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২০২১ সালের এসএসসস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সশক্ষার্থীলের জন্য
অযাসাইনলেন্ট
সিষয়: িাংোলেলশর ইসিহাস ও সিশ্বসভ্যিা
সিষয় ককাড: ১৫৩

২০২১ সালের এসএসসস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সশক্ষার্থীলের জন্য অযাসাইনলেন্ট
সিষয়: িাংোলেলশর ইসিহাস ও সিশ্বসভ্যিা
অযাসাইনলেন্ট
নম্বর, অধ্যায়
ও অধ্যালয়র
সশলরানাে

1
প্রর্থে অধ্যায়:
ইসিহাস
পসরসিসি

অযাসাইনলেন্ট

সশখনফে/
সিষয়িস্তু

“োনি জীিলন  ইসিহাস ও
ইসিহাস”
ঐসিলহযর ধারণা,
শীষ েক প্রিন্ধ
স্বরূপ ও পসরসর
(৩০০ শলের
ব্যাখ্যা করলি
েলধ্য)
পারলি;
 ইসিহালসর
উপাোন ও
প্রকারলভ্ে িণ েনা
করলি পারলি;
 ইসিহাস ও
ঐসিলহযর প্রসি
আগ্রহী হলি

সিষয় ককাড: ১৫৩
সনলে েশনা
(সংলকি/ধাপ/পসরসধ)
 ইসিহাস ও ঐসিলহযর
ব্যাখ্যা
 ইসিহাস রিনার
উপকরণ (সেসখি ও
অসেসখি),
প্রকারলভ্ে ব্যাখ্যা
 ইসিহালসর গুরুত্ব
ব্যাখ্যা
 োনিজীিলন
ইসিহাস িি োর
প্রলয়াজনীয়িা
সিলেষণ

স্তর: এসএসসস
মূল্যায়ন সনলে েশনা (রুসিক্স)

সনলে েশক
ক) ইসিহাস ও
ঐসিলহযর ব্যাখ্যা

মন্তব্য

পারেসশেিার োত্রা/নম্বর
৪
ইসিহাস ও ঐসিলহযর
ব্যাখ্যা যর্থাযর্থ হলয়লে

৩
ইসিহাস ও ঐসিলহযর
ব্যাখ্যা অসধকাংশ সঠিক
হলয়লে
ইসিহাস রিনার
উপকরণসমূহ ও
প্রকারলভ্ে
অসধকাংশভ্ালি উপস্থাপন
কলরলে

২
ইসিহাস ও ঐসিলহযর
ব্যাখ্যা আংসশকভ্ালি
সঠিক হলয়লে
ইসিহাস রিনার
উপকরণসমূহ ও
প্রকারলভ্ে
আংসশকভ্ালি উপস্থাপন
কলরলে

খ) ইসিহাস রিনার
উপকরণ ও
প্রকারলভ্ে ব্যাখ্যা

ইসিহাস রিনার
উপকরণসমূহ ও
প্রকারলভ্ে সঠিকভ্ালি
সেসপিদ্ধ কলরলে

গ) ইসিহালসর গুরুত্ব
ব্যাখ্যা

ইসিহালসর গুরুত্ব যর্থাযর্থ
ব্যাখ্যা কলরলে

ইসিহালসর গুরুত্ব
অসধকাংশ ব্যাখ্যা কলরলে

ইসিহালসর গুরুলত্বর
আংসশক ব্যাখ্যা কলরলে

ঘ) োনিজীিলন
ইসিহাস িি োর
প্রলয়াজনীয়িা

োনিজীিলন
ইসিহাস িি োর
প্রলয়াজনীয়িা সঠিকভ্ালি
সিলেষণ কলরলে

োনিজীিলন ইসিহাস
িি োর প্রলয়াজনীয়িা
অসধকাংশ সিলেষণ
কলরলে

োনিজীিলন ইসিহাস
িি োর প্রলয়াজনীয়িা
আংসশক সিলেষণ
কলরলে

১
ইসিহাস ও ঐসিলহযর
ব্যাখ্যা অস্পষ্ট
ইসিহাস রিনার
উপকরণসমূহ ও
প্রকারলভ্ে সম্পলকে
যর্থাযর্থ উপস্থাপন হয়
সন
ইসিহালসর গুরুলত্বর
ব্যাখ্যা যর্থাযর্থ হয় সন
োনিজীিলন ইসিহাস
িি োর প্রলয়াজনীয়িা
সিলেষণ অস্পষ্ট
কোট

অযাসাইনলেলন্ট িরাদ্দকৃি নম্বর: ১৬
যথাযথ- ৮০-১০০%, অধিকাাংশ- ৬০-৭৯%, আাংধশক- ৪০-৫৯%, অস্পষ্ট- 39% এর ধিচে

নম্বলরর ব্যাসি
13-16
11-12
08-10

েন্তব্য
অসি উত্তে
উত্তে
ভ্ালো

0-07

অগ্রগসি প্রলয়াজন

ককার

েন্তব্য

২০২১ সালের এসএসসস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সশক্ষার্থীলের জন্য অযাসাইনলেন্ট
সিষয়: িাংোলেলশর ইসিহাস ও সিশ্বসভ্যিা
অযাসাইনলেন্ট
নম্বর, অধ্যায়
ও অধ্যালয়র
সশলরানাে
২
সিিীয়
অধ্যায়:
সিশ্বসভ্যিা
(ধমশর, সসন্ধু,
সগ্রক ও করাে)

অযাসাইনলেন্ট

সশখনফে/
সিষয়িস্তু

সসন্ধু সভ্যিার  সসন্ধুসভ্যিার
আর্থ ে-সাোসজক
আসিষ্কালরর
কাসহনী ও
অিস্থার
কভ্ৌলগাসেক
সিলেষণপূি েক এ
অিস্থান জানলি
সভ্যিার নগর
পারলি;
পসরকল্পনার
সালর্থ কিাোর  সসন্ধুসভ্যিার
রাজননসিক,
সনজ এোকার
আর্থ েসাোসজক
নগর
ও ধেীয় অিস্থা
পসরকল্পনার
িণ েনা করলি
তুেনামূেক সিত্র
পারলি;
উপস্থাপন
 সভ্যিার
সিকালশ
সসন্ধুসভ্যিার
নগর
পসরকল্পনা,
সশল্পকো ও
ভ্াকলয ের িণ েনা
করলি পারলি।

সিষয় ককাড: ১৫৩
সনলে েশনা
(সংলকি/ধাপ/পসরসধ)
 সসন্ধুসভ্যিার পটভূসে
িণ েনা, কভ্ৌলগাসেক অিস্থান
সিসিিকরণ এিং
সেয়কাে সনণ েয় করা;
 সসন্ধুসভ্যিার সাোসজক ও
অর্থ েননসিক অিস্থা
সিলেষণ;
 সসন্ধুসভ্যিার নগর (হরপ্পা
ও েলহলজাোলরা) এিং
কিাোর সনজ এোকার
(ওয়াড/ে কপৌর
শহর/উপলজো শহর) নগর
পসরকল্পনার সাদৃশ্য
সৃজিশীলতার সাচথ
সিলেষণ করা;
 সসন্ধুসভ্যিার নগর (হরপ্পা
ও েলহলজাোলরা) এিং
কিাোর সনজ এোকার
(ওয়াড/ে কপৌর
শহর/উপলজো শহর) নগর
পসরকল্পনার বিসাদৃশ্য
ধিচেষণ কলর েলকর
োধ্যলে তুলে ধরা।

স্তর: এসএসসস
মূল্যায়ন সনলে েশনা (রুসিক্স)

সনলে েশক

মন্তব্য

পারেসশেিার োত্রা/নম্বর
৪

৩

২

১
সসন্ধুসভ্যিার পটভূসে
িণ েনা, কভ্ৌলগাসেক অিস্থান
সিসিিকরণ এিং
সেয়কাে সনণ েলয় িলের
সঠিকিা ও
ধারািাসহকিার অভ্াি
র্থাকলে

ক) পটভূসে,
কভ্ৌলগাসেক
অিস্থান ও
সেয়কাে

সসন্ধুসভ্যিার পটভূসে
িণ েনা, কভ্ৌলগাসেক অিস্থান
সিসিিকরণ এিং
সেয়কাে সনণ েয় যর্থাযর্থ
হলে

সসন্ধুসভ্যিার পটভূসে িণ েনা,
কভ্ৌলগাসেক অিস্থান
সিসিিকরণ এিং সেয়কাে
সনণ েয় অসধকাংশ হলে

সসন্ধুসভ্যিার পটভূসে
িণ েনা, কভ্ৌলগাসেক অিস্থান
সিসিিকরণ এিং
সেয়কাে সনণ েয় আংসশক
হলে

খ) আর্থ েসাোসজক
অিস্থার
সিলেষণ

সসন্ধুসভ্যিার আর্থ-ে
সাোসজক অিস্থার সিলেষণ
যর্থাযর্থ হলে।

সসন্ধুসভ্যিার আর্থ-ে
সাোসজক অিস্থার সিলেষণ
অসধকাংশই হলে

সসন্ধুসভ্যিার আর্থ-ে
সাোসজক অিস্থার
সিলেষণ আংসশক হলে

আর্থ ে-সাোসজক অিস্থার
সিলেষণ কযৌসিক না হলে

গ) নগর
পসরকল্পনার
সাদৃশ্য

সসন্ধুসভ্যিার নগর
পসরকল্পনার সালর্থ
সশক্ষার্থীর সনজ এোকার
নগর পসরকল্পনার সাদৃশ্য
সিলেষণ যর্থাযর্থ হলে ও
সৃজনশীেিা র্থাকলে।

সসন্ধুসভ্যিার নগর
পসরকল্পনার সালর্থ সশক্ষার্থীর
সনজ এোকার নগর
পসরকল্পনার সাদৃশ্য সিলেষণ
যর্থাযর্থ হলেও
সৃজনশীেিার অভ্াি
পসরেসক্ষি হলে।

সসন্ধুসভ্যিার নগর
পসরকল্পনার সালর্থ
সশক্ষার্থীর সনজ এোকার
নগর পসরকল্পনার সাদৃশ্য
সিলেষণ আংসশক এিাং
সৃজিশীলতার অভাি
পধরলধিত হচল।

ধসন্ধুসভযতার িগর
পধরকল্পিার সাচথ
ধশিাথীর ধিজ এলাকার
িগর পধরকল্পিার সাদৃশ্য
ধিচেষণ করচত িা
পারচল।

ঘ) নগর
পসরকল্পনার
বিসাদৃশ্য

সসন্ধুসভ্যিার নগর
পসরকল্পনার সালর্থ
সশক্ষার্থীর সনজ এোকার
নগর পসরকল্পনার বিসাদৃশ্য
সিসিি কলর েকসহ
উপস্থাপন করলে

সসন্ধুসভ্যিার নগর
পসরকল্পনার সালর্থ সশক্ষার্থীর
সনজ এোকার নগর
পসরকল্পনার বিসাদৃশ্য
সিসিি কলর েক োড়া
উপস্থাপন করলে

সসন্ধুসভ্যিার নগর
পসরকল্পনার সালর্থ
সশক্ষার্থীর সনজ এোকার
নগর পসরকল্পনার বিসাদৃশ্য
সিসিি কলর েক োড়া
উপস্থাপন করলে

সসন্ধুসভ্যিার নগর
পসরকল্পনার সালর্থ
সশক্ষার্থীর সনজ এোকার
নগর পসরকল্পনার বিসাদৃশ্য
সিসিি করলি না পারলে।
কোট

অযাসাইনলেলন্ট িরাদ্দকৃি নম্বরঃ ১৬

ককার

নম্বলরর ব্যাসি
13-16
11-12
08-10

েন্তব্য
অসি উত্তে
উত্তে
ভ্ালো

0-07

অগ্রগসি প্রলয়াজন

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U

welq: c`v_©weÁvb
welq †KvW: 136

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
welq: c`v_©weÁvb
A¨vmvBb‡g›U b¤^i,
Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
1
Aa¨vq 01 :
†fŠZ ivwk Ges
cwigvc

welq †KvW: 136
wb‡`©kbv
wkLbdj/
A¨vmvBb‡g›U
(ms‡KZ/ avc/
welqe¯Íy
cwiwa)
GKUv cª‡R‡±i g‡Wj ˆZwi Kivi Rb¨ †Zvgvi †gvUv AvU©  mij hš¿cvwZ
 cvV¨ eB‡qi 18†ccv‡ii cª‡qvRb| Avevi †KvwfW gnvgvwii Kvi‡Y
e¨envi K‡i
27 c„ôvq ewY©Z
†Zvgvi cwiwPZ †÷kbvwii †`vKvbwUI Lyj‡Qbv| †h
mylg AvK…wZi
Ask AbymiY
†`vKvbwU †Lvjv Av‡Q Zvi †`vKvwb Amvay e‡j †jvKvj‡q
e¯‘i †ÿÎdj
Ki|
`yb©vg Av‡Q | wKš‘ eva¨ n‡q Zvi KvQ †_‡KB †Zvgv‡K
I AvqZb
GLb KvMR wKb‡Z n‡e| †`vKvwb †Zvgv‡K †h KvMR
wbY©q Ki‡Z
w`‡q‡Q Zvi gvb 160 Mªvg/wg2 e‡j `vex Ki‡Q|
cvie|
g‡Wwjs KvM‡Ri cªwZ cvZvi mvBR 65 †mwg× 75 †mwg|
Zywg w¯’i Ki‡j †h †`vKvwbi K_vUv hvPvB K‡i †`L‡e|
evmvq †Zvgvi Kv‡Q †h gvcvi wdZv Av‡Q Zv w`‡q 2 †mwg
Gi †Qv‡Uv †Kv‡bv wKQyi cwigvc Kiv hvqbv| Avi †Zvgvi
evmvq ivbœvi gvjgkjv gvcvi Rb¨ †h wWwRUvj wbw³ Av‡Q
Zv‡Z 20 Mªv‡gi bx‡P †Kv‡bv fi †iKW© nq bv | Zvi
gv‡b 8 MÖv‡gi †Kv‡bv e¯‘i fi mwVKfv‡e gvc‡Z †M‡j
†Zvgv‡K 5wU e¯‘ wb‡Z n‡e| hv‡Z Zv‡`i mw¤§wjZ fi
40 MÖvg nq hv 20 MÖv‡gi ¸wYZK| †Zvgvi Ab¨ †Kv‡bv
hš¿ e¨env‡ii my‡hvM †bB|
(K) KvM‡Ri gvb †h GKK w`‡q gvcv n‡”Q Zvi gvÎv
KZ? 1
(L) wK‡jvMªv‡g gvc‡j GB gv‡bi GKK Kx `uvov‡e? 2
(M) G e¨vcv‡i wbwðZ nIqvi Rb¨ †Zvgv‡K Kgc‡¶
KZ¸‡jv KvMR wKb‡Z n‡e ? †Zvgvi wn‡m‡ei ¯^c‡¶
hy&w³ †`LvI| 3
(N) KvM‡Ri c¨v‡K‡Ui Mv‡q hw` gvb †jLv _v‡K
(120±.5) Mªvg/wg2 Zvi A_© n‡”Q gvbwU Avm‡j 119.5
n‡Z 120.5 GK‡Ki Gi gv‡S i‡q‡Q| GLv‡b P~ovšÍ
ÎæwUi gvb .5 GKK| †Zvgvi wbY©xZ gv‡bi KZUyKy m~¶¥
ev wbfz©j? 4

b¤^‡ii e¨vwß
09-10
07-08
06-05
0-04

¯Íi: GmGmwm
g~j¨vqb wb‡`©kbv (iæweª·)

wb‡`©kK

4

3

cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤^i
2

K) gvÎv

N) P~ovšÍ
cwigvc

GKK mn
mwVK
wn‡me
Ki‡Z
cvi‡j

1
gvÎv mgxKiY
wjL‡Z cvi‡j

wK‡jvMªv‡g
cwieZ©b
Ki‡Z cvi‡j

Gm AvB GKK
wjL‡Z cvi‡j

wn‡m‡ei
¯^c‡¶ hy&w³
‡`Lv‡Z
cvi‡j

mwVK msL¨v
wjL‡Z cvi‡j

‡h‡Kv‡bv msL¨v
wjL‡Z cvi‡j

mwVK
wn‡me
Ki‡Z
cvi‡j

wn‡me Ki‡Z
cvi‡j

m~¶¥Zv
cwigv‡ci
mgxKiY wjL‡Z
cvi‡j

L) Gm AvB
GKK

M) cwigvc

gšÍe¨

†gvU
A¨vmvB‡g‡›Ui Rb¨ eivÏK…Z b¤^i: 10

gšÍe¨
AwZDËg
DËg
fv‡jv
AMÖMwZ cÖ‡qvRb

†¯‹vi

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
welq: c`v_©weÁvb
A¨vmvBb‡g›U
b¤^i, Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
2
Aa¨vq 02: MwZ

welq †KvW: 136
A¨vmvBb‡g›U

wkLbdj/
welqe¯Íy

`y'Rb cª‡KŠkj wek¦we`¨vj‡qi fwZ© cix¶v_x©, iveŸx Avi mRj,
 MwZ m¤úwK©Z
cix¶vi nj eivei GKwU †mvRv iv¯Ívi Dci Aew¯’Z `ywU wfbœ
ivwkmg~‡ni
evmvq _v‡K| Zv‡`i‡K cix¶vi nj ‡M‡U 9Uvi g‡a¨ nvwRi n‡Z
g‡a¨
ejv n‡q‡Q - Gi ci †MU eÜ n‡q hv‡e| cix¶vi nj †_‡K
cvi¯úwiK
mR‡ji evmv hZ`yi, iveŸxi evmv Zvi †_‡K Av‡iv 200 wg `~‡i|
m¤úK© we‡kølY
wKš‘ mviv ivZ †R‡M †dmeywKs Kivi Kvi‡Y mR‡ji Nyg †_‡K
Ki‡Z cvie|
DV‡Z †`wi n‡q‡Q| †Kv‡bv iK‡g cwogwo K‡i bv¯Ív Avi gv-evevi
eKywb †L‡q evmvi †M‡U G‡m mRj †`‡L †h, w¯’i †e‡M iveŸx †n‡U
hv‡”Q Ges G †e‡M Pj‡j †m nj ‡M‡U wVK mg‡q †cŠQ‡e| wKš‘
fiv ‡c‡U mR‡ji c‡¶ m‡e©v”P 1 wg/‡m2 mgZ¡i‡Y 10 †m‡K‡Ûi
†ewk G¸‡bv Am¤¢e| Avi evKx mgqUvq †m GB m‡e©v”P †e‡Mi
A‡a©K gv‡b †`Šo‡Z cvi‡e | GLb mKvj 8Uv 58 wgwbU ev‡R|
Gfv‡e Pj‡j mRj cix¶vi n‡j †kl gyû‡Z© XyK‡Z cvi‡e|
(K) mR‡ji evmv cix¶vi nj n‡Z KZ `~‡i ? (2)
(L) iveŸx cix¶vi Av‡Mi iv‡Z wVK Ki‡jv †h †m evmv †_‡K
mKvj 8Uv 44 wgwb‡U †ei n‡e Avi mg‡e‡M P‡j mKvj 8Uv 55
Gi g‡a¨ n‡j †cŠQv‡e| Zvn‡j Zv‡K Kx †e‡M Pj‡Z n‡e? (2)
(M) GB †e‡M Pj‡Z wM‡q mRj‡`i †MU †cwi‡q 50 wgUvi
hvIqvi ci nVvr iveŸxi †Mvovjx gPKvq Avi Gi ci n‡Z iveŸx
c~e© †e‡Mi GK PZy_©vsk †e‡M Pj‡Z _v‡K Zvn‡j n‡j XyKvi Av‡M
mRj wK Zv‡K AwZµg Ki‡e? (4)
(N) GKwU †jLwP‡Î mKvj 8Uv 58 wgwbU n‡Z mKvj 9Uvi g‡a¨
iveŸx Avi mR‡ji iv¯Ív Ae¯’vb †`Lvq Ggb GKwU †jLwPÎ
Avu‡Kv| cª‡Z¨‡Ki Rb¨ †Zvgv‡K AšÍZ PviwU we›`yi ( me©‡gvU
AvUwU we›`y ) Ae¯’vb †`Lv‡Z n‡e| (2)

¯Íi: GmGmwm

wb‡`©kbv
(ms‡KZ/ avc/
cwiwa)
 cvV¨ eB‡qi 1927 c„ôvq ewY©Z
Ask AbymiY
Ki|

g~j¨vqb wb‡`©kbv (iæweª·)

wb‡`©kK

cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤^i
4

3

K) `~iZ¡

L) †eM

M) `~iZ¡,
‡eM

n‡j XyK‡Z
cvi‡e
wKbv
mwVKfv‡e
e¨vL¨v
Ki‡Z
cvi‡j

mwVK
GKK mn
`~i‡Z¡i
gvb wbY©q
Ki‡Z
cvi‡j

N) †jLwPÎ

2
mwVK
GKKmn
`~i‡Z¡i gvb
wbY©q Ki‡Z
cvi‡j
‡e‡Mi gvb
wj‡L e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡j

†¯‹vi

1
`~iZ¡ wbY©‡qi mgxKiY
wjL‡Z cvi‡j

‡e‡Mi gvb wjL‡Z
cvi‡j

`~i‡Z¡i mv‡_
†eM‡K
m¤úwK©Z
Ki‡Z cvi‡j

`~i‡Z¡i mgxKiY
wjL‡Z cvi‡j

‡jLwP‡Î me©
†gvU AvUwU
we›`yi Ae¯’vb
mwVKfv‡e
†`Lv‡Z
cvi‡j

‡jLwPÎ A¼b Ki‡Z
cvi‡j

†gvU
A¨vmvB‡g‡›Ui Rb¨ eivÏK…Z b¤^i: 10

b¤^‡ii e¨vwß
09-10
07-08
06-05
0-04

gšÍe¨

gšÍe¨
AwZDËg
DËg
fv‡jv
AMÖMwZ cÖ‡qvRb

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨
A¨vmvBb‡g›U

welq: e¨emvq D‡`¨vM
welq †KvW: 143

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
welq: e¨emvq D‡`¨vM
A¨vmvBb‡g›U
b¤^i, Aa¨vq
I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

1
cÖ_g Aa¨vq:
e¨emvq
cwiwPwZ

A¨vmvBb‡g›U

evsjv‡`‡k
e¨emvq
m¤cÖmvi‡Y
e¨emvq
cwi‡e‡ki
cÖfve
we‡kølY|

welq †KvW: 143
wkLbdj/welqe¯‘
 e¨emv‡qi aviYv
e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡ev
 e¨emv‡qi
cÖKvi‡f` eY©bv
Ki‡Z cvi‡ev
 e¨emv‡qi Dci
cÖfve we¯ÍviKvix
cwi‡e‡ki
Dcv`vb¸‡jv
wPwýZ Ki‡Z
cvi‡ev|

¯Íi: GmGmwm
gšÍe¨

wb‡`©kbv

g~j¨vqb wb‡`©kbv (iæweª·)

(ms‡KZ/avc/cwiwa)
 cÖ‡qvR‡b Ges m¤¢e
n‡j wk¶K/
mncvVx/cwiwPZ
e¨emvqx /cwiR‡bi
KvQ †_‡K
(†gvevBj/B›Uvi‡b‡Ui
mvnv‡h¨) e¨emvq
cwi‡ek msµvšÍ
AwfÁZv †R‡b †bqv
†h‡Z cv‡i|

wb‡`©kK
K) e¨emv‡qi
aviYv
L) e¨emv‡qi
cÖKvi‡f`

4
D`vniYmn e¨emv‡qi
aviYv h_vh_fv‡e e¨vL¨v
Ki‡j
D`vniYmn e¨emv‡qi
cÖKvi‡f` Q‡K cÖ`k©bmn
wkí, evwYR¨ I cÖZ¨¶
†mevi e¨vL¨v Ki‡j

 e¨emv‡qi aviYv e¨vL¨v
Ki‡Z n‡e |

M) e¨emvq
cwi‡ek Gi
aviYv

D`vniYmn e¨emvq
cwi‡e‡ki aviYv
mwVKfv‡e e¨vL¨v Ki‡j

 e¨emv‡qi cÖKvi‡f`
Q‡K cÖ`k©b K‡i
e¨vL¨v Ki‡Z n‡e |

N) e¨emvq
cwi‡e‡ki
Dcv`vb

e¨emvq cwi‡e‡ki
Dcv`vb¸‡jv h_vh_fv‡e
Q‡K Dc¯’vcb Ki‡j

O) evsjv‡`‡k
e¨emvwqK
cwi‡e‡ki
cÖfve

evsjv‡`‡ki e¨emvq
evwY‡R¨i Dci cÖfve
we¯ÍviKvix cwi‡e‡ki
4wU Dcv`vb D`vniYmn
e¨vL¨v Ki‡j

 e¨emvq cwi‡ek Gi
aviYv e¨vL¨v Ki‡Z
n‡e |
 evsjv‡`‡k e¨emvwqK
cwi‡ek Gi
Dcv`vb¸wj e¨vL¨v
Ki‡Z n‡e|

cvi`wk©Zvi gvÎv/ b¤^i
3
2
D`vniYmn e¨emv‡qi
e¨emv‡qi aviYvi
aviYvi AwaKvsk e¨vL¨v
AvswkK e¨vL¨v Ki‡j
Ki‡j
e¨emv‡qi cÖKvi‡f` Q‡K e¨emv‡qi cÖKvi‡f` Q‡K
cÖ`k©bmn wkí, evwYR¨ I cÖ`k©bmn wkí, evwYR¨ I
cÖZ¨¶ †mevi D`vniY
cÖZ¨¶ †mevi g‡a¨
Qvov e¨vL¨v Ki‡j
†h‡K‡bv `ywUi e¨vL¨v
Ki‡j
D`vniYmn e¨emvq
D`vniYmn e¨emvq
cwi‡e‡ki aviYvi e¨vL¨v
cwi‡e‡ki aviYvi e¨vL¨v
AwaKvsk mwVK n‡j
AvswkK mwVK n‡j
e¨emvq cwi‡e‡ki
Dcv`vb¸‡jv
avivevwnKfv‡e Q‡K
Dc¯’vcb bv Ki‡j
evsjv‡`‡ki e¨emvq
evwY‡R¨i Dci cÖfve
we¯ÍviKvix cwi‡e‡ki 3wU
Dcv`vb D`vniYmn
e¨vL¨v Ki‡j

eivÏK…Z b¤^i: 20
h_vh_: 80-100% , AwaKvsk: 60-79% , AvswkK 50-69%
b¤^‡ii e¨vwß
16-20
14-15
10-13
0-09

gšÍe¨
AwZ DËg
DËg
fv‡jv
AMÖMwZ cÖ‡qvRb

e¨emvq cwi‡e‡ki
Dcv`vb¸‡jv AvswkK
Q‡K Dc¯’vcb Ki‡j
evsjv‡`‡ki e¨emvq
evwY‡R¨i Dci cÖfve
we¯ÍviKvix cwi‡e‡ki
2wU Dcv`vb e¨vL¨v Ki‡j

†¯‹vi
1
ïay e¨emv‡qi
msÁv wjL‡j
ïay e¨emv‡qi
cÖKvi‡f` wjL‡j

ïay e¨emvq
cwi‡e‡ki msÁv
wjL‡j
ïayy e¨emvq
cwi‡e‡ki
Dcv`vb¸‡jvi bvg
wjL‡j
evsjv‡`‡ki
e¨emvq evwY‡R¨i
Dci cÖfve
we¯ÍviKvix
cwi‡e‡ki 1wU
Dcv`vb e¨vL¨v
Ki‡j
†gvU

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
welq: e¨emvq D‡`¨vM
A¨vmvBb‡g›U
b¤^i, Aa¨vq
I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

2
wØZxq Aa¨vq:
e¨emvq
D‡`¨vM I
D‡`¨v³v

A¨vmvBb‡g›U
evsjv‡`‡ki
Av_©-mvgvwRK
Dbœq‡b
e¨emvq
D‡`¨v†Mi
f~wgKv
wbiƒcY

welq †KvW: 143
wkLbdj/
welqe¯‘

 D‡`¨vM I
e¨emvq
D‡`¨v‡Mi
aviYv e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡ev
 e¨emvq
D‡`¨vM M‡o
DVvi AbyK~j
cwi‡ek eY©bv
Ki‡Z cvi‡ev
 e¨emvq
D‡`¨v‡Mi
ˆewkó¨ I
Kvh©vewj eY©bv
Ki‡Z cvi‡ev
 evsjv‡`‡ki
Av_©-mvgvwRK
Dbœq‡b
e¨emvq
D‡`¨v†Mi
¸iæZ¡ e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡ev

¯Íi: GmGmwm

wb‡`©kbv
(ms‡KZ/avc/cwiwa
)
 D‡`¨vM I e¨emvq
D‡`¨vM Gi aviYv
w`‡Z n‡e
 e¨emvq D‡`¨vM
M‡o DVvi AbyK~j
cwi‡e‡ki eY©bv
w`‡Z n‡e
 e¨emvq D‡`¨v‡Mi
ˆewkó¨ eY©bv
Ki‡Z n‡e
 Av_©-mvgvwRK
Dbœq‡b e¨emvq
D‡`¨v‡Mi ¸iæZ¡
e¨vL¨v Ki‡Z n‡e

g~j¨vqb wb‡`©kbv (iæweª·)

4
D`vniYmn D‡`¨vM I
e¨emvq D‡`¨v‡Mi aviYv
h_vh_fv‡e e¨vL¨v
Ki‡j
e¨emv‡qi AbyK~j
cwi‡e‡ki 6wU Dcv`vb
h_vh_fv‡e e¨vL¨v
Ki‡j
e¨emvq D‡`¨v‡Mi 8wU
ˆewkó¨ h_vh_fv‡e
e¨vL¨v Ki‡j

cvi`wk©Zvi gvÎv/ b¤^i
3
2
D`vniYmn D‡`¨vM I D`vniYmn D‡`¨vM
e¨emvq D‡`¨v‡Mi
I e¨emvq D‡`¨v‡Mi
aviYvi e¨vL¨v
aviYvi e¨vL¨v
AwaKvsk mwVK n‡j
AvswkK mwVK n‡j
e¨emv‡qi AbyK~j
e¨emv‡qi AbyK~j
cwi‡e‡ki 5wU
cwi‡e‡ki 4wU
Dcv`vb mwVKfv‡e
Dcv`vb mwVKfv‡e
e¨vL¨v Ki‡j
e¨vL¨v Ki‡j
e¨emvq D‡`¨v‡Mi (6- e¨emvq D‡`¨v‡Mi
7)wU ˆewkó¨
(3-5)wU ˆewkó¨
mwVKfv‡e e¨vL¨v
e¨vL¨v Ki‡j
Ki‡j

Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b
e¨emvq D‡`¨v‡Mi 4wU
¸iæZ¡¡ h_vh_fv‡e e¨vL¨v
Ki‡j

Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b
e¨emvq D‡`¨v‡Mi 3wU
¸iæZ¡¡ mwVKfv‡e
e¨vL¨v Ki‡j

wb‡`©kK
K) D‡`¨vM I
e¨emvq D‡`¨v‡Mi
aviYv
L) e¨emvq D‡`¨vM
M‡o DVvi AbyK~j
cwi‡ek
M) e¨emvq
D‡`¨v‡Mi ˆewkó¨

N) Av_©-mvgvwRK
Dbœq‡b e¨emvq
D‡`¨v‡Mi ¸iæZ¡

gšÍe¨

Av_©-mvgvwRK
Dbœq‡b e¨emvq
D‡`¨v‡Mi 2wU ¸iæZ¡¡
mwVKfv‡e e¨vL¨v
Ki‡j

†¯‹vi
1
ïay D‡`¨vM I
e¨emvq D‡`¨v‡Mi
msÁv wjL‡j
e¨emv‡qi AbyK~j
cwi‡e‡ki (1-3) wU
Dcv`vb mwVKfv‡e
e¨vL¨v Ki‡j
e¨emvq D‡`¨v‡Mi
(1-2)wU ˆewkó¨
e¨vL¨v Ki‡j
Av_©-mvgvwRK
Dbœq‡b e¨emvq
D‡`¨v‡Mi 1wU ¸iæZ¡¡
e¨vL¨v Ki‡j
†gvU

eivÏK…Z b¤^i:16
h_vh_: 80-100% , AwaKvsk: 60-79% , AvswkK 50-69%

b¤^‡ii e¨vwß
13-16
11-12
08-10
0-07

gšÍe¨
AwZ DËg
DËg
fv‡jv
AMÖMwZ cÖ‡qvRb

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨
A¨vmvBb‡g›U

welq: f~‡Mvj I cwi‡ek
welq †KvW: 110

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
welq: f~‡Mvj I cwi‡ek
A¨vmvBb‡g›U
b¤^i, Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
01
cÖ_g Aa¨vq:
f~‡Mvj I
cwi‡ek

welq †KvW: 110

A¨vmvBb‡g›U

wkLbdj/welqe¯‘

f~‡Mvj I
cwi‡e‡ki
ga¨Kvi
m¤úK© welqK
cÖwZ‡e`b
cÖYqb

 f~‡Mvj I
cwi‡e‡ki
aviYv e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡e
 f~‡Mv‡ji cwiwa
eY©bv Ki‡Z
cvi‡e
 f~‡Mvj I
cwi‡e‡ki
Dcv`vbmg~‡ni
AvšÍ:m¤úK©
we‡kølY Ki‡Z
cvi‡e

wb‡`©kbv
(ms‡KZ/avc/cwiwa)
 cvV¨cyšÍK/ wk¶K
(‡gvevBj/AbjvB‡b)
†hvMv‡hvM K‡i †bqv
†h†Z cv‡i|
 cÖ‡qvR‡b B›Uvi‡bU
†_‡KI mnvqZv †bqv
†h‡Z cv‡i|
 f~‡Mv‡ji aviYv,
cwi‡e‡ki aviYv eY©bv
Ki‡Z n‡e|
 f~‡Mv‡ji cwiwa eY©bv
Ki‡Z n‡e|
 f~‡Mv‡ji kvLv Ges
cwi‡e‡ki Dcv`vb I
cÖKvi‡f` eY©bv Ki‡Z
n‡e|
 f~‡Mvj I cwi‡e‡ki
Dcv`vbmg~‡ni
AvšÍ:m¤úK© we‡kølY

¯Íi: GmGmwm
gšÍe¨

g~j¨vqb wb‡`©kbv (iæweª·)

wb‡`©kK

†¯‹vi

cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤^i
4

3

2

1

K) f~‡Mv‡ji
aviYv

f~‡Mv‡ji aviYv I
h_vh_ wj‡L‡Q

f~‡Mv‡ji aviYv I
AwaKvsk wj‡L‡Q

f~‡Mv‡ji aviYv
AvswkK wj‡L‡Q

-

L) cwi‡e‡ki
aviYv

cwi‡e‡ki aviYv
h_vh_ wj‡L‡Q

cwi‡e‡ki aviYv
AwaKvsk wj‡L‡Q

cwi‡e‡ki aviYv
AvswkK wj‡L‡Q

-

f~‡Mv‡ji cwiwa I
kvLv h_vh_ wj‡L‡Q

f~‡Mv‡ji cwiwa c~Y©fv‡e
I kvLv AwaKvsk
wj‡L‡Q

f~‡Mv‡ji cwiwa I
kvLv AvswkK wj‡L‡Q

ïay f~‡Mv‡ji cwiwa
AvswkK wj‡L‡Q

cwi‡e‡ki Dcv`vb I
cÖKvi‡f` c~Y©fv‡e
Ges f~‡Mvj I
cwi‡e‡ki
Dcv`vbmg~‡ni
AvšÍ:m¤úK© h_vh_
we‡kølY K‡i‡Q

cwi‡e‡ki Dcv`vb I
cÖKvi‡f` c~Y©fv‡e Ges
f~‡Mvj I cwi‡e‡ki
Dcv`vbmg~‡ni
AvšÍ:m¤úK© AwaKvsk
we‡kølY K‡i‡Q

cwi‡e‡ki Dcv`vb I
cÖKvi‡f` AvswkK
wj‡L‡Q

ïay cwi‡e‡ki
Dcv`vb AvswkK
wj‡L‡Q

M) f~‡Mv‡ji
cwiwa I kvLv

N) f~‡Mvj I
cwi‡e‡ki
Dcv`vbmg~‡ni
AvšÍ:m¤úK©

†gvU
A¨vmvB‡g‡›Ui Rb¨ eivÏK…Z b¤^i: 16
h_vh_- 80-100%, AwaKvsk- 60-79%, AvswkK- 40-59%,
b¤^‡ii e¨vwß
13-16
11-12
08-10
0-07

gšÍe¨
AwZ DËg
DËg
fv‡jv
AMÖMwZ cÖ‡qvRb

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
welq: f~‡Mvj I cwi‡ek
A¨vmvBb‡g›U
b¤^i, Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
02
wØZxq Aa¨vq
gnvwek^ I
Avgv‡`i c„w_ex

A¨vmvBb‡g›U
m~h©‡K
cwiK«gYKv‡j
c„w_exi PviwU
Ae¯’vq
evsjv‡`‡k
weivRgvb FZz
cwieZ©b
welqK GKwU
cÖwZ‡e`b
cÖYqb

welq †KvW: 110
wkLbdj/wel
qe¯‘
 FZz
cwieZ©‡bi
KviY I
cÖfve
we‡kølY
Ki‡Z
cvi‡e

wb‡`©kbv
(ms‡KZ/avc/cwiwa)
 cÖ‡qvR‡b cvV¨cy¯—K,
wk¶K
(‡dv‡b/AbjvB‡b),
B›Uvi‡bU †_‡K Z_¨
msMÖn Kiv †h‡Z cv‡i
 FZz cwieZ©‡bi KviY
e¨vL¨v Ki‡Z n‡e
 FZz cwieZ©b cÖwK«qvq
c„w_exi PviwU Ae¯’vi
wPÎmn e¨vL¨v Ki‡Z n‡e
 m~h©‡K cwiK«gYKv‡j
c„w_exi PviwU Ae¯’vq
evsjv‡`‡k weivRgvb
FZzi e¨vL¨v Ki‡Z n‡e

¯Íi: GmGmwm
gšÍe¨

g~j¨vqb wb‡`©kbv (iæweª·)

wb‡`©kK

†¯‹vi

cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤^i
4

3

2

1

K) FZz
cwieZ©‡bi
KviY

FZz cwieZ©‡bi cuvPwU
KviY h_vh_fv‡e e¨vL¨v
Ki‡j

FZz cwieZ©‡bi `ywU
KviY AvswkK e¨vL¨v
Ki‡j

FZz cwieZ©‡bi GKwU
KviY e¨vL¨v Ki‡j

L) c„w_exi
PviwU Ae¯’v

FZz cwieZ©b cÖwK«qvq
c„w_exi PviwU Ae¯’v
h_vh_fv‡e e¨vL¨v Ki‡j

FZz cwieZ©‡bi wZbwU
KviY h_vh_fv‡e
e¨vL¨v Ki‡j
FZz cwieZ©b cÖwK«qvq
c„w_exi wZbwU Ae¯’v
h_vh_fv‡e e¨vL¨v
Ki‡j
FZz cwieZ©b cÖwK«qvq
c„w_exi wZbwU Ae¯’v
h_vh_fv‡e AsKb
Ki‡j

FZz cwieZ©b cÖwK«qvq
c„w_exi `ywU Ae¯’v
AvswkK e¨vL¨v Ki‡j

FZz cwieZ©b cÖwK«qvq
c„w_exi GKwU Ae¯’v
e¨vL¨v Ki‡j

FZz cwieZ©b cÖwK«qvq
c„w_exi `ywU Ae¯’v
h_vh_fv‡e AsKb
Ki‡j

FZz cwieZ©b cÖwK«qvq
c„w_exi GKwU Ae¯’v
h_vh_fv‡e AsKb
Ki‡j

FZz cwieZ©b cÖwK«qvq
wZbwU Ae¯’vq
evsjv‡`‡k weivRgvb
FZz h_vh_fv‡e e¨vL¨v
Ki‡j

FZz cwieZ©b cÖwK«qvq
`ywU Ae¯’vq evsjv‡`‡k
weivRgvb FZz
h_vh_fv‡e e¨vL¨v
Ki‡j

FZz cwieZ©b cÖwK«qvq
GKwU Ae¯’vq
evsjv‡`‡k weivRgvb
FZz e¨vL¨v Ki‡j

M) wPÎ

FZz cwieZ©b cÖwK«qvq
c„w_exi PviwU Ae¯’v
h_vh_fv‡e AsKb Ki‡j

N) evsjv‡`‡k
weivRgvb FZz

FZz cwieZ©b cÖwK«qvq
c„w_exi PviwU Ae¯’vq
evsjv‡`‡k weivRgvb FZz
h_vh_fv‡e e¨vL¨v Ki‡j

†gvU
A¨vmvB‡g‡›Ui Rb¨ eivÏK…Z †gvU b¤^i: 16

b¤^‡ii e¨vwß
13-16
11-12
08-10
0-07

gšÍe¨
AwZ DËg
DËg
fv‡jv
AMÖMwZ cÖ‡qvRb

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨
A¨vmvBb‡g›U

welq: imvqb
welq †KvW: 137

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
welq: imvqb
A¨vmvBb‡g›U
b¤^i, Aa¨vq
I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

01
Z…Zxq
Aa¨vq:
c`v‡_©i
MVb

welq †KvW: 137
A¨vmvBb‡g›U

wkLbdj/welqe¯‘

cÖZx‡Ki cv‡k D‡jøwLZ  পরমাণু ইলেকট্রন,
fimsL¨vwewkó †gŠ‡ji প্রাটন ও ননউট্রন
wbDUªb msL¨v, †evi g‡Wj সংখ্যা নিসাব
Abymv‡i cigvYyi MV‡bi করলে পারব।
wPÎ, kw³¯Í‡i B‡jKUªb  পরমাণুর গঠন
web¨vm Ges Dckw³¯Í‡i সম্পলকে
(AiweUvjmg~‡n)
রাদারল ার্ ে ও
B‡jKUªb web¨vm mswkøó
প্বার পরমাণু
GKwU cÖwZ‡e`b cÖYqb
মলর্লের বর্ েনা
Na(11), fimsL¨v -23
করলে পারব।
P(15), fimsL¨v -31
K(19), fimsL¨v -40  পরমাণুর নবনিন্ন
কক্ষপথ এবং
Cu(29), fimsL¨v -63
কক্ষপলথর নবনিন্ন
উপস্তলর পরমাণুর
ইলেকট্রনসমূিলক
নবন্যাস করলে
পারব।

¯Íi: GmGmwm

wb‡`©kbv
(ms‡KZ/avc/cwiwa)
 4wU †gŠ‡ji wbDUªb
msL¨vi wnmve †ei
Ki‡Z n‡e
 4wU †gŠ‡ji †evi g‡Wj
Abymv‡i cigvYyi
MV‡bi wPÎ AsKb
Ki‡Z n‡e
 4wU †gŠ‡ji kw³¯Í‡i
B‡jKUªb web¨vm Ki‡Z
n‡e
 4wU †gŠ‡ji Dckw³¯Í‡i
(AiweUvjmg~‡n)
B‡jKUªb web¨vm Ki‡Z
n‡e

gšÍe
¨

g~j¨vqb wb‡`©kbv (iæweª·)

wb‡`©kK

K) wbDUªb msL¨v
wnmve

L) †evi g‡Wj
Abymv‡i cigvYyi
MV‡bi wPÎ AsKb

M) kw³¯Í‡i
B‡jKUªb web¨vm
N) Dckw³¯Í‡i
(AiweUvjmg~‡n)
B‡jKUªb web¨vm

4

PviwU
AvB‡mv‡Uv‡ci
wbDUªb msL¨vi
mwVK wnmve
K‡i‡Q
†evi g‡Wj
Abymv‡i PviwU
cigvYyi MV‡bi
mwVK wPÎ AsKb
K‡i‡Q
PviwU †gŠ‡ji
kw³¯Í‡i mwVK
B‡jKUªb web¨vm
K‡i‡Q
PviwU †gŠ‡ji
Dckw³¯Í‡i mwVK
B‡jKUªb web¨vm
K‡i‡Q

cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤^i
3
2

wZbwU
AvB‡mv‡Uv‡ci
wbDUªb msL¨vi
mwVK wnmve
K‡i‡Q
†evi g‡Wj
Abymv‡i wZbwU
cigvYyi MV‡bi
mwVK wPÎ AsKb
K‡i‡Q
wZbwU †gŠ‡ji
kw³¯Í‡i mwVK
B‡jKUªb web¨vm
K‡i‡Q
wZbwU †gŠ‡ji
Dckw³¯Í‡i mwVK
B‡jKUªb web¨vm
K‡i‡Q

`yBwU
AvB‡mv‡Uv‡ci
wbDUªb msL¨vi
mwVK wnmve
K‡i‡Q
†evi g‡Wj
Abymv‡i `yBwU
cigvYyi MV‡bi
mwVK wPÎ AsKb
K‡i‡Q
`yBwU †gŠ‡ji
kw³¯Í‡i mwVK
B‡jKUªb web¨vm
K‡i‡Q
`yBwU †gŠ‡ji
Dckw³¯Í‡i
mwVK B‡jKUªb
web¨vm K‡i‡Q

†¯‹vi

1

GKwU
AvB‡mv‡Uv‡ci
wbDUªb msL¨vi
mwVK wnmve
K‡i‡Q
†evi g‡Wj
Abymv‡i GKwU
cigvYyi MV‡bi
mwVK wPÎ AsKb
K‡i‡Q
GKwU †gŠ‡ji
kw³¯Í‡i mwVK
B‡jKUªb web¨vm
K‡i‡Q
GKwU †gŠ‡ji
Dckw³¯Í‡i mwVK
B‡jKUªb web¨vm
K‡i‡Q
†gvU

eivÏK…Z b¤^i: 16

b¤^‡ii e¨vwß
13-16
11-12
08-10
0-07

gšÍe¨
AwZ DËg
DËg
fv‡jv
AMÖMwZ cÖ‡qvRb

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
welq: imvqb
A¨vmvBb‡g›U
b¤^i, Aa¨vq
I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

welq †KvW: 137
A¨vmvBb‡g›U

02
PZz_© Aa¨vq:
ch©vq mviwY

Li
Na

Be
Mg

†gŠj PviwUi B‡jKUªb
web¨v‡mi Av‡jv‡K
ch©vq
mviwY‡Z
Ae¯’vb, Zzjbvg~jK
AvqwbKiY kw³ Ges
†gŠj mswkøó MÖæc ev
†kÖwYi
ˆewkó¨
m¤úwK©Z
GKwU
cÖwZ‡e`b cÖYqb

wkLbdj/welqe¯‘
 প্মৌলের সব েবনিিঃস্তর
শনিস্তলরর ইলেকট্রন
নবন্যালসর সালথ পর্ োয়
সারনর্র রধান গ্রুপগুলোর
সম্পকে ননর্ েয় করলে পারব
(রথম 30 টি প্মৌে)।
 একটি প্মৌলের পর্ োয়
শনাি করলে পারব।
 পর্ োয় সারনর্লে প্কালনা
প্মৌলের অবস্থান প্েলন এর
প্িৌে ও রাসায়ননক ধমে
সম্পলকে ধারর্া করলে
পারব।
 প্মৌেসমূলির নবলশষ
নামকরলর্র কারর্ বেলে
পারব।
 পর্ োয় সারনর্ অনুসরর্ কলর
প্মৌেসমূলির ধমে অনুমালন
আগ্রি রদশেন করলে
পারব।

¯Íi: GmGmwm

wb‡`©kbv
(ms‡KZ/avc/cwiwa)
 B‡jKUªb web¨vm
K‡i †gŠj PviwUi
ch©vq mviwYi ch©vq
wbY©q Ki‡Z n‡e
 B‡jKUªb web¨vm
K‡i †gŠj PviwUi
ch©vq mviwYi MÖæc ev
†kÖwY wbY©q Ki‡Z
n‡e
 ch©vq mviwYi GKB
ch©vq Ges GKB MÖæc
ev †kÖwY‡Z cvkvcvwk
Aew¯’Z †gŠ‡ji
AvqwbKiY kw³i
Zzjbv Ki‡Z n‡e
 †gŠj mswkøó MÖæc ev
†kÖwYi ˆewkó¨ D‡jøL

g~j¨vqb wb‡`©kbv (iæweª·)

wb‡`©kK
K) ch©vq wbY©q

L) MÖæc ev †kÖwY
wbY©q

M) Zzjbvg~jK
AvqwbKiY kw³

N) †gŠj mswkøó
MÖæc ev †kÖwYi
ˆewkó¨

4
B‡jKUªb web¨vmmn
PviwU †gŠ‡ji mwVK
ch©vq wbY©q K‡i‡Q
B‡jKUªb web¨vmmn
PviwU †gŠ‡ji mwVK
MÖæc ev †kÖwY wbY©q

cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤^i
3
2
B‡jKUªb web¨vmmn
B‡jKUªb web¨vmmn
wZbwU †gŠ‡ji mwVK
`yBwU †gŠ‡ji mwVK
ch©vq wbY©q K‡i‡Q
ch©vq wbY©q K‡i‡Q
B‡jKUªb web¨vmmn
B‡jKUªb web¨vmmn
wZbwU †gŠ‡ji mwVK
`yBwU †gŠ‡ji mwVK
MÖæc ev †kÖwY wbY©q
MÖæc ev †kÖwY wbY©q

gšÍe¨

1
B‡jKUªb web¨vmmn
GKwU †gŠ‡ji mwVK
ch©vq wbY©q K‡i‡Q
B‡jKUªb web¨vmmn
GKwU †gŠ‡ji mwVK
MÖæc ev †kÖwY wbY©q

K‡i‡Q

K‡i‡Q

K‡i‡Q

K‡i‡Q

†kÖwY I ch©v‡qi
wfbœZvi †cÖwÿ‡Z Pvi
†Rvov †gŠ‡ji
AvqwbKiY kw³i
Zzjbv h_vh_fv‡e

†kÖwY I ch©v‡qi
wfbœZvi †cÖwÿ‡Z
wZb †Rvov †gŠ‡ji
AvqwbKiY kw³i
Zzjbv h_vh_fv‡e

†kÖwY I ch©v‡qi
wfbœZvi †cÖwÿ‡Z `yB
†Rvov †gŠ‡ji
AvqwbKiY kw³i
Zzjbv h_vh_fv‡e

†kÖwY I ch©v‡qi
wfbœZvi †cÖwÿ‡Z GK
†Rvov †gŠ‡ji
AvqwbKiY kw³i
Zzjbv h_vh_fv‡e

K‡i‡Q

K‡i‡Q

K‡i‡Q

K‡i‡Q

`yBwU MÖæc ev †kÖwYi
ˆewkó¨ h_vh_fv‡e
D‡jøL K‡i‡Q

GKwU MÖæc ev †kÖwYi
we‡kl bvgmn ˆewkó¨
h_vh_fv‡e D‡jøL
K‡i‡Q

GKwU MÖæc ev †kÖwYi
ˆewkó¨ h_vh_fv‡e
D‡jøL K‡i‡Q

`yBwU MÖæc ev †kÖwYi
we‡kl bvgmn ˆewkó¨
h_vh_fv‡e D‡jøL
K‡i‡Q

Ki‡Z n‡e

†gvU
eivÏK…Z b¤^i: 16

b¤^‡ii e¨vwß
13-16
11-12
08-10
00-07

gšÍe¨
AwZ DËg
DËg
fv‡jv
AMÖMwZ cÖ‡qvRb

†¯‹vi

1

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨
A¨vmvBb‡g›U
welq: wnmveweÁvb
welq †KvW: 146

2

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
welq: wnmveweÁvb
অযাসাইনরমন্ট
নম্বে, অধ্যা
ও অধ্যা
প্তিরোনাম

০১
প্তিিী
অধ্যা :
ল নরদন

অযাসাইনরমন্ট

welq †KvW: 146
প্তিখনফ / প্তিষ িস্তু

¯Íi: GmGmwm

প্তনরদ েিনা
(সংরেি/ধাপ/পপ্তেপ্তধ)

ব্যিসাপ্ত ে ল নরদরনে পপ্তেপ্তিপ্তি

 ল নরদরনে ধােণা
ব্যাখ্যা েেরি
পােরি।

 সহা ে িথ্য
সহা ে িথ্য
ভার াভারি পরড়
সাদাফ এন্টােপ্রাইরজে মাপ্ত রেে প্তনেট হরি
প্তনরি হরি।
২০২০ সার ে জুন মারস জনাি সাদারফে
 ল নরদরনে প্রকৃপ্তি
প্তনেট হরি প্তনরনাক্ত ঘটনাসমূহ জানা যা :
 ল নরদরনে প্রকৃপ্তি
িনাক্ত েেরি
জুন ১ মাপ্ত ে নগদ ২০,০০০ টাো ও
িা বিপ্তিষ্ট্য িণ েনা
পােরি।
৩৫,০০০ টাো আসিািপত্র ব্যিসা
েেরি হরি।
প্তিপ্তনর াগ েে ।
 প্তহসাি সমীেেরণ
জুন ৯ ভাড়া পপ্তেরিাধ ৮,০০০ টাো।
 ঘটনা হরি ল নরদন
জুন ১৩ মাপ্ত ে ব্যপ্তক্তগি সম্পদ প্তিক্র েরে ব্যিসাপ্ত ে
প্তিপ্তিি েেরি হরি।
ল নরদরনে প্রভাি
প্তনরজ ব্যিহারেে জন্য ৩০,০০০ টাো প্তদর
ব্যাখ্যা েেরি
এেটি ল্যাপটপ প্তেন ।
 প্তহসাি সমীেেরণ
পােরি।
জুন ২০ োপ্তদফ এন্ড সরেে োছ লেরে ধারে
ল নরদরনে প্রভাি
ক্র ৭,০০০ টাো।
িণ েনা েেরি হরি।
 ল নরদরনে সমে েরন
জুন ২৩ পাওনাদােরে পপ্তেরিাধ ৭,০০০
প্রর াজনী
টাো।
 সহা ে িথ্য
দপ্ত াপ্তদ
জুন ২৬ ৪,০০০ টাোে পণ্য প্তিক্রর ে চুপ্তক্ত
ব্যিহাে েরে
যোযেভারি প্রস্তুি
সম্পাদন হর া।
ল নরদরনে উৎস
েেরি পােরি।
জুন ৩০ ১৮,০০০ টাো লিিরন ম্যারনজাে
দপ্ত প্তহরসরি
প্তনর াগ েো হর া।
িা ান প্রস্তুি েেরি
হরি।

নম্বরেে ব্যাপ্তি
১৩- ১৬
১১- ১২
০৮- ১০
০- ০৭

মন্তব্য

মূল্যা ন প্তনরদ েিনা
(রুপ্তিক্স)
প্তনরদ েিে
ে)
ল নরদরনে
প্রকৃপ্তি িা
বিপ্তিষ্ট্য
খ) সে
ঘটনা
ল নরদন িা
োেণসহ
ব্যাখ্য
গ) প্তহসাি
সমীেেরণ
ল নরদরনে
প্রভাি
ঘ) জুন ২০
িাপ্তেরখে
ল নরদন
িাো এেটি
িা ান
প্রস্তুিেেণ

৪

পােদপ্তিিে াে মাত্রা /নম্বে
৩
২

লকাে

১

ল নরদরনে ৬টি
বিপ্তিষ্ট্য
িণ েনাসহ প্ত খর

ল নরদরনে
েমপরে ৪টি
বিপ্তিষ্ট্য িণ েনাসহ
প্ত খর

ল নরদরনে
েমপরে ২টি
বিপ্তিষ্ট্য িণ েনাসহ
প্ত খর

ল নরদরনে
নূন্যিম ধােণা িা
১টি বিপ্তিষ্ট্য
প্ত খর

৪ টি ল নরদন
োেণসহ ব্যাখ্যা
েেরি পাের

৩ টি ল নরদন
োেণসহ ব্যাখ্যা
েেরি পাের

২ টি ল নরদন
োেণসহ ব্যাখ্যা
েেরি পাের

১ টি ল নরদন
োেণসহ ব্যাখ্যা
েেরি পাের

৪ টি ল নরদরনে
প্রভাি প্রদিেন
েেরি পাের

৩ টি ল নরদরনে
প্রভাি প্রদিেন
েেরি পাের

২ টি ল নরদরনে
প্রভাি প্রদিেন
েেরি পাের

১ টি ল নরদরনে
প্রভাি প্রদিেন
েেরি পাের

সঠিেভারি
িা ান প্রস্তুি
েরে সে িথ্য
অন্তর্ভেক্ত েেরি
পাের

িা ারনে প্তভিে
১টি িথ্য র্ভ হর

িা ারনে প্তভিে
২টি িথ্য র্ভ হর

িা ারনে প্তভিে
সরি োচ্চ ৪টি িথ্য
র্ভ হর
লমাট

অযাসাইনরমরন্টে জন্য িোদ্দকৃি নম্বে: ১৬

মন্তব্য
অপ্তি উত্তম
উত্তম
ভার া
অগ্রগপ্তিে প্রর াজন

3

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
welq: wnmveweÁvb
অযাসাইনরমন্ট
নম্বে, অধ্যা
ও অধ্যা
প্তিরোনাম

:

প্তিখনফ / প্তিষ িস্তু

¯Íi: GmGmwm

প্তনরদ েিনা

 জারিদাে ধােণা ও  সহা ে িথ্য
গুরুত্ব ব্যাখ্যা
ভার াভারি পরড়
েেরি পােরি।
প্তনরি হরি।

সহা ে িথ্য
িামস িাদাস ে এে ২০২০ সার ে
জানু াপ্তে মারসে প্তেছু ল নরদন তুর
 জারিদাে
 জারিদাে ধােণাসহ
ধো হর া:
লেপ্তণপ্তিভাগ েেরি
গুরুত্ব িণ েনা েেরি
জানু ১ নগদ ৩০,০০০ টাো, ৪০,০০০
পােরি।
হরি।
টাো ব্যাংে জমা ও ১৫,০০০ টাোে
পণ্য প্তনর ব্যিসা আেম্ভ েে ।
 ল নরদরনে সাধােন  প্তিরিষ ও প্রকৃি
জানু ৫ পণ্য প্তিক্র ২০,০০০ টাো,
জারিদা দাপ্তখ া
জারিদাে
যাে ৪০% নগরদ।
প্রদান েেরি
লেপ্তণপ্তিভাগ িণ েনা
জানু ৭ ব্যাংে হরি উরত্তা ন েো হর া পােরি।
েেরি হরি।
১২,০০০ টাো।
জানু ১০ প্রিােণা িািদ ব্য ৮,০০০
 সহা ে িথ্য
টাো।
অনুসেন েরে
ল নরদনসমূহরে
জারিদার্ভক্ত েেরি
হরি।

মন্তব্য

মূল্যা ন প্তনরদ েিনা
(রুপ্তিক্স)

(সংরেি/ধাপ/পপ্তেপ্তধ)

সাধােন জারিদা

০২
ষষ্ঠ অধ্যা
জারিদা

অযাসাইনরমন্ট

welq †KvW: 146

পােদপ্তিিে াে মাত্রা /নম্বে
৩
২

লকাে

প্তনরদ েিে

৪

ে) জারিদাে
ধােণা ও গুরুত্ব

সঠিেভারি জারিদাে
ধােণা ও গুরুত্বসমূহ
িণ েনা েের

জারিদাে ধােণা ও
অপ্তধোংি গুরুত্ব
িণ েনা েের

জারিদাে ধােণা ও
নূন্যিম গুরুত্ব িণ েনা
েের

জারিদাে ধােণা
অেিা নূন্যিম গুরুত্ব
প্ত খর

খ) প্তিরিষ
জারিদাে
লেপ্তণপ্তিভাগেেণ

সঠিেভারি প্তিরিষ
জারিদা লেপ্তণপ্তিভাগ
িণ েনা েের

প্তিরিষ জারিদাে
লযরোন ৪টি লেপ্তণে
িণ েনা েের

প্তিরিষ জারিদাে
লযরোন ৩টি লেপ্তণে
িণ েনা েের

প্তিরিষ জারিদাে
লযরোন ২টি লেপ্তণে
নাম িা িণ েনা েের

গ) প্রকৃি
জারিদাে
লেপ্তণপ্তিভাগেেণ

সঠিেভারি প্রকৃি
জারিদা লেপ্তণপ্তিভাগ
িণ েনা েের

প্রকৃি জারিদাে
লযরোন ৩টি
লেপ্তণে িণ েনা
েের

প্রকৃি জারিদাে
লযরোন ২টি লেপ্তণে
িণ েনা েের

প্রকৃি জারিদাে
লযরোন ১টি লেপ্তণে
নাম িা িণ েনা েের

ঘ)
ল নরদনসমূরহে
জারিদার্ভক্তেেণ

যোযেভারি ৪ টি
ল নরদন জারিদার্ভক্ত
েের

৩ টি ল নরদন
জারিদার্ভক্ত েের

২ টি ল নরদন
জারিদার্ভক্ত েের

১ টি ল নরদন
জারিদার্ভক্ত েের

১

লমাট নম্বে

অযাসাইনরমরন্টে জন্য িোদ্দকৃি নম্বে: ১৬

নম্বরেে ব্যাপ্তি
১৩- ১৬
১১- ১২
০৮- ১০
০- ০৭

মন্তব্য
অপ্তি উত্তম
উত্তম
ভার া
অগ্রগপ্তিে প্রর াজন

২০২১ সালের এসএসসস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সশক্ষার্থীলের জন্য
অযাসাইনলেন্ট

বিষয়: অর্ থনীবি
বিষয় ক োড: 141

২০২১ সালের এসএসসস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সশক্ষার্থীলের জন্য অযাসাইনলেন্ট
বিষয়: অর্ থনীবি
অযোসোইনমেন্ট
নম্বর, অধ্যোয় ও
অধ্যোময়র
বিমরোনোে

বিষয় ক োড: 141
অযোসোইনমেন্ট

বিখনফল/
বিষয়িস্তু

‘িোংলোমদমির
 বিবভন্ন
অর্ থব্যিস্থোয় ব্যবিগি
অর্ থননবি
প্রর্ে অধ্যোয়: ও সর োবর উমযোগ
ব্যিস্থোর
পবরচয় ির্ থনো
অর্ থনীবি পবরচয় সবিবলিভোমি োজ
মর’∑উবিটিমি
রমি
বনমদ থবিি অর্ থব্যিস্থোর
পোরমি
বিবিষ্ট্য উমেখপূি থ
 বিবভন্ন
বিবভন্ন অর্ থ ব্যিস্থোর
অর্ থননবি
তুলনোমূল সুবিধো ও
ব্যিস্থোর
অসুবিধো মূল্যোয়ন
তুলনোমূল
সুবিধো ও
অসুবিধো
মূল্যোয়ন
রমি
পোরমি
1

বনমদ থিনো
(সংম ি/ধোপ/পবরবধ)
 বিবভন্ন ধরমনর
অর্ থননবি ব্যিস্থোর
ধোরর্ো
 বেশ্র অর্ থব্যিস্থোর
বিবিষ্ট্য
 বিবভন্ন অর্ থব্যিস্থোর
তুলনোমূল সুবিধো ও
অসুবিধো মূল্যোয়ন
 ক োন অর্ থননবি
ব্যিস্থোটি ভোমলো িোর
স্বপমে যুবি

স্তর: এসএসবস
েন্ত
ব্য

মূল্যোয়ন বনমদ থিনো (রুবিক্স)

বনমদ থি
) অর্ থননবি
ব্যিস্থো
খ) বেশ্র
অর্ থব্যিস্থোর
বিবিষ্ট্য
গ) তুলনোমূল
মূল্যোয়ন
ঘ) উত্তমরর
স্বপমে যুবি

পোরদবিথিোর েোত্রো/নম্বর
4
3
2
4টি অর্ থননবি
2টি অর্ থননবি
3টি অর্ থননবি ব্যিস্থোর
ব্যিস্থোর ধোরর্ো যর্োযর্
ব্যিস্থোর ধোরর্ো
ধোরর্ো যর্োযর্ ব্যোখ্যো
ব্যোখ্যো
যর্োযর্ ব্যোখ্যো
বেশ্র অর্ থব্যিস্থোর
বেশ্র অর্ থব্যিস্থোর 5/6টি
বেশ্র অর্ থব্যিস্থোর
7/8টি বিবিমষ্ট্যর
বিবিমষ্ট্যর যর্োযর্
3/4টি বিবিমষ্ট্যর
যর্োযর্ ব্যোখ্যো
ব্যোখ্যো
যর্োযর্ ব্যোখ্যো
সুবিধো ও অসুবিধো
সুবিধো ও অসুবিধো
সুবিধো ও অসুবিধো
উমেখপূি থ যর্োযর্
উমেখপূি থ অবধ োংি উমেখপূি থ আংবি
তুলনোমূল মূল্যোয়ন
তুলনোমূল মূল্যোয়ন
তুলনোমূল মূল্যোয়ন
উত্তমরর স্বপমে
উত্তমরর স্বপমে
উত্তমরর স্বপমে
যুবিগুমলো যর্োযর্ভোমি যুবিগুমলো অবধ োংি
যুবিগুমলো আংবি
উমেখ মরমে
উমেখ মরমে
উমেখ মরমে

1
1টি অর্ থননবি
ব্যিস্থোর ধোরর্ো
যর্োযর্ ব্যোখ্যো
বেশ্র অর্ থব্যিস্থোর
1/2টি বিবিমষ্ট্যর
যর্োযর্ ব্যোখ্যো
তুলনোমূল বিমেষমর্
অস্পষ্ট্িো
যুবিগুমলোর অস্পষ্ট্িো
কেোট

িরোদ্দকৃি নম্বর: 16
যর্োযর্- ৮০-১০০%, অবধ োংি- ৬০-৭৯%, আংবি - ৪০-৫৯%, অস্পষ্ট্িো-39% এর বনমচ

নম্বমরর ব্যোবি
13-16
11-12
08-10
00-07

েন্তব্য
অবি উত্তে
উত্তে
ভোমলো
অগ্রগবি প্রময়োজন

ককোর

২০২১ সালের এসএসসস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সশক্ষার্থীলের জন্য অযাসাইনলেন্ট
বিষয়: অর্ থনীবি
অযোসোইনমেন্ট
নম্বর, অধ্যোয় ও
অধ্যোময়র
বিমরোনোে

2
বিিীয় অধ্যোয়:
অর্ থনীবির গুরুত্বপূর্ থ
ধোরর্োসমূহ

বিষয় ক োড: 141
অযোসোইনমেন্ট

বিখনফল/
বিষয়িস্তু

সূময থর আমলো ভূবে,  অর্ থননবি
নদীর পোবন
সম্পমদর
এগুমলোর ক োনটি
ধোরর্ো ব্যোখ্যো
সম্পদ িো সম্পদ
রমি পোরমি
নয় িো অর্ থননবি  প্রোকৃবি
দৃবষ্ট্ম োন কর্ম
সম্পদ, েোনি
বিবিষ্ট্য উমেখ
সম্পদ এিং
পূি থ ব্যোখ্যো প্রদোন উৎপোবদি
এিং উৎপবত্তর
সম্পমদর েমধ্য
বভবত্তমি সম্পমদর
তুলনো রমি
কশ্রবর্ রর্ ।
পোরমি

বনমদ থিনো
(সংম ি/ধোপ/পবরবধ)
 অর্ থননবি সম্পমদর
ধোরর্ো
 সম্পমদর ৪টি
বিবিমষ্ট্যর ব্যোখ্যো
 সম্পমদর ৪টি
বিবিমষ্ট্যর আমলোম
ভূবে, নদীর পোবন,
সূময থর আমলো এগুমলোর
সম্পদ িো সম্পদ নয়
িো ব্যোখ্যো
 উৎপবত্তর বভবত্তমি
সম্পমদর কশ্রবর্ রর্

স্তর: এসএসবস
মূল্যোয়ন বনমদ থিনো (রুবিক্স)

বনমদ থি

4

) অর্ থননবি সম্পদ
খ) সম্পমদর ৪টি
বিবিষ্ট্য
গ) প্রদত্ত বিনটি িস্তু
বচবিি রর্
ঘ) সম্পমদর কশ্রবর্ রর্

উদোহরর্সহ সম্পমদর
ধোরর্োর যর্োযর্ ব্যোখ্যো
সম্পমদর ৪টি
বিবিমষ্ট্যর যর্োযর্
ব্যোখ্যো
সম্পমদর বিবিমষ্ট্যর
বভবত্তমি 3টি িস্তু
বচবিি রর্ সঠি
উদোহরর্সহ সম্পমদর
3টি কশ্রবর্ রমর্
যর্োযর্ ব্যোখ্যো

পোরদবিথিোর েোত্রো/নম্বর
3
2
উদোহরর্ েোড়ো
উদোহরর্ েোড়ো
সম্পমদর ধোরর্োর
সম্পমদর ধোরর্োর
যর্োযর্ ব্যোখ্যো
আংবি ব্যোখ্যো
সম্পমদর 3টি
সম্পমদর 2টি
বিবিমষ্ট্যর যর্োযর্
বিবিমষ্ট্যর যর্োযর্
ব্যোখ্যো
ব্যোখ্যো
সম্পমদর বিবিমষ্ট্যর
সম্পমদর বিবিমষ্ট্যর
বভবত্তমি 2টি িস্তু
বভবত্তমি 1টি িস্তু
বচবিি রর্ সঠি
বচবিি রর্ সঠি
উদোহরর্সহ
উদোহরর্সহ সম্পমদর
সম্পমদর 1টি
2টি কশ্রবর্ রমর্
কশ্রবর্ রমর্ যর্োযর্
যর্োযর্ ব্যোখ্যো
ব্যোখ্যো

েন্তব্য

1
সম্পমদর ধোরর্োর
ব্যোখ্যোয়
অস্পষ্ট্িো
সম্পমদর 1টি
বিবিমষ্ট্যর
যর্োযর্ ব্যোখ্যো
বচবিি রর্
অস্পষ্ট্িো
সম্পমদর
কশ্রবর্ রর্
অস্পষ্ট্িো
কেোট

িরোদ্দকৃি নম্বর: 16

নম্বমরর ব্যোবি
13-16
11-12
08-10
00-07

েন্তব্য
অবি উত্তে
উত্তে
ভোমলো
অগ্রগবি প্রময়োজন

ককোর

২০২১ সালের এসএসসস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সশক্ষার্থীদের জন্য
অযাসাইনদেন্ট
সিষয়: জীিসিজ্ঞান
সিষয় ককাড: ১৩৮

২০২১ সালের এসএসসস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সশক্ষার্থীদের জন্য অযাসাইনদেন্ট
সিষয়: জীিসিজ্ঞান
সনদে েশনা
(সংদকত/ধাপ/পসরসধ)

খাসল
ক াদখ
লক্ষযণীয়
উসিে
ককাদষর
বিসশষ্ট্য
এিং
টিস্যযর
শ্রেিন্টন
সনণ েয়।

 উসিে ককাদষর
প্রধান অঙ্গাণুর
কাজ ব্যাখ্যা
করদত পারি।
 জীিদেদহ
ককাদষর
উপদ াসিতা
মূল্যায়ন
করদত পারি।
 উসিে টিস্যয
ব্যাখ্যা করদত
পারি।
 একই রকে
ককাষ সেসষ্ট্র
ও একই কাজ
সম্পন্ন করার
সিসিদত টিস্যযর
কাজ মূল্যায়ন
করদত পারি।

 ধাপ - ১ পাঠ্যপুস্তদকর ২০-২১ পৃষ্ঠা, ২৩-২৪ পৃষ্ঠা এিং ২৮-৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্ট্ব্য।
 ধাপ - ২ খাতায় সনদ র েদতা দুটি ছক করদত হদি:
প েদিক্ষদণর ছক:

তুলনামুলক
দৃঢ়

কে দৃঢ়

নরে

রং

১.পাকা আেকিোঁটা
কখাসা
শোঁস
আটি
২. কোঁ া কেঁদপকিোঁটা
কখাসা
শোঁস
কারণ সনণ েদয়র ছক:

তুলনামুলক দৃঢ়

কে দৃঢ়

দৃঢ়তার পসরোপ
রং

স্তর: এসএসসস
মূল্যায়ন সনদে েশনা (রুসিক্স)

দৃঢ়তার পসরোপ

নরে

সিতীয় অধ্যায়:
জীিদকাষ ও
টিস্যয

সশখনফল /
সিষয়িস্তু

নমুনা নং

1

অযাসাইন
কেন্ট

নমুনা নং

অযাসাইনদেন্ট
নম্বর, অধ্যায়
ও অধ্যাদয়র
সশদরানাে

সিষয় ককাড: ১৩৮

১.পাকা আেকিোঁটা
কখাসা
শোঁস
আটি
২. কোঁ া কেঁদপকিোঁটা
কখাসা
শোঁস
 ধাপ-৩: প েদিক্ষদণর ছকটি আদি পূরণ করদত হদি। হাত, ছুসর, িটি

সনদে েশক

েন্তব্য

ককার

পারেসশেতার োত্রা / নম্বর

৪

৩

২

১

ক) ধাপ-২ এ
নমুনাসমূদহর
প েদিক্ষদণর
ছক

ছদকর ২৫-২৮
টি ঘর
গ্রহণদ াগ্যিাদি
পূরণ করা
হদয়দছ।

ছদকর ১৫-২৪ টি
ঘর
গ্রহণদ াগ্যিাদি
পূরণ করা
হদয়দছ।

ছদকর ৫-১৪ টি
ঘর
গ্রহণদ াগ্যিাদি
পূরণ করা
হদয়দছ।

ছদকর ১-৪ টি
ঘর
গ্রহণদ াগ্যিাদি
পূরণ করা
হদয়দছ।

খ) ধাপ-২ এর
কারণ সনণ েদয়র
ছদক রদের
সিসিন্নতার
কারণ

উসিসখত ৬-৭
টি ঘদরর
প্রসতটিদত
গ্রহণদ াগ্যিাদি
কারণ উদিখ
করা হদয়দছ।

ছদকর ৪-৫ টি
ঘদর
গ্রহণদ াগ্যিাদি
কারণ উদিখ
করা হদয়দছ।

ছদকর ২-৩ টি
ঘদর
গ্রহণদ াগ্যিাদি
কারণ উদিখ
করা হদয়দছ।

ছদকর একটি
ঘদর
গ্রহণদ াগ্যিাদি
কারণ উদিখ
করা হদয়দছ।

গ) ধাপ-২ এর
কারণ সনণ েদয়র
ছদক দৃঢ়তার
সিসিন্ন োত্রার
কারণ

উসিসখত ৬-৭
টি ঘদরর
প্রসতটিদত
গ্রহণদ াগ্যিাদি
কারণ উদিখ
করা হদয়দছ।

ছদকর ৪-৫ টি
ঘদর
গ্রহণদ াগ্যিাদি
কারণ উদিখ
করা হদয়দছ।

ছদকর ২-৩ টি
ঘদর
গ্রহণদ াগ্যিাদি
কারণ উদিখ
করা হদয়দছ।

ছদকর একটি
ঘদর
গ্রহণদ াগ্যিাদি
কারণ উদিখ
করা হদয়দছ।
কোট

িরাদ্দকৃত কোট নম্বর: ১২

ইতযাসে ব্যিহার কদর উসিসখত ফল ও সসির কখাসা ছাসিদয় অর্থিা ককদট
খাওয়ার সেয় প্রসতটি অংদশর দৃঢ়তা লক্ষয কদর কসই অনুসাদর কসসি ঘদর
টিক স হ্ন সেদত হদি। আর ক সি ঘদর ককাদনা বিসশষ্ট্য প্রদ াজয নয়
কসগুদলাদত ক্রস স হ্ন সেদত হদি। তদি রং-এর ঘদর রদের নাে সলখদত
হদি।
 ধাপ-৪: প েদিক্ষদণর ছদক া সকছু উদিখ করা হদয়দছ, কারণ সনণ েদয়র ছদক
কসগুদলার সেতুল্য ঘরগুদলাদত কসই বিসশষ্ট্যগুদলার কারণ সলখদত হদি।
রদের সিসিন্নতার কারণগুদলা প্রসতটি ঘদর একটি কদর, কোট সাতটি হদি।
দৃঢ়তার সিসিন্ন োত্রার কক্ষদত্র প েদিক্ষদণর ছদক প্রসত সাসরদত শুধু ক ঘদর
টিক স হ্ন কেওয়া হদয়সছল, কসই ঘদরর সাদপদক্ষ কারণ উদিখ করদত হদি।
ক্রস-স সহ্নত ঘরসমূদহর কারণ উদিখ করার প্রদয়াজন কনই। তাই দৃঢ়তার
োত্রার সিসিন্নতার কারণও কোট সাতটি হদি। কারণ সনণ েদয়র ছদক িাসক
ঘরগুদলা ফোঁকা র্থাকদি।
 সািধানতা: ধারাদলা ন্ত্র ব্যিহাদরর সেয় ক ন হাত না ককদট ায়, কস
ব্যাপাদর সািধান র্থাকদত হদি। অিশ্যই পসরিাদরর িদয়াদজযষ্ঠ কাদরা
তত্ত্বািধাদন কাজটি করদত হদি।

নম্বদরর ব্যসি

10-১২
08-09
06-07
0-05

েন্তব্য
অসত উিে
উিে
িাদলা
অগ্রিসত প্রদয়াজন

২০২১ সালের এসএসসস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সশক্ষার্থীদের জন্য অযাসাইনদেন্ট
সিষয়: জীিসিজ্ঞান
অযাসাইন
কেন্ট নম্বর,
অধ্যায় ও
অধ্যাদয়র
সশদরানাে

অযাসাইনদেন্ট

কখলার
োধ্যদে
প্রাসণদকাষ
সিতীয় অধ্যায়:
এিং
জীিদকাষ ও
প্রাসণটিস্যযর
টিস্যয
িঠন ও কাজ
সিদেষণ

২

সিষয় ককাড: ১৩৮
সশখনফল /
সিষয়িস্তু
 প্রাসণ টিস্যয ব্যাখ্যা
করদত পারি।
 একই রকে ককাষ
সেসষ্ট্র ও একই
কাজ সম্পন্ন
করার সিসিদত
টিস্যযর কাজ
মূল্যায়ন করদত
পারি।
 টিস্যয, অঙ্গ এিং
তদন্ত্র ককাদষর
সংিঠন ব্যাখ্যা
করদত পারি।
 টিস্যযতদন্ত্রর কাজ
ব্যাখ্যা করদত
পারি।

স্তর: এসএসসস

সনদে েশনা
(সংদকত/ধাপ/পসরসধ)
 প্রর্থদে জীিসিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তদকর 33-42 নং পৃষ্ঠা পাঠ করদত হদি।
 এিার সনদ র বিসশদষ্ট্যর তাসলকাটি লক্ষয করদত হদি
(অযাসাইনদেদন্টর েদধ্য এই তাসলকা ওঠাদনার প্রদয়াজন কনই):
বিসশষ্ট্য বিসশষ্ট্য
বিসশষ্ট্য বিসশষ্ট্য
নং
নং
1.
সনিঃসরণ
2.
কশাষণ
3.
একস্তরী
4.
নাসলযুক্ত
5.
রূপান্তসরত
6.
একটি
সনউসিয়াসযুক্ত
7.
উদ্দীপনা
8.
িহুস্তরী
9.
স্তদের েদতা
10.
সংদকা ন
11.
একাসধক
12.
কেদসাডােে
সনউসিয়াসযুক্ত
13.
সসসলয়াযুক্ত
14.
শাখাযুক্ত
15.
লন
16.
দৃঢ়তা প্রোনকারী
17.
সনউসিয়াস সিহীন
18.
ঘনাকার
 সনদ র েদতা একটি ছক অযাসাইনদেদন্টর পৃষ্ঠায় আঁকদত হদি:
রাউন্ড বিসশষ্ট্য-১ বিসশষ্ট্য-২ বিসশষ্ট্য-৩ িদলাদতা আসে
কক?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
 একটি ছক্কা সনদত হদি ক খাদন এক কর্থদক ছয় প েন্ত ক দকাদনা
পূণ েসংখ্যা পিদত পাদর। সে ছক্কা না পাওয়া ায় তাহদল ১ কর্থদক ৬
প েন্ত সংখ্যা কলখা ছয়টি কাড ে িাসনদয় সনদত পারদি ক কাডগুে দলা
সেদয় ছক্কার েদতা লটাসর করা াদি।
 ছক্কাটি পরপর সতনিার ছুুঁদি ক সতনটি োন উঠদি কসই সতনটি সংখ্যা
কখলার একটি রাউন্ড সহদসদি িণ্য হদি।

মূল্যায়ন সনদে েশনা (রুসিক্স)

সনদে েশক

ক) সনধ োসরত তাসলকা
কর্থদক বিসশদষ্ট্যর ঘর
পূরণ

খ) একই রাউদন্ড
বিসশদষ্ট্যর পুনরাবৃসি
( ারটি িা তার অসধক
সংখ্যক রাউদন্ড এক িা
একাসধক বিসশদষ্ট্যর ঘর
ফোঁকা র্থাকদল এই
সনদে েশদক ককাদনা নম্বর
পাদি না)

গ) পাঠ্যপুস্তক কর্থদক
‘িদলাদতা আসে কক?’
ঘর পূরণ

েন্তব্য

ককার

পারেসশেতার োত্রা / নম্বর

৪

৩

২

১

৩০ টি ঘদরর
েদধ্য অন্তত ২৫
টি প্রেি তাসলকা
কর্থদক পূরণ করা
হদয়দছ।

৩০ টি ঘদরর
েদধ্য ১৫-২৪ টি
প্রেি তাসলকা
কর্থদক পূরণ করা
হদয়দছ।

৩০ টি ঘদরর
েদধ্য ৫-১৪ টি
প্রেি তাসলকা
কর্থদক পূরণ করা
হদয়দছ।

৩০ টি ঘদরর েদধ্য
৫ টির কে সংখ্যক
ঘর প্রেি তাসলকা
কর্থদক পূরণ করা
হদয়দছ।

সতনটি বিসশষ্ট্যই
পূরণ করা হদয়দছ
এেন ককাদনা
রাউদন্ডই
বিসশদষ্ট্যর
পুনরাবৃসি কনই

সতনটি বিসশষ্ট্যই
পূরণ করা
হদয়দছ এেন
রাউন্ডসমূদহর
েদধ্য অদধ েদকর
কে সংখ্যক
রাউদন্ড
বিসশদষ্ট্যর
পুনরাবৃসি
রদয়দছ

সতনটি বিসশষ্ট্যই
পূরণ করা
হদয়দছ এেন
রাউন্ডসমূদহর
েদধ্য অদধ েক িা
তার কিসশ
সংখ্যক রাউদন্ড
বিসশদষ্ট্যর
পুনরাবৃসি
রদয়দছ

সতনটি বিসশষ্ট্যই
পূরণ করা হদয়দছ
এেন সকল
রাউদন্ডই বিসশদষ্ট্যর
পুনরাবৃসি রদয়দছ

পাঠ্যপুস্তদকর
সনধ োসরত অংশ
কর্থদক েশটি
ঘদরর অন্তত ৮ টি
পূরণ করা হদয়দছ

পাঠ্যপুস্তদকর
সনধ োসরত অংশ
কর্থদক েশটি
ঘদরর েদধ্য ৫৭ টি পূরণ করা
হদয়দছ

পাঠ্যপুস্তদকর
সনধ োসরত অংশ
কর্থদক েশটি
ঘদরর েদধ্য ২-৪
টি পূরণ করা
হদয়দছ

পাঠ্যপুস্তদকর
সনধ োসরত অংশ
কর্থদক েশটি ঘদরর
েদধ্য ককিল একটি
পূরণ করা হদয়দছ

েশটির েদধ্য
অন্তত ৮ টিদত
সােঞ্জস্য রদয়দছ

েশটির েদধ্য ৫৭ টিদত
সােঞ্জস্য রদয়দছ

েশটির েদধ্য ২৪ টিদত
সােঞ্জস্য রদয়দছ

েশটির েদধ্য ককিল
একটিদত সােঞ্জস্য
রদয়দছ

ঘ) বিসশষ্ট্যসমূদহর সাদর্থ
‘িদলাদতা আসে কক?’
এর সােঞ্জস্য
(পাঠ্যপুস্তদকর সনধ োসরত
অংদশ উসিসখত
পসরিাষা সমূদহর সাদর্থ
সেল র্থাকা িা না র্থাকা
এদক্ষদত্র সিদি য নয়)

কোট
িরাদ্দকৃত কোট নম্বর: ১৬











উোহরণ: ধরা াক, র্থাক্রদে ৩, ৬ এিং ৪ পিল। তাহদল কসই
রাউদন্ড উপদরর বিসশদষ্ট্যর তাসলকা কর্থদক বিসশষ্ট্য-১ সহদসদি ৩ নং
বিসশষ্ট্য (একস্তরী) কিদছ সনদত হদি; বিসশষ্ট্য-২ সহদসদি ৩ + ৬ = ৯
নং বিসশষ্ট্য (স্তদের েদতা) কিদছ সনদত হদি; এিং বিসশষ্ট্য-৩ সহদসদি
৯ + ৪ = ১৩ নং বিসশষ্ট্য (সসসলয়াযুক্ত) কিদছ সনদত হদি। ছদক
সনধ োসরত ঘদর এগুদলা সলখদত হদি এিং ‘িদলাদতা আসে কক?’ এর
ঘদর ঐ সতনটি বিসশষ্ট্য ধারণ কদর এেন প্রাসণটিস্যয িা প্রাসণদকাদষর
নাে সলখদত হদি। এই ঘর পূরণ করার জন্য অিশ্যই পাঠ্যপুস্তদক
সনধ োসরত পৃষ্ঠাসমূদহর (৩৩-৪২) েদধ্য কর্থদক কোটা হরদফ ছাপা
নােসমূহ কিদছ সনদত হদি।
সে কসই সতনটি বিসশষ্ট্য সেসলদয় ককাদনা প্রাসণটিস্যয িা প্রাসণদকাষ না
পাওয়া ায় তাহদল আিার ছঁক্কা ছুিদত হদি এিং বিসশষ্ট্য রাফ
কািদজ কনাট করদত হদি তক্ষণ প েন্ত না এেন সতনটি বিসশষ্ট্য
পাওয়া ায় ক গুদলা সেদয় একটি সসতযকাদরর প্রাসণটিস্যয িা প্রাসণদকাষ
কিাঝায়। ক েন: ৯ নং বিসশদষ্ট্যর পরও না সেলদল আিার ছক্কা কর্থদক
১ পিল, তখন কেখদত হদি ১০ নং বিসশদষ্ট্যর সাদর্থ আদির সতনটির
েদধ্য ককান দুটি সেসলদয় গ্রহণদ াগ্য ককাদনা প্রাসণটিস্যয িা প্রাসণদকাষ
পাওয়া ায় সকনা। পাওয়া কিদল তখন কসই সতনটি বিসশষ্ট্য সেসলদয়
একটি রাউন্ড হদি।
এিাদি সে ১৮ নং পার হদয় ায় তাহদল আিার ১ নং কর্থদক
বিসশদষ্ট্যর নং িণনা শুরু হদি। ক েন: ১৬ নং এর পদর ছক্কায় ৫
পিদল ১৬ + ৫ = ২১ হয়। সকন্তু বিসশষ্ট্য আদছ ১৮ নং প েন্ত, তাই ২১
িলদত ১৮ এর পর সতন ঘর অর্থ োৎ ৩ নং বিসশষ্ট্য কিাঝাদি।
এেন েশটি রাউন্ড কখলদত হদি ক গুদলাদত অিশ্যই ককাদনা না ককাদনা
প্রাসণটিস্যয িা প্রাসণদকাদষর বিসশষ্ট্য কেদল এিং কসগুদলা উসিসখত ছদক
সলখদত হদি।
সতনটি বিসশষ্ট্য সেদল ায় এেন একাসধক প্রাসণটিস্যয িা প্রাসণদকাষ
পাওয়া কিদল কসগুদলার েদধ্য ক দকাদনা একটির নাে কসই রাউদন্ডর
‘িদলাদতা আসে কক?’ ঘদর কলখাই দর্থষ্ট্।
সতনটি বিসশদষ্ট্যর হুিহু সেদল াওয়া রাউন্ড একাসধকিার কলখা াদি
না। একই রাউদন্ড একই বিসশষ্ট্য একাসধকিার িণ্য করা াদি না।
কসদক্ষদত্র পুনরায় ছক্কা ছুুঁদি অন্য বিসশষ্ট্য কিদছ সনদত হদি। তদি সিন্ন
রাউদন্ড একই বিসশষ্ট্য র্থাকা সেি।
সিদশদষ পূরণকৃত ছকটি অযাসাইনদেন্ট সহদসদি জো সেদত হদি।
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2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_x©‡`i Rb¨
A¨vmvBb‡g›U

welq : wdb¨vÝ I e¨vswKs
welq †KvW : 152

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_x©‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
welq: wdb¨vÝ I e¨vswKs
A¨vmvBb‡g›U
b¤^i, Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

1

cÖ_g Aa¨vq:
A_©vqb I
e¨emvq A_©vqb

welq †KvW : 152

A¨vmvBb‡g›U

wkLbdj/welqe¯‘

Avw_©K
e¨e¯’vc‡Ki
wm×všÍ MÖn‡Yi
†ÿ‡Î Zvui
A_©vqb
e¨e¯’vcbv
welqK Ávb
mnvqK welqwUi
†hŠw³KZv
wbiƒcY

 A_©vq‡bi msÁv
eY©bv Ki‡Z cvi‡e
 A_©vq‡bi ¸iæZ¡
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
 Avw_©K e¨e¯’vc‡Ki
Kvh©vewj eY©bv
Ki‡Z cvi‡e

¯Íi: GmGmwm

wb‡`©kbv
(ms‡KZ/avc/cwiwa)
A¨vmvBb‡g›U
cÖYq‡b wb‡¤œv³
welq¸‡jv 250
k‡ãi g‡a¨
avivevwnKfv‡e
eY©bvc~e©K m¤úbœ
Ki‡Z n‡e:
 A_©vq‡bi aviYv
 Kvievwi A_©vq‡bi
¸iæZ¡
 Avw_©K e¨e¯’vc‡Ki
Kvh©vewj :
(1) Avq wm×všÍ ev
A_©vqb wm×všÍ
(2) e¨q wm×všÍ ev
wewb‡qvM wm×všÍ
(3) Ab¨vb¨ wm×všÍ

g~j¨vqb wb‡`©kbv (iæweª·)

wb‡`©kK
K)
A_©vq‡bi
aviYv
Kvievwi
A_©vq‡bi
¸iæZ¡

4
D`vniYmn
A_©vq‡bi aviYv
h_vh_fv‡e e¨vL¨v
Ki‡j
A_©vq‡bi 4wU
¸iæZ¡ h_vh_fv‡e
e¨vL¨v Ki‡j

cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤^i
3
2

†¯‹vi

1

D`vniYmn
A_©vq‡bi aviYv
e¨vL¨v Ki‡j

D`vniY Qvov
A_©vq‡bi aviYv
e¨vL¨v Ki‡j

A_©vq‡bi aviYv
AvswkKfv‡e
e¨vL¨v Ki‡j

A_©vq‡bi 3wU
¸iæZ¡
h_vh_fv‡e
e¨vL¨v Ki‡j

A_©vq‡bi 2wU
¸iæZ¡ e¨vL¨v
Ki‡j

A_©vq‡bi 1wU
¸iæZ¡ e¨vL¨v
Ki‡j

Avq wm×všÍ
ev A_©vqb
wm×všÍ

D`vniYmn Avq D`vniYmn Avq
wm×všÍ h_vh_fv‡e wm×v‡šÍi e¨vL¨v
e¨vL¨v Ki‡j
cÖ`vb Ki‡j

e¨q wm×všÍ
ev wewb‡qvM
wm×všÍ

D`vniYmn e¨q
wm×v‡šÍi h_vh_
e¨vL¨v Ki‡j
D`vniYmn
Ab¨vb¨ wm×v‡šÍi
h_vh_ e¨vL¨v
Ki‡j

Ab¨vb¨
wm×všÍ

gšÍe¨

D`vniYmn e¨q
wm×v‡šÍi e¨vL¨v
Ki‡j
D`vniYmn
Ab¨vb¨
wm×v‡šÍi e¨vL¨v
Ki‡j

D`vniY Qvov
Avq wm×v‡šÍi
e¨vL¨v cÖ`vb
Ki‡j
D`vniY Qvov
e¨q wm×v‡šÍi
e¨vL¨v Ki‡j
D`vniY Qvov
Ab¨vb¨ wm×v‡šÍi
e¨vL¨v Ki‡j

Avq wm×v‡šÍi
AvswkK e¨vL¨v
Ki‡j
e¨q wm×v‡šÍi
AvswkK e¨vL¨v
Ki‡j
Ab¨vb¨ wm×v‡šÍi
AvswkK e¨vL¨v
cÖ`vb Ki‡j
†gvU

A¨vmvBb‡g‡›Ui Rb¨ eivÏK…Z b¤^i: 20
h_vh_- 80-100%, AwaKvsk- 70-79%, AvswkK- 50-69%, h_vh_ nqwb- 49% Gi wb‡P

b¤^‡ii e¨vwß
16 - 20
14 - 15
10 - 13
0-9

gšÍe¨
AwZ DËg
DËg
fv‡jv
AMÖMwZ cÖ‡qvRb

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_x©‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U

welq: wdb¨vÝ I e¨vswKs
A¨vmvBb‡g›U
b¤^i, Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

2

Z…Zxq Aa¨vq:
A‡_©i mgq
g~j¨

A¨vmvBb‡g›U

welq †KvW : 152
wkLbdj/welqe¯‘
 A‡_©i mgq
g~‡j¨i aviYv
e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e

¯Íi: GmGmwm

wb‡`©kbv
(ms‡KZ/avc/cwiwa)

A¨vmvBb‡g›U cÖYq‡bi
wewb‡qvM
†ÿ‡Î wb‡¤œi welq¸‡jvi
wm×všÍ MÖn‡Y
h_vh_ e¨vL¨v I wba©vwiZ
A‡_©i
mgm¨vi h_vh_ mgvavb
fwel¨r
we‡ePbvq wb‡Z n‡e g~‡j¨i f‚wgKv  A‡_©i eZ©gvb
 D`vniYmn A‡_©i mgq
wbiƒcY
g~‡j¨i aviYvi e¨vL¨v
g~j¨ I fwel¨r
w`‡Z n‡e
g~‡j¨i g‡a¨
m¤úK© wbY©q
 D`vniYmn A‡_©i
Ki‡Z cvi‡e
fwel¨r g~j¨ I evwl©K
Pµe„w×KiY cÖwµqvi
e¨vL¨v Ki‡Z n‡e
 A‡_©i fwel¨r
g~j¨ wbY©q K‡i  D`vniYmn eQ‡i
wewb‡qvM wm×všÍ
GKvwaKevi
wb‡Z cvi‡e
Pµe„w×Ki‡Yi gva¨‡g
fwel¨r g~j¨ wbY©‡qi
cÖwµqv e¨vL¨v
mgm¨v :
GKRb PvKwiRxex Rwg
weµq K‡i 10 jÿ
UvKv †c‡jb| wZwb 5
eQ‡ii Rb¨ UvKv¸‡jv
2 wU e¨vs‡K ivL‡Z
Pvb| GKwU e¨vs‡K 6
jÿ UvKv Ges Ab¨
e¨vs‡K 4 jÿ UvKv
ivL‡eb| GRb¨ X I
Y `ywU e¨vs‡K
†hvMv‡hvM Ki‡j X
e¨vsK 9% Pµe„w×
gybvdv Ges Y e¨vsK
8.50% mvßvwnK

g~j¨vqb wb‡`©kbv(iæweª·)
wb‡`©kK
A‡_©i mgq
g~‡j¨i aviYv

A‡_©i
fwel¨r g~j¨
I
Pµe„w×KiY
cÖwµqv
evwl©K
Pµe„w×KiY
I eQ‡i
GKvwaK
Pµe„w×KiY

evwl©K
Pµe„w×KiY
I eQ‡i
GKvwaK
Pµe„w×KiY
K‡i A‡_©i
fwel¨r g~j¨
wbY©q
wewb‡qvM
wm×všÍ MÖnY

4
D`vniYmn
A‡_©i mgq
g~‡j¨i aviYvi
h_vh_ e¨vL¨v
Ki‡j
D`vniYmn
A‡_©i fwel¨r
g~j¨ I
Pµe„w×KiY
cÖwµqvi h_vh_
e¨vL¨v Ki‡j
D`vniYmn
evwl©K
Pµe„w×KiY I
eQ‡i GKvwaK
Pµe„w×KiY
cÖwµqvi h_vh_
e¨vL¨v Ki‡j
mgm¨vi
Av‡jv‡K
h_vh_ cÖwµqv
AbymiY I m~Î
cÖ‡qvM K‡i
mwVK A‡_©i
fwel¨r g~j¨
wbY©q Ki‡j
MvwYwZK
djvdj I
h_vh_
e¨vL¨vmn mwVK
wm×všÍ MÖnY
Ki‡j

cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤^i
3
2
D`vniYmn
D`vniY Qvov
A‡_©i mgq
A‡_©i mgq
g~‡j¨i aviYvi
g~‡j¨i aviYvi
e¨vL¨v Ki‡j
e¨vL¨v Ki‡j

gšÍe¨
†¯‹vi
1
A‡_©i mgq
g~‡j¨i aviYv
AvswkKfv‡e
e¨vL¨v Ki‡j

D`vniYmn
A‡_©i fwel¨r
g~j¨ I
Pµe„w×KiY
cÖwµqvi e¨vL¨v
Ki‡j
D`vniYmn
evwl©K
Pµe„w×KiY I
eQ‡i GKvwaK
Pµe„w×KiY
cÖwµqvi e¨vL¨v
Ki‡j
mgm¨vi
Av‡jv‡K h_vh_
m~Î cÖ‡qvM K‡i
mwVK A‡_©i
fwel¨r g~j¨
wbY©q Ki‡j

D`vniY Qvov
A‡_©i fwel¨r
g~j¨ I
Pµe„w×KiY
cÖwµqvi
e¨vL¨v Ki‡j
D`vniY Qvov
evwl©K
Pµe„w×KiY I
eQ‡i GKvwaK
Pµe„w×KiY
cÖwµqvi
e¨vL¨v Ki‡j
mgm¨vi
Av‡jv‡K m~Î
cÖ‡qvM K‡i
A‡_©i fwel¨r
g~j¨ wbY©q
Ki‡j

A‡_©i fwel¨r
g~j¨ I
Pµe„w×KiY
cÖwµqvi
AvswkK e¨vL¨v
Ki‡j
evwl©K
Pµe„w×KiY I
eQ‡i GKvwaK
Pµe„w×KiY
cÖwµqvi
AvswkK e¨vL¨v
Ki‡j
mgm¨vi
Av‡jv‡K A‡_©i
fwel¨r g~j¨
AvswkK wbY©q
Ki‡j

MvwYwZK
djvd‡ji
wfwË‡Z mwVK
wm×všÍ MÖnY
Ki‡j

MvwYwZK
djvdj Ges
†Kv‡bv e¨vL¨v
Qvov mwVK
wm×všÍ MÖnY
Ki‡j

MvwYwZK
djvdj Ges
†Kv‡bv e¨vL¨v
Qvov fzj
wm×všÍ MÖnY
Ki‡j
†gvU

Pµe„w× gybvdv w`‡Z
Pvq| GgZve¯’vq †Kvb
e¨vs‡K KZ UvKv
ivL‡j AwaK jvfevb
n‡eb Zv wb‡q wZwb
wm×všÍnxbZvq fzM‡Qb|
Zuvi wewb‡qvM wm×všÍ
MÖn‡Yi Rb¨ †Zvgv‡K
†hŠw³K civgk© w`‡Z
n‡e|

b¤^‡ii e¨vwß
16 - 20
14 - 15
10 - 13
0-9

A¨vmvBb‡g‡›Ui Rb¨ eivÏK…Z b¤^i : 20
h_vh_- 80-100%, AwaKvsk- 70-79%, AvswkK- 50-69%, h_vh_ nqwb- 49% Gi wb‡P

gšÍe¨
AwZ DËg
DËg
fv‡jv
AMÖMwZ cÖ‡qvRb

2021 সালের এসএসসস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সশক্ষার্থীলের জন্য
অযাসাইনলেন্ট

সিষয়: পপৌরনীসি ও নাগসরকিা
সিষয় পকাড: ১৪০
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welq: †cŠibxwZ I bvMwiKZv
A¨vmvBb‡g›U
b¤^i, Aa¨vq
I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
১
cÖ_g Aa¨vq:
†cŠibxwZ I
bvMwiKZv

A¨vmvBb‡g›U
eZ©gvb we‡k¦ wb‡¤œv³
cwievi e¨e¯’v †`Lv
hvqK) esk MYbv I
†bZ…‡Z¡i wfwË‡Z
wcZ…Zvwš¿K I
gvZ…Zvwš¿K cwievi;
L) cvwievwiK
KvVv‡gvi wfwË‡Z
GKK I †hŠ_ cwievi;
M) ‰eevwnK m~‡Îi
wfwË‡Z GKcZœxK,
eûcZœxK I eûcwZ
cwievi|
evsjv‡`‡k we`¨gvb
Dc‡iv³ cwievi
e¨e¯’vi g‡a¨ †Kvb
†Kvb ai‡bi cwievi
†`Lv hvq I ‡`‡k †Kb
‡hŠ_ cwievi n«vm
cv‡”Q Ges GKK
cwiev‡ii msL¨v e„w×
cv‡”Q | GKwU Av`k©
cwiev‡ii Kvh©vejx
e¨vL¨vKiY|

welq †KvW: 140
wkLbdj/ welqe¯‘

 পসরিার, সোজ,
রাষ্ট্র ও সরকালরর
ধারণা ব্যাখ্যা
করলি পারe
 পসরিার, সোজ
রাষ্ট্র ও সরকালরর
সম্পকক সিলেষণ
করলি পারe।

¯Íi: GmGmwm

wb‡`©kbv
(ms‡KZ/avc/cwiwa)
 cvV¨cyšÍK/ wk¶K
(‡gvevBj/AbjvB‡b)
†hvMv‡hvM K‡i †bqv
†h†Z cv‡i
 cÖ‡qvR‡b B›Uvi‡bU
†_‡KI mnvqZv †bqv
†h‡Z cv‡i
 cwiev‡eii aib
e¨vL¨v Ki‡Z n‡e
 cwiev‡ii †kÖwYwefvM
e¨vL¨v Ki‡Z n‡e
 cwiev‡ii Kvhv©ewj
e¨vL¨v Ki‡Z n‡e
 †hŠ_ cwievi n«vm
Ges GKK cwiev†ii
msL¨v e„w×i KviY
e¨vL¨v Ki‡Z n‡e
 Av`k© cwiev‡ii
Kvh©vewj e¨vL¨v
Ki‡Z n‡e

g~j¨vqb wb‡`©kbv
(iæweª·)
wb‡`©kK

৪

K) cwiev‡ii
aib

evsjv‡`‡k
we`¨gvb cwievi
e¨e¯’vi g‡a¨ †Kvb
†Kvb ai‡bi
cwievi †`Lv hvq
Zv সঠিকভালি
ব্যাখ্যা কলরলে।

L) ‡hŠ_ cwievi
n«vm Ges GKK
cwiev†ii msL¨v
e„w×i KviY

M) Av`k©
cwiev‡ii
Kvh©vewj

cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤^i
২
শুধু esk MYbv I
শুধু esk MYbv I
†bZ…‡Z¡i wfwË‡Z wKsev
†bZ…‡Z¡i wfwË‡Z
cvwievwiK KvVv‡gvi
Ges cvwievwiK
wfwË‡Z A_ev ïay
KvVv‡gvi wfwË‡Z
ˆeevwnK m¤ú‡K©i
evsjv‡`‡k cwievi
wfwË‡Z evsjv‡`‡k
we`¨gvb e‡j
cwievi we`¨gvb e‡j
ব্যাখ্যা কলরলে।
ব্যাখ্যা কলরলে।
‡`‡k †Kb ‡hŠ_
cwievi n«vm
‡`‡k †Kb ‡hŠ_ cwievi
cv‡”Q Ges GKK
n«vm cv‡”Q Ges GKK
cwiev‡ii msL¨v
cwiev‡ii msL¨v e„w×
cv‡”Q Zv আংসশক
e„w× cv‡”Q Zvi
AwaKvsk e¨vL¨v
e¨vL¨v Ki‡Z †c‡i‡Q ।
Ki‡Z †c‡i‡Q।
GKwU Av`k©
cwievi mvaviYZ
GKwU Av`k© cwievi
†h ai‡bi
mvaviYZ †h ai‡bi
Kvh©vewj m¤úv`b
Kvh©vewj m¤úv`b K‡i
K‡i Zvi
Zvi AvswkK e¨vL¨v
AwaKvsk e¨vL¨v
Ki‡Z ‡c‡i‡Q|
Ki‡Z ‡c‡i‡Q|
৩

‡`‡k †Kb ‡hŠ_
cwievi n«vm
cv‡”Q Ges GKK
cwiev‡ii msL¨v
e„w× cv‡”Q Zv
mwVKfv‡e e¨vL¨v
K‡i‡Q|
GKwU Av`k©
cwievi mvaviYZ
†h ai‡bi
Kvh©vewj m¤úv`b
K‡i Zv mwVKfv‡e
e¨L¨v Ki‡Z
‡c‡i‡Q|

gšÍe¨

১
esk MYbv I †bZ…‡Z¡i
wfwË‡Z, cvwievwiK
KvVv‡gvi wfwË‡Z
wKsev ˆeevwnK m~‡Îi
wfwË‡Z we`¨gvb
evsjv‡`‡ki cwievi
e¨e¯’vi †KvbwUB
ব্যাখ্যা cv‡iwb।
‡`‡k †Kb ‡hŠ_
cwievi n«vm cv‡”Q
Ges GKK cwiev‡ii
msL¨v e„w× cv‡”Q Zvi
aviYvMZ A¯úóZv
i‡q‡Q।
GKwU Av`k© cwievi
mvaviYZ †h ai‡bi
Kvh©vewj m¤úv`b K‡i
‡m m¤ú‡K© A¯úó
aviYv i‡q‡Q|
†gvU

eivÏK…Z b¤^i: 12
mwVKfv‡e- 80-100%, AwaKvsk- 60-79%, AvswkK- 40-59%
নম্বলরর ব্যাসি
10-12
08-09
06-07
0-05

েন্তব্য
অসি উত্তে
উত্তে
ভালো
অগ্রগসি প্রলয়াজন

†¯‹vi
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সিষয়: উচ্চতর গসণত
সিষয় ককাড: 126
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সিষয়: উচ্চতর গসণত
অযাসাইনলেন্ট
নম্বর, অধ্যায় ও
অধ্যালয়র
সশলরানাে
01
অধ্যায় একােশ:
স্থানাঙ্ক
জযাসেসত

সিষয় ককাড: 126
অযাসাইনলেন্ট

সশখনফে/সিষয়িস্তু

 সেতলে কালতেসীয়
স্থানালঙ্কর ধারণা
ব্যাখ্যা করলত পারলি।
 দুইটি সিন্দুর েধ্যিতী
দূরত্ব সনণ েয় করলত
পারলি।
 সরেলরখার ঢালের
ধারণা ব্যাখ্যা করলত
পারলি।
 সরেলরখার সেীকরণ
সনণ েয় করলত পারলি।
 স্থানালঙ্কর োধ্যলে
সেভুলজর কক্ষেফে
সিলে একটি পঞ্চভুলজর শীষ েসিন্দুগুলো
সনণ েয় করলত পারলি।
𝐴(−12, 10), 𝐵(−4, −2), 𝐶(6, −8),
𝐷(𝑡, 3), 𝐸(6, 8) এিং শীষ েসিন্দুগুলো ঘসির  সিন্দুপাতলনর োধ্যলে
সেভুজ ও িতুভুেজ
কাঁটার সিপরীত সেলক আিসতেত।
সংক্রান্ত জযাসেসতক
অঙ্কন করলত পারলি।

স্তর: এসএসসস

সনলে েশনা
(সংলকত/ধাপ/পসরসধ)
ক) 𝐵 ও 𝐸 সিন্দুর সংল াগ
করখা 𝑥 অলক্ষর ধনাত্মক
সেলকর সালর্থ কত সডসগ্র ককাণ
উৎপন্ন কলর তা সনণ েয় কর।
খ) 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸 পঞ্চভুলজর
কক্ষেফে 236 িগ ে একক
হলে, 𝐷 সিন্দুর স্থানাঙ্ক সনণ েয়
কর।
গ) 𝐹 সিন্দুর স্থানাঙ্ক
(−2, 4) হলে, সুসিধােত
একক সনলয় 𝐴𝐵𝐶𝐹 িতুভুেজটি
আঁক এিং এর প্রকৃসত সনণ েয়
কর।
ঘ) 𝑃(ℎ, 𝑘) ও 𝑄(𝑘, ℎ)
সিন্দু দুইটি র্থাক্রলে 𝐴𝐵 ও
𝐴𝐸 করখার উপর অিসস্থত
হলে, 𝑃𝑄 সরেলরখার
সেীকরণ সনণ েয় কর।

মূল্যায়ন সনলে েশনা
(রুসিক্স)

েন্তব্য

রুসিক্স
ক)

খ)

গ)

ঘ)

 ককালণর োন সনণ েয়

নম্বর
02

 ঢাে সনণ েয়

01






𝐷 সিন্দুর স্থানাঙ্ক সনণ েয়
কক্ষেফলোত্তর সেীকরণ সনণ েয়
𝑡 সংিসেত কক্ষেফে সনণ েয়
পঞ্চভুজটির শীষ েসিন্দুগুলোর োধ্যলে কক্ষেফে
সনণ েলয়র সূে সেখন
 𝐴𝐵𝐶𝐹 িতুভুেজটির নােকরণ
 িাহুগুলো ও কণ েদ্বলয়র দেঘ েয সনণ েয়
 একটি িাহু অর্থিা একটি কলণ ের দেঘ েয সনণ েয়
 𝐴𝐵𝐶𝐹 িতুভুেজটি সঠিকভালি অঙ্কন

04
03
02

 𝑃𝑄 করখার সেীকরণ সনণ েয়
 𝑃 ও 𝑄 সিন্দুর স্থানাঙ্ক সনণ েয়
 𝐴𝐵 ও 𝐴𝐸 সরেলরখার সেীকরণ সনণ েয়
 𝐴𝐵 অর্থিা 𝐴𝐸 সরেলরখার সেীকরণ সনণ েয়

04
03
02

কোট

িরাদ্দকৃত নম্বর: ১৪
নম্বলরর ব্যাসি
েন্তব্য
১১ - ১৪
অসত উত্তে
০৯ - ১০
উত্তে
০৭ - ০৮
ভালো
০০ - ০৬
অগ্রগসত প্রলয়াজন

01
04
03
02
01

01
14

