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বফলয়: ফাাংরাদদদয ইবতা ও বফশ্ববযতা
বফলয় ক াড: ১৫৩

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
বফলয়: ফাাংরাদদদয ইবতা ও বফশ্ববযতা
অ্যাাইনদভন্ট
নম্বয, অ্ধ্যায়
ও অ্ধ্যাদয়য
বদযানাভ
৩
বিতীয়
অ্ধ্যায়:
বফশ্ববযতা
(
, বন্ধু,
বি ও কযাভ)

অ্যাাইনদভন্ট

বখনপর/বফলয়ফস্তু

বি বযতা ও  কবৌদগাবর অ্ফস্থান ও
কযাভান
ভয় াদরয
বযতায
ফণ েনাপূফ ে বি
তুরনামূর
বযতায উদ্ভদফয
বিত্র
টভূবভ ফণ েনা যদত
উস্থানপূফ ে
াযদফ;
বফশ্ববযতায  বফশ্ববযতায
অ্িগবতদত
অ্িগবতদত
উবয় বযতায
বি বযতায বক্ষা,
অ্ফদান
াংস্কৃবত, ধভে, দেন ও
মূল্যায়ন
বফজ্ঞাদনয অ্ফদান
ফণ েনা যদত াযদফ;
 কবৌদগাবর অ্ফস্থান ও
ভয় ার উদেখপূফ ে
প্রািীন কযাভান
বযতা ফণ েনা যদত
াযদফ;
 বক্ষা, াবতয ও
বরখন দ্ধবতয
বফ াদ প্রািীন
কযাভান বযতায
অ্ফদান বফদেলণ
যদত াযদফ;
 বযতায বফ াদ
প্রািীন কযাভান
বযতায স্থাতয,
বাস্কম ে ও বফজ্ঞাদনয
অ্ফদান ফণ েনা যদত
াযদফ।

বফলয় ক াড: ১৫৩

স্তয: এ.এ.ব

বনদদ েনা
(াংদ ত/বযবধ/ধা)
 বি বযতা ও
কযাভান বযতায
টভূবভয ব্যাখ্যা;
 কবৌদগাবর অ্ফস্থান
ও ভয় াদরয
াদৃশ্য/বফাদৃশ্য
ছদ উস্থান;
 বক্ষা, াবতয ও
দেদন বি ও
কযাভান বযতায
তুরনামূর বফবষ্ট্য
উস্থান ;
 স্থাতয, বাস্কম ে ও
বফজ্ঞাদন বযতা
দু'দটায অ্িগবতয
বিত্র উস্থান।

মূল্যায়ন বনদদ েনা (রুবিক্স)

বনদদ ে
) টভূবভয
ব্যাখ্যা

খ) কবৌদগাবর
অ্ফস্থান ও
ভয় াদরয
াদৃশ্য/বফাদৃশ্য
উস্থান
গ) বক্ষা, াবতয
ও দেদনয
তুরনামূর
বফবষ্ট্য

ঘ) স্থাতয,
বাস্কম ে ও
বফজ্ঞাদনয উৎ ল ে
উস্থান

৪
বি বযতা ও
কযাভান বযতায
টভূবভয ব্যাখ্যা
ধাযাফাব ও
তথ্যমৃদ্ধ দর
কবৌদগাবর অ্ফস্থান
ও ভয় াদরয
াদৃশ্য ও বফাদৃশ্য
উস্থান মথামথ
দর
বফশ্ববযতায় বি ও
কযাভান বযতায
বক্ষা, াবতয ও
দেদনয তুরনামূর
বফবষ্ট্য বনজস্ব
দক্ষতায় উস্থান
যদর
বি ও কযাভান
স্থাতয, বাস্কম ে ও
বফজ্ঞাদনয উৎ ল ে
উস্থান মথামথ
দর এফাং
সৃজনীরতা থা দর

াযদবেতায ভাত্রা/নম্বয
৩
২
বি বযতা ও কযাভান
বি বযতা ও
বযতায টভূবভয
কযাভান বযতায
ব্যাখ্যা তথ্যমৃদ্ধ
টভূবভয ব্যাখ্যা
দরও ধাযাফাব তায
ধাযাফাব দরও
অ্বাফ থা দর
তথ্যমৃদ্ধ না দর
কবৌদগাবর অ্ফস্থান ও কবৌদগাবর অ্ফস্থান
ভয় াদরয াদৃশ্য ও
ও ভয় াদরয
বফাদৃশ্য উস্থান
াদৃশ্য ও বফাদৃশ্য
অ্বধ াাংই মথামথ
উস্থান আাংব
দর
মথামথ দর
বফশ্ববযতায় বি ও
বফশ্ববযতায় বি ও
কযাভান বযতায
কযাভান বযতায
বক্ষা, াবতয ও
বক্ষা, াবতয ও
দেদনয তুরনামূর
দেদনয তুরনামূর
বফবষ্ট্য বনজস্ব দক্ষতায়
বফবষ্ট্য আাংব
উস্থাদন বনজস্বতা না
উস্থান যদর
থা দর
বি ও কযাভান
স্থাতয, বাস্কম ে ও
বফজ্ঞাদনয উৎ ল ে
------উস্থান মথামথ দর
ব ন্তু সৃজনীরতায
ঘাটবত থা দর

কস্কায
১
বি বযতা ও কযাভান
বযতায টভূবভয
ব্যাখ্যায় ধাযাফাব তা
ও তদথ্যয অ্বাফ থা দর
কবৌদগাবর অ্ফস্থান ও
ভয় াদরয াদৃশ্য ও
বফাদৃশ্য উস্থাদন
াভঞ্জস্য না থা দর
ও
,
ও

বি ও কযাভান স্থাতয,
বাস্কম ে ও বফজ্ঞাদনয
উৎ ল ে উস্থান

কভাটঅ্যাাইনদভদন্টয ফযাদ্দকৃত নম্বযঃ ১৬

নম্বদযয ব্যাবি

13-16
11-12
08-10
0-07

ভন্তব্য
অ্বত উত্তভ
উত্তভ
বাদরা
অ্িগবত প্রদয়াজন

ভন্তব্য

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
welq: c`v_©weÁvb
welq †KvW: 136

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
welq: c`v_© weÁvb
A¨vmvBb‡g›U
b¤^i, Aa¨vq I
Aa¨v‡qi wk‡ivbvg

03
Aa¨vq wØZxq: MwZ
Aa¨vq PZz_©: KvR,
ÿgZv I kw³

welq †KvW: 136
A¨vmvBb‡g›U
kw³i iƒcvšÍi
75 †KwR GKwU cv_i 40 wgUvi DuPz
†_‡K †Q‡o †`Iqv n‡jv|
K. 40 wgUvi D”PZvq e¯`wUi †gvU
kw³ KZ? 2
L. 40wgUvi D”PZvq e¯`wUi †gvU
kw³ Kx Kx iƒ‡c i‡q‡Q e¨vL¨v Ki|
2
M. e¯ÍywU gy³fv‡e co‡Z _vK‡j
cªwZ 10 wgUvi cici e¯ÍywUi mgqMwZkw³ I mgq-wefe kw³
cwieZ©‡bi `ywU †jLwPÎ A¼b K‡i
kw³i cwieZ©b e¨vL¨v Ki| 4
N. ‡jLwPÎ †_‡K †Kvb D”PZvq
e¯yÍwUi wefe kw³ I MwZ kw³ mgvb
†`LvI Ges †mUv †gvU D”PZvi KZ
Ask †`LvI| 2

wkLbdj/
welqe¯Íy
 evavnxb ev
gy³fv‡e cošÍ
e¯`i MwZ
e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
 MwZkw³ I
wefekw³
e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|

¯Íi: Gm.Gm.wm

wb‡`©kbv
(ms‡KZ/ avc/
cwiwa)
 cvV¨ eB‡qi 4749 c„ôvq ewY©Z
Ask AbymiY
Ki‡Z n‡e|
 cvV¨ eB‡qi 100108 c„ôvq ewY©Z
Ask AbymiY
Ki‡Z n‡e|

g~j¨vqb wb‡`©kbv (iæweª•)

wb‡`©kK
K) 40 wgUvi D”PZvq
e¯`wUi †gvU kw³
L) 40 wgUvi D”PZvq
e¯`wUi †gvU kw³ †Kvb
†Kvb kw³ i~‡c Av‡Q
Zvi e¨vL¨v

M) †jLwPÎ A¼b K‡i
kw³i cwieZ©b e¨vL¨v

N) ‡jLwPÎ †_‡K
†Kv‡bv D”PZvq e¯ÍwUi
wefe kw³ I MwZ kw³
mgvb †`LvI Ges †mUv
†gvU D”PZvi KZ Ask?

gšÍe¨

cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤^i
4

3

2

---

---

‡gvU kw³ wbY©q
Ki‡Z cvi‡j

---

---

†gvU kw³ Kx Kx
iƒ‡c i‡q‡Q Zv
e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡j

†jLwPÎ A¼b
K‡i mgq-MwZ
kw³ I mgqwefe kw³
cwieZ©b e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡j

mg‡qi mv‡_
MwZ kw³ I
wefe kw³i
MÖvd AvuK‡Z
cvi‡j

mg‡qi mv‡_ MwZ
kw³ A_ev wefe
kw³ Gi †h‡Kv‡bv
GKwU MÖvd
AvuK‡Z cvi‡j

---

†Kv‡bv D”PZvq
wefe kw³ I MwZ
kw³ mgvb Ges
†mUv †gvU D”PZvi
KZ Ask ‡`Lv‡Z
cvi‡j

---

A¨vmvB‡g‡›Ui Rb¨ eivÏK…Z b¤^i: 10

b¤^‡ii e¨vwß
09-10
07-08
06-05
0-04

gšÍe¨
AwZDËg
DËg
fv‡jv
AMÖMwZ cÖ‡qvRb

1
‡gvU kw³i
mgxKiY wjL‡Z
cvi‡j
†Kvb kw³‡Z
cwiewZ©Z n‡q‡Q
cvi‡j
MwZkw³ I wefe
kw³i mgxKiY
wjL‡Z cvi‡j|

†Kv‡bv D”PZvq
wefe kw³ I MwZ
kw³ mgvb A_ev
GB D”PZv †gvU
D”PZvi KZ Ask
†`Lv‡Z cvi‡j|
†gvU-

†¯‹vi

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
welq: e¨emvq D‡`¨vM
welq †KvW: 143

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
welq: e¨emvq D‡`¨vM
A¨vmvBb‡g›U
b¤^i, Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
3
wØZxq I
Z…Zxq Aa¨vq:
e¨emvq
D‡`¨vM I
D‡`¨v³v Ges
AvZ¥Kg©ms¯’vb

A¨vmvBb‡g›U

welq †KvW: 143
wkLbdj/welqe¯`

¯Íi: Gm.Gm.wm

wb‡`©kbv
(ms‡KZ/avc/
cwiwa)

e¨emvq D‡`¨vM  D‡`¨vM I e¨emvq  e¨emvq D‡`¨v‡Mi
m„wó‡Z
D‡`¨v‡Mi aviYv
aviYv D`vniYmn
AvZ¥œKg©ms¯’v‡bi
e¨vL¨v Ki‡Z
e¨vL¨v Ki‡Z n‡e|
f~wgKv wbiƒcY|
cvi‡ev (2q
Aa¨vq 1 bs)
 e¨emvq D‡`¨v‡Mi
ˆewkó¨ e¨vL¨v
 AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi
Ki‡Z n‡e|
aviYv e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡ev
 D`vniYmn
(3q Aa¨vq 1 bs)
AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi
aviYv e¨vL¨v Ki‡Z
n‡e|
 AvZ¥Kg©ms¯’vb I
D‡`¨v‡Mi g‡a¨
 AvZ¥Kg©ms¯’vb I
m¤úK© e¨vL¨v
D‡`¨v‡Mi g‡a¨
Ki‡Z cvi‡ev
m¤úK© hyw³mn
(3q Aa¨vq 2 bs)
e¨vL¨v Ki‡Z n‡e|
 e¨emvq D‡`¨v‡Mi
ˆewkó¨ I Kvhv©ejx  e¨emvq D‡`¨v‡Mi
Kvhv©ejx e¨vL¨v
e¨vL¨v Ki‡Z
Ki‡Z n‡e|
cvi‡ev (2q
Aa¨vq 4 bs)

gšÍe¨

g~j¨vqb wb‡`©kbv (iæweª•)

wb‡`©kK
K) e¨emvq
D‡`¨v‡Mi aviYv

L) e¨emvq
D‡`¨v‡Mi ˆewkó¨

M)
AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi
aviYv
N) AvZ¥Kg©ms¯’vb
I D‡`¨v‡Mi g‡a¨
m¤úK©

O) e¨emvq
D‡`¨v‡Mi Kvhv©ejx

4
D`vniYmn e¨emvq
D‡`¨v‡Mi aviYv
mwVKfv‡e e¨vL¨v
Ki‡j
AvZ¥Kg©ms¯’vb‡K
cÖfvweZ K‡i e¨emvq
D‡`¨v‡Mi Ggb 4wU
ˆewkó¨ mwVKfv‡e
wjL‡j
D`vniYmn
AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi
aviYv mwVKfv‡e
e¨vL¨v Ki‡j
e¨emvq D‡`¨v‡Mi
mv‡_ D`vniYmn
AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi
m¤úK© hyw³mn
mwVKfv‡e wjL‡j
e¨emvq D‡`¨v‡Mi
8wU Kvh©vewj
mwVKfv‡e wjL‡j

cvi`wk©Zvi gvÎv/ b¤^i
3
2
D`vniYmn e¨emvq
e¨emvq D‡`¨v‡Mi
D‡`¨v‡Mi aviYvi e¨vL¨v aviYvi e¨vL¨v
AwaKvsk mwVK n‡j
AvswkK mwVK n‡j
AvZ¥Kg©ms¯’vb‡K
cÖfvweZ K‡i e¨emvq
D‡`¨v‡Mi Ggb 3wU
ˆewkó¨ mwVKfv‡e
wjL‡j
D`vniYmn
AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi aviYvi
e¨vL¨v AwaKvsk mwVK
n‡j
e¨emvq D‡`¨v‡Mi mv‡_
D`vniYmn
AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi
m¤ú‡K©i hyw³mn e¨vL¨v
AwaKvsk mwVK n‡j
e¨emvq D‡`¨v‡Mi (67)wU Kvh©vewj
mwVKfv‡e wjL‡j

AvZ¥Kg©ms¯’vb‡K
cÖfvweZ K‡i e¨emvq
D‡`¨v‡Mi Ggb 2wU
ˆewkó¨ mwVKfv‡e
wjL‡j
D`vniYmn
AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi
aviYvi e¨vL¨v
AvswkK mwVK n‡j
e¨emvq D‡`¨v‡Mi
mv‡_
AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi
m¤ú‡K©i hyw³mn
e¨vL¨v AvswkK mwVK
n‡j
e¨emvq D‡`¨v‡Mi
(4-5)wU Kvh©vewj
mwVKfv‡e wjL‡j

eivÏK…Z b¤^i:20
h_vh_: 80-100% , AwaKvsk: 60-79% , AvswkK 50-69%
b¤^‡ii e¨vwß

gšÍe¨

16-20

AwZ DËg

14-15

DËg

10-13

fv‡jv

0-09

AMÖMwZ cÖ‡qvRb

†¯‹vi
1
e¨emvq D‡`¨v‡Mi
ïay msÁv wjL‡j

AvZ¥Kg©ms¯’vb‡K
cÖfvweZ K‡i
e¨emvq D‡`¨v‡Mi
Ggb 1wU ˆewkó¨
wjL‡j
ïay
AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi
msÁv wjL‡j
e¨emvq D‡`¨v‡Mi
mv‡_
AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi
m¤ú‡K©i e¨vL¨v
AvswkK mwVK
n‡j
e¨emvq D‡`¨v‡Mi
(1-3)wU Kvh©vewj
mwVKfv‡e wjL‡j
†gvU-
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 উদমাদগয
ধাযণা ফণ েনা
যদত
 কভাট উদমাগ
কম প্রাবন্ত
উদমাদগয
ভবষ্ট্ তা
প্রভান যদত

:
,
’∑
ও
ও
∑
।

 ক্রভহ্রাভান
প্রাবন্ত
উদমাগ বফবধ
বিত্র াদয
ব্যাখ্যা যদত

 উদমাগ
 কভাট উদমাগ
 প্রাবন্ত উদমাগ
 উদমাগ সূবি
 সূবি কথদ কযখা
অ্াংঙ্কণ
 বফবধটিয
াম ে াবযতা ব্যাখ্যা

/
) উদমাগ,
কভাট উদমাগ ও
প্রাবন্ত উদমাগ

খ) সূবি বতবয

গ) সূবি অ্নুমায়ী
কযখা অ্ঙ্কন

ঘ) বফবধটিয
াম ে াবযতা

4
উদাযণ
ধাযণাগুদরা
ঠি বাদফ ব্যাখ্যা
যদত াযদফ

সূবি অ্নুমায়ী ঠি
বাদফ কযখা অ্ঙ্কন
এফাং ঠি ব্যাখ্যা
প্রদান

3
উদাযণ মথামথ নয়
ব ন্তু ধাযণাগুদরা
ঠি বাদফ ব্যাখ্যা
যদত াযদফ
সূবি বতবয ও
সূবিদত প্রাবন্ত
উদমাদগয ভবষ্ট্ কম
কভাট উদমাগ তা
উদেখ না কদবখদয়
যাবয কভাট
উদমাগ বনণ েয়
ঠি বাদফ কযখা
অ্ঙ্কন দমদছ ব ন্তু
ব্যাখ্যা প্রদাদন ব ছুটা
অ্স্পষ্ট্তা যদমদছ

কমৌবি 5টি াযণ
উদেখ দয বফবধটিয
াম ে াবযতায মথামথ
ব্যাখ্যা

কমৌবি 4টি াযণ
উদেখ দয বফবধটিয
াম ে াবযতায মথামথ
ব্যাখ্যা

সূবি বতবয ও
সূবিদত প্রাবন্ত
উদমাদগয ভবষ্ট্ কম
কভাট উদমাগ তা
ঠি বাদফ উদেখ
থা দফ।

2
উদাযণ ছাড়া ব ন্তু
ধাযণাগুদরা
ঠি বাদফ ব্যাখ্যা
যদত াযদফ
সূবি বতবয
দয়দছ তদফ কভাট
উদমাগ ও প্রাবন্ত
উদমাগ বনণ েদয়
ব ছুটা অ্স্পষ্ট্তা
যদমদছ

1
ধাযণাগুদরায
ব্যাখ্যায় অ্স্পষ্ট্তা
যদমদছ

সূবি বতবয
য়বন

ঠি বাদফ কযখা
অ্ঙ্কন দমদছ ব ন্তু
ব্যাখ্যা প্রদান দযবন

সূবি অ্নুমায়ী কযখা
বতবয য়বন

কমৌবি 3টি াযণ
উদেখ দয বফবধটিয
াম ে াবযতায মথামথ
ব্যাখ্যা

কমৌবি 2/1টি
াযণ উদেখ দয
বফবধটিয
াম ে াবযতায
মথামথ ব্যাখ্যা
-
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বফলয়: জীফবফজ্ঞান
অ্যাাইনদভ
ন্ট নম্বয,
অ্ধ্যায় ও
অ্ধ্যাদয়য
বদযানাভ

৩
িতুথ ে
অ্ধ্যায়:
জীফনীবি

অ্যাাইনদভন্ট

াদরা াংদেলদণয
পদর অ্বক্সদজন
ে
বনগভদণয
উয
বফববন্ন প্রবাফদ য
প্রবাফ বনণ েদয়য
তুরনামূর
যীক্ষণ ও পরাপর
ব্যাখ্যা দয বদ্ধান্ত
িণ।

বফলয় ক াড: ১৩৮
বখনপর /
বফলয়ফস্তু

বনদদ েনা
(াংদ ত/ধা/বযবধ)

 াদরা াংদেলদণ
কলাদযাবপর এফাং
আদরায ভূবভ া
ব্যাখ্যা যদত
াযফ।
 াদরা াংদেলদণ
য প্রবাফদ য
ভূবভ া ফণ েনা
যদত াযফ।
 াদরা াংদেলণ
প্রবক্রয়ায়
কলাদযাবপর ও
আদরায
অ্বযাম েতায
যীক্ষা যদত
াযফ।

1. প্রথদভ জীফবফজ্ঞান াঠ্যপুস্তদ য ৭১-৭২, ৭৪-৭৫ পৃষ্ঠা াঠ
যদত দফ।
2. যীক্ষাগুদরা যায জন্য প্রথদভ উ যণগুদরা াংি দয
বনদত দফ: স্বচ্ছ াদিয গ্লা (ফা অ্ন্য ক াদনা স্বচ্ছ াত্র),
ঘবড় (স্টওয়াি দর বাদরা, না দর াধাযণ ঘবড়দতও
িরদফ), ববদনগায (না থা দর াগবজ করবুয য),
কমদ াদনা ধযদনয বডটাযদজন্ট (না থা দর াড় ািায
াফান), বযষ্কায াবন এফাং জরজ ক াদনা উবদ্ভদ (কমভন:
রবভ া / কদরঞ্চা া / চুবযানা/ াইবিরা
ইতযাবদ)।
3. খাতায় বনদিয ভদতা দুটি ছ আঁ দত দফ:
ছ -১: যীক্ষণ ম েদফক্ষণ
প্রবাফ
প্রবত
বুদবুদদয
বভবনদট
াংখ্যায াথ ে য
বুদবুদদয
ওয়া ফা না
াংখ্যা
ওয়ায াযণ
প্রবাফ - এয প্রবাফ
-১. যাবয সূদম েয
আদরাদত যাখা বযষ্কায
াবনদত ডুফাদনা উবদ্ভদ
-২. ছায়াদঘযা স্থাদন
যাখা বযষ্কায াবনদত
ডুফাদনা উবদ্ভদ
প্রবাফ -খ এয প্রবাফ
খ-১. ক্ষ তাভাত্রায
াবনদত ডুফাদনা উবদ্ভদ
খ-২. কুসুভ গযভ াবনদত
ডুফাদনা উবদ্ভদ
প্রবাফ -গ এয প্রবাফ
গ-১. ফড় িা িাভদিয
আধা িাভি ববদনগায (ফা
করবুয য) বভবিত
াবনদত ডুফাদনা উবদ্ভদ
গ-২. ফড় িা িাভদিয
আধা িাভি বডটাযদজন্ট
(ফা াফান) বভবিত
াবনদত ডুফাদনা উবদ্ভদ

স্তয: এ.এ.ব
মূল্যায়ন বনদদ েনা (রুবিক্স)

বনদদ ে

) যীক্ষণ
ম্পন্ন যা
(ছ -১)

) প্রবাফদ য
প্রবাদফয
প্রবাফ
তুরনামূর
ব্যাখ্যা (ছ ১)

৪
ছয়টি
যীক্ষদণয
ফগুদরা
িণদমাগ্যবা
কফ ম্পন্ন
যা দয়দছ
ও াঠ করখা
দয়দছ
বতনটি
প্রবাফদ য
প্রবাফ
িণদমাগ্যবা
কফ ব্যাখ্যা
যা দয়দছ

াযদবেতায ভাত্রা / নম্বয
৩
২
ছয়টি
ছয়টি
যীক্ষদণয
যীক্ষদণয
ভদধ্য ৪-৫ টি ভদধ্য ২-৩ টি
িণদমাগ্যবা িণদমাগ্যবা
কফ ম্পন্ন
কফ ম্পন্ন
যা দয়দছ
যা দয়দছ
ও াঠ করখা ও াঠ করখা
দয়দছ
দয়দছ।
দুটি
এ টি
প্রবাফদ য
প্রবাফদ য
প্রবাফ
প্রবাফ
িণদমাগ্যবা িণদমাগ্যবা
কফ ব্যাখ্যা
কফ ব্যাখ্যা
যা দয়দছ
যা দয়দছ

ভন্তব্য

কস্কায
১
ছয়টি যীক্ষদণয
ভদধ্য ক ফর
এ টি
িণদমাগ্যবাদফ
ম্পন্ন যা
দয়দছ ও াঠ
করখা দয়দছ
ব্যাখ্যা যা
দয়দছ তদফ
ক াদনাটাই
িণদমাগ্য য়বন

) প্রবাফদ য
প্রকৃত নাভ
উদেখ
(ছ -২)

াঠ্যপুস্ত
অ্নুমায়ী
বতনটি
প্রবাফদ য
প্রকৃত নাভ
উদেখ যা
দয়দছ

াঠ্যপুস্ত
অ্নুমায়ী দুটি
প্রবাফদ য
প্রকৃত নাভ
উদেখ যা
দয়দছ

াঠ্যপুস্ত
অ্নুমায়ী
এ টি
প্রবাফদ য
প্রকৃত নাভ
উদেখ যা
দয়দছ

াঠ্যপুস্ত
অ্নুমায়ী ক াদনা
প্রবাফদ য প্রকৃত
নাভ উদেখ যা
য়বন তদফ অ্ন্তত
এ টি প্রবাফদ য
বফ ল্প নাভ
িণদমাগ্যবাদফ
উদেখ যা
দয়দছ

ঘ)
াদরা াংদে
লণ াদযয
হ্রা-বৃবদ্ধ
খন য়
(ছ -২)

ছয়টি
বযবস্থবতয
ফগুদরা
িণদমাগ্যবা
কফ উদেখ
যা দয়দছ

ছয়টি
বযবস্থবতয
৪-৫ টি
িণদমাগ্যবা
কফ উদেখ
যা দয়দছ

ছয়টি
বযবস্থবতয
২-৩ টি
িণদমাগ্যবা
কফ উদেখ
যা দয়দছ

ছয়টি বযবস্থবতয
ভাত্র এ টি
িণদমাগ্যবাদফ
উদেখ যা
দয়দছ
কভাট-

ফযাদ্দকৃত কভাট নম্বয: ১৬

ছ -২ াদরা াংদেলণ ায
প্রবাফ
প্রকৃত
াদরা াংদেলদণয
নাভ
ায খন ফাদড়

াদরা াংদেলদণয
ায খন দভ

খ
গ
4. কযৌদরাজ্জ্বর এ টি বদন কফদছ বনদয় যীক্ষাগুদরা যদত
দফ। প্রবতটি যীক্ষদণয জন্য এ ই বযভাণ াবন ব্যফায
যদত দফ মাদত উবদ্ভদদয অ্াংটি পুদযাপুবয ডুদফ থাদ ।
প্রবতটি যীক্ষদণ এ ই উবদ্ভদ ব্যফায যদত দফ। তদফ
প্রবতফায াবন বযফতেন দয বনদত দফ এফাং ফব ছু
বাদরা দয বযষ্কায াবনদত দৄদয় বনদত দফ।
5. ছয়টি যীক্ষদণয প্রবতটিয কক্ষদত্র ফব ছু াজাদনায এ
ঘন্টা য কথদ এ বভবনট দয কভাট বতনফায বুদবুদদয
াংখ্যায াঠ বনদত দফ এফাং কই বতনটি ভাদনয গড় দফ
কই যীক্ষদণয প্রবত বভবনদট বুদবুদদয াংখ্যা। ছ -১ এয
বনধ োবযত ঘদয কই ভানটি বরখদত দফ।
6. ছ -১ এ বুদবুদদয াংখ্যায াথ ে য ওয়া ফা না ওয়ায
াযণ ব্যাখ্যা দয করখায ভয় কজাড়ায় কজাড়ায় াদঠয
তুরনা যদত দফ: -১ ফনাভ -২, খ-১ ফনাভ খ-২, এফাং
গ-১ ফনাভ গ-২। প্রবতটি ব্যাখ্যা ২০-৩০ দেয ভদধ্য দত
দফ।
7. ছ -২ এয বনধ োবযত ঘদয প্রবাফ মূদয প্রকৃত নাভ
(াঠ্যপুস্ত অ্নুমায়ী) বরখদত দফ। কই াদথ উবেবখত
প্রবাফদ য পদর খন াদরা াংদেলদণয ায ফাদড় ফা
দভ কটিও উদেখ যদত দফ।
8. বফদলবাদফ রক্ষয যাখদত দফ মাদত দয যীক্ষণগুদরা
 ার কথদ শুরু দয ছদ উবেবখত ক্রভানুাদয যা য়।

নম্বদযয ব্যবি

ভন্তব্য

১3-১৬

অ্বত উত্তভ

১১-12

উত্তভ

08-10

বাদরা

0-07

অ্িগবত প্রদয়াজন
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welq: wdb¨vÝ I e¨vswKs
welq †KvW: 152

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_x©‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
welq: wdb¨vÝ I e¨vswKs
A¨vmvBb‡g›U
b¤^i, Aa¨vq I
Aa¨v‡qi wk‡ivbvg
3
Z…Zxq Aa¨vq:
A‡_©i mgq g~j¨

A¨vmvBb‡g›U

A‡_©i eZ©gvb
g~j¨ I
wewb‡qvM
wm×v‡šÍi
cvi¯úwiK
wbf©ikxjZv
we‡kølY

welq †KvW: 152
wkLbdj/
welqe¯`
 A‡_©i
eZ©gvb g~j¨
I fwel¨r
g~‡j¨i g‡a¨
m¤úK© wbY©q
Ki‡Z
cvi‡e
 A‡_©i
eZ©gvb g~j¨
wbY©q K‡i
wewb‡qvM
wm×všÍ wb‡Z
cvi‡e

¯Íi: Gm.Gm.wm

wb‡`©kbv
(ms‡KZ/avc/cwiwa)
A¨vmvBb‡g›U cÖYq‡bi †ÿ‡Î wb‡¤œi
welq¸‡jvi h_vh_ e¨vL¨v I wba©vwiZ
mgm¨vi h_vh_ mgvavb we‡ePbvq
wb‡Z n‡e  D`vniYmn A‡_©i eZ©gvb g~j¨
I evwl©K evÆvKiY cÖwµqvi
e¨vL¨v
 D`vniYmn eQ‡i GKvwaKevi
evÆvKi‡Yi gva¨‡g eZ©gvb g~j¨
wbY©‡qi cÖwµqv e¨vL¨v
mgm¨v :
wbivc` wjwg‡UW 3 eQi ci
15 jÿ UvKvi †gwkb µ‡qi
D‡Ï‡k¨ GLbB cÖ‡qvRbxq A_©
e¨vs‡K wewb‡qvM Ki‡Z B”QzK|
ÕAfqÕ e¨vsK 10% evwl©K
Pµe„w× gybvdv w`‡e Ges ÕD`qÕ
e¨vsK 9.50% ˆÎgvwmK
Pµe„w× gybvdv w`‡e|
cÖwZôvbwU A_© wewb‡qv‡Mi Rb¨
†h †Kv‡bv GKwU e¨vsK wbe©vPb
Ki‡Z Pvq|
A‡_©i eZ©gvb g~j¨ I wewb‡qvM
wm×v‡šÍi cvi¯úwiK
wbf©ikxjZvi wfwË‡Z `ywU
e¨vs‡Ki g‡a¨ †KvbwU‡Z
wewb‡qvM Kiv †hŠw³K n‡e Zv
we‡kølY Ki‡Z n‡e|

g~j¨vqb wb‡`©kbv(iæweª•)
wb‡`©kK
K) A‡_©i
eZ©gvb g~j¨
I evÆvKiY
cÖwµqv
L) evwl©K
evÆvKiY I
eQ‡i
GKvwaK
evÆvKiY
M) evwl©K
evÆvKiY I
eQ‡i
GKvwaK
evÆvKiY K‡i
A‡_©i eZ©gvb
g~j¨ wbY©q
N) A‡_©i
eZ©gvb g~j¨
I wewb‡qvM
wm×v‡šÍi
cvi¯úwiK
wbf©ikxjZv

4
D`vniYmn A‡_©i
eZ©gvb g~j¨ I
evÆvKiY cÖwµqvi
h_vh_ e¨vL¨v Ki‡j
D`vniYmn evwl©K
evÆvKiY I eQ‡i
GKvwaK evÆvKiY
cÖwµqvi h_vh_
e¨vL¨v Ki‡j
mgm¨vi Av‡jv‡K
h_vh_ cÖwµqv
AbymiY I m~Î cÖ‡qvM
K‡i mwVK A‡_©i
eZ©gvb g~j¨ wbY©q
Ki‡j
MvwYwZK djvd‡ji
wfwË‡Z A‡_©i
eZ©gvb g~j¨ I
wewb‡qvM wm×v‡šÍi
cvi¯úwiK
wbf©ikxjZv we‡kølY
K‡i mwVK wm×všÍ
MÖnY Ki‡j

cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤^i
3
2
D`vniYmn A‡_©i
D`vniY Qvov
eZ©gvb g~j¨ I
A‡_©i eZ©gvb g~j¨
evÆvKiY cÖwµqvi
I evÆvKiY
e¨vL¨v Ki‡j
cÖwµqvi e¨vL¨v
Ki‡j
D`vniYmn evwl©K
D`vniY Qvov
evÆvKiY I eQ‡i
evwl©K evÆvKiY I
GKvwaK evÆvKiY
eQ‡i GKvwaK
cÖwµqvi e¨vL¨v
evÆvKiY cÖwµqvi
Ki‡j
e¨vL¨v Ki‡j
mgm¨vi Av‡jv‡K
mgm¨vi Av‡jv‡K
h_vh_ m~Î cÖ‡qvM
m~Î cÖ‡qvM K‡i
K‡i mwVK A‡_©i
A‡_©i eZ©gvb g~j¨
eZ©gvb g~j¨ wbY©q
wbY©q Ki‡j
Ki‡j

MvwYwZK djvd‡ji
wfwË‡Z A‡_©i
eZ©gvb g~j¨ I
wewb‡qvM wm×v‡šÍi
cvi¯úwiK
wbf©ikxjZv we‡kølY
Ki‡j

MvwYwZK djvdj
Qvov A‡_©i eZ©gvb
g~j¨ I wewb‡qvM
wm×v‡šÍi cvi¯úwiK
wbf©ikxjZv we‡kølY
Ki‡j

gšÍe¨

1
A‡_©i eZ©gvb g~j¨
I evÆvKiY
cÖwµqvi AvswkK
e¨vL¨v Ki‡j
evwl©K evÆvKiY I
eQ‡i GKvwaK
evÆvKiY cÖwµqvi
AvswkK e¨vL¨v
Ki‡j
mgm¨vi Av‡jv‡K
A‡_©i eZ©gvb g~j¨
AvswkK wbY©q
Ki‡j

A‡_©i eZ©gvb g~j¨
I wewb‡qvM
wm×v‡šÍi
cvi¯úwiK
wbf©ikxjZv
we‡kølY K‡i‡Q
wKš` Zv Ac~Y©v½|
†gvU-

A¨vmvBb‡g‡›Ui Rb¨ eivÏK…Z b¤^i : 16

h_vh_- 80-100%, AwaKvsk- 70-79%, AvswkK- 50-69%, h_vh_ nqwb- 49% Gi wb‡P

b¤^‡ii e¨vwß
13 - 16
11 - 12
8 - 10
0-7

gšÍe¨
AwZ DËg
DËg
fv‡jv
AMÖMwZ cÖ‡qvRb

†¯‹vi

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_x©‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
বফলয়: কৌযনীবত ও নাগবয তা
বফলয় ক াড: ১৪০

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_x©‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
welq: †cŠibxwZ I bvMwiKZv
A¨vmvBb‡g›U
b¤^i, Aa¨vq I
Aa¨v‡qiwk‡ivbvg
02
cÖ_g Aa¨vq:
†cŠibxwZ I
bvMwiKZv

A¨vmvBb‡g›U
ivóª I iv‡óªi
Dcv`vb, iv‡óªi
DrcwË msµvšÍ
gZev` Ges ivóª I
miKv‡ii m¤úK©
we‡kølY

welq †KvW: 140
wkLbdj/welqe¯`
 cwievi, mgvR,
ivóª I miKv‡ii
aviYv e¨vL¨v
Ki‡Z cvie
 iv‡óªi DrcwË
m¤ú‡K© eY©bv
Ki‡Z cvie
 cwievi, mgvR,
ivóª I miKv‡ii
m¤úK© we‡kølY
Ki‡Z cvie

¯Íi: Gm.Gm.wm

wb‡`©kbv
(ms‡KZ/avc/cwiwa)
 cvV¨cy¯ÍK/wkÿK
(†gvevB‡j/AbjvB‡b)
†hvMv‡hvM K‡i †bqv
†h‡Z cv‡i|
 cÖ‡qvR‡b B›Uvi‡bU
†_‡KI mnvqZv †bqv
†h‡Z cv‡i|
 ivóª aviYv eY©bv
Ki‡Z n‡e
 ivóª MV‡bi
Dcv`vbmg~n we‡kølY
Ki‡Z n‡e
 †Kvb Dcv`vb Qvov
ivóª MwVZ n‡Z cv‡i
bv Zv eY©bv Ki‡Z
n‡e
 iv‡óªi DrcwË msµvšÍ
gZev`mg~n e¨vLvmn
me‡P‡q MÖnY‡hvM¨
gZev` wPwýZ Ki‡Z
cvi‡e
 miKv‡ii aviYv e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡e
 ivóª I miKv‡ii
m¤úK© we‡kølY Ki‡Z
cvi‡e

g~j¨vqb wb‡`©kbv
(iæweª•)
wb‡`©kK
K) ivóª I
iv‡óªi Dcv`vb

L) iv‡óªi
DrcwË msµvšÍ
gZev`
M) ivóª I
miKv‡ii m¤úK©

৪
ivóª I iv‡óªi
Dcv`vb
ঠি বাদফ ব্যাখ্যা
দযদছ।
iv‡óªi DrcwË
msµvšÍ gZev`
mwVKfv‡e eY©bv
K‡i‡Q
ivóª I miKv‡ii
m¤úK©
mwVKfv‡e we‡kølY
K‡i‡Q

cvi`wk©ZvigvÎv/b¤^i
৩
২
ivóª I iv‡óªi
ivóª I iv‡óªi Dcv`vb
Dcv`vb
AvswkK e¨vL¨v দযদছ।
AwaKvsk e¨vL¨v
K‡i‡Q
iv‡óªi DrcwË
msµvšÍ gZev`
AwaKvsk eY©bv
K‡i‡Q
ivóª I miKv‡ii
m¤úK© AwaKvsk
we‡kølY K‡i‡Q

b¤^‡ii e¨wß

gšÍe¨

10-12

AwZ DËg

08-09

DËg

06-07

fv‡jv

0-05

AMÖMwZ cÖ‡qvRb

১
ivóª I iv‡óªi Dcv`vb
mwVKfv‡e e¨vL¨v
য‡Z cv‡iwb।

iv‡óªi DrcwË msµvšÍ
gZev` AvswkK eY©bv
K‡i‡Q

iv‡óªi DrcwË msµvšÍ
gZev` mwVKfv‡e
eY©bv Ki‡Z cv‡iwb

ivóª I miKv‡ii m¤úK©
AvswkK we‡kølY Ki‡Z
‡c‡i‡Q|

ivóª I miKv‡i m¤úK©
mwVKfv‡e we‡kølY
Ki‡Z cv‡iwb

†gvU eivÏK…Z b¤^i: 12
mwVKfv‡e- 80-100%
AwaKvsk- 60-79%
AvswkK- 40-59%

gšÍe¨

†¯‹vi
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2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_x©‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
বফলয়: উচ্চতয গবণত
অ্যাাইনদভন্ট
নম্বয, অ্ধ্যায় ও
অ্ধ্যাদয়য
বদযানাভ
02

বফলয় ক াড: 126
অ্যাাইনদভন্ট

অ্ধ্যায় এ াদ:
স্থানাঙ্ক জযাবভবত
বভনায ফয় যাজুয ফয়দয
বিগুণ অ্দক্ষা ফছয ভ।
বভনায ফয় ফছয ও যাজুয
ফয়
ফছয এফাং তাদদয
ফয়দয
ম্প ে
এ টি
ভী যণ িাযা প্র া যা
মায়।
ও
ও
উি যরদযখায উয
এ টি বফন্দু।
যরদযখাটি
ও
অ্ক্ষিয়দ মথাক্রদভ ও
বফন্দুদত কছদ দয।

স্তয: এ.এ.ব

বনদদ েনা
(াংদ ত/ধা/বযবধ)

বখনপর/বফলয়ফস্তু
 ভতদর াদতেীয়
স্থানাদঙ্কয ধাযণা ব্যাখ্যা
যদত াযদফ।
 দুইটি বফন্দুয ভধ্যফতী দূযত্ব
বনণ েয় যদত াযদফ।
 যরদযখায ঢাদরয ধাযণা
ব্যাখ্যা যদত াযদফ।
 যরদযখায ভী যণ বনণ েয়
যদত াযদফ।
 স্থানাদঙ্কয ভাধ্যদভ বত্রভুদজয
কক্ষত্রপর বনণ েয় যদত
াযদফ।
 যরদযখায ভী যণ
করখবিদত্র উস্থান যদত
াযদফ।

মূল্যায়ন বনদদ েনা
(রুবিক্স)

) বফন্দুয স্থানাঙ্ক বনণ েয় য ও যরদযখাটি
)
অ্ঙ্কন দয বফন্দুটি বিবিত য।
(ভী যণ বনণ েয় দয
বফন্দু িাযা বদ্ধ
যদফ ও এয ভান বনণ েয় যদফ। সুবফধাভত
এ বনদয় িাপ কাদয যরদযখাটি আঁ দফ ও
বফন্দুটি বিবিত যদফ।)
খ)
খ)
বফন্দুটি ও বফন্দু কথদ
ভদূযফতী দর, এয ভান বনণ েয় য।
( ও বফন্দুয স্থানাঙ্ক বনণ েয় যদফ। দূযত্ব
বনণ েদয়য সূত্র ব্যফায দয এয ভান বনণ েয়
যদফ।)
গ)
ও
বফন্দুত্রয় ভদযখ গ)
দর, বফন্দুয স্থানাঙ্ক বনণ েয় য। (কক্ষত্রপদরয
ফা ঢাদরয সূত্র ব্যফায দয বফন্দুয স্থানাঙ্ক
বনণ েয় যদফ।)
ঘ)
বফন্দুগাভী ও
কযখায ভান্তযার ঘ)
কযখায

ঢার বনণ েয়

রুবিক্স
 কযখাটি অ্ঙ্কন ও বফন্দুটি বিবিত যণ
 বফন্দুয স্থানাঙ্ক বনণ েয়

নম্বয
03
02

 ভী যণ বনণ েয়

01




এয ভান বনণ েয়
অ্থফা
বনণ েয়

03
02



অ্থফা

01

বফন্দুয স্থানাঙ্ক বনণ েয়

 বফন্দুয স্থানাঙ্ক বনণ েয়
 ভদযদখয কক্ষদত্র মথামথ তে প্রদয়াগ
 বফন্দুগুদরায ভাধ্যদভ কক্ষত্রপর ফা ঢার
বনণ েদয়য সূত্র বরখন


বফন্দুগাভী যরদযখায ভী যণ
বনণ েয়

যরদযখায ভী যণ বনণ েয় য।
(

ভন্তব্য

দয

বফন্দুগাভী যরদযখায ভী যণ বনণ েয় যদফ।)

 ঢার ব্যফায দয

বফন্দুগাভী

যরদযখায সূত্র গঠন

কযখায ঢার বনণ েয়
ফ েদভাট-

ফযাদ্দকৃত নম্বয: ১২
নম্বদযয ব্যাবি
ভন্তব্য
১০ - ১২
অ্বত উত্তভ
০৮ - ০৯
উত্তভ
০৬ - ০৭
বাদরা
০০ - ০৫
অ্িগবত প্রদয়াজন

03
02
01
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02
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