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Assignment for the Students of Academic Year 2022 

Subject: English                                                                         Class: Six 

Assignment 

No: 

Assignment 

(With Title) 

Learning 

Outcomes/ 

Content 

Guidelines for Writing 

Assignment 

(Steps/Scopes/Cues) 

Assessment Criteria/Rubrics Comment 

2 Paper 

presentation  

on 4 

beautiful/ 

historical 

places in my 
district.  

 

(word limit: 

200 words) 

● Students will 

be able to- 

● describe 

pictures and 

places. 

 

● write short 

paragraphs. 

Discuss with your family 

members the most beautiful/ 

historical places of your 

district.  

Now, take 4 pieces of A4 

sized papers and make 4 

separate paper presentations 

on 4 most beautiful/ 

historical places of your 

district. Collect each of the 

pictures from the internet/ 

the newspaper or sketch 

those pictures by yourself.  

To prepare each paper, 

● Stick the picture on the 

top 

● Write the name of the 

place  

● write a paragraph about 

the place.. Each 

paragraph will contain 

not more than 50 words. 

● In your paragraph you 

have to mention- 

Location & Why it’s 

famous for. 

Indicator 
Rating Scale 

Score 
 

4 3 2 1 0 

A Pictures or 

Sketches 

 

4 posters are 

well 

organized 

with clear 

and relevant 

pictures/ 

sketches 

3 posters are 

well 

organized 

with clear and 

relevant 

pictures/ 

sketches 

2 posters are 

well 

organized 

with clear and 

relevant 

pictures/ 

sketches 

1 posters are 

well 

organized 

with clear and 

relevant 

pictures/ 

sketches 

No pictures 

are attached 

 

B Organization  All 4 

paragraphs 

with proper 

description  

3 paragraphs 

with proper 

description 

2 paragraphs 

with proper 

description 

Only 1 

paragraph 

with proper 

description 

No 

paragraph 

answered 

 

C Mechanical 

Accuracy  

(Spelling, 

punctuations 

& grammar) 

There are no 

error with 

spelling, 

punctuation 

and grammar 

There are 

only a few 

errors with 

spelling, 

punctuation 

and grammar 

There are 

several errors 

in spelling, 

punctuation 

and grammar 

There are lots 

of errors with 

spelling, 

punctuation 

and grammar 

No use of 

spelling, 

punctuation 

and 

grammar 

 

D Word count 

 

Total words 

are 200 and 

each  

paragraph 

contains 50 

words 

Total words 

are about 150 

words  and 

each  

paragraph 

contains less 

than  40 

words 

Total words 

are about 100 

words  and 

each  

paragraph 

contains less 

than 30 words 

Total words 

are about 50 

words  and 

each  

paragraph 

contains less 

than 20 words 

Total words 

are about 

nil.  

 

Total  

Assigned Number for the Assignment 16 

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 

 

 

  



Assignment for the Students of Academic Year 2022 

Subject: English                                                Paper: One                                  Subject Code:  107                                           Class: Seven 
Assign

ment 

No: 

Assignment 

(With Title) 

Learning 

Outcomes/ 

Content 

Guidelines for Writing Assignment 

(Steps/Scopes/Cues) 
Assessment Criteria/Rubrics 

Com

ment 

2 

 
Unit 3: 

What 

are 

Friends 

for? 

 

Unit 4: 

People 

Who 

Make a 

Differe

nce 

Making a 

list of the 

people 

whom you 

are 

thankful to. 

 

 

 

Student will be 

able to- 

 talk about 

people, places 

and events 

 write short 

compositions 

 

 

You have to- 

 make a list of six people whom 

you are thankful to 

 write their full names 

 write their relationship with you 

e.g. Aunt, Gardener 

 write at least one of their 

qualities 

e.g. Leadership, Kindness 

 write one or more reason/s why 

you are thankful to him or her. 

While writing more than one, 

use bullet points or any other 

indicators  

 

You can write about: 

Father, Mother, Teacher, Friend, 

Relative or Others 

 Mention the following: 

S

l  

Na

me 

Relatio

nship 

Qualit

y/ies 

 

Reas

on/s 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
 

Indicator 
Rating Scale 

Score 
 

4 3 2 1 0 

A Relationship  6 relationship 

are mentioned 

At least 4 

relationships  

are mentioned 

At least 2 

relationships  

are mentioned 

Only one 

relationship is 

mentioned 

No 

relationship  

is mentioned 

  

B Quality 6 qualities are 

mentioned 

At least 4  

qualities are 

mentioned 

At least 2 

qualities are 

mentioned 

Only one 

quality is 

mentioned 

No quality is 

mentioned 
 

C Reasons  The reasons 

are meaningful 

and relevant 

The reasons 

are moderately 

meaningful 

and relevant 

The reasons 

are somehow 

meaningful 

and relevant 

The reasons 

are hardly 

meaningful 

and relevant 

The reasons 

are irrelevant 
 

D Accuracy  

(Grammar & 

Spelling) 

 

 

 

All sentences 

are 

grammatically 

correct with 

accurate 

spellings  

Most of the 

sentences are 

grammatically 

correct with 

accurate 

spellings  

Some 

sentences are 

grammatically 

correct with 

some 

mistakes in 

spelling  

A few 

sentences are 

grammatically 

correct with 

many mistakes 

in spelling  

None of the 

sentences are 

grammatically 

correct  

 

 

Total   

Assigned Number for the Assignment 16 

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 



Assignment for the Students of Academic Year 2022 
Subject: English                                                 Paper:  2nd                                   Subject Code: 108                                       Class: Eight 

Assign

ment 

No: 

Assignment 

(With Title) 

Learning 

Outcomes/ Content 

Guidelines for Writing 

Assignment 

(Steps/Scopes/Cues) 

Assessment Criteria/Rubrics 
Comm

ent 

2 A short paragraph 

on ‘A Tour You 

Experienced’. 

Students will be 

able to write short 

paragraphs 

 

Recall one of the tours 

you enjoyed with your 

family.  

 

Now, write a short 

paragraph on ‘A tour 

you experienced.’ Your 

paragraph must not 

exceed 150 words. 

 

Your paragraph should 

include the answers of the 

following questions: 

 When did you go to 

the tour and where? 

 

 What was your 

preparation before 

the tour? 

 

 What were the places 

you visited? 

 

 Did you taste any 

special food? 

 

 How did you feel? 

 

Indicator 
Rating Scale Scor

e 

 

5 4 3 2 1 

A Content and 

Relevance 

The paragraph is 

well supported by 

detailed and 

relevant 

information 

The 

paragraph is 

moderately  

supported by 

some relevant 

information  

The 

paragraph is 

merely 

supported by 

any relevant 

information 

The 

paragraph 

has 

irrelevant 

information 

The 

paragraph 

has no 

information 

 

B Word Choice The student uses 

varied words. 

The choice of 

words is accurate 

and appropriate 

The words are 

meaningful 

but at times 

seem 

inappropriate 

for subject 

matter 

The words 

are mostly 

inaccurate 

and lack 

variety  

The words 

are repeated 

with many 

inaccuracy 

The choice 

of words is 

completely 

wrong 

 

C Organization 

 

 

Student 

sequences 

information and 

ideas logically 

and cohesively 

Most of the 

information 

and ideas are 

sequenced 

logically and 

cohesively 

Student’s 

response 

shows some 

organization 

but lacks 

overall 

progression 

Student’s 

response is 

merely 

organized 

with weak 

cohesion 

Student’s 

response is  

unorganized 

with no 

cohesion 

 

D Accuracy  

(Spelling, 

punctuations 

& grammar) 

 

 

 

Grammatically 

correct sentences 

with  proper 

punctuation and 

spelling 

Most of  the 

sentences are 

grammatically 

correct with 

some 

mistakes in  

punctuations 

and spelling 

Some 

sentences 

are 

grammaticall

y correct 

with many 

mistakes in 

punctuation 

and spelling 

Most  

sentences 

are 

grammatical

ly incorrect  

with many 

misspellings 

and wrong 

punctuation 

No 

accuracy in 

grammar, 

spelling and 

punctuation 

 

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 
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2০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট 

শবষয়: বাাংলর্েি ও শবশ্বপশরচয়                                                                                                                                  শ্রেশি: ষষ্ঠ 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(ধাপ/পশরশধ/সাংর্েত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

০২ 

 

(শিতীয় 

অ্ধ্যায়: 

বাাংলার্েি ও 

শবশ্বসভ্যতা) 

 

 

 

“ শসন্ধু সভ্যতা, 

উয়ারী-বর্েশ্বর ও 

েহাস্থানগর্ে প্রাপ্ত 

শনেি েনগুর্লা 

উন্নতোর্নর প্রাচীন 

ঐশতহযর্ে প্রোি 

ের্র”- শবষয়টির 

শবর্েষি   

 

 

 বাাংলার্ের্ির 

প্রাচীন সভ্যতার 

স্বরূপ ব্যাখ্যা 

েরর্ত পারর্ব; 

 নগর সভ্যতা 

শহর্সর্ব 

বাাংলার্ের্ির 

ঊয়ারী-বর্েশ্বর্র 

প্রাপ্ত শবশভ্ন্ন শনেি েন 

বি েনা েরর্ত 

পারর্ব; 

 নগর সভ্যতা 

শহর্সর্ব পুণ্ড্রনগর্রর 

(েহাস্থানগে) 

শবশভ্ন্ন শনেি েন 

বি েনা েরর্ত 

পারর্ব। 

শনর্চর ধাপ অ্নুসরি ের্র 

অ্যাসাইনর্েন্ট সম্পন্ন 

েরর্ত হর্ব। 

 ভ্ারতীয় 

উপেহার্ের্ির শসন্ধু 

সভ্যতার ববশিষ্টয 

শলখর্ত হর্ব ।  

 উন্নত নগর 

পশরেল্পনার সার্র্থ শসন্ধু 

সভ্যতার সাদৃশ্য শ্রবর 

ের্র শলখর্ত হর্ব । 

 “উয়ারী-বর্েশ্বর ও 

েহাস্থানগর্ে প্রাপ্ত 

শনেি েনগুর্লা আোর্ের 

উন্নত ঐশতর্হযর প্রোি 

ের্র”- শবর্েষি 

শলখর্ত হর্ব। 

 

শনর্ে েিে 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 0 

ে ভ্ারতীয় 

উপেহার্ের্ির 

শসন্ধু সভ্যতার 

ববশিষ্টয 

৪টি ববশিষ্টয 

শলখর্ল 

৩টি ববশিষ্টয 

শলখর্ল  

২টি ববশিষ্টয 

শলখর্ল  

১টি ববশিষ্টয 

শলখর্ল  

উত্তর 

অ্প্রাসশিে 

হর্ল  

 

খ উন্নত নগর 

পশরেল্পনার সার্র্থ 

শসন্ধু সভ্যতার 

সাদৃশ্য 

প্রাসশিেভ্ার্ব  

৪টি সাদৃশ্য 

উপস্থাপন 

েরর্ল 

প্রাসশিেভ্ার্ব  

৩টি সাদৃশ্য 

উপস্থাপন 

েরর্ল 

প্রাসশিেভ্ার্ব  

২টি সাদৃশ্য 

উপস্থাপন 

েরর্ল 

প্রাসশিেভ্ার্ব 

১টি সাদৃশ্য 

উপস্থাপন 

েরর্ল 

উত্তর 

অ্প্রাসশিে 

হর্ল  

 

গ উয়ারী-বর্েশ্বর ও 

েহাস্থানগর্ে প্রাপ্ত 

শনেি েনগুর্লা উন্নত 

ঐশতর্হযর প্রোি 

প্রাসশিে ও 

সৃজনিীলভ্ার্ব 

ঐশতহযর্ে 

প্রোি েরর্ল  

প্রাসশিে ও 

সৃজনিীলভ্ার্ব 

অ্শধোাংি  

ঐশতহযর্ে 

প্রোি েরর্ল 

- - 

উত্তর 

অ্প্রাসশিে 

হর্ল  

 

শ্রোে  

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 ভ্ার্লা 

4 এর েে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 



2০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট 

শবষয়: বাাংলার্েি ও শবশ্বপশরচয়                শ্রেশি: সপ্তে 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

(ধাপ/পশরশধ/সাংর্েত) 
মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

0২ 

 

(শিতীয় অ্ধ্যায়: 

বাাংলার্ের্ির 

সাংস্কৃশত ও 

সাাংস্কৃশতে 

ববশচত্রয) 

 

বাাংলার্ের্ির  সাাংস্কৃশতে 

ববশচত্রয :  

 

বাাংলার্ের্ির প্রচশলত 

শ্ররওয়াজ হর্ত  সাংস্কৃশত 

শচশিত এবাং ববশচর্ত্রযর 

োরি উর্েখ ের্র গ্রাে-

িহর ও বাঙাশল-ক্ষুদ্র 

নৃর্গাষ্ঠীর ের্ধ্য সাাংস্কৃশতে 

শভ্ন্নতা শনরূপি  

১. ধে ে, ভ্াষা ও 

সম্প্রোয় শবচার্র 

বাাংলার্ের্ির সাংস্কৃশত 

শ্রেেন তা ব্যাখ্যা 

েরর্ত পারর্ব; 

২. বাাংলার্ের্ির গ্রাে 

ও িহর্রর সাংস্কৃশত 

সম্পর্েে বি েনা েরর্ত 

পারর্ব; 

৩. বাাংলার্ের্ির শ্রলাে 

সাংস্কৃশত ও এর উপাোন 

বি েনা েরর্ত পারর্ব; 

৪. বাাংলার্ের্ির 

নৃর্গাষ্ঠীর সাাংস্কৃশতে 

জীবন সম্বর্ে বি েনা 

েরর্ত পারর্ব; 

শনর্চর ধাপ অ্নুসরি ের্র 

অ্যাসাইনর্েন্ট সম্পন্ন েরর্ত 

হর্ব। 

 আোর্ের প্রচশলত রীশত ও 

শ্ররওয়াজ শ্রের্খ আোর্ের 

সাংস্কৃশত শচশিত েরর্ত হর্ব। 

 ধে ে, ভ্াষা, সম্প্রোয় শবচার্র  

আোর্ের সাংস্কৃশতর ববশচত্রয 

ব্যাখ্যা েরর্ত হর্ব।  

 গ্রাে ও িহর্রর ের্ধ্য 

সাাংস্কৃশতে শভ্ন্নতা ব্যাখ্যা 

েরর্ত হর্ব। 

 বাঙাশল এবাং ক্ষুদ্র নৃর্গাষ্ঠীর 

সাাংস্কৃশতে জীবন ধারার েধ্য 

হর্ত েেপর্ক্ষ ৪টি শভ্ন্নতা 

শনধ োরি ের্র প্রোি করতে 

হতে শ্রে এর্ের ের্ধ্য 

সাাংস্কৃশতে শভ্ন্নতা রর্য়র্ে। 

শনর্ে েিে 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 
4 3 2 1 0 

ে 

বস্তুগত ও 

অ্বস্তুগত 

সাংস্কৃশত 

শচশিতেরি 

েেপর্ক্ষ ১০টি 

বস্তুগত ও 

অ্বস্তুগত 

সাংস্কৃশত শচশিত 

েরর্ল 

েেপর্ক্ষ ৭টি 

বস্তুগত ও 

অ্বস্তুগত 

সাংস্কৃশত শচশিত 

েরর্ল 

েেপর্ক্ষ ৪টি 

বস্তুগত ও 

অ্বস্তুগত 

সাংস্কৃশত শচশিত 

েরর্ল 

েেপর্ক্ষ ১টি 

বস্তুগত ও 

অ্বস্তুগত 

সাংস্কৃশত শচশিত 

েরর্ল 

  

খ 

সাাংস্কৃশতে 

শভ্ন্নতা 

শচশিতেরি  

ধে ে, ভ্াষা, 

সম্প্রোয় 

শবচার্র 

সাাংস্কৃশতে 

শভ্ন্নতা শলখর্ল  

ধে ে, ভ্াষা, 

সম্প্রোয়- এই 

শতনটির ের্ধ্য 

যেতকোত ো দুইটি  

ব্যাখ্যা েরর্ল 

ধে ে, ভ্াষা, 

সম্প্রোয়- এই 

শতনটির ের্ধ্য 

যেতকোত ো 

এেটি ব্যাখ্যা 

েরর্ল 

- 

  

গ 

গ্রাে ও িহর্রর 

সাংস্কৃশতর 

উপাোন 

গ্রাে ও িহর্রর 

ের্ধ্য ৪টি 

সাাংস্কৃশতে 

শভ্ন্নতা শচশিত 

ও ব্যাখ্যা 

েরর্ল 

গ্রাে ও িহর্রর 

ের্ধ্য ৩টি 

সাাংস্কৃশতে 

শভ্ন্নতা শচশিত 

ও ব্যাখ্যা 

েরর্ল 

গ্রাে ও িহর্রর 

ের্ধ্য ২টি 

সাাংস্কৃশতে 

শভ্ন্নতা শচশিত 

ও ব্যাখ্যা 

েরর্ল 

গ্রাে ও িহর্রর 

ের্ধ্য ১টি 

সাাংস্কৃশতে 

শভ্ন্নতা শচশিত 

ও ব্যাখ্যা 

েরর্ল 

  

ঘ 

বাঙাশল সাংস্কৃশত 

ও ক্ষুদ্র নৃর্গাষ্ঠীর 

সংস্কৃশতর ের্ধ্য 

শভ্ন্নতা শনরূপি 

বাঙাশল সাংস্কৃশত 

ও ক্ষুদ্র নৃর্গাষ্ঠীর 

সংস্কৃশতর ের্ধ্য 

৪টি শভ্ন্নতা 

শনরূপি করযে 

বাঙাশল সাংস্কৃশত 

ও ক্ষুদ্র নৃর্গাষ্ঠীর 

সংস্কৃশতর ের্ধ্য 

৩টি শভ্ন্নতা 

শনরূপি করযে 

বাঙাশল সাংস্কৃশত 

ও ক্ষুদ্র নৃর্গাষ্ঠীর 

সংস্কৃশতর ের্ধ্য 

২টি শভ্ন্নতা 

শনরূপি করতে 

বাঙাশল সাংস্কৃশত 

ও ক্ষুদ্র নৃর্গাষ্ঠীর 

সংস্কৃশতর ের্ধ্য 

১টি শভ্ন্নতা 

শনরুপি করতে 

  

শ্রোে  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর ১৫ 

10 নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  

 

 

 

 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

8-10     অ্শত উত্তে 

6-7.9 উত্তে 

4-5.9 ভ্ার্লা 

4 এর েে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 



2০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট 

শবষয়:  বাাংলার্েি ও শবশ্বপশরচয়                                                                                           শ্রেশি: অ্ষ্টে  

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 

শিখনফল/ 

শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

(ধাপ/পশরশধ/সাংর্েত) 
মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

০২ 

 

(পঞ্চে অ্ধ্যায়: 

সাোশজেীেরি 

ও উন্নয়ন)   

 

সাোশজেীেরি: 

গ্রাে, িহর ও 

শবশ্ব  

 

 

 বাাংলার্ের্ির  

গ্রাে ও িহর্রর 

সাোশজেীেরি 

প্রশিয়ার তুলনা 

েরর্ত পারযে 

 

 সাোশজেীেরর্ি 

গিোধ্যে এবাং 

তথ্য ও প্রযুশির 

প্রভ্াব শবর্েষি 

েরর্ত পারব 

 

 সাোশজেীেরর্ি 

শবশ্বায়র্নর 

প্রভ্াব ব্যাখ্যা 

েরর্ত পারব 

 

অ্যাসাইনর্েন্টটি প্রিয়র্নর সুশবধার্র্থ ে শনর্চর 

শবষয়গুর্লা অ্নুসরি েরর্ত হর্ব। 

 তুশে গ্রার্ে বাস েরর্ল িহর্রর অ্র্থবা িহর্র 

বাস েরর্ল গ্রার্ের এেটি পশরবার্রর সার্র্থ 

ের্থা বর্ল তথ্য সাংগ্রহ ের্র শ্রসগুর্লার সার্র্থ 

শ্রতাোর পশরবার্রর শনর্নাি শেেগুর্লার তুলনা 

ের্রা: 

1। পশরবার্রর ধরন 

২। পশরবার্রর সেস্যর্ের পারস্পশরে সর্ম্বাধন 

৩। পাশরবাশরে অ্নুষ্ঠান 

৪। শ্রেশলশভ্ির্ন তারা শ্রোন ধরর্নর অ্নুষ্ঠান 

শ্রের্খন 

৫। সাোশজে শ্রোগার্োগ োধ্যর্ের প্রভ্াব  

 প্রশতর্বেন বতশরর সুশবধার্র্থ ে শনর্নর প্রশ্নগুর্লার 

উত্তর ভ্ার্লাভ্ার্ব শ্রজর্ন নাও: 

 গ্রাে ও িহর্রর শিশুরা শে এেই পশরর্বর্ি 

শ্রবর্ে ওর্ে? 

 গ্রাে ও িহর্রর অ্নুষ্ঠানগুর্লার্ত শ্রোন ধরর্নর 

পশরবতেন লক্ষ েরা োর্ে? 

 েে েস্থর্ল নারীর সাংখ্যা বৃশির ইশতবাচে প্রভ্াব 

েী? 

 গ্রাে ও িহর্রর োনুষ েীভ্ার্ব গিোধ্যে ও 

সাোশজে শ্রোগার্োগ োধ্যে িারা প্রভ্াশবত 

হর্ে? 

 -এবার শ্রতাোর প্রাপ্ত তর্থ্যর শভ্শত্তর্ত গ্রাে ও 

িহর্রর উোহরণসহ অ্যাসাইনর্েন্টটি বতশর 

ের্রা।  

শনর্ে েিে 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 0 

ে তুলনামূলে 

উপস্থাপন - 

৪-৫ টি পর্য়র্ন্টর 

ওপর তুলনা 

উপস্থাপন েরর্ল 

২-৩ টি পর্য়র্ন্টর 

ওপর তুলনা 

উপস্থাপন েরর্ল 

১ টি পর্য়র্ন্টর ওপর 

তুলনা উপস্থাপন 

েরর্ল 

  

খ প্রাপ্ত তর্থ্যর 

আর্লার্ে 

গ্রার্ের 

সাোশজেীেরি 

প্রশিয়া 

- 

প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার 

ের্র এবাং 

উোহরিসহ গ্রার্ের 

সাোশজেীেরি 

ব্যাখ্যা েরর্ল  

উোহরি ব্যতীত শুধু 

প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার 

ের্র গ্রার্ের 

সাোশজেীেরি 

ব্যাখ্যা েরর্ল  

উোহরি এবাং প্রাপ্ত 

তথ্য ব্যবহার না 

ের্রই ব্যাখ্যা েরর্ল   

  

গ প্রাপ্ত তর্থ্যর 

আর্লার্ে 

িহর্রর 

সাোশজেীেরি 

প্রশিয়া 

- 

প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার 

ের্র এবাং 

উোহরিসহ িহর্রর 

সাোশজেীেরি 

ব্যাখ্যা েরর্ল 

উোহরি ব্যতীত শুধু 

প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার 

ের্র িহর্রর  

সাোশজেীেরি 

ব্যাখ্যা েরর্ল 

উোহরি এবাং প্রাপ্ত 

তথ্য ব্যবহার না 

ের্রই ব্যাখ্যা েরর্ল   

  

ঘ সাোশজেীেরর্ি 

শবশ্বায়র্নর 

প্রভ্াব 
- 

গ্রাে ও িহর্রর 

সাোশজেীেরর্ি 

শবশ্বায়র্নর প্রভ্াব 

প্রাপ্ত তথ্য ও 

উোহরিসহ ব্যাখ্যা 

েরর্ল  

শুধু প্রাপ্ত তর্থ্যর 

শভ্শত্তর্ত গ্রাে ও 

িহর্রর 

সাোশজেীেরর্ি 

শবশ্বায়র্নর প্রভ্াব 

ব্যাখ্যা েরর্ল  

গ্রাে ও িহর্রর 

সাোশজেীেরর্ি 

শবশ্বায়র্নর প্রভ্াব 

ব্যাখ্যায় তথ্যগত 

ঘােশত র্থাের্ল 

  

শ্রোে  

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 ভ্ার্লা 

4 এর েে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 

 



  

 

 

 

 

 

২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট 

 

 

 

শবষয়:  গশিত 

শ্রেশি: নবে-েিে 
 

  



  

 
 

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: গশিত                                                                                  শবষয় শ্র াড: ১০৯                                                 শ্রেশি: েিে 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

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

২ শির্রানাে: অ্ন্বয় ও বীজগাশিশত  

রাশি 

 

েিে শ্রেশির শিক্ষার্থী শ্র শলন চা ো 

12 এর গুিনীয় গুর্লা শের্য় এ টি 

শ্রসট 𝐴 ততশর  রর্লা এবং এ টি 

সংখ্যার্  𝑝(𝑝 > 1) ধর্র শনর্লা, 

োর বর্গ ের সার্র্থ 1 শ্রোগ  রর্ল 

শ্রোগফল  𝑝 এর  2√6 গুি হয়। 

১. শ্রসট প্র ার্ির পদ্ধশত 

বি েনা  রর্ত পারর্ব। 

 

২. অ্ন্বয় ও ফাংিন 

ব্যাখ্যা  রর্ত ও গঠন 

 রর্ত পারর্ব। 

 

৩. অ্ন্বর্য়র শ্রডার্েন ও 

শ্ররঞ্জ শনি েয়  রর্ত 

পারর্ব। 

 

৪. বাস্তব সেস্যা 

সোধার্নর জন্য 

বীজগাশিশত  সূত্র গঠন 

 রর্ত পারর্ব এবং সূত্র 

প্রর্য়াগ  র্র সেস্যা 

সোধান  রর্ত পারর্ব। 

 . শ্রেখার্ত হর্ব শ্রে,  𝑝 +
1

𝑝
=  2√6 

 

খ. 
𝑝6−1

𝑝3  রাশিটির োন শনি েয়  রর্ত 

হর্ব। 

 

গ. প্রোি  রর্ত হর্ব শ্রে, 

        𝑝10 − 922√6𝑝5 + 1 = 0 

 

ঘ. 𝑅 = {(𝑥, 𝑦): 𝑥 ∈ 𝐴, 𝑦 ∈ 𝐴 

এবং 𝑦 = 𝑥 + 1} হর্ল  𝑅 শ্র  

তাশল া পদ্ধশতর্ত প্র াি এবং শ্রডাে 𝑅 

এবং শ্ররঞ্জ 𝑅 শনি েয়  রর্ত হর্ব। 

শনর্ে েি  
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 0 

  সেী রি 

প্রশতপােন 
− − 

প্রোি সেী রি গঠন    

খ োন শনি েয় 

− 

রাশিটির োন 

শনি েয়  

𝑝 −
1

𝑝
 এর 

োন শনি েয় 

(𝑝 +
1

𝑝
)

2
 এর 

োন শনি েয় 

  

গ সেী রি 

প্রশতপােন 

প্রোি 𝑝5 +
1

𝑝5 এর 

োন শনি েয় 

𝑝3 +
1

𝑝3 

এর োন 

শনি েয় 

𝑝2 +
1

𝑝2 এর 

োন শনি েয় 

  

ঘ শ্রসট ও 

অ্ন্বর্য়র 

সম্প ে শ্রর্থর্  

শ্রডাে ও শ্ররঞ্জ 

শনি েয় 

অ্ন্বয়টির 

শ্রডাে ও 

শ্ররঞ্জ শনি েয় 

অ্ন্বয়টি শনি েয় অ্ন্বর্য়র ছ  

গঠন 

𝐴 শ্রসট শনি েয়   

শ্রোট   

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর ১৩ 

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 
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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 
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অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

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

১ 

 

েতুর্থ ে অ্ধ্যায় 

 

 াজ, ক্ষেতা 

ও িশি 

 র ও িশির 

সম্প ে 

  র ও িশির 

সম্প ে ব্যাখ্যা 

 রর্ত পারর্ব। 

 িশির রূপান্তর 

ব্যাখ্যা  রর্ত 

পারর্ব। 

 উন্নয়ন  াে েক্রর্ে 

িশির  াে ে র 

ব্যবহার ব্যাখ্যা 

 রর্ত পারর্ব। 

 িশির  াে ে র ও 

শনরাপে ব্যবহার্র 

সর্েতন হর্ব। 

 অ্র্থ েননশত  

সাোশজ  ও 

পশরর্বিগত প্র াব 

শবর্বেনায় িশির 

প্রধান উৎস সমূর্হর 

অ্বোন শবর্েষি 

 রর্ত পারর্ব। 

 

এই অ্যাসাইনর্েন্টটি প্রিয়ন  রর্ত 

শনর্ের ধাপগুর্লা অ্নুসরি  রর্ত হর্ব।  

 

ধাপ: 1  

 র ও িশির সম্প ে উপস্থাপন  রর্ত 

হর্ব। 

ধাপ: 2 

বাংলার্ের্ির রূপপুর্র এ টি শনউশিয়ার 

শবদ্যযৎ ক ন্দ্র স্থাশপত হর্ে ।  এখার্ন 

শনউশিয়ার িশি  ী ার্ব শবদ্যযৎ িশির্ত 

রূপান্তশরত হর্ব তা শবশক্রয়া ও শের্ের 

সাহার্ে শনর্জর ের্তা  র্র উপস্থাপন 

 রর্ত হর্ব।  

 

ধাপ: 3 

উপর্রাি িশির  পশরর্বিগত প্র াব 

ব্যাখ্যা  রর্ত হর্ব।  

 

শনর্ে েি  
পারেশি েতার োো/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 0 

   র ও িশির 

সম্প ে উপস্থাপন  

-- 

 

 

---  র ও িশির সম্প ে 

উপস্থাপন  র্র 

ব্যাখ্যা  রর্ত 

পারর্ল 

 র ও িশির 

সম্প ে উপস্থাপন 

 রর্ত পারর্ল 

  

খ শনউশিয়ার িশি 

 ী ার্ব শবদ্যযৎ 

িশির্ত 

রূপান্তশরত হর্ব 

শবশক্রয়া ও  

শের্ের সাহার্ে 

উপস্থাপন  

শনউশিয়ার িশি 

 ী ার্ব শবদ্যযৎ 

িশির্ত রূপান্তশরত 

হর্ব শবশক্রয়া ও  

শের্ের সাহার্ে 

শনর্জর ের্তা  র্র 

উপস্থাপন  র্র 

ব্যাখ্যা  

 রর্ত পারর্ল  

শনউশিয়ার 

িশি  ী ার্ব 

তাপ িশির্ত 

রূপান্তশরত হর্ব  

তার শবশক্রয়া 

শলখর্ত ও শেে 

অ্ঙ্কন  রর্ত 

পারর্ল 

শনউশিয়ার িশি 

 ী ার্ব তাপ 

িশির্ত রূপান্তশরত 

হর্ব তার শবশক্রয়া 

শলখর্ত পারর্ল 

শনউশিয়ার িশি  ী 

উর্েখ  রর্ত 

পারর্ল 

  

গ শনউশিয়ার 

িশির  

পশরর্বিগত 

প্র াব  

শনউশিয়ার িশির  

পশরর্বিগত প্র াব 

ব্যাখ্যা  রর্ত 

পারর্ল 

শনউশিয়ার 

িশি কর্থর্  

শবদ্যযৎ িশির্ত 

রূপান্তশরত 

 রার কক্ষর্ে 

সেস্যা শেশিত 

 রর্ত পারর্ল 

শনউশিয়ার িশির 

ব্যবহার্র পশরর্বর্ি 

প্রাপ্ত সুশবধা ও 

অ্সুশবধাগুর্লা উর্েখ 

 রর্ত পারর্ল 

শনউশিয়ার িশির 

ব্যবহার্র পশরর্বর্ি 

প্রাপ্ত সুশবধাগুর্লা 

উর্েখ  রর্ত 

পারর্ল 

  

কোট 10 

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-েিে 

 

  



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: শিসাবশবজ্ঞান                                                         শবষয় ক াড : ১৪৬                                                            কেশি: েিে 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানাে) 

শিখনফল/ 

শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

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

০১ 

ষষ্ঠ অ্ধায়: 

জার্বো 

 

সাধারি 

জার্বো ও 

শবর্িষ 

জার্বো 

প্রস্তুত রি  

 প্রারশি  শলখন 
শির্সর্ব 

জার্বোর 

ধারিা ও গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা  রর্ত 

পারর্ব। 

 জার্বোর 
কেশিশবিাগ 

 রর্ত পারর্ব। 

 কলনর্ের্নর 
সাধারি 

জার্বো োশখলা 

প্রোন  রর্ত 

পারর্ব। 

 িালার্নর 
শিশত্তর্ত ক্রয় ও 

শবক্রয় জার্বো, 

কডশবট কনার্টর 

শিশত্তর্ত ক্রয় 

কফরত জার্বো 

এবং কক্রশডট 

কনার্টর 

শিশত্তর্ত শবক্রয় 

কফরত জার্বো 

প্রস্তুত  রর্ত 

পারর্ব।  

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর কক্ষর্ে পাঠ্য বইর্য়র তে ও ছ  

অ্নুসরর্ির পািাপাশি শনর্ের শবষয় ও সিায়  তত্থ্য শবর্বিনা 

 রর্ত ির্বেঃ 

 জার্বোর ধারিা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা  রর্ত ির্ব। 
সিায়  তে: 

টাংগাইর্লর কডলটা কেডার্স ের  ২০২২ সার্লর জানুয়াশর োর্সর 

 র্য় টি কলনর্েন শনেরূপ: 

জানুয়াশর-১, প্রশতষ্ঠার্নর  োশল  জনাব বািার নগে 

১০,০০,০০০ টা া ও ৩,০০,০০০ টা ার আসবাবপে শনর্য় 

ব্যবসায় আরি  র্রন। 

জানু-৫, ধার্র ১টি  শিউটার ক্রয় ৫০,০০০ টা া। 

জানু-৮, আসবাবপর্ের অ্বিয় ধায ে  রা ির্লা ১,০০০ টা া। 

জানু-১৫, জনাব বািার ব্যশক্তগত ব্যবিার্রর জন্য ২০,০০০ 

টা ার পণ্য উর্ত্তালন  র্রন। 

জানু -১৮, িাশ ল িাশি ঘর কর্থর্  প্রশতটি ৫,০০০ টা া ের্র 

১০টি িাশি ক্রয়। িালান নং ২১২, ারবাশর বাট্টা ৮%। পশরবিন 

খরি ১,৫০০ টা া। 

জানু -২০, নাশবল িাশি ঘর কর্থর্  প্রশতটি  ৬,০০০ টা া ের্র 

১৫টি িাশি ক্রয়। িালান নং ৩২১, ারবাশর বাট্টা ৬%। 

জানু -২২, আলে িাশি ঘর কর্থর্  প্রশতটি  ৬,৫০০ টা া ের্র 

১৬টি িাশি ক্রয়। িালান নং ৩২৫, ারবাশর বাট্টা ৪%। প্যাশ ং 

খরি ১,০০০ টা া। 

জানু-২৫, আশরফ িাশি ঘর কর্থর্  প্রশতটি  ৭,০০০ টা া ের্র 

১২টি িাশি ক্রয়। িালান নং ৩৩৬, ারবাশর বাট্টা ৫%। 

জানু-২৮, িাশি ত্রুটি র্থা ায় নাশবল িাশি ঘরর্  ৫টি িাশি 

কফরত কেয়া ির্লা। কডশবট কনাট নং ৪০১। 

 ১ কর্থর্  ১৫ তাশরর্খর কলনর্েন দ্বারা সাধারি জার্বো প্রিয়ন 
 রর্ত ির্ব। 

 ১৮ কর্থর্  ২৫ তাশরর্খর কলনর্েন  ক্রয় জার্বোয়  শলশপবদ্ধ 
 রর্ত ির্ব। 

 ২৮ তাশরর্খর কলনর্েন দ্ধারা  কডশবট কনাট প্রস্তুত  রর্ত ির্ব। 

শনর্ে েি  
পারেশি েতার োো/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

 4 3 2  1 0 

  

 

জার্বোর ধারিা  

 

- - জার্বোর ধারিা 

উোিিসি 

ব্যাখ্যা  রর্ল 

জার্বোর ধারিা 

উোিি ছািা 

ব্যাখ্যা  রর্ল 

অ্প্রাসশি  

শলখর্ল 

 

খ জার্বোর  গুরুত্ব জার্বোর  ৪টি 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

 রর্ল 

জার্বোর  ৩টি 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

 রর্ল 

জার্বোর  ২টি 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

 রর্ল 

জার্বোর  ১টি 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

 রর্ল 

অ্প্রাসশি  

শলখর্ল 

 

গ সাধারি 

জার্বোভুক্ত রি 

  

 

সিায়  

তর্ের 

আর্লার্  

ঠি িার্ব ৪টি 

কলনর্েন 

জার্বোভুক্ত 

 রর্ল 

সিায়  

তর্ের 

আর্লার্  

ঠি িার্ব ৩টি 

কলনর্েন 

জার্বোভুক্ত 

 রর্ল 

সিায়  তর্ের 

আর্লার্  

ঠি িার্ব ২টি 

কলনর্েন 

জার্বোভুক্ত 

 রর্ল 

সিায়  তর্ের 

আর্লার্  

ঠি িার্ব ১টি 

কলনর্েন 

জার্বোভুক্ত 

 রর্ল 

১টিও ঠি  

না ির্ল 

 

ঘ  ক্রয় জার্বো 

প্রস্তুত রি 

 

 

 

সিায়  

তর্ের 

আর্লার্     

ঠি িার্ব 

ক্রয় জার্বো 

প্রস্তুত  রর্ল  

সিায়  

তর্ের 

আর্লার্    

৩টি কলনর্েন 

ঠি িার্ব 

ক্রয় জার্বোয় 

শলখর্ল 

সিায়  তর্ের 

আর্লার্    ২টি 

কলনর্েন 

ঠি িার্ব 

ক্রয় জার্বোয় 

শলখর্ল 

সিায়  তর্ের 

আর্লার্    ১টি 

কলনর্েন 

ঠি িার্ব 

ক্রয় জার্বোয় 

শলখর্ল 

১টিও 

সঠি  না 

ির্ল 

 

ঙ কডশবট কনাট 

প্রস্তুত রি 

 

 

যর্থাযর্থ ছর্  

কডশবট কনাট 

প্রস্তুত  রর্ল 

প্রস্তুত ার , 

প্রাপ , শববরি 

এবং পশরোি 

এর কযর্ ার্না 

এ টি ভুল 

ির্ল 

প্রস্তুত ার , 

প্রাপ , শববরি 

এবং পশরোি 

এর কযর্ ার্না 

দুইটি ভুল ির্ল 

প্রস্তুত ার , 

প্রাপ , শববরি 

এবং পশরোি 

এর কযর্ ার্না 

শতনটি ভুল ির্ল 

সম্পূি ে ভুল 

ির্ল 

 

কোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর জন্য বরােকৃত নম্বর ১৮ 

                                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-েিে 

 

 
  



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 

 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট 

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

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(ধাপ/পশরশধ/সাংর্ ি) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

১ 

 

েিে অ্ধ্যায়: 

ইাংর্রজ িাসন 

আের্ল 

বাাংলার 

স্বাশধ ার 

আর্দালন 

১৮৫৭ সার্লর 

স্বাধীনিা সাংগ্রাে 

ও বঙ্গভ্ঙ্গ 

 ইাংর্রজ িাসন 

আের্ল বাাংলার 

স্বাশধ ার ও 

রাজননশি  

আর্দালন এবাং এর 

ফলাফল মূল্যায়ন 

 রর্ি পারর্ব 

 শবশভ্ন্ন আর্দালন 
সম্পর্ ে জানর্ি 

আগ্রহী হর্ব 

 

শনর্ির ধাপগুর্লা অ্নুসরি 

 র্র অ্যাসাইনর্েন্টটি তিশর 

 রর্ি হর্ব। 

 ১৮৫৭ সার্লর  স্বাধীনিা 
সাংগ্রার্ের  ারি ব্যাখ্যা 

 রর্ি হর্ব 

 ১৮৫৭ সার্লর  স্বাধীনিা 
সাংগ্রার্ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

 রর্ি হর্ব 

 বঙ্গভ্র্ঙ্গর  ারি 
শবর্েষি  রর্ি হর্ব 

 

 বঙ্গভ্র্ঙ্গর প্রশিশিয়া 
মূল্যায়ন  রর্ি হর্ব 

শনর্ে েি  পারেশি েিার োত্রা/ নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 

  ১৮৫৭ সার্লর  

স্বাধীনিা 

সাংগ্রার্ের 

 ারি 

১৮৫৭ সার্লর  

স্বাধীনিা সাংগ্রার্ের 

 ারিগুর্লা ব্যাখ্যা 

 রর্ল 

১৮৫৭ সার্লর  

স্বাধীনিা সাংগ্রার্ের 

কয ক ার্না ৩টি 

 ারি ব্যাখ্যা  রর্ল 

১৮৫৭ সার্লর  

স্বাধীনিা সাংগ্রার্ের 

কয ক ার্না ২টি  ারি 

ব্যাখ্যা  রর্ল 

১৮৫৭ সার্লর  

স্বাধীনিা সাংগ্রার্ের 

কয ক ার্না ১টি 

 ারি ব্যাখ্যা  রর্ল 

 

খ ১৮৫৭ সার্লর  

স্বাধীনিা 

সাংগ্রার্ের গুরুত্ব 

১৮৫৭ সার্লর  

স্বাধীনিা সাংগ্রার্ের 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা  রর্ল 

১৮৫৭ সার্লর  

স্বাধীনিা সাংগ্রার্ের 

গুরুত্ব অকিি ংশ 

ব্যাখ্যা  রর্ল 

১৮৫৭ সার্লর  

স্বাধীনিা সাংগ্রার্ের 

গুরুত্ব আংকশিভ বে 

ব্যাখ্যা  রর্ল 

১৮৫৭ সার্লর  

স্বাধীনিা সাংগ্রার্ের 

গুরুর্ত্বর ব্যাখ্যা 

যর্থাযর্থ না হর্ল 

 

গ বঙ্গভ্র্ঙ্গর 

 ারি 

বঙ্গভ্র্ঙ্গর 

 ারিগুর্লা শবর্েষি 

 রর্ল 

বঙ্গভ্র্ঙ্গর 3টি 

 ারি শবর্েষি 

 রর্ল 

বঙ্গভ্র্ঙ্গর  েপর্ক্ষ 

2টি  ারি শবর্েষি 

 রর্ল 

বঙ্গভ্র্ঙ্গর  েপর্ক্ষ 

১টি  ারি শবর্েষি 

 রর্ল 

 

ঘ বঙ্গভ্র্ঙ্গর 

প্রশিশিয়া 

বঙ্গভ্র্ঙ্গর 

প্রশিশিয়া শনর্জর 

ভ্াষায় মূল্যায়ন 

 রর্ল 

বঙ্গভ্র্ঙ্গর 

প্রশিশিয়া 

পাঠ্যপুস্তর্ র 

অ্নুরূপ মূল্যায়ন 

 রর্ল 

বঙ্গভ্র্ঙ্গর প্রশিশিয়া 

আংকশিভ বে 

মূল্যায়ন  রর্ল 

বঙ্গভ্র্ঙ্গর 

প্রশিশিয়ার মূল্যায়ন 

যর্থাযর্থ না হর্ল 

 

কোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর জন্য বরাদ্দকৃি নম্বর 1৬ 

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 
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Subject: Bangladesh and Global Studies 

Class: Six to Eight 

  



Assignments for the Learners of 2022 Academic Year 

Subject: Bangladesh and Global Studies              Class: Six  
Assignment 

no. 

Assignment 

title 

Learning 

Outcome/s 

Guidelines 

(steps/scopes/cues) 
Assessment Criterion /Rubric 

02 

 

 

(Chapter  

Two: 

Bangladesh 

and World 

Civilization) 

  

“The relics 

found in 

Indus 

Civilization, 

Wari-

Bateshwar 

and 

Mahasthangar 

prove the rich 

ancient 

heritage”- 

analyze. 

SS (students) 

will be able to 

explain 

 

* the form of 

the ancient 

civilization of 

Bangladesh; 

 

*various relics 

found in Wari-

Bateshwar, an 

urban 

civilization in 

Bangladesh; 

 

*various relics 

found in 

Pundranagar 

(Mahasthangar), 

an urban 

civilization. 

In writing the 

assignment SS 

would follow the 

undermentioned 

steps. 

a. The features of 

the Indus 

Civilization of the 

Indian sub-continent 

should be written. 

b. The similarities of 

Indus Civilization 

with advanced urban 

planning should be 

written. 

c. “The relics found 

in Wari-Bateshwar 

and Mahasthangar 

prove our rich 

heritage.” 

– should be 

analyzed. 

 

Indicator 
Rating  Scale  

Score 
4 3 2 1 0 

a. Four features 

of Indus 

Civilization of 

Indian sub-

continent 

Four 

features 

have been 

written. 

Three 

features have 

been written. 

Two features 

have been 

written. 

One feature 

has been 

written. 

Irrelevant 

answer 

 

b. Similarities of 

Indus 

Civilization with 

advanced urban 

planning 

Could 

relevantly 

mention  

four  

similarities. 

Could 

relevantly 

mention  

three  

similarities. 

Could 

relevantly 

mention two 

similarities. 

 

 

Could 

relevantly 

mention one  

similarity. 

Irrelevant 

answer. 

 

c. The relics 

found in Wari-

Bateshwar and 

Mahasthangar 

prove our rich 

heritage 

Could prove 

the heritage 

in a relevant 

and creative 

way 

Could prove 

most of the 

heritage in a 

relevant and 

creative way 

---- ---- 

Irrelevant 

answer 

 

Total  

Assignment marks 12 

Marks obtained after conversion to 10   
 

 

         

 

Marks Obtained Comments 

8-10 Excellent 

6-7.9 Good 

4-5.9 Average 

Less than 4 Needs improvement 

 

 

 

 

  



Assignments for the Learners of 2022 Academic Year 

Subject: Bangladesh and Global Studies             Class: Seven  
Assignment 

no. 

Assignment 

title 

Learning 

Outcome/s 

Guidelines 

(steps/scopes/cues) 
Assessment Criterion /Rubric Comn’t 

02 

 

 

Chapter  Two: 

Culture and 

Cultural 

Diversity of 

Bangladesh 

  

The cultural 

diversity of 

Bangladesh: 

 

Determining 

the cultural 

difference 

between rural-

urban and 

Bangalee- 

ethnic minority 

groups by 

identifying  

culture from 

the traditional 

customs of 

Bangladesh 

and describing 

the reasons for 

variation  

SS will be able 

to explain 

 

- the culture of 

Bangladesh in 

terms of 

religion, 

language, and 

community; 

 

- the rural and 

urban culture of 

Bangladesh; 

- the folk 

culture and its 

elements; 

 

- the cultural 

life of ethnic 

people of 

Bangladesh; 

Here are some cues 

for students. They 

would - 

 

a. identify our culture 

by determining our 

customs and 

tradition; 

 

b. explain our culture 

in terms of religion, 

language, and 

community; 

 

c. explain the 

difference between 

rural and urban 

culture; 

 

d. determine at least 

four differences 

between the cultural 

life of Bangalees and 

ethnic minority 

groups to prove the 

existence of cultural 

differences between 

them. 

 

Indicator 
Rating  Scale 

Score 
4 3 2 1 0 

a. Identifying 

material and non-

material culture 

SS could 

identify at least 

ten material and 

non-material 

cultures.  

SS could 

identify at least 

seven material 

and non-

material 

cultures. 

SS could identify 

at least four 

material and 

non-material 

cultures. 

SS could 

identify at least 

one material 

and non-

material 

culture. 

 

 

b. Identifying and 

explaining the 

cultural difference 

SS could 

explain cultural 

differences in 

terms of 

religion, 

language, and 

community. 

SS could explain 

two cultural 

differences 

among the three- 

religion, 

language, and 

community. 

SS could explain 

one cultural 

difference 

among the three- 

religion, 

language, and 

community. 

----- 

 

 

c. Explaining the 

rural and urban 

cultural elements 

SS could 

identify and 

explain four 

cultural 

differences 

between rural 

and urban 

culture.  

SS could 

identify and 

explain three 

cultural 

differences 

between rural 

and urban 

culture.  

SS could identify 

and explain two 

cultural 

differences 

between rural 

and urban 

culture.  

SS could 

identify and 

explain one 

cultural 

difference 

between rural 

and urban 

culture.  

 

 

d. Determining 

the cultural 

difference 

between 

Bangalees and 

ethnic minority 

groups 

SS could 

determine four 

cultural 

differences 

between 

Bangalees and 

ethnic minority 

groups. 

SS could 

determine three 

cultural 

differences 

between 

Bangalees and 

ethnic minority 

groups. 

SS could 

determine two 

cultural 

differences 

between 

Bangalees and 

ethnic minority 

groups. 

 SS could 

determine one 

cultural 

difference 

between 

Bangalees and  

ethnic 

minorities 

Groups. 

 

 

Total  

Assigned marks of assignment 15 

Marks obtained after conversion to 10   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marks Obtained Comments 

8-10 Excellent 

6-7.9 Good 

4-5.9 Average 

Less than 4 Needs improvement 

   

 



Assignment for the Learners of 2022 Academic Year 

Subject: Bangladesh and Global Studies    Subject Code: 150      Class: Eight  
Assignment 

no. 

Assignment 

title 

Learning 

Outcome/s 
Guidelines (steps/scopes/cues) Assessment Criterion /Rubric Comn’t 

02 

 

 

Chapter  

Five: 

Socialization 

and 

Development 

  

Socializatio

n: Rural, 

Urban and 

global 

SS will be 

able to  

- compare 

rural and 

urban 

socialization 

process 

 

-analyze the 

impact of 

media and 

information 

technology 

on 

socialization 

 

-explain the 

impact of 

globalization 

on 

socialization 

The following points should be 

maintained while developing the 

assignment. 

If you live in rural or urban areas, 

talk to a family of urban or rural 

area respectively for collecting 

information and compare them with 

the following aspects of your 

family: 

1. Types of family 

2. Mutual greetings of family 

members 

3. Family program 

4. What types of programs do they 

watch on TV 

5. Impact of social media. 

*For preparing the report, let's find 

out the answers to the following 

questions: 

* Do the children of rural and urban 

areas grow up in a similar 

environment? 

*What types of changes are 

observed in the programs of rural 

and urban areas? 

*What is the positive impact of 

increasing the number of women in 

workplaces? 

*How are the people in rural and 

urban areas influenced by mass 

media and social media? 

* Make your assignment based on 

the collected information and use 

examples of rural and urban areas. 

 

Indicator 
Rating  Scale 

Score 
4 3 2 1 0 

a. Showing 

the 

comparisons 

- Comparisons  of 

4-5 points 

Comparisons  of 

2-3 points 

Comparison of 1 

point 
 

 

b. The 

process of 

socialization 

in rural areas 

based on the 

collected 

information   

- The socialization 

of rural areas has 

been explained 

with examples 

based on the 

collected 

information  

The socialization 

of rural areas has 

been explained 

based on 

collected 

information, but 

without examples 

The socialization 

of rural areas has 

been explained  

without  

collected 

information and 

examples 

 

 

c. The 

process of 

socialization 

in urban areas 

based on the 

collected 

information 

- The socialization 

of urban areas 

has been 

explained with 

examples based 

on the  collected 

information  

The socialization 

of urban areas 

has been 

explained based 

on the collected 

information, but 

without examples 

The socialization 

of urban areas 

has been 

explained 

without  

collected 

information and 

examples 

 

 

d. The impact 

of 

globalization 

on 

socialization 

 

- 
The impact of 

globalization on 

socialization in 

rural and urban 

areas has been 

explained based 

on the collected 

information and 

examples 

The impact of 

globalization on 

socialization in 

rural and urban 

areas has been 

explained based 

on collected 

information but 

without examples 

The impact of 

globalization on 

the socialization 

of rural and 

urban areas has 

been explained 

but without 

adequate 

information 

 

 

Total  

Assigned marks of assignment 12 

Marks obtained after conversion to 10   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marks Obtained Comments 

8-10 Excellent 

6-7.9 Good 

4-5.9 Average 

Less than 4 Needs improvement 

 



 

 

Assignments for the Learners of 2022 Academic Year 

 

 

Subject: Mathematics 

Subject code: 109 

Class:  X-IX 
 

  



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: Mathematics         Subject Code: 109              Class: X 

Assignment 
no. 

Assignment title 
Learning 

outcome/s 

Guidelines for the 
assignment 

(steps/scopes/cues) 
Assessment rubrics Comn’t 

2 
 

 Title: Relation 
and Algebraic 
expressions 
Kelin Chakma, a 
student of class 
X, has made a 
set A by the 
factors of 12 
and has guessed 
a point p (p>1), 
if 1 is added 
with the square 
of the point 
then the sum is 

62 times of p.  

  

 Students will be 
able to…. 
1. Describe how 
sets can be 
expressed. 
2. Explain relations 
and functions and 
construct them. 
3. Determine 
domain and range 
of relation. 
4. Form algebraic 
formulae for 
solving real life 
problems and 
solve the problems 
by applying the 
formulae. 

a. Show that 

62
1


p
p   

b. Find the value of 
3

6 1

p

p 
 

c. Prove that

016922 510  pp  

d. R={(x,y):xA, yA and 
y=x+1} then express R in 
tabular method and 
determine domain and 
range of R.  

Indicators Performance Criteria  
 4 3 2 1 0 

 a. Proof of 
the equation 

     Proved  Formed the 
equation 

   

b. Determine 
the value 

 Determined 
the value of 
expression 

Determined 
the value of 

p
p

1
  

Determined 
the value of 

2)
1

(
p

p   

  

c. Proof of 
the equation 

Proved Determined 
the value of 

5

5 1

p
p   

Determined 
the value of 

3

3 1

p
p   

Determined 
the value of 

2

2 1

p
p   

  

d. 
Determine 
domain and 
range from 
the relation 
between set 
and relation. 

Determined 
domain and 
range 

Determined 
the relation 

Formed a 
list of 
relation 

Determined 
the A 

  

 

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 & X 
  



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 2022 Academic Year 

Subject: Physics       Subject Code: 136        Class: X 
Assignment 

Number 

 

Assignment 

(With title) 

Learning 

Outcomes/Topics 

Guidelines for the 

assignment 

(Steps/scopes/cues) 

Evaluation Guidelines (Rubric) 
Comm

ents 

1 

 

Chapter 04: 

Work, 

Power and 

Energy 

Relationship 

between 

mass and 

energy  

Students will be 

able to- 

 

-explain the 

relationship 

between mass and 

energy. 

 

-explain the 

transformation of 

energy. 

 

-explain the 

effective use of 

energy in 

development 

activities. 

 

-be aware of 

effective and safe 

use of energy. 

 

-analyze the 

contributions of 

main sources of 

energy 

considering their 

economic, social 

and 

environmental 

influences. 

Step: 1 

 

The relationship 

between mass and 

energy needs to be 

presented. 

 

Step:2 

A nuclear power plant 

is being set up at 

Ruppur in Bangladesh. 

Students need to 
present on their own 
how in this nuclear 
plant the nuclear 
energy will be 
converted to electrical 
energy with reactions 

and images. 

 

Step:3 

The environmental 

influences of the 

above-mentioned 

energy need to be 

discussed. 

 

Indicators 
Performance Criteria 

Marks 
4 3 2 1 0 

a Presenting the 

relationship 

between mass 

and energy 
- - 

Students can 

present the 

relationship 

between mass 

and energy 

and then 

explain that 

relationship. 

Students can 

present the 

relationship 

between 

mass and 

energy. 

  

b Presenting on 

their own how 

nuclear energy 

will be 

converted into 

electrical 

energy with 

reactions and 

images 

Students can 

explain how 

nuclear energy 

can be 

converted into 

electrical 

energy by 

presenting it in 

their own ways 

with the help 

of reactions 

and images. 

Students can 

write down 

the reaction 

and draw 

figure on 

how nuclear 

energy 

would be 

converted 

into heat 

energy 

Students can 

write down 

the reaction of 

how nuclear 

energy will be 

converted into 

heat energy 

Students can 

mention 

what nuclear 

power is 

  

c Students can 

explain the 

environmental 

influences of 

nuclear energy 

Students can 

explain the 

environmental 

influences of 

nuclear 

energy. 

Students can 

identify the 

problems with 

the 

conversion of 

nuclear 

energy to 

electrical 

energy 

Mention the 

advantages 

and 

disadvantages 

of using  

nuclear 

energy for the 

environment 

Mention the 

benefits of 

using nuclear 

energy for 

the 

environment 

  

Total 10 

 The number assigned to the assignment  

Number obtained after conversion to number 10  

 

 

Range Remarks 

08-10 Excellent 

06-7.9 Good 

04-5.9 Average 

Less than 4 Needs Improvement 

 



 

 

Assignments for the Learners of Academic Year 2022 

 

 

Subject: Accounting 

Subject Code: 146 

Class: Nine & Ten 

 

 
 
 

 

 

 

  



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 Academic Year 2022 

Subject: Accounting                                      Subject Code: 146                                          Class: Ten 

Assignment 

No. 

Assignment 

title 

Learning 

Outcomes 

 

Guidelines for the 

assignment 

(steps/scopes/cues) 

Assessment rubrics Comn’t 

1 

 

Chapter Six: 

JOURNAL 

Preparation 

of General 

Journal and 

Special 

Journal 

 

Learners will 

be able to: 

●Explain the 

concept and 

importance 

of Journal in 

case of 

opening 

entries. 

●Classify the 

Journals. 

●Provide the 

General 

Journal 

Entry. 

●prepare 

purchase and 

sales journal 

through 

invoice, 

purchase 

return 

journal 

through debit 

note and 

sales return 

journal 

through 

credit note.  

In order to prepare the 

assignment, the textbook 

information & format 

should be followed along 

with the following points: 

Students have to- 

●explain the concept and 

importance   of Journal. 

Helping Information: 

Following transactions are 

taken from the business of 

Delta Traders, Tangail for 

the month of January,2022- 

January-1, Mr.Bashar 

(owner) started business 

with cash tk.10,00,000 and 

furniture worth tk.3,00,000. 

Jan.-5, A computer 

purchased on credit worth 

tk.50,000. 

Jan.-8, Depreciation charged 

on furniture tk.1,000. 

Jan.-15, Goods drawn by 

Mr.Bashar for his personal 

use worth tk.20,000. 

Jan.-18, Purchased from 

Shakil Saree Ghor-10 sarees 

at tk.5,000 each. Invoice no. 

212. Trade Discount @8%. 

Carriage expenses tk.1,500. 

Jan.-20, Purchased from 

Nabil Saree Ghor-15 sarees 

at tk.6,000 each. Invoice no. 

321. Trade Discount @6%. 

Jan.-22, Purchased from 

Alam Saree Ghor-16 sarees 

at tk.6,500 each. Invoice no. 

325. Trade Discount @4%. 

Packing expenses tk.1,000. 

Indicators 
Performance Criteria 

Score 
 

4 3 2 1 0 

A Concept of 

Journal 

- - If Concept 

of journal is 

explained 

with 

example 

If Concept of 

journal is 

explained 

without 

example 

If 

irrelevant 

topics are 

written 

 

B Importance 

of Journal 

If 4 

importance 

of Journal is 

explained 

If 3 

importance of 

Journal is 

explained 

If 2 

importance 

of Journal is 

explained 

If 1 

importance of 

Journal is 

explained 

If 

irrelevant 

topics are 

written 

 

C Preparation 

of General 

Journal 

If 4 

transactions 

are recorded 

in  Journal 

correctly 

If 3 

transactions 

are recorded 

in  Journal 

correctly 

If 2 

transactions 

are recorded 

in  Journal 

correctly 

If 1 

transaction is 

recorded in  

Journal 

correctly 

If none is 

correct 

 

D Preparation 

of Purchase 

Journal 

If  purchase 

journal is 

prepared 

correctly 

If 3 

transactions 

are recorded 

in purchase 

journal 

correctly 

If 2 

transactions 

are recorded 

in purchase 

journal  

correctly 

If 1 

transaction is 

recorded in 

purchase 

journalcorrect

ly 

If none is  

correct 

 

E Preparation 

of Debit 

Note 

If debit note 

is prepared 

with the 

appropriate 

table 

If any one of 

the 

writer(prepar

ed by), 

recipient, 

description 

and quantity 

is wrong 

If any 2 of 

the writer 

(prepared 

by), 

recipient, 

description 

and quantity 

are wrong 

If any 3 of the 

writer 

(prepared by), 

recipient, 

description 

and quantity 

are wrong 

If 

completel

y wrong 

 

                                                                                                             Total  

Allotted marks for Assignment 18 

Marks obtained after conversion to marks 10  



Jan.-25, Purchased from 

Arif Saree Ghor-12 sarees at 

tk.7,000 each. Invoice no. 

336. Trade Discount @5%. 

Jan.-28, 5 sarees returned to 

Nabil Saree Ghor as they 

were defective. Debit note 

no.401. 

●prepare the general journal 

entries for transactions dated 

January 1 to 15. 

●prepare the purchase 

journal for transactions 

dated January 18 to 25. 

●prepare a debit note for 

transactions dated January 

28. 

 

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 & Ten 
  



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 

 

 

 



Assignments for the Learners of 2022 Academic Year 

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

Assignment 

no. 

Assignment 

title 

Learning 

outcome/s 

Guidelines for the 

assignment 

(steps/scopes/cues) 

Assessment rubrics Comments 

1 

 

Chapter Ten: 

Movement for 

Right to Self-

determination 

in Bengal 

during the 

British Rule  

Struggle for 

independence 

in 1857 and 

the partition 

of Bengal 

SS will be 

able to 

evaluate the 

struggles for 

the 

achievements 

of the political 

movements 

and right to 

self -

determination 

in Bengal and 

its consequent 

results 

SS will  

- explain the 

reasons for the 

struggle for 

independence 

 

-explain the 

importance of the 

struggle for 

independence in 

1857’s  

 

-analysis the reason 

for Bangabhango 

(partition of 

Bengal). 

 

- evaluate the 

reactions to 

Bangabhango 

Indicator 
Rating Scale 

Score 
 

4 3 2 1 0 

A Reason for 

1857's 

struggle for 

independence 

SS could 

explain all the 

reasons for 

1857's 

struggle for 

independence. 

SS could 

explain any 

three reasons 

for 1857's 

struggle for 

independence. 

SS could 

explain any 

two reasons 

for 1857's 

struggle for 

independence. 

SS could 

explain any 

reason for 

1857's struggle 

for 

independence. 

-  

B Importance of 

1857’s 

struggle for 

independence 

SS could 

properly 

explain the 

importance of 

1857’s 

struggle for 

independence. 

 

SS could 

mostly explain 

the importance 

of 1857’s 

struggle for 

independence. 

 

If could 

partially 

explain the 

importance of 

1857's 

struggle for 

independence. 

If the 

explanation of 

the importance 

of 1857's 

struggle for 

independence 

is not 

appropriate. 

-  

C Reason of 

Bangabhango 

SS could 

properly 

analyse the 

reasons for 

Bangabhango. 

SS could 

partly analyse 

the reasons for 

Bangabhango. 

SS could 

analyse any 

two reasons 

for 

Bangabhango. 

SS could 

analyse at least 

a reason for 

Bangabhango. 

 

-  

D Reactions to 

Bangabhango 

SS could 

evaluate the 

reactions to 

Bangabhango 

appropriately. 

SS could 

mostly 

evaluate the 

reactions to 

Bangabhango.  

SS could 

partially 

evaluate the 

reactions to 

Bangabhango.  

The evaluation 

of 

Bangabhango 

is not 

appropriate. 

  

Total  

Assigned Number for the Assignment 16 

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 

 

 


