Assigned Task and Assessment Criteria on the basis of Syllabus due to COVID-19, 2021
Class: Six
Assignment
Serial
Assignment-6

Subject: English
Lesson and name
of the lesson
Lesson-12: Son of
the soil

Assignments
Think of the title “Son of the soil”
in Lesson 12.
Who is the ‘Son of the soil’ here?
Why is he named so?
How does the title match the
personality refereed to the
lesson?
Justify your answer in 150 words.
You could add some pictures of
the son and the soil mentioned in
the lesson.

Instructions

Assessment Rubrics

This
assignment
goes
for
title
justification, where
student will justify
the title of the
lesson. In giving
feedback,
tell
whether they could
use argumentative
language or not.

Excellent:
 Student could write 150 words and the arguments are
solid.
 Student writes grammatically correct sentences.
 Student is free from spelling mistakes.
 Student uses appropriate and varied vocabulary.
 Student uses clear and colorful pictures of
Bangabandhu and Tungipara.
Very good:
 Student could write 120 words and the arguments are
solid.
 Most of the sentences are grammatically correct.
 Student makes occasional spelling mistakes.
 Student uses appropriate and varied vocabulary with
occasional errors.
 Student uses pictures of Bangabandhu and Tungipara.
Good:
 Student could write at least 80 words and the
arguments are acceptable.
 There are recurrent grammatical mistakes.
 Student makes frequent spelling mistakes.
 Student uses limited and repeated vocabulary.
 Student uses one picture of Bangabandhu and one
picture of Tungipara.
Needs improvement:
 Student could write at least 50 words to establish their
argument.
 Only a few sentences are grammatically correct.
 Student makes random spelling mistakes.
 The production has random inappropriate vocabulary.
 Student either does not use any picture of
Bangabandhu and Tungipara or the pictures are of
poor quality.

Assigned Task and Assessment Criteria on the basis of Syllabus due to COVID-19, 2021
Class: Seven
Assignment
Serial
Assignment-6

Chapter
and Title of
the Chapter
Unit-4

Subject: English
Lesson no and
Title
Lesson-8
Hridoy gets a letter
from his cousin
Other lessons
 Lesson 1: A
teacher(1)
 Lesson 2: A
teacher(2)
 Lesson 4: Fixed
price shop
 Lesson 5:
Morality shop
 Lesson 6: The
homemaker (1)

Assignment

Instruction

Read the letter of unit-4, lesson-8,
section-A (Pages 38 and 39). Now
write a letter to your close friend
mentioning

Teachers will
check students’
assignment
following the
assessment
rubrics.

1. What you have learnt from this
letter.
2. How morality shop can help your
school and community
3. Its usefulness to develop your
morality.

Assessment Rubrics
Answering all questions with proper
information
Concept organized properly
Grammatically correct
Correct spelling
Answering all questions with some
information
Concept organized partially
Sentences are grammatically correct
with few mistakes
Correct spelling with few mistakes
Answering all questions with little
information
Concept organized a little
Sentences are grammatically correct
with frequent mistakes
Correct spelling with frequent mistakes
Answering all questions without
information
Concept not organized
Sentences grammatically correct with a
lot of mistakes
Correct spelling with lot of mistakes

excellent

Very good

good

Needs
improvement

Assigned Task and Assessment Criteria on the basis of Syllabus due to COVID-19, 2021
Class: Eight
Assignment
Serial

Unit and Unit
Tittle

Assignment-6

Unit-5
Bangabandhu
and Bangladesh

Subject: English
Lesson no and
Title
Lesson-1
Bangabandhu and
the Language
Movement
Lesson-2
The Historic 7
March Speech
Lesson-3
Declaration of
Indepedence
Lesson-4
The Unfinished
Memoirs

Assignment

Instruction

Assessment Rubrics

Lesson-2: The Historic 7 March Speech

Students will have to
follow the steps of
writing a letter.

Indicator:
Excellent:
Students will be awarded ‘Éxcellent’
for relevant information, appropriate
content & grammar, spelling,
punctuation, complete communication
and creativity.
Very Good:
Students will be awarded ‘Vèry Good’
for relevant information, appropriate
content and grammar, spelling,
punctuation, partial communication and
creativity.
Good:
Students will be awarded ‘Good’ for
inadequate content, errors in grammar,
spelling & punctuation mistakes, less
communication and creativity.
Needs Improvement:
Students will be awarded ‘Needs
Improvement’ for irrelevant
information, inappropriate content,
frequent grammar, spelling and
punctuation mistakes along with
incomplete communication and
creativity.

Section-E
Write a letter to your friend telling
her/him how you feel when you listen
to Bangabandhu’s historic 7 March
Speech.

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২১ ভিক্ষোবতষ েি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি অ্যোসোইনতেন্ট

ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো

কেভি:
A¨vmvBb‡g›U ev
wba©vwiZ Kv‡Ri
µg
A¨vmvBb‡g›U ev
wba©vwiZ KvR-4

ভবষয়: বোাংলোতদি ও ভবশ্বপভিিয়
Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
চতুর্ থ অধ্যায়:
বাাংলাদেদের
জনসাংখ্যা
রররচরি

cvV¨m~wP‡Z AšÍfy³
© cvV
b¤^i I welqe¯‘

A¨vmvBb‡g›U ev wba©vwiZ KvR

wb‡`©kbv

g~j¨vqb iæweª·

াঠ –১ মহাদেদের
ভ ৌদ ারলক পরিচয়
২ ও ৩ – এরেয়া
মহাদেদের ভ ৌদ ারলক
অবস্থান, আয়িন,
ভূপ্রকৃরি ও জলবায়ু,
৪–এরিয়াি
জনসাংখ্যা, অর্ থনীরি ও
ধমথ।
াঠ – ৫ ও৬-এরেয়া
মহাদেদে বাাংলাদেদের
অবস্থান।
াঠ – ৭ ও ৮ পৃরর্বীর
মহাসা রগুদলার অবস্থান
ও গুরুত্ব।
াঠ – ১ জনরমরির
ধারণা।
াঠ - ২, ৩ ও ৪
জনসাংখ্যা ররবিথদন
প্র াব রবস্তারকারী
উাোন।
াঠ - ৫, ৬- জন্মহার
িারিদের কারণ ও
প্র াব
৭- মৃতুুহার িারিদের
কারণ ও প্র াব।
াঠ- ৮ স্থানান্তর
িারিদের কারণ ও
প্র াব।

জন্ম ও মৃতুুহার িারিদের রবর ন্ন
কারদণর সাদর্ রমল ভরদে একটি
সরচত্র ভাস্টার উস্থান কদরা।
ভাস্টাদর প্ররিটি রচদত্রর াদে িার
কারণ ও প্র াব সাংদেদ রলেদি
হদব।

১। রেোর্ী হাদি আকঁদব
অর্বা ছরব সাংদ া করদি
ারদব

অরি উত্তম:
১। অন্তি ১০টি সাংরিষ্ট রচত্র উস্থান
২। ১০টি কারণ ও িার প্র াব সঠিক াদব উদেে
৩। বাকু ঠন সাবরলল
৪। উস্থান শেরল আকর্ থণীয়: ছরব ররিন ও শবরচত্রুময়

২। রাংতুরলর ব্যবহার
করদি ারদব

উত্তম:
৩।
াঠ্যবই
এবাং ১। অন্তি ০৮টি সাংরিষ্ট রচত্র উস্থান
প্রদয়াজনীয় িথ্য অনুসরণ ২। ০৮টি কারণ ও িার প্র াব সঠিক াদব উদেে
৩। বাকু ঠন ভমাটামুটি সাবরলল
করদব।
৪। উস্থান শেরল াদলা: ছরব ররিন ও শবরচত্রময়
াদলা:
১। অন্তি ০৬টি সাংরিষ্ট রচত্র উস্থান
২। ০৬টি কারণ ও িার প্র াব সঠিক াদব উদেে
৩। বাকু ঠন আাংরেক সাবরলল
৪। উস্থান শেরল আাংরেক াদলা
অগ্র রি প্রদয়াজন:
১। সাংরিষ্ট রচত্র উস্থাদন অসাং রি
২। সাংরিষ্ট কারণ ও িার প্র াব সঠিক াদব উস্থাদনর
অ াব
৩। বাকু ঠন অসাং রিপূণ থ
৪। দুব থল উস্থান

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২১ ভিক্ষোবতষ েি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি অ্যোসোইনতেন্ট
কেভি: ৭ম
A¨vmvBb‡g›U ev
wba©vwiZ Kv‡Ri
µg
A¨vmvBb‡g›U ev
wba©vwiZ KvR-4

ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
ভবষয়: বোাংলোতদি ও ভবশ্বপভিিয়

Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
PZz_© Aa¨vq:
evsjv‡`‡ki
A_©bxwZ

cvV¨m~wP‡Z AšÍfy³
© cvV
b¤^i I welqe¯‘

A¨vmvBb‡g›U ev wba©vwiZ KvR

cvV-1: evsjv‡`‡ki MÖvg
I kn‡ii AbvbyôvwbK
A_©‣bwZK Kvh©vewj
cvV-2: evsjv‡`‡ki wkí
cvV-3:
evsjv‡`‡ki
Avg`vwb I ißvwb
cvV-4:
K…wl
cY¨
cÖwµqvRvZKiY wkí

4. ‡Zvgvi †`Lv QqwU AbvbyôvwbK
A_©‣bwZK Kv‡Ri bvg D‡jøL Ki|
†m KvR¸‡jv †Kb AbvbyôvwbK
A_©‣bwZK KvR Zv e¨vL¨v Ki| Gi
g‡a¨ †_‡K †h‡Kvb GKwU KvR
D‡jøL K‡i Kxfv‡e m¤úvw`Z nq
Zvi weeiY `vI| ‡Zvgvi Rxe‡bi
Dci D³ KvRwU Kx ai‡bi cÖfve
†d‡j Zv D‡jøL Ki|
GB wba©vwiZ KvRwU Kivi mgq
wb¤œwjwLZ welq¸‡jv we‡ePbvq
wb‡Z n‡eK. AbvbyôvwbK A_©‣bwZK Kv‡Ri
bvg mywbw`©ó Ki‡e|
L. AbvbyôvwbK A_©‣bwZK Kv‡Ri
e¨vL¨v cÖ`vb Ki‡e|
M. m¤úvw`Z KvRwU D‡jøLc~e©K
wb‡Ri Rxe‡b cÖfvweZ i~cwU Zz‡j
ai‡e|

wb‡`©kbv

g~j¨vqb iæweª·

K. AwZ DËg t
1. wkÿv_©x QqwU AbvbyôvwbK A_©‣bwZK Kv‡Ri bvg I e¨vL¨v
wbfz©j cÖ`vb Ki‡e|
2. m¤úvw`Z KvRwUi cÖwµqv¸‡jv ch©vqµwgK wjL‡e|
3. wkÿv_©xi wbR Rxe‡bi Dci cÖfve m„wóKvix AbvbyôvwbK
KvRwUi wZbwU †ÿÎ Zz‡j ai‡e|
4. wba©vwiZ KvRwU myMwVZ, wbfz©j evbvb I ev‡K¨ †jLv n‡e|
L. DËg t
1. wkÿv_©x PviwU AbvbyôvwbK A_©‣bwZK Kv‡Ri bvg I
AvswkK e¨vL¨v cÖ`vb Ki‡e|
2. m¤úvw`Z KvRwUi cÖwµqv¸‡jv ch©vqµwgK wjL‡e|
3. wkÿv_©xi wbR Rxe‡bi Dci cÖfve m„wóKvix AbvbyôvwbK
KvRwUi `ywU †ÿÎ Zz‡j ai‡e|
4. wba©vwiZ KvRwU myMwVZ, wbfy©j evbvb I ev‡K¨ †jLv n‡e|
M. fv‡jv t
1. wkÿv_©x `ywU AbvbyôvwbK A_©‣bwZK Kv‡Ri bvg I e¨vL¨v
AvswkK cÖ`vb Ki‡e|
2. m¤úvw`Z KvRwUi eY©bvq avivevwnKZvi Afve i‡q‡Q|
3. wkÿv_©xi wbR Rxe‡bi Dci cÖfve m„wóKvix AbvbyôvwbK
KvRwUi GKwU †ÿÎ Zz‡j ai‡e|
4. wba©vwiZ KvRwU AvswkK myMwVZ, wKQz evbvb I ev‡K¨ fzj
†jLv n‡j|
N. AMÖMwZ cÖ‡qvRb t
1. wkÿv_©x GKwU AbvbyôvwbK A_©‣bwZK Kv‡Ri bvg I
e¨vL¨v A¯úó cÖ`vb Ki‡e|
2. m¤úvw`Z KvRwUi eY©bvq avivevwnKZvi Afve i‡q‡Q|
3. wkÿv_©xi wbR Rxe‡bi Dci cÖfve m„wóKvix AbvbyôvwbK
KvRwUi GKwU †ÿÎ Zz‡j ai‡e|
4. wba©vwiZ KvRwU wKQz evbvb I ev‡K¨ fzj †jLv n‡j|

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২১ ভিক্ষোবতষ েি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি অ্যোসোইনতেন্ট

ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো

কেভি: ৮ম
A¨vmvBb‡g›U ev
wba©vwiZ Kv‡Ri
µg
A¨vmvBb‡g›U ev
wba©vwiZ KvR-4

ভবষয়: বোাংলোতদি ও ভবশ্বপভিিয়
Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
beg Aa¨vq :
evsjv‡`‡ki
RbmsL¨v I
Dbœqb

cvV¨m~wP‡Z AšÍfy³
©
cvV b¤^i I welqe¯‘
cvV 1- evsjv‡`‡ki
RbmsL¨vbxwZ
cvV 2-RbmsL¨v
wbqš¿‡Y miKvwi I
†emiKvwi Kg©m~wP
cvV 3- RbmsL¨vi
mv‡_ Rbm¤ú‡`i
m¤úK©
cvV 4- RbmsL¨v‡K
Rbm¤ú‡` iƒcvšÍ‡ii
†K․kj

A¨vmvBb‡g›U ev wba©vwiZ KvR

wb‡`©kbv

g~j¨vqb iæweª·

ক োভিড পভিভিভিি
োিতি
িোকুিীচ্যযি/ েেসাংিোন হোিোতনো
জনসম্পতদি উপোজেন অ্ব্যোহি
িোখোি উপোয় ভনর্ েোিি সম্পভ েি
এ টি প্রভিতবদন ভলখ।

১। পোঠ্যপুস্ত কেত
RbmsL¨vi mv‡_ Rb
m¤ú‡`i m¤ú ,ে
RbmsL¨v‡K Rb m¤ú‡`
iƒcvšÍ‡ii †K․kj
fv‡jvfv‡e পড়তি হতব।
২। ভনজ পভিবোি , আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বোন্ধবতদি সোতে
(সিিীতি/তেোবোইতল/
কটভলত োতন/অ্নলোইতন)
েো বতল িথ্য কপতি
পোতি।
৩। স্বোিযভবভর্ কেতন সম্ভব
হতল িোকুভি হোভিতয়তে
এেন োতিো সোতে েো
বলতি পোতি ( ক সস্টোভডও
হতি পোতি)।
৪। ইন্টোিতনট, গিেোধ্যে
কেত এ ভবষতয়ি িথ্য
সাংগ্রহ িতি পোতি।
৫। পভিবোতিি বয়স্ক
সদস্যতদি সোতে
আলোপিোভিিো েোধ্যতে
সি োভি ও কবসি োভি
উত্যোতগি িথ্য সাংগ্রহ
িতি পোতি।

অ্ভি উিে:
১) পভিপূি েেোত্রোয় িথ্য, ভবষয়বস্তুি র্েোে েিো ও
র্োিোবোভহ িো িক্ষো
২) পূি ে দক্ষিোি সোতে ক সস্টোভডি নমুনো ... ও িথ্য সাংগ্রহ
িো
৩) সেস্যো সেোর্োতন ক ৌিলী ও কট সই প্রস্তোব প্রিয়ন
৪) উপিোপনোয় লক্ষিীয় েোত্রোয় ভনজস্বিো ও সৃজনিীলিো
উিে:
১) অ্ভর্ োাংি কক্ষতত্র ভবষয়বস্তুি র্েোে েিো ও র্োিোবোভহ িো
িক্ষো
২) পূি ে দক্ষিোি সোতে ক সস্টোভডি নমুনো ও িথ্য সাংগ্রহ িো
৩) সেস্যো সেোর্োতন ক ৌিলী ভ ন্তু আাংভি কট সই প্রস্তোব
প্রিয়ন
৪) উপিোপনোয় অ্ভর্ োাংি কক্ষতত্র ভনজস্বিো ও সৃজনিীলিো
িোতলো:
১) ভবষয়বস্তুি র্েোে েিো েো তলও র্োিোবোভহ িোি অ্িোব
২) আাংভি দক্ষিোি সোতে ক সস্টোভডি নমুনো ও িথ্য
সাংগ্রহ িো
৩) সেস্যো সেোর্োতন ক ৌিলী ভ ন্তু কট সই নয় এি ে
প্রস্তোব প্রিয়ন
৪) উপিোপনোয় আাংভি ভনজস্বিো ও সৃজনিীলিো
অ্গ্রগভি প্রতয়োজন:
১) ভবষয়বস্তুি র্েোে েিো ও র্োিোবোভহ িোি অ্িোব
২) ক সস্টোভডি নমুনো ও িথ্য সাংগ্রতহ দক্ষিোি অ্িোব
৩) সেস্যো সেোর্োতন ক ৌিলী ভ ন্তু কট সই প্রস্তোব প্রিয়তনি
অ্িোব
৪) উপিোপনোয় ভনজস্বিো ও সৃজনিীলিোি অ্নুপভিভি

সাংত ি
১। জনসম্পতদি ব্যোখ্যো
২।
ভনজ
পভিবোি/এলো ো/
ইন্টোিতনট কেত িথ্য সাংগ্রহ
(ক োভিতড
িজন
িোকুিী
হোভিতয়তে,
ক োন
কপিোি
েেসাংিোন প্রোয় বন্ধ হতয়তে, ক োন
দক্ষিো েো তল এই সেতয়ও
উপোজেন িতি পোিতিো ইিযোভদ)
৩। ক োভিড পভিভিভিতি উক্ত
কপিোি ভব ল্প সাংিোন ী ী হতি
পোিি
৪। জনসাংখ্যোত জনসম্পতদ
রূপোন্তি িোি জন্য ভনজ এলো োয়
সি োভি ও কবসি োভি পর্ েোতয়
গৃভহি উতযোগ
৬। ী ী ভবতিষ প্রভিক্ষি েো তল
কর্ ক োতনো পভিভিভিতি উপোজেন
অ্ব্যোহি িোখো সম্ভব হতি পোতি

Assigned Task and Assessment Criteria on the basis of Syllabus due to COVID-19, 2021
Class: Nine
Assignment
Serial
Assignment-6

Subject: English
Unit and Unit
Tittle
Unit
Nineteen:
Completing
Stories

Lesson no and
Title
Here
is
the
beginning of a
story.
Complete
the
unfinished
story in about 200
words:
Abir is a violin
learner.
His
brother, Dhrubo, is
a violin master.
Abir learns how to
play
the
instrument from
him. Some other
learners
are
Mousumi,
Tamanna,
Ridoy
and Akash. They all
are good friends.
The group plans to
go for a stage
performance. One
day.

Assignment
1.Topic/Title:
2.Introduction:
3.Body/Description:
(para or para title may vary
assignment to assignment)
4.Conclusion:

Instruction
Students will have to
follow the steps of
writing a letter.

Assessment Rubrics

Excellent:
1. Cohesion and coherence are
properly maintained.
2. The story has at least 10 new
sentences.
3.
Vocabulary
is
varied,
appropriate, and sufficient.
Very Good:
1. There is occasional missing of
cohesion and coherence.
2. The story has at least 7 new
sentences.
3. Vocabulary is generally varied
and
sufficient
with
little
inappropriate use.
Good
1. Cohesion and coherence are not
properly maintained. As a result,
the story is to a large extent
disorganized.
2. The story has 5 new sentences.
3. Use of vocabulary is limited.
Needs improvement:
1. Cohesion and coherence are not
at all maintained.
2. The story is very disorganized.
3. Use of vocabulary is extremely
limited with lot many inappropriate
uses.

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২১ ভিক্ষোবতষ েি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি অ্যোসোইনতেন্ট

ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো

কেভি: ৯ম
A¨vmvBb‡g›U ev
wba©vwiZ Kv‡Ri
µg
A¨vmvBb‡g›U ev
wba©vwiZ KvR-4

ভবষয়: জীব ভবজ্ঞোন
Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
Z…Zxq Aa¨vq:
†Kvl wefvRb

cvV¨m~wP‡Z AšÍfy³
©
cvV b¤^i I
welqe¯‘
 †Kvl wefvRb
Ges
Zvi
cÖKvi‡f`
 gvB‡Uvwmm
 gvB‡Uvwm‡mi
ch©vqmg~n
wg‡qvwmm

A¨vmvBb‡g›U ev wba©vwiZ KvR

wb‡`©kbv

g~j¨vqb iæweª·

†Kvl wefvRbKv‡j †µvg‡Rv‡g bvbviKg
cwieZ©b †`Lv hvq| wPwýZ wP‡Îi mvnv‡h¨
GB
cwieZ©‡bi
me¸‡jv
avc
avivevwnKfv‡e Dc¯’vcb Ki|

1| †cv÷vi †ccvi Gi
e¨e¯’v
bv
_vK‡j
K¨v‡jÛv‡ii wcQ‡bi mv`v
c„ôv e¨envi Kiv †h‡Z
cv‡i|
2| wbR cvV¨cy¯ÍKmn
cÖ‡qvR‡b Dc‡ii ev wb‡Pi
†kÖwYi cvV¨cy¯Í‡Ki mvnvh¨
†bIqv †h‡Z cv‡i|
3| ¯úóKi‡Yi j‡ÿ¨
mvBb †cb/gvK©vi Gi
Kvwji is wbe©vP‡bi †ÿ‡Î
m‡PZb _vK‡Z n‡e|

AwZ DËg:
1| cÖwZwU av‡c †µvg‡Rv‡gi µg cwieZ©‡bi
avivevwnKZv
2| cÖ‡qvRbxq Z_¨I wP‡Îi my¯úóZv
3| evK¨ MVb I evbvb mwVK
4| fvlvMZ mnR‡eva¨Zv I bv›`wbK
Dc¯’vcb
DËg:
1| †µvg‡Rv‡i µgcwieZ©‡bi avivevwnKZv
AwaKvsk †ÿ‡Î mwVK
2| AwaKvsk †ÿ‡Î cÖ‡qvRbxq Z_¨ I wP‡Îi
my¯úóZv
3| AwaKvsk †ÿ‡Î evK¨ MVb I evbvb mwVK
4| AwaKvsk †ÿ‡Î fvlvMZ mnR‡eva¨Zv I
bv›`wbKZv
fv‡jv:
1|
†µvg‡Rvg
Gi
µgcwieZ©‡bi
avivevwnKZv AvswkK mwVK
2| AvswkK †ÿ‡Î cÖ‡qvRbxq Z_¨ I wP‡Îi
my¯úóZv
3| evK¨ MVb I evbvb AvswkK mwVK
4| AvswkK fvlvMZ mnR‡eva¨Zv I
bv›`wbKZv
AMÖMwZ cÖ‡qvRb:
1|
†µvg‡Rv‡gi
µgcwieZ©‡bi
avivevwnKZvi Afve
2| wP‡Îi A¯úóZv I AcÖ‡qvRbxq Z‡_¨i
Dcw¯’wZ
3| AwaKvsk †ÿ‡Î evK¨ MVb I evbvb fzj
4| fvlvMZ mnR‡eva¨Zv I bv›`wbKZvi
Afve
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কেভি: ৯ম
A¨vmvBb‡g›U ev
wba©vwiZ Kv‡Ri
µg
A¨vmvBb‡g›U ev
wba©vwiZ KvR-4

ভবষয়: ভ ন্যোন্স ও ব্যোাংভ াং
Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
Aóg Aa¨vq:
gy`ªv, e¨vsK I
e¨vswKs

cvV¨m~wP‡Z AšÍfy³
© cvV
b¤^i I welqe¯‘

A¨vmvBb‡g›U ev wba©vwiZ
KvR

8.1 gy`ªv I Zvi BwZnvm

†cv÷vi •Zwi :

8.2 gy`ªv

ÔcY¨ wewbgq cÖ_v †_‡K
KvMwR gy`ªvi cÖPjb ch©šÍ
wewbg‡qi gva¨g wn‡m‡e
e¨eüZ `ªe¨vw`i GKwU
avivevwnK weeiY msewjZ
†cv÷vi cÖ¯Z
‘ KiY|Õ

8.3 gy`ªv Ges e¨vs‡Ki
m¤úK©
8.4 e¨vsK,e¨vswKs I
e¨vsKvi
8.5 e¨vsK e¨emv‡qi
BwZnvm I µgweKvk

wb‡`©kbv

 †cv÷v‡i wewbgq cÖ_v †_‡K
AvaywbK Kvj Aewa Avgiv
†h †h gva¨g e¨envi K‡i
AvmwQ Zvi GKwU avivevwnK
ZvwjKvi eY©bv _vK‡Z n‡e|
 cvV¨eB‡qi cvkvcvwk
B›Uvi‡bU †_‡K Z_¨ †bIqv
†h‡Z cv‡i|
 wcZv-gvZv Ges cwiev‡ii
Ab¨vb¨ eo‡`i KvQ †_‡K
aviYv †bIqv †h‡Z cv‡i|
 ZvwjKv ‣Zwi‡Z wewfbœ i‡Oi
Kvwj e¨envi Kiv †h‡Z
cv‡i|
 cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î gy`ªvi Qwe
e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i|

g~j¨vqb iæweª·

AwZ DËg:
 jÿ¨Yxq gvÎvq welqe¯‘i ¸iæZ¡ Abyaveb I
Zvi h_vh_ e¨vL¨v|
 gy`ªvi ZvwjKv cÖYq‡b avivevwnKZv|
 †cv÷vi •Zwii †ÿ‡Î m„RbkxjZv Ges
bv›`wbKZv|
DËg:
 welqe¯‘i ¸iæZ¡ Abyaveb I Zvi h_vh_
e¨vL¨v|
 gy`ªvi ZvwjKv cÖYq‡b avivevwnKZv|
 †cv÷vi •Zwii †ÿ‡Î m„RbkxjZv Ges
bv›`wbKZvi AvswkK Afve|
fv‡jv:
 welqe¯‘i ¸iæZ¡ Abyaveb I Zvi h_vh_
e¨vL¨v|
 gy`ªvi ZvwjKv cÖYq‡b avivevwnKZvi wKQzUv
Afve|
 †cv÷vi •Zwii †ÿ‡Î m„RbkxjZv Ges
bv›`wbKZvi Afve|
AMÖMwZ cÖ‡qvRb:
 welqe¯‘i ¸iæZ¡ Abyave‡b NvUwZ I Zvi
Am¤ú~Y© e¨vL¨v|
 gy`ªvi ZvwjKv cÖYq‡b avivevwnKZvi Afve|
 †cv÷vi •Zwii †ÿ‡Î m„RbkxjZv Ges
bv›`wbKZvi Afve|
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কেভি: ৯ম
A¨vmvBb‡g›U ev
wba©vwiZ Kv‡Ri
µg
A¨vmvBb‡g›U ev
wba©vwiZ KvR-4

ভবষয়: কপৌিনীভি ও নোগভি িো
Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
Z…Zxq Aa¨vq:
AvBb,
m¦vaxbZv I
mvg¨

cvV¨m~wP‡Z AšÍfy³
© cvV
b¤^i I welqe¯‘

A¨vmvBb‡g›U ev wba©vwiZ
KvR

-AvBb
-AvB‡bi cÖKvi‡f`
-AvB‡bi Drm
-bvMwiK Rxe‡b AvB‡bi
kvmb
-¯^vaxbZv
-¯^vaxbZvi wewfbœ iƒc
-AvBb I ¯^vaxbZv
-mvg¨
-mv‡g¨i wewfbœ iƒc
-mvg¨ I ¯^vaxbZvi
m¤úK©

১। কিোেোি এলো োয় নোিী
ভনর্ েোিন, েোদ োসভক্ত ও
ভ তিোি গ্োাং এি কদৌিোত্ম
কবতড় র্োওয়োয়
ভনতিি
অ্বিোতন ভনতজত
ল্পনো তি
সেোতজ আইতনি িোসন
প্রভিষ্ঠোি উপি সতব েোচ্চ ৩০০
িতেি এ টি প্রভিতবদন তিভি
ি।
সাংত িঃ
১। এ জন দোভয়ত্বিীল
নোগভি
২। আইন প্রতিিো

wb‡`©kbv

১। পোঠ্যপুস্তত ি পোিোপোভি অ্ন্য
বই এি সহোয়িো কনয়ো কর্তি পোতি
২। পত্র-পভত্র ো কেত িথ্য সাংগ্রহ
িো কর্তি পোতি
৩। ইন্টোিতনতটি সোহোয্য ভনতি
পোতি

g~j¨vqb iæweª·

অ্ভি উিেঃ
১। ভবষয়বস্তু র্েোে ে ও র্োিোবোভহ
২। সঠি িথ্য উপিোপন
৩। উপিোপনোয় ভনজস্বিো ও সৃজনিীলিো ভবযেোন
উিেঃ
১। অ্ভর্ োাংি কক্ষতত্র ভবষয়বস্তু র্েোে ে ও র্োিোবোভহ
২। অ্ভর্ োাংি সঠি িথ্য উপিোপন
৩। উপিোপনোয় আাংভি তক্ষতত্র ভনজস্বিো ও
সৃজনিীলিো ভবযেোন
িোলঃ
১। ভবষয়বস্তুি র্েোে েিো ও র্োিোবোভহ িোি অ্িোব
২। আাংভি সঠি িথ্য উপিোপন
৩। উপিোপনোয় ভনজস্বিো ও সৃজনিীলিোি অ্িোব
অ্গ্রগভিি প্রতয়োজনঃ
১। ভবষয়বস্তু র্েোে ে ও র্োিোবোভহ িোতব ভবন্যস্ত নয়
২। িথ্য উপিোপনোয় সঠি িোি অ্িোব
৩। উপিোপনোয় ভনজস্বিো ও সৃজনিীলিোি অ্ননুপভিভি

