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

শ্রেশি: ১০ম পত্র: ২য় ববষয় ক াড: ১০২ শবষয়: বাংলা 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) 
েন্তব্য 

1 evsjv kãMV‡bi Dcvq 

eY©bv Ges Ômvwn‡Z¨i 

iƒc I ixwZÕ cÖeÜ †_‡K 

mvwaZ kã we‡kølY  

 evsjv kãMV‡bi 

Dcvq¸‡jv eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e|    

1. DcmM©, cÖZ¨q I mgvm Ñ 

evsjv kãMV‡bi GB wZb Dcvq 

m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z n‡e|  

2. Ômvwn‡Z¨i iƒc I ixwZÕ 

cÖeÜ †_‡K DcmM© I cÖZ¨q 

mvwaZ kã kbv³ K‡i we‡kølY 

Ki‡Z n‡e  

3. Ômvwn‡Z¨i iƒc I ixwZÕ 

cÖeÜ †_‡K mgvm mvwaZ kã 

kbv³ K‡i we‡kølY Ki‡Z n‡e  

 

  

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 
4 ৩ ২ ১ ০ 

ক evsjv kãMV‡bi 

Dcvq eY©bv 

D`vniYmn 

wZbwU Dcvq 

Zzjbv Ki‡Z 

cvi‡j 

wZbwU 

Dcvq 

eY©bv 

Ki‡Z 

cvi‡j 

`ywU 

Dcvq 

eY©bv 

Ki‡Z 

cvi‡j 

GKwU 

Dcvq 

eY©bv 

Ki‡Z 

cvi‡j 

 

 

 

খ Ômvwn‡Z¨i iƒc 

I ixwZÕ cÖeÜ 

†_‡K DcmM© I 

cÖZ¨q mvwaZ 

kã we‡kølY 

7-8wU kã 

we‡kølY 

Ki‡Z 

cvi‡j  

5-6wU 

kã 

we‡kølY 

Ki‡Z 

cvi‡j 

3-4wU 

kã 

we‡kølY 

Ki‡Z 

cvi‡j 

1-2wU 

kã 

we‡kølY 

Ki‡Z 

cvi‡j 

  

গ Ômvwn‡Z¨i iƒc 

I ixwZÕ cÖeÜ 

†_‡K mgvm 

mvwaZ kã 

we‡kølY 

4wU kã 

we‡kølY 

Ki‡Z 

cvi‡j 

3wU kã 

we‡kølY 

Ki‡Z 

cvi‡j 

2wU kã 

we‡kølY 

Ki‡Z 

cvi‡j 

1wU kã 

we‡kølY 

Ki‡Z 

cvi‡j 

  

ঘ        

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১2 

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 

Class: Ten Paper: First Subject Code: 107 Subject: English 

Ass. 

No: 

Assignment 

(With Title) 

Learning 

Outcome/ 

Content 

Guidelines for 

Writing Assignment 

(Steps/Stages) 

Assessment Criteria/Rubrics 
Commen

t 

01 A fact file* on       

‘important 

dates in the 

history of 

Bangladesh.’ 

 

*Fact File: A 

fact file is a 

collection of 

information 

about a 

particular 

subject. 

 

 

Students 

will be able 

to- 

• read and 

understan

d texts 

through 

silent 

reading; 

• narrate 

incidents 

and 

events in 

a logical 

sequence

. 

Unit 1: 

Father of 

the Nation 

1. Go through all the 

lessons of Unit 1 

and complete the 

activities. 

2. Identify the 

important dates and 

events and organize 

them sequentially 

in a timeline**. 

3. Describe the events 

briefly. 

4. Add pictures 

related to the 

events. 

 

**Timeline: 

A timeline is a 

display of a list of 

events in a 

chronological order. 

 

Here is an example 

for you. 

May, 1971 

[Use your picture] 

What had happened: 

• Pakistan Army set 

fire to 

Bangabandhu’s 

Tungipara home 

• A young man was 

shot for protesting 

the fire to 

Bangabandhu’s 

home 

Indicator 
Rating Scale 

Score 
 

4 3 2 1 0 

A Identification 

of Dates 

16 dates 

from the 

textbook are 

identified. 

At least 12 dates 

from the 

textbook are 

identified. 

At least 8 

dates from the 

textbook are 

identified. 

X 

Less than 8 

dates from the 

textbook are 

identified. 

 

B Contents Contents 

correctly 

mention 

what had 

happened on 

the dates 

identified. 

Contents mostly 

mention what 

had happened on 

the dates 

identified and 

they are correct. 

Contents 

mention half 

of the events 

what had 

happened on 

the dates 

identified. 

Contents 

mentiona few 

events what 

had happened 

on the dates 

identified. 

Information 

missing. 

 

C Presentation 

 

 

Presentation 

is neat and 

clean with 

logical use 

of pictures. 

Presentation is 

neat and clean 

but the pictures 

are insufficient 

/blurred. 

Presentation is 

either messy 

or the pictures 

are not good.  

X X 

 

D Grammatical 

Accuracy 

 

 

The 

language of 

the 

assignment 

is error free. 

The assignment 

has occasional 

grammatical 

errors. 

The 

assignment 

has frequent 

grammatical 

errors. 

X 

None of the 

sentences are 

grammatically 

correct. 

 

E Spelling The spelling 

of the 

assignment 

is error free. 

The assignment 

has occasional 

spelling errors. 

The 

assignment 

has frequent 

spelling 

errors. 

There are 

spelling 

errors almost 

in every 

sentence. 

X 

 

Total  

Assigned Number for the Assignment 20 

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 

 



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

শ্রেশি: ১০ম ববষয় ক াড: ১২৭ শবষয়: শবজ্ঞান 
 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

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

1 

 

ষষ্ঠ অ্ধ্যায়  

 

পশলোর  

শবশভন্ন প্রকার 

তন্তু ও এর  

ব্যবহার 

• প্রাকৃশতক ও 

কৃশত্রে তন্তু ও 

বর্ের উৎস, 

দবশিষ্ট্য এবং 

ব্যবহার বি েনা  

করর্ত পারর্ব 

• তন্তু হর্ত সুতা 

দতশরর প্রশিয়া 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ব 

• শবশভন্ন প্রকার 

তন্তুর দবশিষ্ট্য 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ব 

• রাবার ও 

প্লাশির্কর 

শ্রভৌত ও 

রাসায়শনক র্ে ে  

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ব 

শনর্ের র্াপগুর্লা শবর্বেনা কর্র 

অ্যাসাইর্েন্টটি দতশর করর্ত হর্ব- 

 

➢ কাপড় দতশরর জন্য প্রর্য়াজনীয় 

১০টি তন্তুর তাশলকা দতশর কর্র 

শ্রেশিশবন্যাস করি  

 

➢ উোহরিসহ তন্তু শ্রর্থর্ক সুতা দতশরর 

র্াপ 

 

➢ শ্ররিে তন্তু শ্রর্থর্ক সুতা দতশরর 

প্রবাহশেত্র অ্ংকন 

 

➢ পশরর্বর্ির ভারসাম্যহীনতায় 

রাবার ও প্লাশির্কর ভূশেকা  

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 
4 3 2 1 0 

ক তাশলকা দতশর ও 

শ্রেশিশবন্যাসকরি 

যর্থাযর্থ 

তাশলকা দতশর 

কর্র  

শ্রেশিশবন্যাস 

করর্ব 

 আংশিক 

তাশলকা 

দতশর কর্র  

শ্রেশিশবন্যাস 

করর্ব 

শুধু তাশলকা 

দতশর করর্ব 

আংশিক 

তাশলকা 

দতশর করর্ব 

  

খ তন্তু শ্রর্থর্ক সুতা 

দতশরর র্াপগুর্লা 

উোহরিসহ  

উর্েখকরি 

র্াপগুর্লা  

যর্থাযর্থভার্ব 

ব্যাখ্যা করর্ল 

 র্াপগুর্লা 

আংশিক 

ব্যাখ্যা 

করর্ল 

শ্রযর্কার্না 

২টি র্াপ 

ব্যাখ্যা  

করর্ল 

১টি র্াপ 

ব্যাখ্যা  

করর্ল 

  

গ শ্ররিে তন্তু শ্রর্থর্ক 

সুতা দতশরর 

প্রবাহশেত্র অ্ংকন 

যর্থাযর্থ শেক 

শনর্েিনাসহ 

শেশিত  

প্রবাহশেত্রটি 

অ্ংকন করর্ল 

আংশিক 

শেক 

শনর্েিনাসহ 

প্রবাহশেত্রটি 

অ্ংকন 

করর্ল 

প্রবাহশেত্রটি 

অ্ংকন 

করর্ল 

শুধু র্ার্পর 

নােগুর্লা 

শলখর্ল 

  

ঘ পশরর্বর্ির 

ভারসাম্যহীনতায় 

রাবার ও 

প্লাশির্কর 

ভূশেকা 

যর্থাযর্থভার্ব 

উত্তর শলখর্ল  

অ্শর্কাংি 

সঠিক  

উত্তর 

শলখর্ল  

আংশিক 

শলখর্ত 

পারর্ল  

শ্রযর্কান 

একটি 

সম্পর্কে 

র্ারিা শের্ল  

  

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দ কৃত নম্বর ১৬ 

10 নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  

 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

8-10     অ্শতউত্তে 

6-7.9 উত্তে 

4-5.9 ভার্লা 

4 এরকে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 

 

 

 



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

শ্রেশি: ১০ম ববষয় ক াড: ১৫০ শবষয়: বাংলার্েি ও শবশ্বপশরেয় 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর  

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

০১ 

 

অ্ধ্যায় 

05 

নেী োতৃক 

বাংলার্েি ও 

আোর্ের 

সম্পেসমূহ 

• নে-নেীর উপর 

জনবসশতর 

শনভ েরিীলতা ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ব। 

• যাতয়াত, জলশবদুযৎ 

ও বাশির্জযর শ্রক্ষর্ত্র 

নেীপর্র্থর ভূশেকা 

শবর্েষি করর্ত 

পারর্ব। 

• প্রাকৃশতক সম্পর্ের 

র্ারিা ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ব। 

• বাংলার্ের্ির পাশন ও 

খাদ্য শনরাপত্তায় 

পাশন সম্পে 

ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ব। 

• নে-নেীর উপর্র 

জনবসশত শনভ েরিীল 

শ্রকন তা ব্যাখ্যা 

করর্ত হর্ব। 

• প্রাকৃশতক সম্পে 

কার্ক বর্ল তা ব্যাখ্যা 

করর্ব। 

• খাদ্য শনরাপত্তায় পাশন 

সম্পে ব্যবস্থাপনা 

উর্েখ  করর্ব। 

• প্রাকৃশতক সম্পর্ের  

একটি তাশলকা প্রস্তুত 

কর্র বাংলার্ের্ির 

অ্র্থ েনীশতর্ত প্রাকৃশতক 

সম্পেগুর্লার গুরুত্ব 

শবর্েষি করর্ব। 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতারোত্রা/নম্বর 

প্রাপ্তনম্বর 
 

4 3   2 1 0 

ক নে-নেীর উপর 

জনবসশতর 

শনভ েরিীলতা 

জনবসশতর উপর 

নে-নেীর প্রভাব 

উোহরিসহ 

শলখর্ত পারর্ল। 

জনবসশতর 

উপর নে-নেীর 

প্রভাব উোহরি 

ছাড়া শলখর্ত 

পারর্ল 

জনবসশতর 

উপর নে-

নেীর প্রভাব 

খুব সংর্ক্ষর্প 

শলখর্ত 

পারর্ল। 

জনবসশতর 

উপর নে-

নেীর 

প্রভার্ব 

প্রাসংশিক 

শকছু 

শলখর্ল। 

  

খ প্রাকৃশতক 

সম্পর্ের ব্যাখ্যা 

প্রাকৃশতক সম্পে 

কার্ক বর্ল তা 

উোহরিসহ 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল। 

উোহরি ছাড়া 

প্রাকৃশতক 

সম্পর্ের ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ল 

শুধু প্রাকৃশতক 

সম্পর্ের 

সংজ্ঞা শলখর্ত 

পারর্ল। 

যর্থাযর্থভার্ব 

না শলখর্ত 

পারর্ল 

  

গ খাদ্য শনরাপত্তায় 

পাশন সম্পে 

ব্যবস্থাপনা 

উোহরিসহ 

যর্থাযর্থভার্ব 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল। 

উোহরি ছাড়া 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল। 

অ্ংশিক 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

যর্থাযর্থভার্ব 

ব্যাখ্যা 

করর্ত না 

পারর্ল। 

  

ঘ প্রাকৃশতক 

সম্পর্ের 

তাশলকা প্রস্তুত ও 

এর্ের্ির 

অ্র্থ েনীশতর্ত 

সম্পেসমূর্হর 

প্রভাব। 

তাশলকা যর্থাযর্থ 

হর্ল ও 

অ্র্থ েনীশতর্ত 

সম্পেসমূর্হর 

প্রভাব 

যর্থাযর্থভার্ব 

শলখর্ত পারর্ল 

তাশলকা 

অ্ংশিক হর্লও 

প্রভার্বর ব্যাখ্যা 

আংশিক করর্ত 

পারর্ল। 

শুধু প্রাকৃশতক 

সম্পর্ের 

তাশলকা 

যর্থাযর্থ 

শলখর্ত 

পারর্ল। 

তাশলকা 

শকংবা 

ব্যাখ্যার 

শ্রকানটি 

শকছুশলখর্ল। 

  

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টরবরাদ্দকৃতনম্বর ১৬ 

10 নম্বর্ররূপান্তর্ররপরপ্রাপ্ত নম্বর  
 

নম্বর্ররব্যাশপ্ত েন্তব্য 

8-10     অ্শতউত্তে 

6-7.9 উত্তে 

4-5.9 ভার্লা 

4 এরকে অ্গ্রগশতপ্রর্য়াজন 
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