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এযোোআনমভন্ট 

নম্বয 
এযোোআনমভন্ট 

বখনপর/ 

 বফলয়ফস্তু 

বনমদ েনো 

(ংম ত/ধো/বযবধ) 
মূল্যোয়ন বনমদ েনো (রুবিক্স) 

ভন্তব্য 

02  

                                                

 

                       

                                                    

  

                                                     

 বথোমগোযোময উোমেয উয 
বববি  ময প্রদি উোেগুমরো 

প্রভোণ  প্রময়োগ  যমত োযমফ।  

 

 বিভুমেয বযম ন্দ্র, বযম ন্দ্র  

রম্ববফন্দু ম্পব েত উোেগুমরো 

প্রভোণ  প্রময়োগ  যমত োযমফ।  

 

 

 টমরবভয উোে প্রভোণ  

প্রময়োগ  যমত োযমফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) বযম ন্দ্র, রম্ববফন্দু  

নফবফন্দুবৃমিয ংজ্ঞোনুোময বফন্দু 

বচহ্নত  যমফ এফং ব্যোখ্যো 

 যমফ। 

প্রশ্ন বনমদ েনো নম্বয  

 )  বযম ন্দ্র, রম্ববফন্দু  নফবফন্দুবৃমিয 

ক ন্দ্র এ আ বফন্দুমত ফবস্থত ক ন তো 

ব্যোখ্যো  যণ 

04 

 বযম ন্দ্র , রম্ববফন্দু  নফবফন্দুবৃমিয 

ক ন্দ্র বচবহ্নত  যণ 

03 

 বযম ন্দ্র  রম্ববফন্দু বচবহ্নত  যণ 
02 

 বযম ন্দ্র বচবহ্নত  যণ 
01 

খ) ভধ্যভোয দদঘ েয বনণ েয়  ময 

বিভুমেয বযীভো বনণ েয় 

 যমফ। 

খ) 
 বযীভো বনণ েয় 

03 

 ফোহুয দদঘ েয বনণ েয় 
02 

 
 কমম োমনো এ টি ভধ্যভো বনণ েয় 

01 

গ) ফ েভতো ব্যফোয  ময 

  =    প্রভোণ  যমফ। 

 টমরবভয উোে ব্যফোয 

 ময    এয দদঘ েয বনণ েয় 

 যমফ। 

গ)  টমরবভয উোে ব্যফোয  ময    

এয দদঘ েয বনণ েয় 

03 

    এয দদঘ েয বনণ েয়   

  =    কদখোমনো 

02 

    এয দদঘ েয বনণ েয় 01 

ঘ) ব্যোোধ ে  বৃমিয  

কেিপমরয সূি ব্যফোয  যমফ। 

ঘ)  ন্তঃবৃি  নফবফন্দুবৃমিয কেিপমরয 
তুরনো যণ 

04 

 ন্তঃবৃি  নফবফন্দুবৃমিয কেিপর 

বনণ েয়  

03 

 ন্তঃবৃি ফো নফবফন্দুবৃমিয কেিপর 

বনণ েয় 

02 

  ন্তঃবৃি ফো নফবফন্দুবৃমিয ব্যোোধ ে বনণ েয় 01 

        

          = 14 

 

  

ভফোহু  𝑨𝑩𝑪 এয 𝑨𝑫,  𝑩𝑬,  𝑪𝑭 

ভধ্যভো এফং বযব্যোোধ ে 𝟒 𝒄𝒎 

 

 ) বচমি, বযম ন্দ্র, রম্ববফন্দু  

নফবফন্দুবৃমিয ক ন্দ্র এ আ বফন্দুমত ফবস্থত 

ক ন ব্যোখ্যো  য। 

খ)  𝑨𝑩𝑪 এয বযীভো বনণ েয়  য। 

খ) টমরবভয উোে প্রময়োগ  ময  𝑷𝑪 

এয দদঘ েয বনণ েয়  য। 

ঘ)  𝑨𝑩𝑪 এয ন্তঃবৃি  নফবফন্দুবৃমিয 

কেিপর বনণ েয়  ময তুরনোমূর  

অমরোচনো  য।  



               

11-14         

10-11     

07-09       

00-06              
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ক. কিোভোয ফোড়ীরি কম 

কোজগুররো কযো য় িোয 

ভরধ্য কর্রক 10টি কক 

কফরে কনও। কগুররোরক  

যুমি কেমণমফবোগ করয 

অর্ থননমিক ও অ-

অর্ থননমিক কোরজয 

িোমরকো বিযী কয। 

 

খ. ফোংরোরেরয কপ্রমেরি 

মনরনোি নো থোযী, 

মেকিো, মুেী 

কেোকোনেোযী, ইক্ষু চোল, 

মচমন বিময, স্বোস্থযমিমনক, 

ভোরুভ চোল, িোভোক 

উৎোেন, মফমড় বিময, , 

েোরে ফোগোন কযো, জু 

বিময, ট্রোক্টয বিময ও 

বুয়োয কোজ অর্ থননমিক 

কোজগুররোরক প্রধোন খোরি 

মফবি করয একটি চোে থ 

বিযী করয অর্ থননমিক 

উন্নয়রন ভূমভকো মূেোয়ন 

ফোংরোরেরয 

মফমবন্ন 

অর্ থননমিক 

           

খোিওয়োযী 

িোমরকো বিময 

কযরি োযরফ। 

 অর্ থননমিক কোজ ও 

অ-অর্ থননমিক 

কোরজয ধোযণো 

 মনজ মযফোরযয 

অর্ থননমিক ও অ-

অর্ থননমিক কোরজয 

িোমরকো বিযীকযণ 

 ফোংরোরেরয 

অর্ থননমিক 

কোজগুররোরক 

খোিওয়োময মচমিি 

করয িোমরকো প্রণয়ন 

 ফোংরোরেরয 

অর্ থননমিক উন্নয়রন 

গুরুত্বপূণ থ ভূমভকো 

োরন করয এভন 

চোযটি কোরজয (2টি 

কৃমল ও 2টি অকৃমল) 

ব্যোখ্যো   

(          ) 

 

        4 3 2 1      

অর্ থননমিক কোজ ও অ- 

অর্ থননমিক কোরজয ব্যোখ্যো 

 

অর্ থননমিক কোজ ও 

অ-অর্ থননমিক কোজ 

উেোযণ ব্যোখ্যো  

শুদৄভোত্র ব্যোখ্যো 

 

 

আংমক ব্যোখ্যো 

 

 

ব্যোখ্যোয 

অস্পষ্টিো 

 

 মনজ মযফোরযয অর্ থননমিক 

কোজ ও অ-অর্ থননমিক 

কোরজয িোমরকো বিযী 

মনজ মযফোরযয 

অর্ থননমিক ও অ-

অর্ থননমিক কোরজয 

িোমরকো যুমি বিযী 

িোমরকো যুমি েোড়ো 

বিযী  

 

আংমক িোমরকো 

বিযী 

 

িোমরকো অস্পষ্ট 

 

 

 ফোংরোরেরয অর্ থননমিক 

কোরজয খোিওয়োযী চোে থ 

বিযী 

ফোংরোরেরয 

অর্ থননমিক 11-13টি 

কোরজয মর্োমর্ 

খোিওয়োময চোে থ বিযী 

8-10টি কোরজয খোি 

উরেখ করয চোে থ 

বিযী কযো 

 

5-7টি কোরজয 

খোি উরেখ করয 

চোে থ বিযী কযো 

4ফ 4 এয কভ 

কোরজয খোি 

উরেখ করয চোে থ 

বিযী কযো 

 

ফোংরোরেরয অর্ থননমিক 

উন্নয়রন গুরুত্বপূণ থ ভূমভকো 

োরন করয এভন চোযটি 

কোরজয (2টি কৃমল ও 2টি 

অকৃমল) ব্যোখ্যো  

4টি কোরজয মর্োমর্ 

ব্যোখ্যো প্রেোন 

3টি কোরজয মর্োমর্ 

ব্যোখ্যো প্রেোন 
2টি কোরজয 

মর্োমর্ ব্যোখ্যো 

প্রেোন 

1টি কোরজয 

মর্োমর্ ব্যোখ্যো 

প্রেোন 

 

      

          = 16 
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11-12     

08-10       
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অযাাইনদভন্ট 

নম্বয 
অযাাইনদভন্ট 

সখনপর/ 

সফলয়ফস্তু 
সনদদ হনা (ংদকত) 

মূল্যায়ন সনদদ হনা (রুসিক্স) 

ককায 

সনদদ হক 
               /    

4 3 2 1 

02 

‘ঠিক াসযফাসযক 

ফাদজটই াদয আয় 

ও ব্যদয়য ভদে 

ভতা সফধান 

কযদত।’ উক্ত 

ফক্তদব্যয আদরাদক 

একটি ভাসক 

াসযফাসযক ফাদজট 

প্রণয়ন 

ফাদজদটয ধাযণা, 

গুরুত্ব এফং ফাদজট 

ততসযয সনয়ভ 

ফণ হনা কযদত াযফ 

এফং সযফাদযয 

জন্য ভাসক 

ফাদজট প্রণয়ন 

কযদত াযফ 

-    ফাদজদটয ধাযণা 

-    ফাদজদটয 

গুরুত্ব/প্রদয়াজনীয়তা 

-    সুলভবাদফ ফাদজট ততসযয 

সনয়ভ 

-    একটি সযফাদযয (ভাসক 

আয় 40,000 টাকা, 

দস্য ংখ্যা-4 জন, ভা, 

ফাফা, কতাভযা ২ 

বাইদফান, ২ জনই স্কুদর 

ড়াদরখা কযদছা) জন্য 

ভাসক সুলভ ফাদজট 

প্রণয়ন 

-     ফাদজটটি সুলভ সকনা 

তায দক্ষ যুসক্ত প্রদ হন 

ফাদজদটয ধাযণা 

উদাযণ ফাদজদটয 

ধাযণা সনর্ভ হরবাদফ ব্যাখ্যা 

কযদত াযদর 

উদাযণ 

ফাদজদটয ধাযণা 

ব্যাখ্যা কযদত 

াযদর 

উদাযণ ব্যতীত 

ফাদজদটয ধাযণা 

ব্যাখ্যা কযদত 

াযদর 

ফাদজদটয ধাযণা 

আংসকবাদফ ব্যাখ্যা 

কযদত াযদর 

 

ফাদজদটয 

প্রদয়াজনীয়তা 

ফাদজদটয প্রদয়াজনীয়তা 

সনর্ভ হর ও মথামথবাদফ 

ব্যাখ্যা কযদর 

ফাদজদটয 

প্রদয়াজনীয়তা 

মথামথবাদফ 

ব্যাখ্যা কযদত 

াযদর 

ফাদজদটয 

প্রদয়াজনীয়তাগুদরা 

সরখদত াযদর 

ফাদজদটয 

প্রদয়াজনীয়তাগুদরা 

আংসক সরখদত 

াযদর 

 

সুলভ ফাদজট 

ততসযয সনয়ভ 

 

সুলভবাদফ ফাদজট 

ততসযয সনয়ভ 

সনর্ভ হর ও 

ধাযাফাসকবাদফ ব্যাখ্যা 

কযদর 

সুলভবাদফ ফাদজট 

ততসযয সনয়ভ 

ধাযাফাসকবাদফ 

ব্যাখ্যা কযদর 

সুলভবাদফ ফাদজট 

ততসযয সনয়ভ 

সরখদত াযদর 

সুলভ ফাদজট ততসযয 

সনয়ভ 

আংসক সরখদত 

াযদর 

 

ভাসক সুলভ 

ফাদজট প্রণয়ন 

সনর্ভ হর ও 

ধাযাফাসকবাদফ ফাদজট 

প্রণয়ন কদয কটা সুলভ 

সকনা তায দক্ষ যুসক্ত 

কদখাদর 

ধাযাফাসকবাদফ 

ফাদজট প্রণয়ন 

কদয কদখাদর 

ফাদজট প্রণয়ন কদয 

কদখাদর 

আংসক ফাদজট 

প্রণয়ন কদয কদখাদর 

 

অযাাইনদভদন্টয জন্য ফযােকৃত নম্বয = ১৬ কভাট  

 

নম্বদযয ব্যাসি ভন্তব্য  

13-16 অসত উত্তভ 

11-12 উত্তভ 

08-10 বাদরা 

00-07 অগ্রগসত প্রদয়াজন 

 

 

 



GmGmwm cixÿv-2022 G AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U 

welq- Pviæ I KviæKjv welq †KvW- 148 ¯Íi- GmGmwm 

 

A¨vmvBb‡g›U 

b¤^i 

A¨vmvBb‡g›U wkLbdj/welqe¯‘ wb‡ ©̀kbv avc/cwiwa g~j¨vqb wb‡ ©̀kbv (iæweª·) 

wb‡ ©̀kK cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤̂i 

2 †Zvgvi evmvq 

†hmKj 

Kviæwkí i‡q‡Q, 

†cbwm‡ji 

gva¨‡g 

†m¸‡jvi 

†iLvwPÎ A¼b 

K‡i GKwU 

†cvU©‡dvwjI 

•Zwi Ki| 

 Kviæwk‡íi msÁv 

ej‡Z cvi‡e 

 MÖv‡gi †ckvRxex 

Kviæwkíx m¤ú‡K© 

aviYv cv‡e 

 Kviæwk‡íi ¸iæZ¡ 

e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e 

 Kx Kx DcKiY 

w`‡q Kviæwkí 

•Zwi nq Rvb‡Z 

cvi‡e 

 Kviæwk‡í †h 

ai‡bi bKkv 

e¨envi nq Zv 

Rvb‡Z cvi‡e 

 evmvq e¨envh© Avmeve 

I •ZRmcÎ †_‡K 

 Kviæwkí 

 

(cvV¨eB, 

†kÖwYwkÿK, 

B›Uvi‡b‡Ui gva¨‡g RvZxq 

Rv`yNi, †mvbviMuv‡qi 

†jvKwkí Rv`yNi, 

Avkcv‡ki cÖwZ‡ekx/ 

cwi‡ek, 

wkÿ‡Ki civgk©, gv-evev, 

fvB‡evb‡`i mn‡hvwMZv) 

 

(†iLvwPÎ¸wj A¨vjevg 

K‡i †cvU©†dvwjIi gva¨‡g 

Rgv w`‡e) 

4 3 2 1 †¯‹vi 

evmvq •`bw›`b e¨envh© 

Kviæwkí †cbwm‡ji 

gva¨‡g A¼b 

†iLvwP‡Îi gva¨‡g 

Kviæwk‡íi mwVK 

WªBs K‡i‡Q 

WªBs-Gi 

wbqg¸wj 

†gvUvgywU AbymiY 

K‡i‡Q 

WªBs-Gi wbqg 

AvswkK 

AbymiY 

K‡i‡Q 

WªBs-Gi 

wbqg 

G‡Kev‡iB 

AbymiY Kiv 

nq bvB 

 

evmvq e¨envh© 15wU 

Kviæwk‡íi WªBs 

me¸‡jv Kviæwkí 

A¼b Kiv n‡q‡Q 

10wU A¼b Kiv 

n‡q‡Q 

7wU A¼b Kiv 

n‡q‡Q 

2wU A¼b 

Kiv n‡q‡Q 

 

euvk, †eZ, KvV, gvwU, 

avZz, gyZ©v BZ¨vw` 

gva¨‡gi Kviæwkí 

me¸wj gva¨‡gi 

•Zwi Kviæwk‡íi 

WªBs K‡i‡Q 

3wU gva¨‡gi 

•Zwi Kviæwk‡íi 

WªBs K‡i‡Q 

2wU gva¨‡gi 

•Zwi 

Kviæwk‡íi 

WªBs K‡i‡Q 

1wU gva¨‡gi 

•Zwi 

Kviæwk‡íi 

WªBs K‡i‡Q 

 

cÖvK…wZK I R¨vwgwZK 

bKkv 

Dfq bKkv‡K 

e¨envi K‡i 8wU 

WªBs K‡i‡Q 

Dfq bKkv‡K 

e¨envi K‡i 6wU 

WªBs K‡i‡Q 

4wU WªBs 

K‡i‡Q 

2wU WªBs 

K‡i‡Q 

 

†gvU  

†gvU b¤^i : 16  

 

b¤^‡ii e¨vwß gšÍe¨ 

13-16 AwZDËg 

11-12 DËg 

8-10 fv‡jv 

1-7 AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

 

  



 এএব যীক্ষা ২০২২ এ ংগ্রণক্াযী বক্ষাথীদদয জন্য যাাআনদভন্ট 

বফলয়: ক্যাবযয়ায বক্ষা                                                                           বফলয় কক্াড: ১৫৬                                                                                   স্তয: এএব 

যাাআন 

কভন্ট নম্বয 

যাাআনদভন্ট বখনপর/বফলয়ফস্তু বনদদ েনা 

(ংদক্ত) 

মূল্যায়ন বনদদ েনা(রুবিক্স) 

 ১ 

 প্রথভ 

ধ্যায়ঃ 

অবভ ও 

অভায 

ক্যাবযয়ায 

ক্যাবযয়ায বক্ষা 

কতাভায ববফষ্যৎ 

ক্ভ েপ্রাবিদত বক্বাদফ 

ায়তা ক্যদফ? 

(বফদেলণ পূফ েক্ ২০০-

২৫০ দেয ভদধ্য 

এক্টি প্রবতদফদন 

ততবয ক্য) 

 

১। ক্যাবযয়ায বক্ষায ধাযণা 

ও বফক্া ব্যাখ্যা ক্যদত 

াযদফ; 

২। ক্যাবযয়াদযয াদথ 

ব্যবিগত অগ্র, কমাগ্যতা ও 

মূল্যদফাদধয ম্পক্ে বনধ োযণ 

ক্যদত াযদফ; 

৩। ববফষ্যৎ ক্যাবযয়াদযয 

রূদযখা ব্যাখ্যা ক্যদত 

াযদফ; 

এফং 

৪। ক্যাবযয়ায গঠদনয কক্ষদে 

ব্যবিগত মূল্যদফাদধয গুরুত্ব 

উরবি ক্দয তা জেদন 

অগ্রী দফ। 

* সূচনা 

* কতাভায 

ক্যণীয়  

(াঠ্যপুস্তক্, বফলয় 

বববিক্ বক্ষক্,  

, টিবব, ে-

বেক্া, আন্টাযদনট 

ও বযফাদযয 

দস্যদদয 

দমাবগতা )  

* ক্যাবযয়াদযয 

ধাযণা  ও বফক্া 

* ক্যাবযয়ায 

াদঠয কমৌবিক্তা 

ও ববফষ্যৎ 

ক্ভ েন্থা ও 

বযক্ল্পনা 

* অভায স্বদেয 

ক্যাবযয়ায। 

 

  

 

 

বনদদ েক্ াযদব েতায ভাো/নম্বয ককায 

৪ ৩ ২ ১ 

ক্যাবযয়াদযয 

ধাযণা 

ক্যাবযয়ায বক্ষায 

ধাযণা ঠিক্বাদফ 

উস্থান ক্যদত 

কদযদে।  

ক্যাবযয়ায বক্ষায 

ধাযণা বধক্াং  

উস্থান ক্যদত 

কদযদে।  

ক্যাবযয়ায বক্ষায 

ধাযণা অংবক্ 

উস্থান ক্যদত 

কদযদে। 

ক্যাবযয়ায বক্ষায 

ধাযণা  উস্থানায় 

স্পষ্টতা যদয়দে।  

 

ক্যাবযয়ায 

াদঠয 

কমৌবিক্তা 

ক্যাবযয়ায াদঠয 

কমৌবিক্ ক্াযণগুদরা 

ঠিক্বাদফ ব্যাখ্যা  

ক্যদত কদযদে।   

ক্যাবযয়ায াদঠয 

কমৌবিক্ 

ক্াযণগুদরা 

বধক্াং কক্ষদে  

ব্যাখ্যা ক্যদত 

কদযদে। 

ক্যাবযয়ায াদঠয 

কমৌবিক্ ক্াযণগুদরা 

অংবক্বাদফ  ক্যদত 

কদযদে। 

ক্যাবযয়ায াদঠয 

কমৌবিক্ 

ক্াযণগুদরা 

ঠিক্বাদফ  ক্যদত 

াদযবন।  

 

ববফষ্যৎ  

ক্ভ েন্থা ও 

বযক্ল্পনা     

ববফষ্যৎ  ক্ভ েন্থা ও 

বযক্ল্পনা    

ফাস্তফায়দনয উযুি 

কক্ষেগুদরা 

মথামথবাদফ 

উস্থান ক্যদত 

কদযদে।  

ববফষ্যৎ  ক্ভ েন্থা 

ও বযক্ল্পনা    

ফাস্তফায়দনয 

উযুি কক্ষেগুদরা 

বধক্াং কক্ষদে 

উস্থান ক্যদত 

কদযদে। 

ববফষ্যৎ  ক্ভ েন্থা     

ফাস্তফায়দনয উযুি 

কক্ষেগুদরা 

অংবক্বাদফ 

উস্থান ক্যদত 

কদযদে। 

ববফষ্যৎ  ক্ভ েন্থা 

ও বযক্ল্পনা    

ফাস্তফায়দনয 

উযুি কক্ষেগুদরা  

উস্থানায় 

স্পষ্টতা যদয়দে।  

 

ক্যাবযয়ায 

বক্ষায গুরুত্ব   

ববফষ্যত ক্ভ েপ্রাবিদত 

ক্যাবযয়ায বক্ষায 

গুরুত্ব মথামথবাদফ 

উস্থান ক্যদত 

কদযদে।  

ববফষ্যত 

ক্ভ েপ্রাবিদত 

ক্যাবযয়ায বক্ষায 

গুরুত্ব বধক্াং 

কক্ষদে উস্থান 

ক্যদত কদযদে।  

ববফষ্যত ক্ভ েপ্রাবিদত 

ক্যাবযয়ায বক্ষায 

গুরুত্ব অংবক্বাদফ 

উস্থান ক্যদত 

কদযদে। 

ববফষ্যত 

ক্ভ েপ্রাবিদত 

ক্যাবযয়ায বক্ষায 

গুরুত্ব  উস্থানায়  

স্পষ্টতা যদয়দে।  

 

  অভায 

স্বদেয 

ক্যাবযয়াদয  

প্রাবিক্ ও 

সৃজনীরবাদফ 

উস্থান ক্দযদে। 

প্রাবিক্ ও 

বধক্াং কক্ষদে  

সৃজনীর 

উস্থান ক্দযদে। 

প্রাবিক্ ও 

অংবক্বাদফ 

সৃজনীর উস্থান 

ক্দযদে। 

প্রাবিক্ বক্ন্তু 

সৃজনীরতা কনআ। 

 

    কভাট=  
 

                                                                                                                                                        ফযাদ্দকৃত নম্বযঃ ২০ 

বফঃদ্রঃ মথামথ/ঠিক্-৮০%-১০০%, বধক্াং- ৭০%-৭৯%, অংবক্- ৫০%-৬৯% এফং কনআ-৫০% -ক্ভ। 



নম্বদযয ব্যবি ভন্তব্য 

16-20 বত উিভ 

14-15 উিভ 

10-13 বাদরা 

00-09 গ্রগবতয প্রদয়াজন 

 

  



 Assignment for SSC Examinees, 2022 

Subject: Career Education       Subject Code: 156                Level: SSC  
 

Assignment 

Number 

Assignment 

 
Learning Outcomes 

Guidelines 

(cues/steps or stages) 

Assessment Criterion /Rubric 

 

Com’ts 

 

01 

 

First chapter.  

Me and my 

career 

How will 

career 

education 

help you in 

your future 

endeavors? 

(Analyze 

and make a 

report in 

200-250 

words) 

Students will be able 

to- 

1. explain the concept 

and development of 

career education. 

2. determine the 

relationship of 

personal interests, 

qualifications, and 

values with the 

career; 

3. explain the outline 

of future career; 

4. realize the 

importance of 

personal values in 

career formation 

and be interested to 

achieve it. 

 

* Introduction 

* Things you should 

do 

(Textbooks, subject 

teachers, 

, TV, magazines, 

internet and family 

members) 

* Concept of career 

and development 

* Rationale for career 

education and future  

strategies and plans 

* My dream career.  

 

Indicators 
Rating  Scale 

Score 
4 3 2 1 

Concept of 

career 

accurately 

presents the 

concept of career 

education 

mostly presents 

the concept of 

career education 

partially 

presents the 

concept of 

career education 

unclearly presents 

the concept of 

career education 
 

Rationale for 

career 

education 

 

accurately 

explains the 

logical reasons 

for career 

education 

mostly explains 

the logical 

reasons for 

career education 

partially 

explains the 

logical reasons 

for career 

education 

inaccurately 

explains the 

logical reasons 

for career 

education 

 

Future 

strategies and 

plans 

 

appropriately 

presents the 

implementation 

areas of future 

strategies and 

plans 

mostly presents 

the 

implementation 

areas of future 

strategies and 

plans 

partially 

presents the 

implementation 

areas of future 

strategies and 

plans 

unclearly presents 

the  

implementation 

areas of future 

strategies and 

plans 

 

The 

importance 

of career 

education 

appropriately 

presents the 

importance of 

career education 

in future career 

accomplishment 

mostly presents 

the importance 

of career 

education in 

future career 

accomplishment

s 

partially 

presents the 

importance of 

career education 

in future career 

accomplishment

s 

unclearly presents 

the importance of 

career education 

in future career 

accomplishments 

 

My dream 

career 

presents in a 

relevant and 

creative way 

presents in a 

relevant and 

mostly creative 

way 

presents in a 

relevant and 

partially creative 

way 

relevant but lacks 

creativity 
 

Total  

Total marks for this assignment: 16 

N.B. Appropriately/ Completely = 80-100%Accurate, Mostly = 70%-79% , Correctly and Partially = 

50%-69% 

 

 

 

             

 

 

 

Marks Obtained Comments 

13-16 Excellent 

11-12 Very good 

8-10 Good 

0-7 Needs Improvement 



Assignment for SSC Examinees, 2022 

Subject: Agriculture Studies  Subject Code: 134     Level: SSC 
 

Assignment 

Number 
Assignment Learning Outcomes 

Guidelines 

(Hints/Clues/Steps/Stage) 
Assessment Criteria / Rubrics Com’ts 

02 

“Crop selection 

without following 

the correct 

method of land 

preparation is the 

only reason for 

soil erosion” - 

Provide your 

logical points in 

favour of or 

against the 

statement above. 

Students will be able to:  

 describe the steps 

of the land 

preparation 

method;  

 analyze the 

importance of 

land preparation; 

 explain soil 

erosion, causes of 

soil erosion and 

its types; 

 describe the 

harmful effects of 

soil erosion; and 

 analyze the 

effective ways of 

soil erosion 

control. 

 

 Chapter-1 

• Section-2 and 

Section-3 

You have to write: 

 the definition of land 

preparation and its 

importance; 

 the definition of soil 

erosion; 

 the types of soil erosion; 

 the causes of soil erosion; 

and  

 the logical presentation of 

points related to the 

subject matter. 

 

 
Indicators 

Rating Scale 
Score 

 

4 3 2 1 

1 Land 

Preparation 

Correctly 

mentions the 

importance, 

purpose and 

factors to be 

considered 

during land 

preparation  

Correctly 

mentions any 

two of the 

importance, 

purpose and 

factors to be 

considered 

during land 

preparation  

Correctly mentions 

any one of the 

importance, purpose 

and factors to be 

considered during 

land preparation 

Partially mentions 

any one of the 

importance, 

purpose and 

factors to be 

considered during 

land preparation 

 

2 Definition 

and types 

of soil 

erosion 

Mentions the 

definition and 

describes types 

of soil erosion 

with practical 

examples  

Mentions the 

definition and 

describes the 

types of soil 

erosion 

Mentions the 

definition and 

describes at least 

1 type of soil 

erosion 

Mentions the 

definition or 

describes 1 type 

of soil erosion  

 

3 Mention the 

causes of 

soil erosion 

with a 

logical 

explanation 

Mentions all the 

causes of soil 

erosion with a 

logical explanation 

Mentions at least 5 

causes of soil 

erosion with a 

logical explanation 

Mentions 3 causes of 

soil erosion with 

logical 

explanation/mention

s all the causes of 

soil erosion only 

Mentions 2 causes 

of soil erosion with 

logical 

explanation/ 

mentions a few 

causes of soil 

erosion 

 

4 Present 

logical 

explanation  

Presents some 

logical points in 

favour of his/her 

opinion by 

mentioning various 

sources of 

information with 

self-observation 

Presents some 

logical points in 

favour of his/her 

opinion by 

mentioning a 

single source of 

information with 

self-observation 

Presents some 

logical points in 

favour of his/her 

opinion by 

mentioning a single 

source of 

information 

Presents some 

logical points in 

favour of his/her 

opinion by using 

textbook 

information only 

 

  Total Score for this Assignment = 16                                                              Total Score Obtained  

 
 

Range of Marks Remarks 

13-16 Excellent 

11-12 Very Good 

8-10 Good 

7 or less than 7 Needs Improvement 



Assignment for SSC Examinees, 2022 
 

Subject: Economics       Subject Code: 141       Level: SSC  

Assignment 

Number 

Assignment 

 
Learning 

Outcomes 

Guidelines 

(cues/steps 

or stages) 

Assessment Criterion /Rubric 

 

Com’

ts 

 

02 
Second 

Chapter: The 

Important 

Ideas of 

Economics 

a. Choose 10 of the works 

that are done at your 

home. Logically 

classifying these works, 

prepare a list of economic 

and non-economic works. 

 

b. In the context of 

Bangladesh, evaluate the 

role of the following 

economic activities in 

economic development 

by creating a chart  

dividing the activities into 

main sectors: Nursery, 

teaching , grocery 

shopkeeping,  sugarcane 

cultivation, sugar 

production, health clinic, 

mushroom cultivation, 

tobacco production, biri 

production, roof 

gardening, juice making, 

tractor making and 

service of a maid. 

Will be 

able to 

prepare a 

sector-wise 

list of 

different 

economic 

activities of 

Bangladesh 

 Concept of 

economic 

and non-

economic 

activities 

 

 Preparing a 

list of 

economic 

and non-

economic 

activities of 

one’s own 

family 

 

 Preparing a 

list 

identifying 

the sector 

wise 

economic 

activities of 

Bangladesh  

 

 Explanation 

of such four 

activities 

(02 

agriculture 

and 02 non-

agriculture) 

that play 

important 

role in the 

economic 

developmen

t of 

Bangladesh 

 

Indicators 
Rating  Scale Score 

 4 3 2 1 

a. Explanation of 

economic and non-

economic 

activities 

Explanation of 

economic and 

non-economic 

activities with 

examples 

Only 

explanation 

Partial 

explanation 

Ambiguity  

in 

explanation  

b. Making a  list of 

economic and non-

economic 

activities of one’s 

own family 

Making a  list of 

economic and 

non-economic 

activities of one’s 

own family with 

logic 

Preparing a  

list without 

logic 

Preparing a  

partial list 

Ambiguous 

list 

 

c. Making a  

sector-wise chart 

of the economic 

activities of 

Bangladesh  

Making an 

accurate  sector-

wise chart of 11-

13 economic 

activities of 

Bangladesh 

Preparing a 

chart 

mentioning 

8-10 

working 

sectors 

Preparing a  

chart 

mentioning 

5-7 working 

sectors 

Preparing 

a  chart 

mentionin

g 4 or less 

than 4 

working 

sectors 

 

d. Explanation of 

such four activities 

(02 agriculture and 

02 non-

agriculture) that 

play important 

roles in the 

economic 

development of 

Bangladesh 

Proper explanation 

of 4 activities 

Proper 

explanation 

of 3 

activities 

Proper 

explanation 

of 2 

activities 

Proper 

explanatio

n of 1 

activity 

 

Total  
Total marks for this assignment: 16 

 

 



 

 

             

 

 

 

 

  

Marks Obtained Comments 

13-16 Excellent 

11-12 Very good 

08-10 Good 

0-07 Needs Improvement 



Assignment for SSC Examinees, 2022 
 

Subject: Higher Mathematics       Subject Code: 126      Level: SSC  

Assignment 

Number 

Assignment 

 
Learning 

Outcomes 

Guidelines 

(cues/steps or 

stages) 

Assessment Criterion /Rubric 

 

Com’

ts 

 

02 

AD,BE and CF are median 

and the circumradius is 4 cm 

of the equilateral triangle 

ABC . 

a. In the figure, Explain why 

the centroid, orthocenter and 

the center of nine points 

circle lie in the same point.  

 

b. Determine the perimeter 

of ABC . 

 

c. Find the length of PC by 

using Ptolemy`s theorem. 

 

d. Determine the area of 

inner circle and nine point 

circle of ABC then make 

comparative analysis. 

 

 

 Prove and 

apply the 

given 

theorems 

on the basis 

of the 

theorem of 

Pythagoras. 

 

 Prove and 

apply the 

theorems of 

the 

circumcent

er, centroid 

and 

orthocenter

. 

 Prove and 

apply the 

theorems of 

Ptolemy. 

a. Identify and 

explain the 

point by the 

definition of 

centroid , 

orthocenter 

and nine 

point circle.  

 

b. Find the 

length of 

median then 

determine 

the 

perimeter of 

triangle. 

 

 

c. Prove that 

PB=PC by 

using 

congruence. 

Determine 

the length of 

PC by using 

Ptolemy`s 

theorem. 

 

d. Using the 

formula of 

radius and 

area of 

circle. 

 

Indicators 
Rating  Scale Score 

 4 3 2 1 

a Explained why 

the centroid, 

orthocenter 

and the center 

of nine points 

circle lie in the 

same point.  

Identified the 

centroid, 

orthocenter 

and the center 

of nine points 

circle 

Identified the 

centroid and 

orthocenter 

Identified the 

centroid 

 

b  Determined 

the perimeter 

Found the 

length 

Determined any 

median 
 

c  Found the 

length of PC 

by using 

Ptolemy`s 

theorem. 

Found the 

length of AP 

and show that 

PB=PC 

Found the 

length of AP 

 

 

 

d Compared the 

area of inner 

circle and nine 

point circle    

Determined  

the area of 

inner circle 

and nine point 

circle    

Determined  the 

area of inner 

circle or nine 

point circle    

Determined  the 

radius of inner 

circle or nine 

point circle    

 

Total  

Total marks for this assignment: 14 

 

 
 

Marks Obtained Comments 

11-14 Excellent 

10-11 Very good 

07-09 Good 

0-06 Needs Improvement 

 

 



Assignment for SSC Examinees, 2022 

Subject: Home Science      Subject Code: 151       Level: SSC  

Assignment 

Number 
Assignment 

Learning 

Outcomes 

Guidelines 

(cues/steps or 

stages) 

Assessment Criterion /Rubric Com’ts 

02 Make a monthly 

family budget on 

the basis of 

following statement 

“Proper family 

budget can balance 

between income 

and expenditure”. 

Can explain 

the concept, 

importance 

and the rules 

of making 

budget and 

can  prepare a 

monthly 

budget 

-Concept of 

budget 

-Importance and 

necessity of 

budget 

- Rules of making 

a balanced budget 

- Monthly 

balanced budget 

preparation or a  

family (Monthly 

income 40,000 

taka, family 

member-4 

Mother, father and 

two children.- 

both are school 

going) and give 

logical 

explanation 

whether the 

budget is balanced  

 

Indicators 
Rating  Scale 

Score 
4 3 2 1 

A Can explain the 

concept of budget 

correctly with 

example 

Can explain 

the concept of 

budget 

correctly with 

example 

Can explain the 

concept of 

budget 

correctly  

Can explain the 

concept of 

budget partially  

B Can explain the 

importance of 

budget properly 

and exactly 

Can explain 

the importance 

of budget 

properly 

Can write the 

importance of 

budget. 

Can write the 

importance of 

budget partially  
 

C Can explain the 

rules of making 

budget by gradual 

step by step 

Can explain 

the rules of 

making budget 

by gradual 

step by step 

Can explain the 

rules of making 

budget  

Can explain the 

rules of making 

budget partially  

D Can show  logical 

explanation by 

preparing a  

correct and 

balanced budget 

Can show a 

budget 

gradually. 

  

 

Total  

Total marks for this assignment: 16 

 

 
 

             

 

 

 

 

Marks Obtained Comments 

13-16 Excellent 

11-12 Very good 

8-10 Good 

00-07 Needs Improvement 


