
  

 
 

২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট 

শবষয়:  গণিত                                                                শবষয় শ্র াড:   ১০৯                                          শ্রেশি: নবে  

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 

শিখনফল/ 

শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

(ধাপ/পশরশধ/সংর্ ত) 
মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

২ শির্রানাে: বীজগাশিশত  

রাশি সংক্রান্ত সেস্যা 

 

𝑥 = √𝑚 + √(𝑚 − 𝑛) 

𝑦 =  √5 + √3 

 

 ১। 

বীজগাশিশত  

সেী রি গঠন 

 রর্ত পারর্ব।  

 

২। সূত্র প্রর্য়াগ 

 র্র সেস্যা 

সোধান  রর্ত 

পারর্ব। 

 

 

 ) প্রোি  রর্ত হর্ব শ্রে, 

𝑥 +
1

𝑥

=
(𝑛 + 1)√𝑚 + (𝑛 − 1)√(𝑚 − 𝑛)

𝑛
 

শ্রেখার্ন, m ও n পূি েসংখ্যা এবং  m,n> ০  

খ) 𝑦2 −
1

𝑦2  এর োন শ্রবর  রর্ত হর্ব।  

গ) শ্রেখার্ত হর্ব শ্রে, y এর ঘন এবং এর 

শবপরীত রাশির ঘন এর সেশি,  

63

4
(√5 + √3) 

শনর্ে েি  
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 0 

  গাশিশত  বার্ যর 

প্রোি 

প্রোি রাশিোলার 

সরলী রি 

𝑥 ও 
1

𝑥
 এর 

সেশি রি 

1

𝑥
 এর োন 

শনি েয় 

  

খ গাশিশত  রাশির 

োন শনি েয়  

সরলী রি 

ও োন শনি েয় 

𝑦 +
1

𝑦
   

এবং 

 𝑦 −
1

𝑦
 এর 

োন শনি েয় 

𝑦 +
1

𝑦
   

অ্র্থবা 

 𝑦 −
1

𝑦
 

এর োন 

শনি েয় 

1

𝑦
 এর োন 

শনি েয় 

  

গ প্রেত্ত গাশিশত  

রাশির োন 

শনি ের্য়র  োধ্যর্ে 

গাশিশত  বার্ যর 

ফলাফল শনধ োরি 

ও প্রোি 

প্রোি  োন বসার্না প্রর্য়াজনীয় 

সরলী রি 

সূত্র 

শনধ োরি 

  

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর জন্য 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  ে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 

 

 
 
 
 
 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট 

শবষয়: পোর্থ েশবজ্ঞান                                                শবষয় ক াড:   136                                             কেশি: নবে 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

(ধাপ/পশরশধ/সংর্ ত) 
মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

১ 

 

প্রর্থে অ্ধ্যায় 

ক ৌত রাশি এবং 

পশরোপ 

 

পোর্থ েশবজ্ঞার্নর 

ক্রেশব াি  

পোর্থ েশবজ্ঞার্নর 

পশরসর ও 

ক্রেশব াি ব্যাখ্যা 

 রর্ত পারর্ব। 

এই অ্যাসাইনর্েন্টটি প্রিয়ন  রর্ত 

শনর্ের ধাপগুর্লা অ্নুসরি  রর্ত 

হর্ব।  

 

ধাপ: ১  

ক্রেশব ার্ির সূেনা শলখর্ত হর্ব | 

ধাপ: ২  

ক্রেশব ার্ির শবশ ন্ন পব ে উর্েখ 

 রর্ত হর্ব। 

ধাপ: ৩.  

ক্রেশব ার্ির শবশ ন্ন পর্ব ের 

শবজ্ঞানীর্ের নাে, সেয় ও  াজ ছ  

আ ার্র প্রেি েন  রর্ত হর্ব। 

ধাপ: ৪  

এ টি সরল করখায় শনশে েষ্ট দূরত্বর্  

শনশে েষ্ট সেয় ধর্র শবশ ন্ন পর্ব ে শবশ ন্ন 

সের্য় কে গুরুত্বপূি ে  াজ হর্য়র্ছ তা 

উপস্থাপন  রর্ত হর্ব। 

ধাপ: ৫  

৪ নং ধার্প প্রাপ্ত শের্ে, অ্শধ  

সেয়ব্যাপী আশবষ্কার হয়শন এ ধরর্নর 

ক ার্না সেয় পশরলশক্ষত হয় শ না? 
েশে হর্য় র্থার্  তর্ব সেয়টি  ত 

সাল কর্থর্   ত সাল পে েন্ত? ক ন এ 

সেয় ক ার্না অ্গ্রগশত হয়শন  তা 

ব্যাখ্যা  রর্ত হর্ব। 

 

শনর্ে েি  
পারেশি েতার োো/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

  

4 3 2 1 0 

  ক্রেশব ার্ির 

সূেনা  

--- --- --- ক্রেশব ার্ির সূেনা 

শলখর্ত পারর্ল 

  

খ ক্রেশব ার্ির 

শবশ ন্ন পর্ব ের 

নাে  

--- --- ক্রেশব ার্ির 

শবশ ন্ন পর্ব ের নাে 

উর্েখ  রর্ত 

পারর্ল 

ক্রেশব ার্ির 

শবশ ন্ন পর্ব ের সংখ্যা 

উর্েখ  রর্ত 

পারর্ল 

  

গ শবশ ন্ন পর্ব ের 

শবজ্ঞানীর্ের 

নাে, সেয় ও 

 াজ ছ  

আ ার্র 

প্রেি েন  

ক্রেশব ার্ির 

শবশ ন্ন পর্ব ের 

শবজ্ঞানীর্ের নাে, 

সেয় ও  াজ 

ছ  আ ার্র 

প্রেি েন  রর্ত 

পারর্ল  

ক্রেশব ার্ির শবশ ন্ন 

পর্ব ের শবজ্ঞানীর্ের 

নাে, সেয় ও  াজ 

উর্েখ  রর্ত পারর্ল 

ক্রেশব ার্ির 

শবশ ন্ন পর্ব ের 

শবজ্ঞানীর্ের নাে, 

সেয় উর্েখ  রর্ত 

পারর্ল 

ক্রেশব ার্ির 

শবশ ন্ন পর্ব ের 

শবজ্ঞানীর্ের নাে 

উর্েখ  রর্ত 

পারর্ল 

  

ঘ শবজ্ঞানীগি 

শবশ ন্ন সের্য় 

কে গুরুত্বপূি ে 

 াজ  র্রর্ছন 

তা সরল 

করখায় 

উপস্থাপন  

 

 --- এ টি সরল করখায় 

শনশে েষ্ট দূরত্বর্  

শনশে েষ্ট সেয় ধর্র 

শবশ ন্ন পর্ব ে শবশ ন্ন 

সের্য় কে গুরুত্বপূি ে 

 াজ  র্রর্ছন তা 

ঠি  ার্ব উপস্থাপন 

 রর্ত পারর্ল 

এ টি সরল করখায় 

শনশে েষ্ট দূরত্বর্  

শনশে েষ্ট সেয় ধর্র 

শবশ ন্ন পর্ব ে শবশ ন্ন 

সের্য়  কে গুরুত্বপূি ে 

 াজ  র্রর্ছন তা 

উপস্থাপন  রর্ত 

পারর্ল 

এ টি সরল করখায়  

দূরত্ব ও সেয় 

শেশিত  র্র 

গুরুত্বপূি ে  াজ 

কেখার্ত পারর্ল 

  

ঙ অ্শধ  

সেয়ব্যাপী 

ক ন আশবষ্কার 

হয়শন তার 

 ারি ব্যাখ্যা  

 

আশবষ্কার না 

হওয়ার শপছর্ন 

োনুর্ষর  ী 

ধরর্নর ভূশে া 

শছল তা অ্নুসন্ধান  

 রর্ত পারর্ল 

সরলর্রখায় অ্শধ  

সেয়ব্যাপী আশবষ্কার 

না হওয়ার কে সেয় 

কেখা োয় তার  ারি 

উোহরিসহ ব্যাখ্যা 

 রর্ত পারর্ল 

সরলর্রখায় কে 

অ্শধ  সেয়ব্যাপী 

আশবষ্কার না হওয়ার 

সেয় কেখা োয় তার 

 ারি ব্যাখ্যা  রর্ত 

পারর্ল 

 

সরলর্রখায় অ্শধ  

সেয়ব্যাপী আশবষ্কার 

না হওয়ার সেয় 

শেশিত  রর্ত 

পারর্ল 

  

কোট 1৪ 

    অ্যাসাইনর্ের্ন্টর জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর   

10 নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  
 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

8-10     অ্শত উত্তে 

6-7.9 উত্তে 

4-5.9  ার্লা 

4 এর  ে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট 

শবষয়: শিসাবশবজ্ঞান                                   শবষয় ক াড: ১৪৬                                 কেশি: নবে 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানাে) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

(ধাপ/পশরশধ/সংর্ ত) 
মূল্যায়ন শনর্ে েিনা/ (রুশিক্স) েন্তব্য 

০১ 

 

প্রর্থে অ্ধ্যায়: 

শিসাবশবজ্ঞান 

পশরশিশত 

শিসাব তর্ের 

ব্যবিার ারীগর্ির 

জবাবশেশিতা 

সৃশির্ত 

শিসাবশবজ্ঞার্নর 

ভূশে া শনরূপি 

 

 

 শিসাবশবজ্ঞার্নর 

ধারিা বি েনা 

 রর্ত পারর্ব। 

 শিসাবশবজ্ঞার্নর 

উর্েশ্য বি েনা 

 রর্ত পারর্ব। 

 শিসাব তর্ের 
ব্যবিার ারীর্ের 

িনাক্ত  রর্ত 

পারর্ব। 

 মূল্যর্বাধ ও 
জবাবশেশিতা 

সৃশির্ত 

শিসাবশবজ্ঞার্নর 

ভূশে া শবর্েষি 

 রর্ত পারর্ব। 

 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর কক্ষর্ে 

শনর্ের শবষয়গুর্লা ও সিায়  তে 

শবর্বিনা  রর্ত ির্ব। 

 শিসাবশবজ্ঞার্নর ধারিা ব্যাখ্যা  

 রর্ত ির্ব। 

 শিসাবশবজ্ঞার্নর  উর্েশ্য বি েনা 

 রর্ত ির্ব। 

 পাঠ্য বইর্য়র আর্লার্  শিসাব 

তর্ের ব্যবিার ারীর্ের জন্য  

শিসাব তর্ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

 রর্ত ির্ব। 

 প্রেত্ত তর্ের শিশত্তর্ত শিসাব 

তর্ের ব্যবিার ারীর্ের িিাক্ত 

 র্র তার্ের জবাবশেশিতা 

সৃশির্ত শিসাবশবজ্ঞার্নর ভূশে া 

ব্যাখ্যা  রর্ত ির্ব। 

সিায়  তে : 

শিউশল এন্টারপ্রাইর্জর স্বত্তাশধ ারী 

শের্সস শিউশল তাঁর ব্যবসার্য়র 

ম্যার্নজার জনাব সাশজর্ের োধ্যর্ে 

অ্নাশবল ব্যাংর্ র শন ট 

১০,০০,০০০ টা া ঋর্ির জন্য 

আর্বেন  র্রন। ব্যাং  উক্ত 

প্রশতষ্ঠার্নর কেড লাইর্সন্স ও 

অ্ন্যান্য শিসাব তে যািাই  রার 

পর তার্ের এ জন পণ্য 

সরবরাি ারী িান্তা কেডাস ে এর ১৫ 

লক্ষ টা ার কেনার তে পাওয়ায় 

আর্বেনটি বাশতল  র্র। 

এতেসর্ত্তও শের্সস শিউশল সর্ন্তাষ 

প্র াি  র্রন এই জন্য কয এর্ত  

জবাবশেশিতা সৃশি ির্ব। 

শনর্ে েি  
পারেশি েতারোো/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

৪ ৩ ২ ১ ০ 

  শিসাবশবজ্ঞার্নর 

ধারিা  
- - 

শিসাবশবজ্ঞার্নর ধারিা 

ব্যবসার্য়র আশর্থ ে  

 ায োবশলর উোিরিসি 

ব্যাখ্যা  রর্ল। 

শুধু শিসাবশবজ্ঞার্নর 

ধারিা শলখর্ল  

অ্প্রাসশি  

বা সম্পূি ে 

ভুল 

শলখর্ল। 

 

খ শিসাবশবজ্ঞার্নর  

উর্েশ্য 

শিসাবশবজ্ঞার্নর ৪টি 

উর্েশ্য ব্যাখ্যা  রর্ল 

শিসাবশবজ্ঞার্নর ৩টি 

উর্েশ্য ব্যাখ্যা  রর্ল 

শিসাবশবজ্ঞার্নর ২টি 

উর্েশ্য ব্যাখ্যা  রর্ল 

শিসাবশবজ্ঞার্নর কয 

ক ার্না ১টি উর্েশ্য 

ব্যাখ্যা  রর্ল 

অ্প্রাসশি  

বা সম্পূি ে 

ভুল শলখর্ল 

 

গ শিসাব তর্ের 

গুরুত্ব 

 

 

 

পাঠ্য বইর্য়র আর্লার্  

শিসাব তর্ের ২টি 

অ্িযন্তরীি ও ২টি 

বাশিয  ব্যবিার ারীর 

কক্ষর্ে শিসাব তর্ের 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা  রর্ল 

পাঠ্য বইর্য়র আর্লার্  

শিসাব তর্ের অ্িযন্তরীি 

ও বাশিয সি ৩টি 

ব্যবিার ারীর কক্ষর্ে 

শিসাব তর্ের গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা  রর্ল 

পাঠ্য বইর্য়র আর্লার্  

শিসাব তর্ের কয 

ক ার্না ২টি 

ব্যবিার ারীর কক্ষর্ে 

শিসাব তর্ের গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা  রর্ল 

পাঠ্য বইর্য়র আর্লার্  

শিসাব তর্ের কয 

ক ার্না ১টি 

ব্যবিার ারীর কক্ষর্ে 

শিসাব তর্ের গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা  রর্ল 

অ্প্রাসশি  

বা সম্পূি ে 

ভুল শলখর্ল 

 

ঘ জবাবশেশিতা 

সৃশির্ত 

শিসাবশবজ্ঞার্নর 

ভূশে া 

 

 

প্রেত্ত তর্ের আর্লার্  

৪জন শিসাব তর্ের 

ব্যবিার ারীর 

শির্রানাে উর্েখপূব ে  

তার্ের জবাবশেশিতা 

সৃশির্ত শিসাবশবজ্ঞার্নর 

ভূশে া শবর্েষি  রর্ল 

প্রেত্ত তর্ের আর্লার্  

৩জন শিসাব তর্ের 

ব্যবিার ারীর শির্রানাে 

উর্েখপূব ে  তার্ের 

জবাবশেশিতা সৃশির্ত 

শিসাবশবজ্ঞার্নর ভূশে া 

শবর্েষি  রর্ল 

প্রেত্ত তর্ের আর্লার্  

২জন শিসাব তর্ের 

ব্যবিার ারীর 

শির্রানাে উর্েখপূব ে  

তার্ের জবাবশেশিতা 

সৃশির্ত শিসাবশবজ্ঞার্নর 

ভূশে া শবর্েষি  রর্ল 

প্রেত্ত তর্ের আর্লার্  

১জন শিসাব তর্ের 

ব্যবিার ারীর 

শির্রানাে উর্েখপূব ে  

তার জবাবশেশিতা 

সৃশির্ত শিসাবশবজ্ঞার্নর 

ভূশে া শবর্েষি  রর্ল 

অ্প্রাসশি  

বা সম্পূি ে 

ভুল শলখর্ল 

 

কোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর জন্য বরােকৃত নম্বর ১৪ 

10 নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  

 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

8-10     অ্শত উত্তে 

6-7.9 উত্তে 

4-5.9 িার্লা 

4 এর ে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট 

শবষয়: বাাংলার্ের্ির ইশিহাস ও শবশ্বসভ্যিা             শবষয় ক াড: ১৫৩                কেশি- নবে 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা (ধাপ/পশরশধ/সাংর্ ি) 
মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) 

েন্ত

ব্য 

1 

 

 অ্ধ্যায়, 

ইশিহাস 

পশরশিশি 

ইশিহার্সর 

ধারিা, পশরসর 

এবাং ইশিহাস 

পার্ের 

প্রর্য়াজনীয়িা 

 ইশিহাস ও 

ঐশির্হযর ধারিা, 

স্বরূপ ও পশরসর 

ব্যাখ্যা  রর্ি 

পারর্ব 

 ইশিহাস পার্ের 

প্রর্য়াজনীয়িা 

আর্লািনা  রর্ি 

পারর্ব 

শনর্ির ধাপগুর্লা অ্নুসরি  র্র 

অ্যাসাইনর্েন্টটি তিশর  রর্ি 

হর্ব। 

 ইশিহাস ও ঐশির্হযর 

ধারিা ব্যাখ্যা  রর্ি হর্ব 

 ইশিহার্সর পশরসর বি েনা 

 রর্ি হর্ব 

 োনবজীবর্ন ইশিহাস 

পার্ের প্রর্য়াজনীয়িা 

শবর্েষি  রর্ি হর্ব 

শনর্ে েি  পারেশি েিার োত্রা/ নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 

  ইশিহাস ও 

ঐশির্হযর 

ধারিা 

ইশিহাস ও 

ঐশির্হযর ধারিা 

উোহরিসহ 

ব্যাখ্যা  রর্ল 

ইশিহাস ও 

ঐশির্হযর ধারিা 

উোহরি ছাড়া 

ব্যাখ্যা  রর্ল 

ইশিহাস ও 

ঐশির্হযর ধারিা 

কিছু অংশ ব্যাখ্যা 

 রর্ল 

ইশিহাস ও 

ঐশির্হযর ধারিার 

ব্যাখ্যা যর্থাযর্থ না 

হর্ল 

 

খ ইশিহার্সর 

পশরসর 

ইশিহার্সর 

পশরসর বি েনা 

 রর্ল 

ইশিহার্সর পশরসর 

অকিি ংশ বি েনা 

 রর্ল 

ইশিহার্সর পশরসর 

আংকশি বি েনা 

 রর্ল 

ইশিহার্সর 

পশরসর্রর বি েনা 

যর্থাযর্থ না হর্ল 

 

গ ইশিহাস 

পার্ের 

প্রর্য়াজনীয়িা 

ইশিহাস পার্ের 

প্রর্য়াজনীয়িা 4টি 

উোহরিসহ 

শবর্েষি  রর্ি 

পারর্ল 

ইশিহাস পার্ের 

প্রর্য়াজনীয়িা 3টি 

উোহরিসহ 

শবর্েষি  রর্ি 

পারর্ল 

ইশিহাস পার্ের 

প্রর্য়াজনীয়িা 2টি 

উোহরিসহ 

শবর্েষি  রর্ি 

পারর্ল 

ইশিহাস পার্ের 

প্রর্য়াজনীয়িা 1টি 

উোহরিসহ 

শবর্েষি  রর্ি 

পারর্ল 

 

কোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর জন্য বরাদ্দকৃি নম্বর 12 

১০ নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  

 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

৮-১০ অ্শি উত্তে 

৬-৭.৯ উত্তে 

৪-৫.৯ ভ্ার্লা 

৪ এর  ে অ্গ্রগশি প্রর্য়াজন 

 



Assignments for the Learners of 2022 Academic Year 

Subject: Mathematics      Subject code: 109      Class: IX 
Assignment 

no. 
Assignment title 

Learning 
outcome/s 

Guidelines for the assignment 
(steps/scopes/cues) 

Assessment rubrics Comn’t 

 
2 

 

Title: The problem 
about the algebraic 
Expression  

35

)(





y

nmmx

 

1. Form the 
algebraic 
equation. 
 
2. Solve 
the 
problem by 
using the 
formula. 

a. Prove that ,

n

nmnmn

x
x

)()1()1_(1 
  

where m and n are integer number and m, 
n>0 
 

b.Find the value of .
1

2

2

y
y   

 
c. Show that the sum of cube of y and cube of 

inverse expression is )35(
4

63
  

 

Indicators Performance Criteria  
 4 3 2 1 0 

1. Prove the 
mathematical 
sentence. 
 

Proved Simplified 
the 
expression 

Summation 

of x and 
x

1
 

Found 
the 
value   

x

1
 

  

b.Find the 
value of 
mathematical 
expression. 

Simplified 
and 
determined 
the value. 

Determined 
the value of 

y
y

and

y
y

1

1





 

Determined 
the value of 
 

y
y

or

y
y

1

1




 

Found 
the 
value   

y

1
 

  

c.Prove and 
find the value 
of 
mathematical 
sentence by 
determine 
the value of 
given 
mathematical 
expression. 

proved Put the 
value 

Simplified Applied 
formula 

  

 

Marking range Comments 

8-10 Excellent 

6-7.9 Good 

4-5.9 Average 

Below 4 Needs improvement 

 

  



Assignments for the Learners of 2022 Academic Year 

Subject: Physics       Subject Code: 136       Class: IX 

Assignment 

Number 

Assignment 

title 

Learning 

outcome(s) 

Guidelines for the 

assignment 

(steps/scopes/cues) 

Assessment rubrics 
Comm

ents 

1 

 

Chapter One: 

Physical 

Quantities and 

their 

measurements 

Gradual 

development 

of physics 

Students will 

be able to 

explain the 

scope and 

gradual 

development 

of physics 

Step: 1 

Students need to write 

the initial stage of 

gradual development. 

Step: 2 

Students need to 

mention the various 

stages of gradual 

development. 

Step: 3 

Students need to 

present the names, 

times and works of the 

scientists from various 

stages of gradual 

development. 

Step: 4 

Students need to 

present the significant 

works done in different 

times on a straight line 

showing a particular 

distance as a particular 

time. 

Step: 5 

Students need to find 

out whether there was 

any dark time in the 

timeline drawn in Step 

4. If there was any, 

students need to 

mention when that 

period began and 

ended. They need to 

explain why there were 

no inventions during 

that period. 

Indicators Performance Criteria Marks  

 4 3 2 1 0 

a Writing the 

initial stage of 

gradual 

development 
- - - 

Students can 

write about the 

initial stage of 

gradual 

development 

   

 

 

b 

Mentioning the 

names of the 

various stages 

of gradual 

development 
- - 

Students can 

mention the names 

of the various stages 

of gradual 

development 

 

Students can 

mention the 

numbers of the 

various stages 

of gradual 

development 

 

   

 

 

 

c 

Presenting in a 

table the 

names, periods 

and works of 

the scientists of 

various stages 

of gradual 

development. 

Students can 

present in a 

table the names, 

times and works 

of the scientists 

of various stages 

of gradual 

development 

Students can 

mention the names, 

times and works of 

the scientists of 

various stages of 

gradual 

development 

Students can 

mention the names 

and times of the 

scientists of various 

stages of gradual 

development 

Students can 

mention the 

names of the 

scientists of 

various stages 

of gradual 

development 

   

 

 

d 

Presenting the 

significant 

work done by 

scientists in 

different 

periods on a 

straight line. 

- 

Students can present 

appropriately the 

significant works 

done in different 

periods and stages 

on a straight line 

considering a 

particular distance 

as a particular time. 

Students can present 

the significant 

works done in 

different periods and 

stages on a straight 

line considering a 

particular distance 

as a particular time. 

Students can 

present the 

significant 

works on a 

straight line 

indicating 

distance and 

time. 

   

 

 

e 

Explaining 

why there were 

no inventions 

during a long 

period of time. 

 

Students can 

explore the 

human roles 

responsible for 

no inventions. 

Students can explain 

with examples the 

reasons for no 

inventions during 

the long period of 

time shown on the 

straight line. 

Students can explain 

the reasons for no 

inventions taking 

place during the 

long period shown 

on the straight line. 

On a straight 

line, students 

can mark the 

time when 

there were no 

inventions for a 

long period. 

   

Total 14 

Number allotted to the assignment   

Number obtained after conversion to 10  

 



Marking range Comments 

8-10 Excellent 

6-7.9 Good 

4-5.9 Average 

Below 4 Needs improvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Assignments for the Learners of Academic Year 2022 

Subject: Accounting                                      Subject Code-146                                          Class: Nine 

Assignment 

No. 

Assignment 

title 

Learning 

Outcomes 

 

Guidelines for the 

assignment 

(steps/scopes/cues) 

Assessment rubrics Comn’t 

1 

 

Chapter 

One: 

Introduction 

to 

Accounting 

Assessing the 

role of 

Accounting in 

creating 

accountability 

of the users of 

accounting 

information 

Learners will 

be able to 

-describe the 

concept of 

Accounting 

 

-describe the 

objectives of 

Accounting 

 

-identify the 

users of 

accounting 

information 

 

-analyze the 

role of 

Accounting in 

creating sense 

of values and 

accountability 

The following points and 

helping information should 

be considered in preparing 

the assignment: 

Students have to 

-describe the concept of 

Accounting 

-describe the objectives of 

Accounting 

- prepare the list of users of 

accounting information 

- identify the users of 

accounting information on 

the basis of given data and 

analyze the role of 

Accounting in creating 

accountability of the users. 

Helping Information: 

Mrs. Sheuli, the owner of 

Sheuli Enterprise, applied 

for loan tk.10,00,000 from 

Anabil Bank through her 

business manager Mr. 

Sazid. After verifying the 

trade license and other 

accounting information of 

the said company, the bank 

dismissed the application 

on finding debt to one of 

their suppliers Shanta 

Traders worth tk. 

15,00,000.Nevertheless, 

Mrs. Sheuli expressed her 

satisfaction on the ground 

that it will create 

accountability.   

 

Indicators Performance Criteria Score  

4 3 2 1 0 

A Concept of 

Accounting 

- - If the concept 

of Accounting 

is explained 

including 

examples of 

financial 

activities of 

business  

If only the 

concept of 

Accounting is 

written 

If answer is 

irrelevant or 

completely 

incorrect 

 

B Objectives of 

Accounting 

If 4 important 

objectives of 

Accounting are 

explained 

If 3 important 

objectives of 

Accounting are 

explained 

If 2 important 

objectives of 

Accounting are 

explained 

If 1important 

objective of 

Accounting is 

explained 

If answer is  

irrelevant or 

completely 

incorrect 

 

C List of users 

of accounting 

information 

If list is 

prepared 

showing 2 

internal and 6 

external users 

of accounting 

information 

If list is 

prepared 

showing 1 

internal and 4 

external users 

of accounting 

information 

If list is 

prepared 

showing any 3-

4 users of 

accounting 

information 

If list is 

prepared 

showing any 1-

2 users of 

accounting 

information 

If answer is  

irrelevant or 

completely 

incorrect 

 

D Role of 

Accounting in 

creating 

accountability 

If the role of 

Accounting is 

analyzed in 

creating the 

accountability 

of 4 users of 

accounting 

information 

mentioning 

their titles on 

the basis of 

supplied 

information 

If the role of 

Accounting is 

analyzed in 

creating the 

accountability 

of 3 users of 

accounting 

information 

mentioning 

their titles on 

the basis of 

supplied 

information 

If the role of 

Accounting is 

analyzed in 

creating the 

accountability 

of 2 users of 

accounting 

information 

mentioning 

their titles on 

the basis of 

supplied 

information 

If the role of 

Accounting is 

analyzed in 

creating the 

accountability 

of 1 user of 

accounting 

information 

mentioning  

their titles on 

the basis of 

supplied 

information 

If answer is  

irrelevant or 

completely 

incorrect 

 

                                                                                                             Total  

Allotted marks for Assignment 14 

Marks obtained after conversion to marks 10  
 

Marking range Comments 

8-10 Excellent 

6-7.9 Good 

4-5.9 Average 

Below 4 Needs improvement 



Assignments for the Learners of 2022 Academic Year 

Subject: History of Bangladesh and World Civilization     Subject Code: 153     Class: Nine 

Assignment 

no. 

Assignment 

title 

Learning 

outcome/s 

Guidelines for the 

assignment 

(steps/scopes/cues) 

Assessment rubrics Comments 

1 

 

Chapter one: 

Introduction 

to History 

 

 

 

The concept of 

History, its 

scopes, and 

necessities to 

study 

SS will be able 

to – explain 

the concepts, 

nature, and 

scopes of 

history and 

heritage. 

- discuss the 

usefulness of 

studying 

history.   

SS would  

- explain the concepts 

of history and 

heritage; 

- narrate range of 

history; 

- analyze the 

necessities of studying 

history in human life 

with examples.   

Indicator 
Rating Scale 

Score 
The minimum 

marks in these 

indicators are 2. If 

any student is 

unable to get 2, 

s/he will get 0. 

4 3 2 1 0 

A concepts of 

history and 

heritage 

SS explains the 

concepts of 

history and 

heritage based 

on the textbook 

and going 

beyond. 

SS explains 

the concepts of 

history and 

heritage based 

on the 

textbook. 

SS partially 

explains the 

concepts of 

history and 

heritage. 

- -  

B Scopes of 

history 

SS narrates the 

scope of 

history based 

on the textbook 

going beyond. 

SS narrates the 

scope of 

history based 

on the 

textbook. 

SS narrowly/ 

superficially 

narrates the 

scope of history. 

- -  

C Necessities 

of studying 

history 

SS analyses the 

necessities of 

studying 

history giving 

life like 

examples. 

SS analyses 

the necessities 

of studying 

history using 

the reference 

from the 

textbook. 

SS analyses the 

necessities of 

studying history 

partially and/ or 

examples are 

limited. 

- -  

D        

Total  

Assigned Number for the Assignment 12 
Number obtained after conversion to number 10  

 

Marks Range Comment 

8-10     Excellent 

6-7.9 Good 

4-5.9 Average 

Below 4  Need Improvement 
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