
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: 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 


	শিক্ষাবর্ষের ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট (১ম সপ্তাহ) বিতরণ।

