
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 

২ বাাংলার্ের্ির 

শ্রলাকশির্ল্পর 

শবলুশপ্তর কারি এবাং 

শ্রলাকশিল্প  

সাংরক্ষর্ির উপায় 

শিখনফল: ২২ 

বাাংলার সাংস্কৃশত, 

শ্রলাকসাংস্কৃশত ও শিল্প-

সাশহর্তযর সার্ারি পশরচয় 

শের্ত পারর্ব। 

শনর্ে েিনা: 

 পাঠ্যবই শ্রর্থর্ক ‘আোর্ের 

শ্রলাকশিল্প’ প্রবন্ধটি পড়র্ত 

হর্ব। 

 আর্িপার্ির শ্রলাকশির্ল্পর 

শবশভন্ন উপকরি শ্রেখর্ত 

হর্ব। 

 

কার্জর র্াপ: 

 শ্রলাকশির্ল্পর সাংজ্ঞা ও 

ববশিষ্ট্য শলখর্ত হর্ব। 

 শ্রলাকশির্ল্পর শবশভন্ন 

উপকরি শনর্য় শলখর্ত 

হর্ব। 

 শ্রলাকশির্ল্পর শবলুশপ্তর কারি 

উর্েখ করর্ত হর্ব। 

 শ্রলাকশিল্প সাংরক্ষর্ির 

উপায় শলখর্ত হর্ব ।  

 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

৩ ২ ১ ০ 

ক শ্রলাকশির্ল্পর 

ধারণা ও 

ববশিষ্ট্য 
- 

শ্রলাকশির্ল্পর 

ধারণা ও ববশিষ্ট্য 

শলখর্ত পারলে 

শ্রলাকশির্ল্পর 

ধারণা অ্র্থবা 

ববশিষ্ট্য শলখর্ত 

পারলে 

 

 

 

খ শ্রলাকশির্ল্পর 

শবশভন্ন 

উপকরি  

পাঁচটি বা ছয়টি 

উপকরর্ির 

শববরি শলখর্ত 

পারলে 

শতনটি বা চারটি 

উপকরর্ির শববরি 

শলখর্ত পারলে 

একটি বা দুটি 

উপকরর্ির 

শববরি শলখর্ত 

পারলে 

  

গ শ্রলাকশির্ল্পর 

শবলুশপ্তর কারি  

 দুটি কারি উর্েখ 

করর্ত পারলে 

একটি কারি 

উর্েখ করর্ত 

পারলে 

  

ঘ শ্রলাকশিল্প 

সাংরক্ষর্ির 

উপায় 

শতনটি উপায় 

শলখর্ত পারলে 

দুটি উপায় শলখর্ত 

পারলে 

একটি উপায় 

শলখর্ত পারলে 

  

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: শবজ্ঞান 

 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 

শিখনফল/ 

শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

 (র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা  

(রুশিক্স) 
েন্তব্য 

1 

 

অ্ধ্যার্য়র 

নাে: ১ 

প্রাশি 

জগর্তর 

শ্রেশিশবন্যাস 

 

শির্রানাে:  

প্রািীর পশরশচশত 

ও শ্রেশিশবন্যাস 

উপস্থাপন  

 

 অ্র্েরুেণ্ডী 

প্রািীর 

শ্রেশিশবন্যাস 

করর্ত পারব 

 শ্রেরুেণ্ডী 

প্রািীর 

শ্রেশিশব

ন্যাস  

করর্ত 

পারব 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রস্তুত করার শ্রক্ষর্ত্র শনর্চর শবষয়গুর্লা 

অ্ন্তভু েক্ত করর্ত হর্ব – 

ক) শ্রতাোর শ্রেখা পশরশচত শবশভন্ন র্রর্নর অ্র্েরুেণ্ডী ও 

শ্রেরুেণ্ডী প্রািীগুর্লার ের্ধ্য অ্ন্তত ৪টি পর্ব ের ৪টি প্রািীর 

নাে এবাং প্রািীগুর্লার পব েশভশত্তক ববশিষ্ট্য উর্েখ করর্ত 

হর্ব। 

খ) শ্রতাোর তাশলকার  পব েভুক্ত করা শ্রকান শ্রকান 

প্রািীগুর্লার্ক শ্রেশিকরি করা োয় তা উর্েখ কর্র তার্ের 

ববশিষ্ট্য শলখর্ত হর্ব।  

গ) শ্রতাোর তাশলকাভুক্ত প্রািীগুর্লার শ্রকানটি শ্রতাোর 

জীবর্ন কী কী  প্রভাব (ইশতবাচক এবাং শ্রনশতবাচক) 

শ্রফর্লর্ছ  শ্রসগুর্লা  উর্েখ করর্ত হর্ব। 

 

তথ্যগুর্লা শনর্চর ছক অ্নুোয়ী শলশপবদ্ধ করর্ত হর্ব।   

 

প্রািীর  

নাে 

পর্ব ের 

ববশিষ্ট্য 
পব ে 

শ্রেশির 

ববশিষ্ট্য 
শ্রেশি 

ইশতবাচক 

শেক 

শ্রনশতবাচক 

শেক 

       

       

       

       
 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 0 

ক) প্রািীর্ের পব ে 

অ্নুোয়ী 

শ্রেশিশবভাগ  

 

 

কেপর্ক্ষ ৪টি 

প্রািীর পর্ব ের 

ববশিষ্ট্যসহ 

শ্রেশিশবভাগ 

উর্েখ করর্ল   

কেপর্ক্ষ 

৩টি প্রািীর 

পর্ব ের 

ববশিষ্ট্যসহ 

শ্রেশিশবভাগ 

উর্েখ 

করর্ল   

কেপর্ক্ষ 

২টি প্রািীর 

পর্ব ের 

ববশিষ্ট্যসহ 

শ্রেশিশবভাগ 

উর্েখ 

করর্ল   

অ্ন্তত ১টি 

প্রািীর 

পর্ব ের 

ববশিষ্ট্যস

হ 

শ্রেশিশবভা

গ উর্েখ 

করর্ল   

উত্তর 

প্রাসশে

ক না 

হর্ল 

 

খ) পব েভুক্ত 

প্রািীগুর্লার 

শ্রেশিকরি 

 

 

কেপর্ক্ষ ৪টি 

শ্রেশিভুক্ত  

প্রািীর 

ববশিষ্ট্যসহ 

শ্রেশিশবভাগ 

করর্ল 

কেপর্ক্ষ 

৩টি 

শ্রেশিভুক্ত  

প্রািীর 

ববশিষ্ট্যসহ 

শ্রেশিশবভাগ 

করর্ল 

কেপর্ক্ষ 

২টি 

শ্রেশিভুক্ত  

প্রািীর 

ববশিষ্ট্যসহ 

শ্রেশিশবভাগ 

করর্ল  

অ্ন্তত ১টি 

শ্রেশিভুক্ত  

প্রািীর 

ববশিষ্ট্যস

হ 

শ্রেশিশবভা

গ করর্ল 

উত্তর 

প্রাসশে

ক না 

হর্ল 

 

গ) প্রািীগুর্লার 

বেনশিন 

জীবর্ন 

ইশতবাচক 

এবাং 

শ্রনশতবাচক 

প্রভাব  

িনাক্তকরি  

কেপর্ক্ষ ৪টি 

কর্র 

ইশতবাচক ও 

শ্রনশতবাচক 

প্রভাব উর্েখ 

করর্ল 

কেপর্ক্ষ 

৩টি কর্র 

ইশতবাচক 

ও 

শ্রনশতবাচক 

প্রভাব 

উর্েখ 

করর্ল 

কেপর্ক্ষ 

২টি কর্র 

ইশতবাচক 

ও 

শ্রনশতবাচক 

প্রভাব 

উর্েখ 

করর্ল 

অ্ন্তত ১টি 

কর্র 

ইশতবাচক 

ও 

শ্রনশতবাচ

ক প্রভাব 

উর্েখ 

করর্ল 

উত্তর 

প্রাসশে

ক না 

হর্ল 

 

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 (৩য় সপ্তাহ) বিতরণ।

