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

শ্রেশি: ১০ম পত্র: প্রথম নবষয় ককাড: ১০১ শবষয়: বাাংলা 

 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 

শিখনফল/শবষয়ব

স্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

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

২ ‘প্রবাস বন্ধু’ 

রচনায় 

প্রশতফশলত 

সোজ ও 

সাংস্কৃশতর 

পশরচয় 

৬.২: পশরশচত 

জগৎ ও শনর্জর 

অ্শভজ্ঞতার শবষয় 

ব্যক্ত করর্ত 

পারর্ব। 

 

১২.২: অ্পর জাশত, 

শ্রেি ও তার 

সাংস্কৃশতর প্রশত 

েদ্ধার ের্নাভাব 

প্রকাি করর্ত 

পারর্ব। 

শনর্ে েিনা: 

 পাঠ্যবই শ্রর্থর্ক ‘প্রবাস বন্ধু’ 

রচনাটি পড়র্ত হর্ব। 

 

কার্জর র্াপ: 

 সোজ ও সাংস্কৃশতর র্ারিা শের্ত 

হর্ব।  

 ‘প্রবাস বন্ধু’ অ্বলম্বর্ন 

আফগাশনস্তার্নর সোজ ও 

সাংস্কৃশতর পশরচয় শের্ত হর্ব। 

 বাাংলার্ের্ির সর্ে 

আফগাশনস্তার্নর সোজ ও 

সাংস্কৃশতর তুলনা করর্ত হর্ব।  

 ‘প্রবাস বন্ধু’ রচনায় শ্রলখর্কর শ্রে 

রসর্বার্র্র পশরচয় পাওয়া োয়, 

তা শলখর্ত হর্ব।  

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

৩ ২ ১ ০ 

ক সোজ ও সাংস্কৃশতর 

র্ারিা  
- 

সোজ ও সাংস্কৃশতর 

পারস্পশরক সম্পকে 

শনর্ে েি কর্র র্ারিা 

শের্ত পারর্ল 

সোজ ও সাংস্কৃশতর 

র্ারিা শের্ত পারর্ল 

 

 

 

খ আফগাশনস্তার্নর 

সোজ ও সাংস্কৃশতর 

পশরচয় 

আফগাশনস্তার্নর 

সোজ ও 

সাংস্কৃশতর শতনটি 

ববশিষ্ট্য শলখর্ত 

পারর্ল 

আফগাশনস্তার্নর সোজ 

ও সাংস্কৃশতর দুটি 

ববশিষ্ট্য শলখর্ত পারর্ল 

আফগাশনস্তার্নর 

সোজ ও সাংস্কৃশতর 

একটি ববশিষ্ট্য 

শলখর্ত পারর্ল 

  

গ বাাংলার্ের্ির সর্ে 

আফগাশনস্তার্নর 

সোজ ও সাংস্কৃশতর 

তুলনা 

শতনটি তুলনা 

করর্ত পারর্ল 

দুটি তুলনা করর্ত 

পারর্ল 

একটি তুলনা করর্ত 

পারর্ল 

  

ঘ শ্রলখর্কর রসর্বার্র্র 

পশরচয় - 

উোহরিসহ শ্রলখর্কর 

রসর্বার্র্র ৩-৪টির 

পশরচয় শের্ত পারর্ল 

শ্রলখর্কর রসর্বার্র্র 

১-২টি পশরচয় শের্ত 

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: ১০ম  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 

 

পঞ্চে অ্ধ্যায় 

 

ব্যিসাময়র 

আইনগত 

শদে  

 

 

 

উমযাক্তার 

উদ্ভািনী 

েে েোণ্ডমে 

অ্নুপ্রাশণত 

েরমত 

সেধাসম্পমদর 

ভূশেো 

 ব্যিসাময়র 

আইনগত শদমের 

ধারণা ব্যাখ্যা  

েরমত পারমি 

 সপমটমন্টর ধারণা, 

শনিন্ধনেরণ ও 

সুশিধািশল িণ েনা 

েরমত পারমি 

 সেডোমেের ধারণা 

ও ধরন ব্যাখ্যা 

েরমত পারমি  

 েশপরাইমটর ধারণা 

ও শনিন্ধন প্রশক্রয়া 

ব্যাখ্যা েরমত 

পারমি। 

 

 সেধাসম্পমদর ধারণা 

ব্যাখ্যা েরমত হমি 

 

 সেধাসম্পদ শহসামি 

সপমটমন্টর ধারণা ব্যাখ্যা  

েরমত হমি 

 

 সেধাসম্পদ শহসামি 

সেডোমেের ধারণা 

ব্যাখ্যা  েরমত হমি 

 

 সেধাসম্পদ শহসামি 

েশপরাইমটর ভূশেো  

ব্যাখ্যা  েরমত হমি। 

 

 

 

শনমদ েিে 
পারদশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

৪ ৩  ২ ১ ০ 

ে সেধাসম্পদ 

এর ধারণা  

      

     -- - 

 

    -- 

উদাহরণসহ 

সেধাসম্পমদর  

ধারণা ব্যাখ্যা 

েরমল   

উদাহরণ ছাড়া 

সেধাসম্পমদর 

ধারণা ব্যাখ্যা 

েরমল   

শেছুই না 

শলখমল 

শেংিা 

সম্পূণ ে ভুল 

শলখমল   

 

খ সেধাসম্পদ 

শহসামি 

সপমটমন্টর 

ধারণা  

 

     --- 

 

    -- 

উদাহরণসহ 

সপমটমন্টর 

ধারণা ব্যাখ্যা 

েরমল   

উদাহরণ ছাড়া 

সপমটমন্টর ধারণা 

ব্যাখ্যা েরমল   

শেছুই না 

শলখমল 

শেংিা 

সম্পূণ ে ভুল 

শলখমল   

 

গ সেধাসম্পদ 

শহসামি 

সেডোমেের 

ধারণা  

 

      -- 

 

    -- 

উদাহরণসহ 

সেডোমেের 

ধারণা ব্যাখ্যা 

েরমল   

উদাহরণ ছাড়া 

সেডোমেের 

ধারণা ব্যাখ্যা 

েরমল   

শেছুই না 

শলখমল 

শেংিা 

সম্পূণ ে ভুল 

শলখমল   

 

ঘ সেধাসম্পদ 

শহসামি 

েশপরাইমটর 

ভূশেো  

উদাহরণসহ 

েশপরাইমটর 

ধারণা ও 

ভূশেো 

ব্যাখ্যা েরমল   

উদাহরণ 

ছাড়া 

েশপরাইমটর 

ধারণা ও 

ভূশেো 

ব্যাখ্যা েরমল   

েশপরাইমটর 

ভূশেো ব্যাখ্যা 

েরমল   

েশপরাইমটর শুধু 

ধারণা ব্যাখ্যা 

েরমল   

শেছুই না 

শলখমল 

শেংিা 

সম্পূণ ে ভুল 

শলখমল   

 

সোট  

অ্যাসাইনমেমন্টর িরাদ্দকৃত নম্বর ১০ 

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: ১০ম  নবষয় ককাড: ১৩৭ শবষয়: রসায়ি 
 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

01 

পঞ্চে অ্ধ্যায়: 

রাসায়শনক 

বন্ধন 

রাসায়শনক বন্ধন 

গঠন, শ্রেৌর্গর 

শবশভন্ন ববশিষ্ট্য 

ও র্াতুর শবদুযৎ 

পশরবাশহতা 

 

 অ্ষ্ট্ক ও দুইর্য়র 

শনয়র্ের র্ারিা ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ব। 

 রাসায়শনক বন্ধন এবাং 

তা গঠর্নর কারি 

ব্যাখ্যা করর্ত পারর্ব। 

 আয়ন কীভার্ব এবাং 

শ্রকন সৃশষ্ট্ হয় তা 

ব্যাখ্যা করর্ত পারর্ব। 

 আয়শনক বন্ধন গঠর্নর 

প্রশিয়া বি েনা করর্ত 

পারর্ব। 

 সের্োজী বন্ধন 

গঠর্নর প্রশিয়া বি েনা 

করর্ত পারর্ব। 

 আয়শনক ও সের্োজী 

বন্ধর্নর সার্র্থ 

গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক, 

দ্রাব্যতা , শবদুযৎ 

পশরবাশহতা এবাং 

শ্রকলাস গঠর্নর র্ে ে 

ব্যাখ্যা করর্ত পারর্ব। 

 র্াতব বন্ধর্নর র্ারিা 

ব্যাখ্যা করর্ত পারর্ব। 

 র্াতব বন্ধর্নর সাহার্ে 

র্াতুর শবদুযৎ 

পশরবাশহতা ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ব। 

A ও D দুইটি শ্রেৌল োরা 

পে োয় সারশির গ্রুপ-১ 

অ্বশস্থত। A শ্রেৌর্লর অ্বস্থান 

১ে পে োর্য় এবাং D শ্রেৌর্লর 

অ্বস্থান ৪র্থ ে পে োর্য়। অ্পর 

দুইটি শ্রেৌল B ও C ২য় পে োর্য় 

ের্থাির্ে ১৪ ও ১৬ নাং গ্রুর্প 

অ্বশস্থত।  

ক) A ও B  শ্রেৌর্লর ের্ধ্য 

বন্ধন গঠন প্রশিয়া ও উৎপন্ন 

শ্রেৌর্গর শবদুযৎ পশরবাশহতা 

ব্যাখ্যা করর্ত হর্ব। 

খ) C ও D শ্রেৌর্লর ের্ধ্য 

বন্ধন গঠন প্রশিয়া ও উৎপন্ন 

শ্রেৌর্গর গলনাঙ্ক-স্ফুটনাঙ্ক 

সম্পর্কে ব্যাখ্যা শের্ত হর্ব।  

গ) D শ্রেৌর্লর একাশর্ক 

পরোণুর ের্ধ্য শ্রে র্রর্নর 

বন্ধন গঠন সম্ভব তার ব্যাখ্যা 

শের্ত হর্ব এবাং শ্রেৌলটি শবদুযৎ 

পশরবাহী শক না শবর্েষি 

করর্ত হর্ব। 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 
4 3 2 1 0 

ক A ও B  

শ্রেৌর্লর ের্ধ্য 

বন্ধন গঠন 

প্রশিয়া ও 

উৎপন্ন শ্রেৌর্গর 

শবদুযৎ 

পশরবাশহতা 

ব্যাখ্যা 

A ও B  

শ্রেৌর্লর ের্ধ্য 

বন্ধন গঠন 

প্রশিয়া ও 

উৎপন্ন শ্রেৌর্গর 

শবদুযৎ 

পশরবাশহতা 

সঠিক ভার্ব 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

A ও B  

শ্রেৌর্লর ের্ধ্য 

বন্ধন গঠন 

প্রশিয়া ও 

রাসায়শনক 

শ্রেৌর্গর শবদুযৎ 

পশরবাশহতা 

সঠিক ভার্ব 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

A ও B  

শ্রেৌর্লর 

ের্ধ্য বন্ধন 

গঠন 

প্রশিয়া 

সঠিক ভার্ব 

ব্যাখ্যা 

করর্ত 

পারর্ল 

A ও B  শ্রেৌর্লর 

ের্ধ্য রাসায়শনক 

বন্ধন এবাং শবদুযৎ 

পশরবাশহতা 

সম্পর্কে সঠিক 

েন্তব্য করর্ত 

পারর্ল 

উত্তর 

অ্প্রাসশে

ক হর্ল 

 

খ C ও D শ্রেৌর্লর 

ের্ধ্য বন্ধন 

গঠন প্রশিয়া ও 

উৎপন্ন শ্রেৌর্গর 

গলনাঙ্ক-

স্ফুটনাঙ্ক 

সম্পর্কে ব্যাখ্যা 

C ও D শ্রেৌর্লর 

ের্ধ্য বন্ধন 

গঠন প্রশিয়া ও 

উৎপন্ন শ্রেৌর্গর 

গলনাঙ্ক-

স্ফুটনাঙ্ক 

সম্পর্কে ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ল। 

C ও D শ্রেৌর্লর 

ের্ধ্য বন্ধন গঠন 

প্রশিয়া ও 

শ্রেৌর্গর 

গলনাঙ্ক-

স্ফুটনাঙ্ক 

সম্পর্কে ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ল। 

C ও D 

শ্রেৌর্লর 

ের্ধ্য বন্ধন 

গঠন 

প্রশিয়া 

ব্যাখ্যা 

করর্ত 

পারর্ল। 

C ও D শ্রেৌর্লর 

ের্ধ্য রাসায়শনক 

বন্ধন ও গলনাঙ্ক 

–স্ফুটনাঙ্ক 

সম্পর্কে সঠিক 

েন্তব্য করর্ত 

পারর্ল 

উত্তর 

অ্প্রাসশে

ক হর্ল 

 

গ D শ্রেৌর্লর 

একাশর্ক 

পরোণুর ের্ধ্য 

শ্রে র্রর্নর 

বন্ধন গঠন 

সম্ভব তার 

ব্যাখ্যা এবাং 

শ্রেৌলটির শবদুযৎ 

পশরবাশহতা 

D শ্রেৌর্লর 

একাশর্ক 

পরোণুর ের্ধ্য 

বন্ধন গঠন ও 

সাংশেষ্ট্ শ্রেৌর্লর 

শবদুযৎ 

পশরবাশহতা 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

D শ্রেৌর্লর 

একাশর্ক 

পরোণুর ের্ধ্য 

বন্ধন গঠন ও 

র্াতুর শবদুযৎ 

পশরবাশহতা 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

D শ্রেৌর্লর 

একাশর্ক 

পরোণুর 

ের্ধ্য বন্ধন 

গঠন ব্যাখ্যা 

করর্ত 

পারর্ল 

D শ্রেৌর্লর 

একাশর্ক 

পরোণুর ের্ধ্য 

বন্ধন গঠন ও 

র্াতুর শবদুযৎ 

পশরবাশহতা  

সম্পর্কে সঠিক 

েন্তব্য করর্ত 

পারর্ল 

উত্তর 

অ্প্রাসশে

ক 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।

