2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
ববয়: বাাংাদেদলর ইবিা  ববশ্বভযিা
ববয় ক াড: ১৫৩

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
ববয়: বাাংাদেদলর ইবিা  ববশ্বভযিা
অ্যাাইনদমন্ট
নম্বর, অ্ধ্যায়
 অ্ধ্যাদয়র
বলদরানাম
৬
দ্বােল অ্ধ্যায়:
ামবর লান
 স্বাবি ার
আদদান
(১৯৫৮১৯৬৯)

ববয় ক াড: ১৫৩

স্তর: এ.এ.ব

বনদে েলনা

অ্যাাইনদমন্ট

বলখনফ/ববয়বস্তু

(াংদ ি/পবরবি/
িাপ)

'স্বাবি ার
 পাব স্তাদনর
আদদান
রাজনীবিদি
ামবর বাবনীর
কেদ
স্তদিদপ সৃষ্ট
স্বািীনিা যুদ্ধ'
পবরবিবি ব্যাখ্যা
- কেবিি পূব ে
রদি পারদব;
পাব স্তান 
িৎ
াীন পূব ে 
লী ে
পবিম পাব স্তাদনর
েবিদবেন
মধ্য ার ববম্য
ব্যাখ্যা রদি
পারদব;
 বাঙাবর স্বাবি ার
আদদাদন ৬ েফার
গুরুত্ব ববদেণ
রদি পারদব;
 ঐবিাব
আগরিা মামার
গুরুত্ব ব্যাখ্যা রদি
পারদব;
 ১৯৬৯ াদর
গণঅ্ভ্যযত্থাদনর
কেিাপট  ফাফ
বণ েনা রদি পারদব।

 আইয়ুব খাদনর
ামবর লান 
এর ববরুদদ্ধ
াংঘটিি বববভন্ন
আদদাদনর
উদেখ
 পূব ে পাব স্তাদনর
েবি পবিম
পাব স্তাদনর
লা দগাষ্ঠীর
বববভন্ন ববদম্যর
কেবিদি
বঙ্গবন্ধুর ছয়
েফা;
 ছয় েফার
েবিবিয়া
(ঐবিাব
আগরিা মামা
 গণঅ্ভ্যযত্থান);
 উপযু েক্ত স্বাবি ার
আদদানমূ
ীভাদব
বাাংাদেদলর
মুবক্তযুদ্ধদ
অ্বনবায ে দর
তুদ িার
ববদেণ।

মন্তব্য

মূল্যায়ন বনদে েলনা (রুবিক্স)

বনদে েল
) ামবর লান
ববদরািী আদদান:

খ) পূব ে পাব স্তাদনর
েবি ববম্য  ছয়
েফা:
গ) ঐবিাব
আগরিা মামা 
গণঅ্ভ্যযত্থান:
ঘ) স্বাবি ার কেদ
স্বািীনিা:

৪
ামবর লান
ববদরািী আদদাদনর
ঘটনামূ িথ্যবহু
 িারাবাব দ
ববদম্যর াদে ছয়
েফার কযাগসূত্র
ববদেণ রদি
পারদ
ঐবিাব
আগরিা মামা 
গণঅ্ভ্যযত্থাদনর ব্যাখ্যা
যোযে দ
স্বাবি ার আদদান
স্বািীনিা যুদদ্ধ
পবরণি য়ার
ব্যাখ্যা যুবক্তঙ্গি 
সৃজনলী দ

পারেবলেিার মাত্রা/নম্বর
৩
২
ামবর লান ববদরািী ামবর লান ববদরািী
আদদাদনর ঘটনামূ
আদদাদনর ঘটনামূ
িথ্যবহু, ব ন্তু
িথ্যগি ভ্য 
িারাবাব নয়
িারাবাব িার অ্ভাব
শুধু ববম্যমূ উদেখ
শুধু ছয় েফা ববদেণ
রদ
রদ

ঐবিাব আগরিা
মামা  গণঅ্ভ্যযত্থাদনর
ব্যাখ্যা অ্বি াাংলই
যোযে দ
স্বাবি ার আদদান
স্বািীনিা যুদদ্ধ পবরণি
য়ার ব্যাখ্যা
যুবক্তঙ্গি দ
সৃজনলী না দ

ঐবিাব আগরিা
মামা  গণঅ্ভ্যযত্থাদনর
আাংবল ব্যাখ্যা রদ

----

অ্যাাইনদমদন্টর বরাদ্দকৃি নম্বর: ১৬

নম্বদরর ব্যাবি
১৩-১৬
১১-১২
৮-১০
০-৭

মন্তব্য
অ্বি উত্তম
উত্তম
ভাদা
অ্গ্রগবি েদয়াজন

১
ামবর লান ববদরািী
আদদাদনর উদেখ
যোযে য় বন
ববম্য  ছয় েফা
ক াদনাটিই ঠি ভাদব
তুদ িরদি না পারদ
ঐবিাব আগরিা
মামা  গণঅ্ভ্যযত্থান
যোযেভাদব ব্যাখ্যা
রদি না পারদ
স্বাবি ার আদদান
স্বািীনিা যুদদ্ধ পবরণি
য়ার ব্যাখ্যা, িথ্য 
যুবক্ত ক ানটিই যোযে
না দ
কমাট-

ককার

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¨vmvBbg›U
b¤^i, Aa¨vq
I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

06
Aa¨vq Aóg:
Av‡jvi
cÖwZdjb

welq †KvW: 136

A¨vmvBb‡g›U

wkLb dj/
welqe¯‘

wb‡`©kbv
(ms‡KZ/
avc/
cwiwa)

 Avqbv  cvV¨
wPb‡Z
eB‡qi
cvi‡e|
213238
 cÖwZwe¤^
c„ôvq
e¨vL¨v
ewY©Z
Ki‡Z
Ask
cvi‡e|
Aby
miY
 weea©b
Ki‡Z
e¨vL¨v
n‡e|
Ki‡Z
cvi‡e|
 cÖwZwe¤^
m„wó
cÖ`k©b
K) Pvg‡Pi ‡fZ‡ii Ges evwn‡ii Ask
Ki‡Z
Kx ai‡bi Avqbv Gu‡K †`LvI |
cvi‡e|
2

Pvg‡P Av‡jvi ag©
GKwU bZzb PKP‡K avZe PvgP
bvI| PvgPwU mvg‡b a‡i Pvg‡Pi
wfZi I evB‡ii As‡k wb‡Ri
cÖwZwe¤^ fv‡jv K‡i †`L|Gevi
Pvg‡Pi †fZ‡ii Ask mvg‡b
wcQ‡b K‡i †Zvgvi cÖwZwe‡¤^i
cªK…wZ,AvKvi, AvK…wZ jÿ Ki|
GKBfv‡e evwn‡ii As‡ki Rb¨I
†Zvgvi cÖwZwe‡¤^i cÖK…wZ, AvKvi,
AvK…wZ jÿ Ki| g‡b Ki Pvg‡Pi
eµZvi e¨vmva© 4 cm |

L) Pvg‡Pi wfZ‡ii As‡ki Rb¨ †Zvgvi
cQ‡›`i ‣`‡N©i GKwU †cwÝj
eµZvi e¨vmv‡a©i †fZi I
†dvKvm `~i‡Z¡i †fZi ewm‡q
cÖwZwe‡¯^i Ae¯’vb, cÖK„wZ,AvKvi
R¨vwgwZ e· e¨envi K‡i Gu‡K
†`LvI I weea©b †ei Ki|
4
M) Pvg‡Pi evwn‡ii As‡ki Rb¨
†Zvgvi cQ‡›`i ‣`‡N©i GKwU †cwÝj
eµZvi e¨vmv‡a©i †fZi I †dvKvm
`~i‡Z¡i †fZi ewm‡q cÖwZwe‡¯^i
Ae¯’vb, cÖK„wZ, AvKvi R¨vwgwZ e·
e¨envi K‡i Gu‡K †`LvI I weea©b
†ei Ki |
4

¯Íi: Gm.Gm.wm
gšÍe
¨

g~j¨vqb wb‡`©kbv (iæweª·)

wb‡`©kbv
K.

cvi`wk©Zvi gvÎv/ b¤^i
3
2

4

Avqbvi aib
---

---

L.

Pvg‡Pi
†fZ‡ii
cÖwZwe‡¯^i
Ae¯’vb,
cÖK„wZ, AvKvi
I weea©b

eµZvi e¨vmva©
Abyhvqx AvuK‡j
Ges cÖwZwe‡¤^i
Ae¯’vb wbY©q
Ki‡Z cvi‡j Ges
weea©b †ei Ki‡Z
cvi‡j

eµZvi e¨vmva©
Abyhvqx AvuK‡j
Ges cÖwZwe‡¤^i
Ae¯’vb wbY©q
Ki‡Z cvi‡j

M.

Pvg‡Pi
evwn‡ii
cÖwZwe‡¯^i
Ae¯’vb,
cÖK„wZ, AvKvi
I weea©b

eµZvi e¨vmva©
Abyhvqx AvuK‡j
Ges cÖwZwe‡¤^i
Ae¯’vb wbY©q
Ki‡Z cvi‡j Ges
weea©b †ei Ki‡Z
cvi‡j

eµZvi e¨vmva©
Abyhvqx AvuK‡j
Ges cÖwZwe‡¤^i
Ae¯’vb wbY©q
Ki‡Z cvi‡j

†¯‹vi

1

eµZvi
e¨vmva©
Abyhvqx
AvuK‡j
eµZvi
e¨vmva©
Abyhvqx
AvuK‡j

eµZvi e¨vmva©
Qvov AvuK‡j

eµZvi
e¨vmva©
Abyhvqx
AvuK‡j

eµZvi e¨vmva©
Qvov AvuK‡j

eµZvi e¨vmva©
Qvov AvuK‡j

†gvUA¨mvBb‡g‡›Ui Rb¨ eivÏK…Z b¤^i 10
b¤^‡ii e¨vwß
9 - 10
07 - 08
05- 06
0 - 04

gšÍe¨
AwZ DËg
DËg
fv‡jv

AMÖMwZ cÖ‡qvRb

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
6
PZz_© Aa¨vq:
gvwjKvbvi
wfwË‡Z
e¨emvq

A¨vmvBb‡g›U
ÔcÖvPxbZg I
RbwcÖq
e¨emvq
msMVb
wnmv‡e
GKgvwjKvbv
e¨emvq
GL‡bv
AcÖwZØ›ØxÔe³‡e¨i
h_v_©Zv
wbiƒcY

welq †KvW: 143
wkLbdj/welqe¯‘

wb‡`©kbv
(ms‡KZ/avc/cwiwa)

g~j¨vqb wb‡`©kbv (iæweª·)

 GKgvvwjKvbv
e¨emv‡qi msÁv,
‣ewkó¨ I myweavAmyweav e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡ev

 GKgvwjKvbv
e¨emv‡qi aviYv

wb‡`©kK

 GKgvwjKvbv
e¨emv‡qi •ewkó¨

K. GKgvwjKvbv
e¨emv‡qi aviYv

 GKgvwjKvbv
e¨emv‡qi Dchy³
†¶Îmg~n I
RbwcÖqZvi
KviY¸‡jv e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡ev

 GKgvwjKvbv
e¨emv‡qi Dchy³
†¶Îmg~n
 GKgvwjKvbv
e¨emv‡qi
RbwcÖqZvi KviY

¯Íi: Gm.Gm.wm
gšÍe¨

D`vniYmn
GKgvwjKvbv e¨emv‡qi
aviYv mwVKfv‡e
we¯ÍvwiZ wjL‡j

cvi`wk©Zvi gvÎv/ b¤^i
3
2
D`vniYmn
D`vniY e¨ZxZ
GKgvwjKvbv e¨emv‡qi GKgvwjKvbv
aviYv mwVKfv‡e wjL‡j e¨emv‡qi aviYv
mwVKfv‡e wjL‡j

1
GKgvwjKvbv
e¨emv‡qi aviYv
AvswkK wjL‡j

L. GKgvwjKvbv
e¨emv‡qi
•ewkó¨

GKgvwjKvbv e¨emv‡qi
Kgc‡¶ 8wU •ewkó¨
mwVKfv‡e wjL‡j

GKgvwjKvbv e¨emv‡qi
Kgc‡¶ 6wU •ewkó¨
mwVKfv‡e wjL‡j

GKgvwjKvbv
e¨emv‡qi Kgc‡¶
4wU •ewkó¨ mwVKfv‡e
wjL‡j

GKgvwjKvbv
e¨emv‡qi Kgc‡¶
2wU •ewkó¨ wjL‡j

M. GKgvwjKvbv
e¨emv‡qi
Dchy³
†¶Îmg~n

GKgvwjKvbv e¨emv‡qi
Kgc‡¶ 8wU Dchy³
†¶Î cÖ‡qvRbxq
D`vniYmn wjL‡j

GKgvwjKvbv e¨emv‡qi
Kgc‡¶ 6wU Dchy³
†¶Î cÖ‡qvRbxq
D`vniYmn wjL‡j

GKgvwjKvbv
e¨emv‡qi Kgc‡¶
4wU Dchy³ †¶Î
cÖ‡qvRbxq D`vniYmn
wjL‡j

GKgvwjKvbv
e¨emv‡qi Kgc‡¶
1wU Dchy³ †¶‡Îi
bvg wjL‡j

N. GKgvwjKvbv
e¨emv‡qi
RbwcÖqZvi
KviY

GKgvwjKvbv e¨emv‡qi
RbwcÖqZvi Kgc‡¶
4wU KviY e¨vL¨v Ki‡j

GKgvwjKvbv e¨emv‡qi
RbwcÖqZvi Kgc‡¶
3wU KviY e¨vL¨v Ki‡j

GKgvwjKvbv
e¨emv‡qi RbwcÖqZvi
Kgc‡¶ 2wU KviY
e¨vL¨v Ki‡j

GKgvwjKvbv
e¨emv‡qi
RbwcÖqZvi Kgc‡¶
1 wU KviY e¨vL¨v
Ki‡j

4

†¯‥vi

†gvUA¨vmvBb‡g‡›Ui Rb¨ eivÏK…Z b¤^i: 16
mwVKfv‡e- 80-100%, AwaKvsk- 60-79% I AvswkK- 50-59%

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
ববয়: ভূদগা  পবরদবল
ববয় ক াড: ১১০

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_x©‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
welq: f‚‡Mvj I cwi‡ek
Gm.Gm.wm
A¨vmvBb‡g›U
b¤^i, Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
0৫
Aóg অ্ধ্যায়:

অ্যাাইনমভন্ট

কৃশল এরাোয ামথ ভানফ
ফশতয শফমেলণমূরে
প্রশতমফদন

ভানফ ফশত

welq †KvW: 110

শখনপর/ শফলয়ফস্তু

 ফশত স্থামনয
শনয়াভেমূ ব্যাখ্যা
েযমত াযমফ
 গ্রাভীণ ফশত ও নগয
ফশতয ধযণ ফণ েনা
েযমত াযমফ
 গ্রাভীণ ফশতয ধযণ ও
শফন্যা ফণ েনা েযমত
াযমফ

¯Íi:

শনমদ ে না
(ংমেত/ধা/শযশধ)

মূল্যায়ন শনমদ ে না (রুশিক্স)

 কৃশল এরাোয ফশত
স্থামনয শনয়াভমেয
ফণ েনা

wb‡`©kK

 গ্রাভীণ ফশত ও
নগয ফশতয ধযণ
ফণ েনা

K) কৃশল এরাোয
ফশত স্থামনয
শনয়াভমেয ফণ েনা

 কৃশল এরাোয
ফশতয নাভ উমেখ
েময এ ফশতয
ধযণ ও শফন্যা
ফণ েনা

L) গ্রাভীণ ফশত
ও নগয ফশতয
ধযণ ফণ েনা
M) কৃশল এরাোয
ফশতয নাভ
উমেখ েময এ
ফশতয ধযণ ও
শফন্যা ফণ েনা

4
কৃশল এরাোয ফশত
স্থামনয শনয়াভে
মূময ফণ েনা
মথামথবামফ শরখমর
গ্রাভীণ ফশত ও
নগয ফশতয ধযণ
মথামথবামফ ফণ েনা
েময শরখমর
কৃশল এরাোয
ফশতয নাভ উমেখ
েময এ ফশতয ধযণ
শিশিত েময এয
শফন্যাময ফণ েনা
মথামথবামফ শরখমর

cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤^i
3
2
কৃশল এরাোয
কৃশল এরাোয
ফশত স্থামনয
ফশত স্থামনয
শনয়াভে মূময
শনয়াভে মূময
ফণ েনা অ্শধোং
ফণ েনা আংশে
শরখমর
শরখমর
গ্রাভীণ ফশত ও
গ্রাভীণ ফশত ও
নগয ফশতয ধযণ নগয ফশতয ধযণ
অ্শধোং ফণ েনা
আংশে ফণ েনা
েময শরখমর
েময শরখমর
কৃশল এরাোয
কৃশল এরাোয
ফশতয নাভ উমেখ ফশতয নাভ উমেখ
েময এ ফশতয
েময এ ফশতয
ধযণ শিশিত েময
ধযণ শিশিত েময
এয শফন্যাময
এয শফন্যাময
ফণ েনা অ্শধোং
ফণ েনা আংশে
শরখমর
শরখমর

ভন্তব্য

1
কৃশল এরাোয
ফশত স্থামনয
শনয়াভে মূ
শুধু শিশিত
েযমর
শুধু গ্রাভীণ
ফশত ও নগয
ফশতয ধযণ
শিশিত েযমর
কৃশল এরাোয
ফশতয ধযণ
শুধু শিশিত
েযমর

†gvUA¨vmvB‡g‡›Ui Rb¨ eivÏK…Z b¤^i: ১২
b¤^‡ii e¨vwß
10-12
08-09
06-07
0-05

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

†¯‹vi

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_x©‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
ববয়: রায়ন
ববয় ক াড: 1৩৭

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

05
cÂg
Aa¨vq:
ivmvqwbK
eÜb

ববয় ক াড: 1৩৭

স্তর: এ.এ.ব

wb‡`©kbv
A¨vmvBb‡g›U
†hŠM MV‡bi mgq AóK
wbqg I `yB-Gi wbqg
AbymiY, G‡`i MVb
cÖwµqv, cvwb‡Z `ªve¨Zv
Ges we`y¨r cwievwnZv
cÖvK…wZK M¨v‡mi cÖavb
Dcv`vb wg‡_b Ges
Lvevi
jeY
g~jZ
†mvwWqvg
†K¬vivBW|
Lvevi je‡Yi cvwb‡Z
`ªeYxqZv Ges `ªe‡Yi
we`y¨r cwievwnZv cixÿv
Ki| GB †h․M `yBwU
MV‡bi mgq B‡jKUªb
Av`vb-cÖ`vb
A_ev
†kqvi K‡i| †h․M
MV‡bi mgq †g․jmg~n
AóK wbqg A_ev (Ges)
`yB-Gi wbqg AbymiY
K‡i|
†h․M `yBwU MV‡bi mgq
AóK wbqg I `yB-Gi
wbqg AbymiY, G‡`i
MVb cÖwµqv, cvwb‡Z
`ªve¨Zv Ges we`y¨r
cwievwnZv
msµvšÍ
cÖwZ‡e`b cÖYqb|

wkLbdj/welqe¯‘



।



ও
।


।
 আ
হ
।
 আ
।

।
আ

ও
,

g~j¨vqb wb‡`©kbv (iæweª·)

(ms‡KZ/avc/
cwiwa)

AóK I
`yB-Gi
wbqg
wjL‡Z n‡e
 mg‡hvRx
eÜb MVb
cÖwµqv I
`ªeYxqZv
wjL‡Z n‡e
 AvqwbK
eÜb MVb
cÖwµqv I
`ªeYxqZv
wjL‡Z n‡e
 †h․‡Mi
we`y¨r
cwievwnZv
wjL‡Z n‡e

wb‡`©kK
K) AóK I
`yB-Gi wbqg

L) mg‡hvRx
eÜb MVb I
`ªeYxqZv

4
cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î †h․M
`yBwUi Rb¨ AóK
I `yB-Gi wbqg
e¨vL¨v K‡i‡Q
wg‡_b AYyi
mg‡hvRx eÜb MVb
cÖwµqv I cvwb‡Z
`ªeYxqZvi ZË¡xq
aviYv wPÎmn
mwVKfv‡e e¨vL¨v

cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤^i
3
2
cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î †h․M cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î †h․M
`yBwUi Rb¨ `yB-Gi `yBwUi Rb¨ AóK
wbqg e¨vL¨v
wbqg e¨vL¨v

1
AóK I `yB-Gi
wbqg e¨vL¨v K‡i‡Q

K‡i‡Q

K‡i‡Q

wg‡_b AYyi
mg‡hvRx eÜb MVb
cÖwµqv wPÎmn
mwVKfv‡e e¨vL¨v

wg‡_b AYyi
mg‡hvRx eÜb MVb
cÖwµqv mwVKfv‡e
e¨vL¨v K‡i‡Q

mg‡hvRx eÜb
MV‡bi aviYv e¨vL¨v

Lvevi jeY AYyi
AvqwbK eÜb MVb
cÖwµqv wPÎmn
mwVK
fv‡e e¨vL¨v K‡i‡Q

Lvevi jeY AYyi
AvqwbK eÜb MVb
cÖwµqv mwVKfv‡e
e¨vL¨v K‡i‡Q

AvqwbK eÜb MV‡bi
aviYv e¨vL¨v K‡i‡Q

†h․M `yBwUi we`y¨r
cwievwnZvi aviYv
mwVKfv‡e e¨vL¨v

GKwU †h․‡Mi
we`y¨r cwievwnZvi
aviYv wPÎmn
mwVKfv‡e e¨vL¨v

GKwU †h․‡Mi we`y¨r
cwievwnZvi aviYv
mwVKfv‡e e¨vL¨v

K‡i‡Q

K‡i‡Q

K‡i‡Q
M) AvqwbK
eÜb MVb I
`ªeYxqZv

N) †h․‡Mi
we`y¨r
cwievwnZv

Lvevi jeY AYyi
AvqwbK eÜb MVb
cÖwµqv I cvwb‡Z
`ªeYxqZvi aviYv
wPÎmn mwVKfv‡e
e¨vL¨v K‡i‡Q
†h․M `yBwUi we`y¨r
cwievwnZvi aviYv
wPÎmn mwVKfv‡e
e¨vL¨v K‡i‡Q

K‡i‡Q

,
হ

,

gšÍe¨

K‡i‡Q

K‡i‡Q
†gvUeivÏK…Z b¤^i: 16

।

b¤^‡ii e¨wß
13-16
11-12
08-10
0-07

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

†¯‥vi

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_x©‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
ববয়: বাব ববজ্ঞান
ববয় ক াড: 1৪৬

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_x©‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
ববয়: বাব ববজ্ঞান
অ্যাাইনদমন্ট
নম্বর, অ্ধ্যায়
 অ্ধ্যায়
বলদরানাম

০৫
িম
অ্ধ্যায়:

খবিয়ান

অ্যাাইনদমন্ট

ববয় ক াড: 1৪৬
বলখনফ/ ববয়বস্তু

বনদে েলনা
(াংদ ি/িাপ/পবরবি)

ব্যবায় েবিষ্ঠাদনর পা া বই বদদব খবিয়ান  পা া বই বদদব  খবিয়াদনর িারণা 
ায় িথ্য
রুবাইয়যাি কেডাদ ের এর ২০২০ াদর কম
মাদর বিপয় কনদেন বনম্নরুপ:
কম ৫ িাদর পণ্য িয় ৪৫,০০০ টা া;
কম ৮ পণ্য ববিয় ৫০,০০০ টা া, যার ৬০%
কচদ এবাং ৪০% নগদে;
কম ১৩ ব্যবাদয়র জন্য কচ দ্বারা আমাবর
িয় ২৫,০০০ টা া;
কম ১৫ মাব র্তে পণ্য উদত্তান ৫,২০০
টা া;
কম ১৮ কেনাোর কেদ োবি ৪,০০০ টা া;
কম ৩০ পানাোরদ পবরদলাি ৮,৫০০ টা া;

খবিয়াদনর িারণা গুরুত্ব ব্যাখ্যা রা।
 গুরুত্ব ব্যাখ্যা  খবিয়ান েস্তুি দর
রদি পারদব।
উদ্বৃত্ত্ব/কজর বনণ েয়
রা।
 “T ছদ ”  চমান
কজর ছদ বাব  খবিয়াদনর কডববট 
েস্ত্তুি দর বাদবর কিবডট উদ্বৃত্ত দ্বারা
কজর বনণ েয় রদি গাবণবি শুদ্ধিা
পারদব।
যাচাই রা।
 বববভন্ন
িরদনর
খবিয়াদনর কডববট
 কিবডট কজদরর
িাৎপয ে ববদেণ
রদি পারদব।

স্তর: এ.এ.ব
মন্তব্য

মূল্যায়ন বনদে েলনা
(রুবিক্স)
বনদে েল
) খবিয়াদনর
িারণা বববলষ্টয
উদেখ দর গুরুত্ব
ব্যাখ্যা রণ
খ) ায় িথ্য
অ্বম্বদন নগোন, িয়,
ববিয়  আবাবপত্র
বাব “T ছদ ” েস্তুি
দর কজর/ উদ্ধৃত্ত
বনণ েয় রণ
গ) ায় িথ্য
অ্বম্বদন কেনাোর,
পানাোর, ব্যাাং 
উদত্তান বাব “চমান
কজর ছদ ” েস্তুি দর
কজর/ উদ্ধৃত্ত বনণ েয় রণ
ঘ) বনণ েয়কৃি খবিয়ান
উদ্ধৃত্ত দ্বারা বাদবর
গাবণবি শুদ্ধিা
যাচাই রণ

৪
িারণা বববলষ্টয
উদেখ দর গুরুত্ব
যোযেভাদব ব্যাখ্যা
রদ
ঠি ভাদব বগুদা
বাদবর উদ্ধৃত্ত বনণ েয়
রদ

পারেবলেিার মাত্রা /নম্বর
৩
২
িারণা 
িারণা  গুরুত্ব
ব্যাখ্যা
বখদ
গুরুত্ব বখদ

ককার

১
খবিয়াদনর
িারণা অ্েবা
গুরুত্ব বখদ

ঠি ভাদব ৩টি

ঠি ভাদব ২টি

বাদবর উদ্ধৃত্ত
বনণ েয় রদ

বাদবর উদ্ধৃত্ত
বনণ েয় রদ

১টি বাদবর
উদ্ধৃত্ত
ঠি ভাদব
বনণ েয় রদ

ঠি ভাদব বগুদা
বাদবর উদ্ধৃত্ত বনণ েয়
রদ

ঠি ভাদব ৩টি

ঠি ভাদব ২টি

বাদবর উদ্ধৃত্ত
বনণ েয় রদ

বাদবর উদ্ধৃত্ত
বনণ েয় রদ

১টি বাদবর
উদ্ধৃত্ত
ঠি ভাদব
বনণ েয় রদ

ঠি ভাদব গাবণবি
শুদ্ধিা যাচাই রদ

কযদ াদনা
এ টি ভ্য
দর গাবণবি
শুদ্ধিা যাচাই
রদ

অ্বি াাংল
ঠি বখদ

দুইটি ঠি
বখদ

কমাটঅ্যাাইনদমদন্টর জন্য বরাদ্দকৃি নম্বর: ১৬

নম্বদরর ব্যাবি
১৩- ১৬
১১- ১২
০৮- ১০
০- ০৭

মন্তব্য
অ্বি উত্তম
উত্তম
ভাদা
অ্গ্রগবি েদয়াজন

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_x©‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
ববয়: কপৌরনীবি  নাগবর িা
ববয় ক াড: 1৪০

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_x©‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
ববয়: কপৌরনীবি  নাগবর িা
A¨vmvBb‡g›U
b¤^i, Aa¨vq I
Aa¨v‡qi wk‡ivbvg

05
lô Aa¨vq:
evsjv‡`‡ki
miKvi e¨e¯’v

A¨vmvBb‡g›U
AvB‡bi kvmb
cÖwZôvq wePvi
wefv‡Mi f~wgKv

ববয় ক াড: 1৪০
wkLbdj/welqe¯‘
 evsjv‡`‡ki
wePvi wefv‡Mi
MVb, ÿgZv I
Kvh©vewj eY©bv
Ki‡Z cvi‡e|

স্তর: এ.এ.ব

wb‡`©kbv
(ms‡KZ/avc/cwiwa)

g~j¨vqb wb‡`©kbv
(iæweª·)

 wePvi wefv‡Mi MVb
KvVv‡gv eY©bv Ki‡Z
n‡e
 wePvi wefv‡Mi ÿgZv
eY©bv Ki‡Z n‡e
 wePvi wefv‡Mi Kvh©vewj
eY©bv Ki‡Z n‡e
 AvB‡bi kvmb cÖwZôvq
wePvi wefv‡Mi f~wgKv
we‡kølY Ki‡Z n‡e
 [cvV¨cy¯ÍK/wkÿK
(†gvevB‡j/AbjvB‡b)
†hvMv‡hvM K‡i A_ev
cÖ‡qvR‡b B›Uvi‡bU
†_‡KI mnvqZv †bqv
†h‡Z cv‡i|]

wb‡`©kK
K. wePvi
wefv‡Mi MVb

L. wePvi
wefv‡Mi ÿgZv

M. wePvi
wefv‡Mi
Kvh©vewj
N.
AvB‡bikvmb
I wePvi wefvM

৪
wePvi wefv‡Mi
MVb KvVv‡gv
h_vh_ভাদব ব্যাখ্যা
দরদছ
wePvi wefv‡Mi
ÿgZv
h_vh_ভাদব eY©bv
K‡i‡Q
wePvi wefv‡Mi
Kvh©vewj
h_vh_ভাদব eY©bv
K‡i‡Q
AvB‡bi kvmb
cÖwZôvq wePvi
wefv‡Mi f~wgKv
h_vh_ভাদব
we‡kølY K‡i‡Q

cvi`wk©ZvigvÎv/b¤^i
৩
২
wePvi wefv‡Mi
wePvi wefv‡Mi
MVb KvVv‡gv
MVb AvswkK eY©bv
AwaKvsk‡ÿ‡Î
দরদছ
eY©bv দরদছ
wePvi wefv‡Mi
wePvi wefv‡Mi
ÿgZv
ÿgZv AvswkK
AwaKvsk‡ÿ‡Î
eY©bv K‡i‡Q
eY©bv K‡i‡Q
wePvi wefv‡Mi
wePvi wefv‡Mi
Kvh©vewj
Kvh©vewj AvswkK
AwaKvsk‡ÿ‡Î
eY©bv K‡i‡Q
eY©bv K‡i‡Q
AvB‡bi kvmb
AvB‡bi kvmb
cÖwZôvq wePvi
cÖwZôvq wePvi
wefv‡Mi f~wgKv
wefv‡Mi f~wgKv
AwaKvsk‡ÿ‡Î
AvswkK we‡kølY
we‡kølY K‡i‡Q
K‡i‡Q

gšÍe¨

১
wePvi wefv‡Mi MVb
A¯úófv‡e eY©bv
eY©bv K‡i‡Q
wePvi wefv‡Mi
ÿgZv A¯úófv‡e
eY©bv K‡i‡Q
wePvi wefv‡Mi
Kvh©vewj
A¯úófv‡e eY©bv
K‡i‡Q
AvB‡bi kvmb
cÖwZôvq wePvi
wefv‡Mi f~wgKv
A¯úófv‡e we‡kølY
K‡i‡Q
†gvU-

A¨vmvBb‡g‡›Ui Rb¨ eivÏK…Z b¤^i: 16
h_vh_- 80-100%, AwaKvsk- 70-79%, AvswkK-50-69% I A¯úó 49% Gi wb‡P
নম্বদরর ব্যবি
13-16
11-12
08-10
0-07

মন্তব্য
অ্বি উত্তম
উত্তম
ভাদা
অ্গ্রগবি েদয়াজন

†¯‥vi

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_x©‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
ববয়: উচ্চির গবণি
ববয় ক াড: 1২৬

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_x©‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
ববয়: উচ্চির গবণি
,

ও

ববয় ক াড: 1২৬
অ্যাাইনদমন্ট

রবির
।
রবির াদপদি ঘূণ োয়মান
অ্পর এ টি রবি
ববন্দুদি
দর ।
এর উপর
কযদ াদনা ববন্দু।

বনদে েলনা

মূল্যায়ন বনদে েলনা

(াংদ ি/িাপ/পবরবি)

(রুবিক্স)

বলখনফ/ ববয়বস্তু



05
অ্ষ্টম অ্ধ্যায় :
বত্রদ াণবমবি

স্তর: এ.এ.ব



উৎপন্ন




মন্তব্য

চারটি
চতুভোদগ
বত্রদ াণবমবি
অ্নুপািমুদর বচহ্ন
বনদে েল
রদি
পারদব।
অ্নুর্ধ্ে 2 ক াদণর
বত্রদ াণবমবি
অ্নুপাি
বনণ েয়
রদি পারদব
ক াদণর
বত্রদ াণবমবি
অ্নুপাি
বনণ েয়
রদি পারদব।
পূণ োংখ্যা
এর
জন্য

( )

ক াদণর
বত্রদ াণবমবি
অ্নুপাি বনণ েয় 
েদয়াগ
রদি
পারদব।

(ঘ)

এর িানাঙ্ক

 েেত্ত রাবলর মান বনণ েয়

দ

এর মান বনণ েয় র।

(খ)

এর িানাঙ্ক

দ

কেখা কয,

(গ)

এর িানাঙ্ক

দ
এর মান বনণ েয় র।

 েদয়াজনীয় চারটি অ্নুপাদির মান বনণ েয়

৪
৩

 েদয়াজনীয় কয ক াদনা দুইটি অ্নুপাদির মান বনণ েয়
 বচত্র এঁদ
এর মান বনণ েয়

২
১

 উভয় পি মান কেখাদনা

3

 েদয়াজনীয় মপদি দুইটি অ্নুপাদির মান বনণ েয়

2

 ঠি চতুভোগ বচবহ্নি রণ/

1

 মান বনণ েয়

3

 অ্নুপািগুদার মান বাদনা

2



1



এর জন্য

এর মান বনণ েয়





এর মান ববদয় পেগুদাদ াজাদনা

৪

রবির অ্বিান বনণ েয়

৩

এর মান বনণ েয়

 উৎপােদ ববদেণ

মী রণটি মািান দর
চতুভোদগ িা উদেখ র।

ব্যাবি
১১ - ১৪
০৯ - ১০
০৭ - ০৮
০ - ০৬

রবির অ্বিান

ক ান

 মী রণটিদ

বরাদ্দকৃি নম্বর: ১৪

মন্তব্য
অ্বি উত্তম
উত্তম
ভাদা
অ্গ্রগবি েদয়াজন

২
এর বদ্বঘাি মী রদণ ে াল
-

১

