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

শ্রেশি: ৯ম পত্র: প্রথম নবষয় ককাড: ১০১ শবষয়: বাাংলা 

 
অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 

শিখনফল/ 

শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

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

২ বইপড়ার 

অ্ভযাস গঠর্ন 

লাইর্িশরর গুরুত্ব 

শবর্েষি 

৫.১০: প্রবন্ধ পর্ড় 

তার বক্তব্য 

শনর্জর ভাষায় 

বি েনা করর্ত 

পারর্ব। 

শনর্ে েিনা: 

 পাঠ্যবই শ্রর্থর্ক ‘বই পড়া’ 

প্রবন্ধটি পড়র্ত হর্ব। 

 

কার্জর র্াপ: 

 লাইর্িশরর পশরচয় তুর্ল র্রর্ত 

হর্ব। 

 শ্রকান র্রর্নর বই পড়র্ত 

শ্রতাোর ভার্লা লার্গ, শলখর্ত 

হর্ব। 

 লাইর্িশরর প্রর্য়াজনীয়তা বি েনা 

করর্ত হর্ব। 

 শনর্জর শ্রেখা একটি লাইর্িশরর 

শববরি শের্ত হর্ব।  

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

৩ ২ ১ ০ 

ক লাইর্িশরর 

পশরচয় 

 

- 

উোহরিসহ লাইর্িশরর 

পশরচয় শের্ত পারর্ল 

লাইর্িশরর পশরচয় 

শের্ত পারর্ল 

  

 

 

 

খ শ্রে  র্রর্নর বই 

পড়র্ত ভার্লা 

লার্গ 

- 

নােসহ ভার্লা লাগা 

বইর্য়র র্রন উর্েখ 

করর্ত পারর্ল 

ভার্লা লাগা বইর্য়র 

নাে অ্র্থবা র্রন 

উর্েখ করর্ত পারর্ল 

  

গ লাইর্িশরর 

প্রর্য়াজনীয়তা 

শতনটি প্রর্য়াজনীয়তা 

শলখর্ত পারর্ল 

দুটি প্রর্য়াজনীয়তা 

শলখর্ত পারর্ল 

একটি প্রর্য়াজনীয়তা 

শলখর্ত পারর্ল 

  

ঘ শনর্জর শ্রেখা 

একটি লাইর্িশরর 

শববরি  

লাইর্িশরর নাে, 

অ্বস্থান, অ্বকাঠার্ো, 

পাঠক, বই ইতযাশে 

শনর্য় শলখর্ত পারর্ল 

লাইর্িশরর নাে, 

অ্বস্থান ও অ্বকাঠার্ো 

শনর্য় শলখর্ত পারর্ল 

লাইর্িশরর নাে ও 

অ্বস্থান শলখর্ত 

পারর্ল  

  

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  নবষয় ককাড: ১৪৩ শবষয়: ব্যবসায় উলযাগ 

 

 

 

 

অ্যাসাইনমেন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনমেন্ট 

(শিমরানােসহ) 

শিখনফল/ 

শিষয়িস্তু 

অ্যাসাইনমেন্ট 

প্রণয়মনর শনমদ েিনা 

(ধাপ/পশরশধ/সংমেত) 

মূল্যায়ন শনমদ েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

১ 

 

প্রথে অ্ধ্যায় 

 

ব্যিসায় 

পশরশিশত  

  

ব্যিসাময়র সামথ 

অ্থ েননশতে 

উন্নয়মনর সম্পেে 

শিমেষণ 

  

 ব্যিসাময়র 

ধারণা, উৎপশি 

ও ক্রেশিোি 

িণ েনা েরমত 

পারমি  

 ব্যিসাময়র 

পশরশধ, বিশিষ্ট্য 

ব্যাখ্যা েরমত 

পারমি 

 ব্যিসাময়র 

প্রোরমেদ 

িণ েনা েরমত 

পারমি 

 শিমের ধারণা ও 

প্রোরমেদ 

ব্যাখ্যা েরমত 

পারমি 

 িাশণমযযর 

ধারণা ও 

প্রোরমেদ 

িণ েনা েরমত 

পারমি 

 সসিার ধারণা ও 

প্রোরমেদ 

উদাহরণসহ 

িণ েনা েরমত 

পারমি। 

 ব্যিসাময়র ধারণা 

ব্যাখ্যা েরমত হমি  

 

 ব্যিসাময় বিশিষ্ট্য 

িণ েনা েরমত হমি 

 

 ব্যিসাময়র 

প্রোরমেদ ছমে 

উপস্থাপন েমর 

ব্যাখ্যা েরমত হমি 

 

 ব্যিসাময়র গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা েরমত হমি। 

 

শনমদ েিে 
পারদশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 0 

ে ব্যিসাময়র 

ধারণা  

 

 

 

              - 

 

- 

উদাহরণসহ 

ব্যিসাময়র 

ধারণা ব্যখ্যা 

েরমল  

উদাহরণ ছাড়া 

ব্যিসাময়র 

ধারণা ব্যাখ্যা 

েরমল  

শেছুই না 

শলখমল 

শেংিা সম্পূণ ে 

ভুল শলখমল 

 

খ ব্যিসাময়র 

বিশিষ্ট্য  

 

ব্যিসাময়র 

েেপমে ৮টি 

বিশিষ্ট্য ব্যাখ্যা 

েরমল  

ব্যিসাময়র েেপমে 

৬টি বিশিষ্ট্য ব্যাখ্যা 

েরমল  

ব্যিসাময়র 

েেপমে ৪টি 

বিশিষ্ট্য ব্যাখ্যা 

েরমল  

ব্যিসাময়র 

েেপমে ১টি 

বিশিষ্ট্য ব্যাখ্যা 

েরমল  

শেছুই না 

শলখমল 

শেংিা সম্পূণ ে 

ভুল শলখমল 

 

গ ব্যিসাময়র 

প্রোরমেদ  

 

 

 

ব্যিসাময়র 

প্রোরমেদ ছমে 

উপস্থাপন েমর 

শিে, িাশণযয ও 

প্রতযে সসিার 

ধারণা উদাহরণসহ 

ব্যাখ্যা েরমল  

ব্যিসাময়র 

প্রোরমেদ ছমে 

উপস্থাপন েমর 

শিে, িাশণযয ও 

প্রতযে সসিার 

ধারণা উদাহরণ 

ছাড়া ব্যাখ্যা েরমল  

ব্যিসাময়র 

প্রোরমেদ শুধু 

ছমে উপস্থাপন 

েরমল  

ব্যিসাময়র 

প্রোরমেদ ছে 

ব্যতীত 

উপস্থাপন 

েরমল   

শেছুই না 

শলখমল 

শেংিা সম্পূণ ে 

ভুল শলখমল 

 

ঘ ব্যিসাময়র 

গুরুত্ব  

 

 

ব্যিসাময়র 

েেপমে ৮টি 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

েরমল  

ব্যিসাময়র  

েেপমে ৬টি গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা েরমল 

ব্যিসাময়র  

েেপমে ৪টি 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

েরমল  

ব্যিসাময়র  

েেপমে ১টি 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

েরমল  

শেছুই না 

শলখমল 

শেংিা সম্পূণ ে 

ভুল শলখমল 

 

সোট  

অ্যাসাইনমেমন্টর িরাদ্দকৃত নম্বর ১৪ 

  ১০ নম্বমর রূপান্তমরর পর প্রাপ্ত নম্বর  

নম্বমরর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

৮-১০  অ্শত উিে 

৬-৭.৯  উিে 

৪-৫.৯     োমলা 

৪ এর েে অ্গ্রগশত প্রময়াযন 



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

শ্রেশি: ৯ম  নবষয় ককাড: ১৩৭ শবষয়: রসায়ি 

 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

০১ 

 

শিতীয় 

অ্ধ্যায়: 

পোর্র্থ ের 

অ্বস্থা 

 

তৃতীয় 

অ্ধ্যায়: 

পোর্র্থ ের গঠন 

পোর্র্থ ের 

তাপীয় 

বির্রখা ও 

ব্যশতিেী 

ইর্লকট্রন 

শবন্যার্সর 

ব্যাখ্যা এবাং  

আর্পশক্ষক 

পারোিশবক 

ভর শহসাব 

 পোর্র্থ ের শ্রভৌত অ্বস্থা ও 

তার্পর ের্ধ্য সম্পকে 

ব্যাখ্যা করর্ত পারর্ব। 

 কঠিন পোর্র্থ ের গলন ও 

ঊর্ধ্েপাতন এবাং তরল 

পোর্র্থ ের স্ফুটন প্রশিয়া 

বি েনা করর্ত পারর্ব। 

 শ্রেৌর্লর ইাংর্রশজ ও 

ল্যাটিন নাে শ্রর্থর্ক তার্ের 

প্রতীক শলখর্ত পারর্ব । 

 পারোিশবক সাংখ্যা, ভর 

সাংখ্যা, আর্পশক্ষক 

পারোিশবক ভর ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ব। 

 পরোণুর শবশভন্ন কক্ষপর্থ 

এবাং কক্ষপর্র্থর শবশভন্ন 

উপস্তর্র পরোণুর 

ইর্লকট্রনসমূহর্ক শবন্যাস 

করর্ত পারর্ব। 

 

শ্ররৌপ্য একটি প্রর্য়াজনীয় 

র্াতু ো পে োয় সারিীর্ত 

৫ে পে োর্য় গ্রুপ-১১ শ্রত 

অ্বশস্থত। এর দুটি 

আইর্সার্টাপ হর্লা 
107

Ag 

ও 
109

Ag। প্রকৃশতর্ত 

আইর্সার্টাপ দুটির  

পে োপ্ততার পশরোি 

ের্থাির্ে 51.4% ও 

48.6% ।  

ক) শ্ররৌর্প্যর গলনাাংক ও 

স্ফুটনাাংক ের্থাির্ে 

961.8
0
C ও 2162

0
C 

এর তাপ প্রোর্নর বির্রখা 

শবর্েষি করর্ত হর্ব। 

খ) গ্রুপ-১১ এর প্রর্থে 

শ্রেৌলটির উপস্তর্রর র্ারিায় 

ইর্লকট্রন শবন্যাস কর্র এর 

ব্যাখ্যা করর্ত হর্ব। 

গ) আইর্সার্টাপ দুটির  

পে োপ্ততার পশরোি শ্রর্থর্ক 

শ্রেৌলটির আর্পশক্ষক 

পারোিশবক ভর শনি েয় 

করর্ত হর্ব। 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3   2 1 0 

ক তাপীয় বির্রখার 

ব্যাখ্যা 

শচত্রসহ তাপীয় 

বির্রখার 

শবশভন্ন অ্াংি 

শচশিত কর্র 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

তাপীয় 

বির্রখার 

শবশভন্ন অ্াংি 

শচশিত কর্র 

উপস্থাপন 

করর্ত 

পারর্ল 

তাপীয় 

বির্রখার  

সঠিক ব্যাখ্যা 

করর্ত 

পারর্ল 

তাপীয় 

বির্রখার 

শ্রলখশচত্র 

অ্াংকন 

করর্ত 

পারর্ল 

উত্তর 

অ্প্রাসশেক 

হর্ল  

 

খ উপস্তর্রর র্ারিায় 

ইর্লকট্রন 

শবন্যার্সর ব্যাখ্যা  

উপস্তর্রর 

র্ারিায় 

শ্রেৌলটির সঠিক 

ইর্লকট্রন 

শবন্যাস কর্র 

এর ব্যশতির্ের 

কারি ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ল 

উপস্তর্রর 

র্ারিায়  

শ্রেৌলটির 

সঠিক 

ইর্লকট্রন 

শবন্যাস 

করর্ত 

পারর্ল 

প্রর্ান 

িশক্তস্তর্রর 

র্ারিায় 

সঠিক 

ইর্লকট্রন 

শবন্যাস 

করর্ত 

পারর্ল  

শ্রেৌলটি 

শচশিত 

করর্ত 

পারর্ল 

উত্তর 

অ্প্রাসশেক 

হর্ল 

 

গ শ্রেৌর্লর আর্পশক্ষক 

পারোিশবক ভর 

শনি েয় 

সুত্রসহ সঠিক 

ভার্ব 

আর্পশক্ষক 

পারোিশবক 

ভর শনি েয় 

করর্ত পারর্ল 

আর্পশক্ষক 

পারোিশবক 

ভর শনি েয় 

করর্ত 

পারর্ল 

সুর্ত্র োন 

বসার্ত 

পারর্ল 

সুত্র শলখর্ত 

পারর্ল 

উত্তর 

অ্প্রাসশেক 

হর্ল 

 

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১২ 

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।

