বগ েমূল শনি েয় 

কর। 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 0 

ক মূলে ও অ্মূলে 

সাংখ্যা কারিসহ 

শচশিতকরি 

- মূলে ও অ্মূলে 

সাংখ্যা হওয়ার 

কারি শলখর্ত 

পারর্ল 

সবগুর্লা 

মূলে ও 

অ্মূলে 

সাংখ্যা 

শচশিত 

করর্ত 

পারর্ল 

শ্রযর্কার্না দুইটি 

মূলে বা অ্মূলে 

সাংখ্যা শচশিত 

করর্ত পারর্ল 

  

খ বগ োকার্র সাজার্নার 

োধ্যর্ে নতুন 

শিক্ষার্থী সাংখ্যা 

শনি েয় 

- শনর্ি েয় শিক্ষার্থী 

সাংখ্যা শনি েয় 

করর্ত পারর্ল 

বগ েমূল 

শনি েয় 

করর্ত 

পারর্ল 

বগ েমূল শনর্ি েয়র 

কাঠার্ো 

সঠিকভার্ব 

শলখর্ত পারর্ল 

  

গ বগ েমূল শনি ের্য়র 

পদ্ধশত ব্যবহার কর্র 

শনর্ি েয় ক্ষুদ্রতে পূি ে 

সাংখ্যাটি শনি েয়  

- ক্ষুদ্রতে পূি ে 

সাংখ্যাটি শনি েয় 

করর্ত পারর্ল 

বগ েমূল 

শনি েয় 

করর্ত 

পারর্ল 

বগ েমূল শনর্ি েয়র 

কাঠার্ো 

সঠিকভার্ব 

শলখর্ত পারর্ল 

  

ঘ ভাগ প্রশিয়ায় 

বগ েমূল শনি েয় 

বগ েমূল দুই 

েিশেক স্থান 

পয েন্ত (আসন্ন) 

শনি েয় করর্ত 

পারর্ল 

বগ েমূল শতন 

েিশেক স্থান 

পয েন্ত শনি েয় 

করর্ত পারর্ল 

বগ েমূর্লর 

কাঠার্ো 

সঠিক 

র্থাকর্ল 

বগ েমূল শনি ের্য়র 

শ্রজাড়া 

অ্ঙ্কগুর্লা 

সঠিকভার্ব 

শের্ত পারর্ল 

  

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১৩ 

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: গশিত 
 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

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

1 শদ্বতীয় অ্ধ্যায় : 

(মুনাফা) 

 

সরল মুনাফা ও 

চিবৃশদ্ধ মুনাফার 

আন্তঃসম্পকে শনি েয় 

 

 

 

 

১। মুনাফা কী তা 

বি েনা করর্ত পারর্ব। 

২। সরল ও চিবৃশদ্ধ 

মুনাফার হার ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ব। 

৩। ব্যাাংর্কর শহসাব 

শববরিী ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ব। 

ফাশবহা স্কুল শ্রর্থর্ক উপবৃশত্ত বাবে ৩২০০ 

টাকা এবাং তার ভাই সাশকব বৃশত্ত বাবে 

শকছু টাকা শ্রপল। তারা উভর্য় ৫% হার 

মুনাফায় প্রাপ্ত টাকা একই ব্যাাংর্ক ২ 

বের্রর জন্য জো রাখর্লা। 

ক) একই হার মুনাফায় কত বের্র 

ফাশবহার টাকা মুনাফা-আসর্ল শ্রেড়গুি 

হর্ব। 

খ) সাশকর্বর টাকার সরল মুনাফা ও 

চিবৃশদ্ধ মুনাফার পার্থ েকয ১০ টাকা হর্ল 

শ্রস কত টাকা বৃশত্ত শ্রপর্য়শেল? 

গ) সাশকব প্রাপ্ত বৃশত্তর টাকা শের্য় একটি 

ঘশড় শকর্ন, কত টাকায় শবিয় করর্ল 

১৫% লাভ হর্ব? 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 0 

ক সরল 

মুনাফার 

সূর্ত্রর 

ব্যবহার 

 

প্রেত্ত তথ্য ও 

সূত্র  ব্যবহার 

কর্র সঠিক 

োন শনি েয় 

করর্ত 

পারর্ল 

মুনাফা-

আসল ও 

মুনাফা শ্রবর  

করর্ত 

পারর্ল 

মুনাফা  বা 

মুনাফা-আসল 

শ্রবর  করর্ত 

পারর্ল 

তথ্য উপস্থাপন 

করর্ত পারর্ল 

  

খ সরল ও 

চিবৃশদ্ধ 

মুনাফার 

পার্থ েকয 

শনি েয় 

প্রেত্ত তথ্য ও 

সূত্র  ব্যবহার 

কর্র সঠিক 

োন শনি েয় 

করর্ত 

পারর্ল 

সরল মুনাফা  

ও চিবৃশদ্ধ 

মুনাফা  শ্রবর 

করর্ত 

পারর্ল 

সরল মুনাফা  

ও চিবৃশদ্ধর 

শ্রক্ষর্ত্র 

সবৃশদ্ধমূল শ্রবর 

করর্ত পারর্ল 

সরল মুনাফা   

অ্র্থবা 

চিবৃশদ্ধর 

শ্রক্ষর্ত্র 

সবৃশদ্ধমূল শ্রবর 

করর্ত পারর্ল 

  

গ লাভ-ক্ষশত 

শনি েয় 

 

 

  প্রেত্ত তথ্য ও 

সূত্র  ব্যবহার 

কর্র সঠিক 

োন শনি েয় 

করর্ত পারর্ল 

লভযাাংি শ্রবর 

করর্ত পারর্ল 

  

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 শবষয়: গশিত 
 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 
অ্যাসাইনর্েন্ট 

শিখনফল/ 

 শবষয়বস্তু 

শনর্ে েিনা 

(সাংর্কত/র্াপ/পশরশর্) 
মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) 

েন্তব্য 

01 শির্রানাে: ‡mU I dvskb msµvšÍ mgm¨v  

  

 

abvZœK c~Y© msL¨v Ges 

}; 

 

    Ges 

}; 

 

 . 

 

 

 

অ্ধ্যায় -২ 

(শ্রসট ও ফাাংিন) 

 শ্রসট ও উপর্সর্টর 

র্ারিা ব্যাখ্যা কর্র 

প্রতীর্কর সাহার্ে 

প্রকাি করর্ত পারর্ব। 

 শ্রসট প্রকার্ির পদ্ধশত 

বি েনা করর্ত পারর্ব। 

 িশক্ত শ্রসট ব্যাখ্যা 

করর্ত এবাং দুই ও 

শতন সেস্যশবশিষ্ট 

শ্রসর্টর িশক্ত শ্রসট 

গঠন করর্ত পারর্ব। 

 িের্জাড় ও  

কার্তেসীয়  গুিজ 

ব্যাখ্যা করর্ত পারর্ব। 

  Aš̂q I dvskb 

e¨vL¨v Ki‡Z I MVb 

Ki‡Z cvi‡e 

 

১)   ‡mUwU‡K ZvwjKv c×wZ‡Z cÖKvk 

Ki|  

প্রশ্ন 
শনর্ে েিনা 

নম্বর  

1। 
 ZvwjKv c×wZ‡Z cÖKvk 

0২ 

 Dcv`vb wPwýZKiY 
0১ 

২)  wbY©q K‡i †`LvI †h,  

 Gi Dcv`vb msL¨v  ‡K mg_©b K‡i| 

2। 
 Dcv`vb msL¨vi mgZv †`Lv‡bv 

 

04 

wbw`©óKiY 
03 

  wbY©q  02 

   wbY©q 01 

৩)  

Ges  ‡mUwU‡K ZvwjKv 

c×wZ‡Z cÖKvk Ki |  

3।     wbY©q 
03 

  ‡m‡U  I  Gi Dcv`vb 

wPwýZKiY 

02 

  ‡m‡U  A_ev  Gi Dcv`vb 

wPwýZKiY 

 01 

৪)   Gi gvb wbY©q Ki| 

4।   মান নির্ণয় ০৩ 

 dvsk‡bi gvb emv‡bv 
02 

 wbY©q 

 01 

  

 †gvU  

 

 অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর 

12 

 

 10 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 

শ্রেশি: ১০ম শবষয়: গশিত 
 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 
অ্যাসাইনর্েন্ট 

শিখনফল/ 

 শবষয়বস্তু 

শনর্ে েিনা 

(সাংর্কত/র্াপ/পশরশর্) 
মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) 

েন্তব্য 

01 শির্রানাে: বৃত্ত সাংিান্ত উপপাদ্য প্রোি ও 

প্রর্য়াগ 

 

 

 

 

 

শচর্ত্র,  এবাং  

 

১। বৃত্ত সাংিান্ত উপপাদ্য 

প্রোি করর্ত পারর্ব। 

 

২। বৃত্ত সাংিান্ত শবশভন্ন 

সেস্যা সোর্ার্ন 

উপপাদ্যগুর্লা প্রর্য়াগ 

করর্ত পারর্ব। 

 

১)  

 প্রোি কর্রা শ্রয,  বৃত্তটির শ্রকন্দ্র।  

 (শত্রভুর্জর সব েসেতা ব্যবহার কর্র  শবন্দু 

হর্ত  শবন্দুগুর্লার দূরত্ব যাচাই 

করর্ব।) 

প্রশ্ন শনর্ে েিনা নম্বর  

1।  বৃত্তটির শ্রকন্দ্র  প্রোি  0২ 

 দুইটি শত্রভুজ সব েসে প্রোি 

0১ 

২) 

  শ্রকন্দ্রশবশিষ্ট বৃত্তটির  

হর্ল, প্রোি কর শ্রয,  

  

2।   প্রোি  04 

 শত্রভুজ দুইটি সব েসে প্রোি 03 

  প্রোি  02 

  এর অ্র্র্ েক প্রোি  01 

৩) 

 শ্রকন্দ্রশবশিষ্ট বৃত্তটির 

 এবাং 

  হর্ল,   এর 

োন শনি েয় কর্রা  | 

3।   এর োন শনি েয়  04 

 উৎপাের্ক শবর্েষি  03 

  এর শদ্বঘাত সেীকরি গঠন  02 

  এর োন শনি েয়  
01 

৪)  

 বৃত্তটির শ্রকন্দ্র এবাং  

হর্ল, প্রোি কর শ্রয,  একটি সেবাহু 

শত্রভুজ। 

4।    সেবাহু শত্রভুজ প্রোি 0৪ 

  এর োন শনি েয় ০৩ 

  এর োন শনি েয়  02 

 প্রর্য়াজনীয় অ্ঙ্কন  01 

                      শ্রোট    

 অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর 14  

 10 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 


