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

শ্রেশি: ৭ম  শবষয়: বাাংলা 

 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

২ ক্ষুদ্র জাশতসত্তার 

সাাংস্কৃশতক 

উৎসর্বর 

পশরচয় 

শিখনফল ২৭:  

ক্ষুদ্র নৃ-শ্রগাষ্ঠী, শবর্িষ শ্রেশি ও 

ক্ষুদ্র শ্রপিা শ্রগাষ্ঠীর পশরচয় শের্ত 

ও তাঁর্ের প্রশত েদ্ধা প্রকাি 

করর্ত পারর্ব।  

শনর্ে েিনা: 

 পাঠ্যবই শ্রর্থর্ক 

‘বাাংলার্ের্ির ক্ষুদ্র 

জাশতসত্তা’ রচনাটি পড়র্ত 

হর্ব। 

 

কার্জর র্াপ: 

 ‘ক্ষুদ্র জাশতসত্তা’ বলর্ত কী 

শ্রবাঝায় শলখর্ত হর্ব।  

 ‘সাাংস্কৃশতক উৎসব’ বলর্ত 

কী শ্রবাঝায় শলখর্ত হর্ব।  

 শবশভন্ন ক্ষুদ্র জাশতসত্তার 

পশরচয় শের্ত হর্ব। 

 ক্ষুদ্র জাশতসত্তার সাাংস্কৃশতক 

উৎসর্বর শববরি শের্ত 

হর্ব।। 

 

নিশ্রে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

৩ ২ ১ ০ 

ক ‘ক্ষুদ্র জাশতসত্তা’র 

র্ারিা 
- 

কর্য়কটি নাে 

উর্েখ কর্র ক্ষুদ্র 

জাশতসত্তার র্ারিা 

শের্ত পারলে 

ক্ষুদ্র জাশতসত্তার 

র্ারিা শের্ত 

পারলে 

 

 

 

খ ‘সাাংস্কৃশতক 

উৎসর্ব’র 

র্ারিা 
- 

উোহরি-সহ 

সাাংস্কৃশতক 

উৎসর্বর র্ারিা 

শের্ত পারলে 

সাাংস্কৃশতক 

উৎসর্বর র্ারিা 

শের্ত পারলে 

  

গ শবশভন্ন ক্ষুদ্র 

জাশতসত্তার 

পশরচয় 

চার-পাঁচটি ক্ষুদ্র 

জাশতসত্তার 

পশরচয় শের্ত 

পারলে 

দু-শতনটি ক্ষুদ্র 

জাশতসত্তার পশরচয় 

শের্ত পারলে 

অ্ন্তত একটি ক্ষুদ্র 

জাশতসত্তার 

পশরচয় শের্ত 

পারলে 

  

ঘ ক্ষুদ্র জাশতসত্তার 

সাাংস্কৃশতক 

উৎসর্বর 

শববরি 

 চার-পাঁচটি 

উৎসর্বর শববরি 

শের্ত পারলে 

দু-শতনটি উৎসর্বর 

শববরি শের্ত 

পারলে 

অ্ন্তত একটি 

উৎসর্বর শববরি 

শের্ত 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: ৭ম   শবষয়: শবজ্ঞান 

 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

১. 

 

প্রর্থে অ্ধ্যায়: 

শনম্নর্েশির 

জীব 

স্বাস্থয ঝুঁশক সৃশষ্ট্র্ত 

অ্নুজীর্বর প্রভাব 

এবাং সর্চতনতা 

সৃশষ্ট্ : 

 

শ্রতাোর পশরবার্রর 

সেস্যর্ের স্বাস্থয 

ঝুঁশক সৃশষ্ট্র্ত শ্রে 

অ্নুজীবগুর্লার্ক 

োয়ী ের্ন করছ, শ্রস 

অ্নুজীবগুর্লার ের্ধ্য 

শ্রে শ্রকান দুটি 

অ্নুজীর্বর ভূশেকা, 

এগুর্লা শ্রর্থর্ক 

প্রশতর্রার্ ও 

প্রশতকার্র 

সর্চতনতা সৃশষ্ট্র্ত 

শ্রতাোর করিীয় 

উর্েখপূব েক একটি 

প্রশতর্বেন প্রিয়ন 

কর। 

১. ভাইরাস, 

ব্যাকর্টশরয়া ও 

অ্যাশেবার ববশিষ্ট্য 

বি েনা করর্ত 

পারব। 

২. োনবর্ের্হ স্বাস্থয 

ঝুঁশক সৃশষ্ট্র্ত 

ভাইরাস, 

ব্যাকর্টশরয়া ও 

এন্টাশেবার ভূশেকা 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারব। 

৩. োনবর্ের্হ 

ভাইরাস, 

ব্যাকর্টশরয়া ও 

এন্টাশেবার কারর্ি 

সৃষ্ট্ োনবর্ের্হ 

স্বাস্থয ঝুঁশক 

প্রশতর্রার্ এবাং 

প্রশতকার ব্যাখ্যা 

করর্ত পারব। 

এসব স্বাস্থয ঝুঁশক 

প্রশতকার্র শনর্জ 

সর্চতন হব এবাং 

অ্ন্যর্েরও সর্চতন 

করব। 

অ্যাসাইনর্েন্ট বতশরর শ্রক্ষর্ত্র 

শনর্চর র্াপগুর্লা অ্নুসরি 

করর্ত হর্ব- 

ক. অ্নুজীব দুটির নাে উর্েখ 

করা ও প্রকৃশত বি েনা করর্ত 

হর্ব। 

খ. স্বাস্থয ঝুঁশক সৃশষ্ট্র্ত 

অ্নুজীব দুটির প্রভাব বি েনা 

করর্ত হর্ব। 

গ. অ্নুজীব সৃষ্ট্ স্বাস্থয ঝুঁশক 

প্রশতর্রার্র্ করিীয় বি েনা 

করর্ত হর্ব। 

ঘ. অ্নুজীব সৃষ্ট্ স্বাস্থয ঝুঁশক 

কোর্ত সর্চতনতা সৃশষ্ট্র্ত 

করিীয় উর্েখ করর্ত হর্ব। 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 0 

ক অ্নুজীব 

দুটির নাে 

উর্েখকরি 

ও প্রকৃশত  

দুইটি অ্নুজীর্বর 

নাে উর্েখপূব েক 

এর্ের প্রকৃশত 

বি েনা করর্ত 

পারর্ল 

দুইটি অ্নুজীর্বর 

নাে উর্েখপূব েক 

একটির প্রকৃশত 

বি েনা করর্ত 

পারর্ল 

দুইটি 

অ্নুজীর্বর 

নাে উর্েখ 

করর্ত পারর্ল 

একটি 

অ্নুজীর্বর 

নাে উর্েখ 

করর্ত পারর্ল 

অ্প্রাসশেক 

তথ্য 

উপস্থাশপত 

হর্ল 

 

খ স্বাস্থয ঝুঁশক 

সৃশষ্ট্র্ত 

অ্নুজীব 

দুটির প্রভাব 

 

 

স্বাস্থয ঝুঁশক 

সৃশষ্ট্র্ত দুইটি 

অ্নুজীর্বর 

প্রর্তযকটির 

দুইটি কর্র 

প্রভাব 

ের্থাের্থভার্ব 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

স্বাস্থয ঝুঁশক 

সৃশষ্ট্র্ত 

অ্নুজীবদুটির 

একটির দুটি এবাং 

অ্পরটির একটি  

প্রভাব 

ের্থাের্থভার্ব 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

স্বাস্থয ঝুঁশক 

সৃশষ্ট্র্ত দুইটি 

অ্নুজীর্বর 

প্রর্তযকটির 

একটি কর্র 

প্রভাব 

ের্থাের্থভার্ব 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

স্বাস্থয ঝুঁশক 

সৃশষ্ট্র্ত একটি 

অ্নুজীর্বর 

একটি প্রভাব 

ের্থাের্থভার্ব 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

অ্প্রাসশেক 

তথ্য 

উপস্থাশপত 

হর্ল 

 

গ অ্নুজীব সৃষ্ট্ 

স্বাস্থয ঝুঁশক 

প্রশতর্রার্র্ 

করিীয়  

কেপর্ক্ষ চারটি 

করিীয় 

ের্থাের্থভার্ব 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

কেপর্ক্ষ শতনটি 

করিীয় 

ের্থাের্থভার্ব 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

কেপর্ক্ষ দুইটি 

করিীয় 

ের্থাের্থভার্ব 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

কেপর্ক্ষ 

একটি করিীয় 

ের্থাের্থভার্ব 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

অ্প্রাসশেক 

তথ্য 

উপস্থাশপত 

হর্ল 

 

ঘ অ্নুজীব সৃষ্ট্ 

স্বাস্থয ঝুঁশক 

এড়ার্ত 

সর্চতনতা 

বতশরর্ত 

ভূশেকা 

ন্যযনতে চারটি 

ভূশেকা ের্থাের্থ 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

ন্যযনতে শতনটি 

ভূশেকা ের্থাের্থ 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

ন্যযনতে দুইটি 

ভূশেকা 

ের্থাের্থ ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ল 

ন্যযনতে একটি 

ভূশেকা 

ের্থাের্থ 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

অ্প্রাসশেক 

তথ্য 

উপস্থাশপত 

হর্ল 

 

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১৬ 

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।

