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২০২১ সােলর এসএসিস পরী ায় অংশ হণকারী িশ াথ েদর জ  

অ াসাইনেম  
 

 

িবষয়: বাংলােদেশর ইিতহাস ও িব সভ তা 

 

িবষয় কাড: ১৫৩  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  



২০২১ সােলর এসএসিস পরী ায় অংশ হণকারী িশ াথ েদর জ  অ াসাইনেম  
িবষয়: বাংলােদেশর ইিতহাস ও িব সভ তা                                                                          িবষয় কাড: ১৫৩                                                                                     র: এসএসিস  

অ াসাইনেম  
ন র, অ ায় 
ও অ ােয়র 
িশেরানাম 

অ াসাইনেম  
িশখনফল/ 
িবষয়ব  

িনেদশনা 
(সংেকত/ধাপ/পিরিধ) 

ায়ন িনেদশনা ( ি ) ম  

1 

থম অ ায়: 
ইিতহাস 
পিরিচিত 

 

“মানব জীবেন 
ইিতহাস” 
শীষক ব  
(৩০০ শে র 
মে ) 

 ইিতহাস ও 
ঐিতেহ র ধারণা, 

প ও পিরসর 
া া করেত 

পারেব; 
 ইিতহােসর 

উপাদান ও 
কারেভদ বণনা 

করেত পারেব; 
 ইিতহাস ও 

ঐিতেহ র িত 
আ হী হেব 

 
 

 ইিতহাস ও ঐিতেহ র 
া া  

 ইিতহাস রচনার 
উপকরণ (িলিখত ও 
অিলিখত), 

কারেভদ া া  
 ইিতহােসর  

া া  
 মানবজীবেন  

ইিতহাস চচার 
েয়াজনীয়তা 

িবে ষণ   

 

 
পারদিশতার মা া/ন র 

ার ম  
৪ ৩ ২ ১ 

ক) ইিতহাস ও 
ঐিতেহ র   া া 

ইিতহাস ও ঐিতেহ র 
া া যথাযথ হেয়েছ 

ইিতহাস ও ঐিতেহ র 
া া অিধকাংশ স ক 

হেয়েছ 

ইিতহাস ও ঐিতেহ র 
া া আংিশকভােব 
স ক হেয়েছ 

ইিতহাস ও ঐিতেহ র 
া া অ  

 

 

খ) ইিতহাস রচনার 
উপকরণ ও 

কারেভদ া া 

ইিতহাস রচনার 
উপকরণস হ ও 

কারেভদ স কভােব 
িলিপব  কেরেছ 

ইিতহাস রচনার 
উপকরণস হ ও 

কারেভদ  
অিধকাংশভােব উপ াপন 

কেরেছ 

ইিতহাস রচনার 
উপকরণস হ ও 

কারেভদ  
আংিশকভােব উপ াপন 

কেরেছ 

ইিতহাস রচনার 
উপকরণস হ ও 
কারেভদ স েক 

যথাযথ উপ াপন হয় 
িন 

 

গ) ইিতহােসর  
া া 

ইিতহােসর  যথাযথ 
া া  কেরেছ 

ইিতহােসর   
অিধকাংশ া া কেরেছ 

ইিতহােসর ে র 
আংিশক া া কেরেছ 

ইিতহােসর ে র 
া া যথাযথ হয় িন  

ঘ) মানবজীবেন 
ইিতহাস চচার 

েয়াজনীয়তা 

মানবজীবেন 
ইিতহাস চচার 

েয়াজনীয়তা স কভােব 
িবে ষণ কেরেছ 

মানবজীবেন ইিতহাস 
চচার েয়াজনীয়তা 
অিধকাংশ িবে ষণ 

কেরেছ 

মানবজীবেন ইিতহাস 
চচার েয়াজনীয়তা 
আংিশক িবে ষণ 

কেরেছ 

মানবজীবেন ইিতহাস 
চচার েয়াজনীয়তা 

িবে ষণ অ  

 

মাট   
 অ াসাইনেমে  বরা ত ন র:  ১৬ 

 

                                                                                                   যথাযথ- ৮০-১০০%, অিধকাংশ- ৬০-৭৯%, আংিশক- ৪০-৫৯%, অ - 39% এর িনেচ 

 

 
  

ন েরর াি ম
13-16 অিত উ ম 
11-12 উ ম 
08-10 ভােলা 
0-07 অ গিত েয়াজন 



২০২১ সােলর এসএসিস পরী ায় অংশ হণকারী িশ াথ েদর জ  অ াসাইনেম  
িবষয়: বাংলােদেশর ইিতহাস ও িব সভ তা                                                                 িবষয় কাড: ১৫৩                                                                                        র: এসএসিস  

অ াসাইনেম  
ন র, অ ায় 
ও অ ােয়র 
িশেরানাম 

অ াসাইনেম  
িশখনফল/ 
িবষয়ব  

িনেদশনা 
(সংেকত/ধাপ/পিরিধ) 

ায়ন িনেদশনা ( ি ) ম  

২ 

ি তীয় 
অ ায়: 

িব সভ তা 
(িমশর, িস , 
ি ক ও রাম) 

 

িস  সভ তার 
আথ-সামািজক 
অব ার 
িবে ষণ বক এ 
সভ তার নগর 
পিরক নার 
সােথ তামার 
িনজ এলাকার 
নগর 
পিরক নার  

লনা লক িচ  
উপ াপন 

 িস সভ তার 
আিব ােরর 
কািহনী ও 
ভৗেগািলক 

অব ান জানেত 
পারেব; 

 িস সভ তার 
রাজৈনিতক, 
আথসামািজক 
ও ধম য় অব া 
বণনা করেত 
পারেব; 

 সভ তার 
িবকােশ 
িস সভ তার 
নগর 
পিরক না, 
িশ কলা ও 
ভা েযর বণনা 
করেত পারেব। 

 
 

 িস সভ তার পট িম 
বণনা, ভৗেগািলক অব ান 
িচি তকরণ এবং 
সময়কাল িনণয় করা;  

  িস সভ তার সামািজক ও 
অথৈনিতক অব া 
িবে ষণ; 

  িস সভ তার নগর (হর া 
ও মেহে াদােরা)  এবং 
তামার িনজ এলাকার 

(ওয়াড/ পৗর 
শহর/উপেজলা শহর) নগর 
পিরক নার সা  

জনশীলতার সােথ 
িবে ষণ করা; 

  িস সভ তার নগর (হর া 
ও মেহে াদােরা)  এবং 
তামার িনজ এলাকার 

(ওয়াড/ পৗর 
শহর/উপেজলা শহর) নগর 
পিরক নার বসা   
িবে ষণ কের ছেকর 
মা েম েল ধরা।  

 

 

 
পারদিশতার মা া/ন র 

ার  
৪ ৩ ২ ১ 

ক) পট িম, 
ভৗেগািলক 
অব ান ও 
সময়কাল 

িস সভ তার পট িম 
বণনা, ভৗেগািলক অব ান 

িচি তকরণ এবং 
সময়কাল িনণয় যথাযথ 

হেল 

িস সভ তার পট িম বণনা, 
ভৗেগািলক অব ান 

িচি তকরণ এবং সময়কাল 
িনণয় অিধকাংশ হেল 

িস সভ তার পট িম 
বণনা, ভৗেগািলক অব ান 

িচি তকরণ এবং 
সময়কাল িনণয় আংিশক 

হেল 

িস সভ তার পট িম 
বণনা, ভৗেগািলক অব ান 

িচি তকরণ এবং 
সময়কাল িনণেয় তে র 

স কতা ও 
ধারাবািহকতার অভাব 

থাকেল 

 

 

খ) আথ-
সামািজক 
অব ার 
িবে ষণ 

িস সভ তার আথ-
সামািজক অব ার িবে ষণ 

যথাযথ হেল। 

িস সভ তার আথ-
সামািজক অব ার িবে ষণ 

অিধকাংশই হেল 

িস সভ তার আথ-
সামািজক অব ার 

িবে ষণ আংিশক হেল 

আথ-সামািজক অব ার 
িবে ষণ যৗি ক না হেল  

গ) নগর 
পিরক নার 

সা  

িস সভ তার নগর 
পিরক নার সােথ 

িশ াথ র িনজ এলাকার 
নগর পিরক নার সা  
িবে ষণ যথাযথ হেল ও 

জনশীলতা থাকেল। 

িস সভ তার নগর 
পিরক নার সােথ িশ াথ র 

িনজ এলাকার নগর 
পিরক নার সা  িবে ষণ 

যথাযথ হেলও 
জনশীলতার অভাব 
পিরলি ত হেল। 

িস সভ তার নগর 
পিরক নার সােথ 

িশ াথ র িনজ এলাকার 
নগর পিরক নার সা  
িবে ষণ আংিশক এবং 

জনশীলতার অভাব 
পিরলি ত হেল। 

িস সভ তার নগর 
পিরক নার সােথ 

িশ াথ র িনজ এলাকার 
নগর পিরক নার সা  

িবে ষণ করেত না 
পারেল। 

 

ঘ) নগর 
পিরক নার 

বসা  

িস সভ তার নগর 
পিরক নার সােথ 

িশ াথ র িনজ এলাকার 
নগর পিরক নার বসা  

িচি ত কের ছকসহ 
উপ াপন করেল 

িস সভ তার নগর 
পিরক নার সােথ িশ াথ র 

িনজ এলাকার নগর 
পিরক নার বসা  
িচি ত কের ছক ছাড়া 

উপ াপন করেল 

িস সভ তার নগর 
পিরক নার সােথ 

িশ াথ র িনজ এলাকার 
নগর পিরক নার বসা  

িচি ত কের ছক ছাড়া 
উপ াপন করেল 

িস সভ তার নগর 
পিরক নার সােথ 

িশ াথ র িনজ এলাকার 
নগর পিরক নার বসা  
িচি ত করেত না পারেল। 

 

মাট   

 অ াসাইনেমে  বরা ত ন রঃ ১৬ 
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13-16 অিত উ ম 
11-12 উ ম 
08-10 ভােলা 
0-07 অ গিত েয়াজন 

 
 
 

 



 

 
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         welq †KvW: 136         Í̄i: GmGmwm 
A¨vmvBb‡g›U b¤^i, 
Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
A¨vmvBb‡g›U wkLbdj/ 

welqe Í̄y 

wb‡ ©̀kbv 
(ms‡KZ/ avc/ 

cwiwa) 
g~j¨vqb wb‡`©kbv (iæweª·) gšÍe¨ 

1 
 

Aa¨vq 01 : 
†fŠZ ivwk Ges 

cwigvc 

GKUv cª‡R‡±i g‡Wj ˆZwi Kivi Rb¨ †Zvgvi †gvUv AvU© 
†ccv‡ii cª‡qvRb| Avevi †KvwfW gnvgvwii Kvi‡Y 
†Zvgvi cwiwPZ †÷kbvwii †`vKvbwUI Lyj‡Qbv| †h 
†`vKvbwU †Lvjv Av‡Q Zvi †`vKvwb Amvay e‡j †jvKvj‡q 
`yb©vg Av‡Q | wKš‘ eva¨ n‡q Zvi KvQ †_‡KB †Zvgv‡K 
GLb KvMR wKb‡Z n‡e|  †`vKvwb †Zvgv‡K †h KvMR 
w`‡q‡Q Zvi gvb 160 Mªvg/wg2   e‡j `vex Ki‡Q|  
g‡Wwjs KvM‡Ri cªwZ cvZvi mvBR 65 †mwg× 75 †mwg| 
Zywg w̄ ’i Ki‡j †h †`vKvwbi K_vUv hvPvB K‡i †`L‡e| 
evmvq †Zvgvi Kv‡Q †h gvcvi wdZv Av‡Q Zv w`‡q 2 †mwg 
Gi †Qv‡Uv †Kv‡bv wKQyi cwigvc Kiv hvqbv| Avi †Zvgvi 
evmvq ivbœvi gvjgkjv gvcvi Rb¨ †h wWwRUvj wbw³ Av‡Q 
Zv‡Z 20 Mªv‡gi bx‡P †Kv‡bv fi †iKW© nq bv | Zvi 
gv‡b 8 MÖv‡gi †Kv‡bv e ‘̄i fi mwVKfv‡e gvc‡Z †M‡j 
†Zvgv‡K 5wU e ‘̄ wb‡Z n‡e| hv‡Z Zv‡`i mw¤§wjZ fi 
40 MÖvg nq hv 20 MÖv‡gi ¸wYZK| †Zvgvi Ab¨ †Kv‡bv 
hš¿ e¨env‡ii my‡hvM †bB|  
(K) KvM‡Ri gvb †h GKK w`‡q gvcv n‡”Q Zvi gvÎv 
KZ? 1 
(L) wK‡jvMªv‡g gvc‡j GB gv‡bi GKK Kx ̀ uvov‡e?  2 
(M) G e v̈cv‡i wbwðZ nIqvi Rb¨ †Zvgv‡K Kgc‡¶ 
KZ¸‡jv KvMR wKb‡Z n‡e ? †Zvgvi wn‡m‡ei ¯̂c‡¶ 
hy&w³ †`LvI| 3 
(N) KvM‡Ri c¨v‡K‡Ui Mv‡q hẁ   gvb †jLv _v‡K 
(120 .5)  Mªvg/wg2 Zvi A_© n‡”Q gvbwU Avm‡j 119.5 
n‡Z 120.5 GK‡Ki Gi gv‡S i‡q‡Q| GLv‡b   P~ovšÍ 
ÎæwUi gvb .5 GKK| †Zvgvi wbY©xZ gv‡bi KZUyKy m~¶¥ 
ev wbfz©j? 4 

 mij hš¿cvwZ 
e¨envi K‡i 
mylg AvK…wZi 
e ‘̄i  †ÿÎdj  
I AvqZb 
wbY©q Ki‡Z 
cvie| 

 cvV¨ eB‡qi 18-
27 c„ôvq ewY©Z 
Ask AbymiY 
Ki| 

 

 

wb‡`©kK cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤̂i † ‹̄vi 4 3 2 1 

K) gvÎv    gvÎv mgxKiY 
wjL‡Z cvi‡j  

L) Gm AvB 
GKK   

wK‡jvMªv‡g 
cwieZ©b 

Ki‡Z cvi‡j 
Gm AvB GKK 
wjL‡Z cvi‡j  

M) cwigvc  

wn‡m‡ei 
¯̂c‡¶ hy&w³ 

‡`Lv‡Z 
cvi‡j 

mwVK msL¨v 
wjL‡Z cvi‡j 

‡h‡Kv‡bv msL¨v 
wjL‡Z cvi‡j  

N) P~ovšÍ 
cwigvc 

GKK mn 
mwVK 
wn‡me 
Ki‡Z 
cvi‡j 

mwVK 
wn‡me 
Ki‡Z 
cvi‡j 

wn‡me Ki‡Z 
cvi‡j 

m~¶¥Zv 
cwigv‡ci 

mgxKiY wjL‡Z 
cvi‡j 

 

†gvU  
A¨vmvB‡g‡›Ui Rb¨ eivÏK…Z b¤^i: 10 

 

 

 
 

 

 

 

b¤^‡ii e¨vwß gšÍe¨ 
09-10 AwZDËg 
07-08 DËg 
06-05 fv‡jv 
0-04 AMÖMwZ cÖ‡qvRb 



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

A¨vmvBb‡g›U 
b¤^i, Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 
wk‡ivbvg 

A¨vmvBb‡g›U wkLbdj/ 
welqe Í̄y 

wb‡`©kbv 
(ms‡KZ/ avc/ 

cwiwa) 
g~j¨vqb wb‡`©kbv (iæweª·) gšÍe¨ 

2 
 

Aa¨vq 02: MwZ 

ỳ'Rb cª‡KŠkj wek¦we`¨vj‡qi fwZ© cix¶v_x©, iveŸx Avi mRj, 
cix¶vi nj eivei GKwU †mvRv iv Í̄vi Dci Aew ’̄Z `ywU wfbœ 
evmvq _v‡K| Zv‡`i‡K cix¶vi nj ‡M‡U 9Uvi g‡a¨ nvwRi n‡Z 
ejv n‡q‡Q - Gi ci †MU eÜ n‡q hv‡e|  cix¶vi nj †_‡K 
mR‡ji evmv hZ ỳi, iveŸxi evmv Zvi †_‡K Av‡iv 200 wg `~‡i| 
wKš‘ mviv ivZ †R‡M †dmeywKs Kivi Kvi‡Y mR‡ji Nyg †_‡K 
DV‡Z †`wi n‡q‡Q| †Kv‡bv iK‡g cwogwo K‡i bv Í̄v Avi gv-evevi 
eKywb †L‡q evmvi †M‡U G‡m mRj †`‡L †h, w¯’i †e‡M iveŸx †n‡U 
hv‡”Q Ges G †e‡M Pj‡j †m nj ‡M‡U wVK mg‡q †cŠQ‡e| wKš‘ 
fiv ‡c‡U mR‡ji c‡¶ m‡e©v”P 1 wg/‡m2  mgZ¡i‡Y 10 †m‡K‡Ûi 
†ewk G¸‡bv Am¤¢e| Avi evKx mgqUvq †m GB m‡e©v”P †e‡Mi 
A‡a©K gv‡b †`Šo‡Z cvi‡e | GLb mKvj 8Uv 58 wgwbU ev‡R|  
Gfv‡e Pj‡j mRj cix¶vi n‡j †kl gyû‡Z© XyK‡Z cvi‡e|  
(K) mR‡ji evmv cix¶vi nj n‡Z KZ ~̀‡i ?  (2)  
(L) iveŸx cix¶vi Av‡Mi iv‡Z wVK Ki‡jv †h †m evmv †_‡K 
mKvj 8Uv 44 wgwb‡U †ei n‡e Avi mg‡e‡M P‡j mKvj 8Uv 55 
Gi g‡a¨ n‡j †cŠQv‡e|  Zvn‡j Zv‡K Kx †e‡M Pj‡Z n‡e? (2)  
(M)   GB †e‡M Pj‡Z wM‡q mRj‡̀ i †MU †cwi‡q 50 wgUvi 
hvIqvi ci nVvr iveŸxi †Mvovjx gPKvq Avi Gi ci n‡Z iveŸx 
c~e© †e‡Mi GK PZy_©vsk †e‡M Pj‡Z _v‡K Zvn‡j n‡j XyKvi Av‡M 
mRj wK Zv‡K AwZµg Ki‡e? (4) 
(N)  GKwU †jLwP‡Î mKvj 8Uv 58 wgwbU n‡Z mKvj 9Uvi g‡a¨ 
iveŸx Avi mR‡ji iv Í̄v Ae ’̄vb  †`Lvq Ggb GKwU †jLwPÎ 
Avu‡Kv| cª‡Z¨‡Ki Rb¨ †Zvgv‡K AšÍZ PviwU we› ỳi ( me©‡gvU 
AvUwU we›`y ) Ae ’̄vb †̀ Lv‡Z n‡e|  (2) 
 

 MwZ m¤úwK©Z 
ivwkmg~‡ni 
g‡a¨ 
cvi¯úwiK 
m¤úK© we‡kølY 
Ki‡Z cvie| 

 cvV¨ eB‡qi 19-
27 c„ôvq ewY©Z 
Ask AbymiY 
Ki| 

 

 

wb‡ ©̀kK cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤̂i †¯‹vi 4 3 2 1 

K) ~̀iZ¡   

mwVK 
GKKmn 
~̀i‡Z¡i gvb 

wbY©q Ki‡Z 
cvi‡j 

~̀iZ¡ wbY©‡qi mgxKiY 
wjL‡Z cvi‡j  

L) †eM   
‡e‡Mi gvb 
wj‡L e¨vL¨v 
Ki‡Z cvi‡j 

‡e‡Mi gvb wjL‡Z 
cvi‡j  

M) ~̀iZ¡, 
‡eM 

n‡j XyK‡Z 
cvi‡e 
wKbv 

mwVKfv‡e
e¨vL¨v 
Ki‡Z 
cvi‡j 

mwVK 
GKK mn 

~̀i‡Z¡i 
gvb wbY©q 
Ki‡Z 
cvi‡j 

~̀i‡Z¡i mv‡_ 
†eM‡K 

m¤úwK©Z 
Ki‡Z cvi‡j 

~̀i‡Z¡i mgxKiY 
wjL‡Z cvi‡j  

N) †jLwPÎ   

‡jLwP‡Î me© 
†gvU AvUwU 
we›`yi Ae¯’vb 
mwVKfv‡e 
†`Lv‡Z 
cvi‡j 

‡jLwPÎ A¼b Ki‡Z 
cvi‡j  

†gvU  
A¨vmvB‡g‡›Ui Rb¨ eivÏK…Z b¤̂i: 10 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U 

b¤̂‡ii e¨vwß gšÍe¨ 
09-10 AwZDËg 
07-08 DËg 
06-05 fv‡jv 
0-04 AMÖMwZ cÖ‡qvRb 



 
 
 

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                   welq †KvW: 143                                                                ¯Íi: GmGmwm 

A¨vmvBb‡g›U 
b¤̂i, Aa¨vq 
I Aa¨v‡qi 
wk‡ivbvg 

A¨vmvBb‡g›U wkLbdj/welqe¯‘ 
wb‡`©kbv 

(ms‡KZ/avc/cwiwa) 
g~j¨vqb wb‡ ©̀kbv (iæweª·) 

 gšÍe¨ 
 

1 
 

cÖ_g Aa¨vq:   
e¨emvq 
cwiwPwZ 

evsjv‡`‡k 
e¨emvq 
m¤cÖmvi‡Y 
e¨emvq 
cwi‡e‡ki 
cÖfve 
we‡kølY|  

 e¨emv‡qi aviYv 
e¨vL¨v Ki‡Z 
cvi‡ev 
 

 e¨emv‡qi 
cÖKvi‡f  ̀eY©bv 
Ki‡Z cvi‡ev 

 
 

 e¨emv‡qi Dci 
cÖfve we Í̄viKvix 
cwi‡e‡ki 
Dcv`vb¸‡jv 
wPwýZ Ki‡Z 
cvi‡ev| 
 

 cÖ‡qvR‡b Ges m¤¢e 
n‡j wk¶K/ 
mncvVx/cwiwPZ 
e¨emvqx /cwiR‡bi 
KvQ †_‡K 
(†gvevBj/B›Uvi‡b‡Ui 
mvnv‡h¨) e¨emvq 
cwi‡ek msµvšÍ 
AwfÁZv †R‡b †bqv 
†h‡Z cv‡i| 

 e¨emv‡qi aviYv e¨vL¨v 
Ki‡Z n‡e | 

 e¨emv‡qi cÖKvi‡f` 
Q‡K cÖ`k©b K‡i 
e¨vL¨v Ki‡Z n‡e | 

 e¨emvq cwi‡ek Gi 
aviYv e¨vL¨v Ki‡Z 
n‡e | 

 evsjv‡`‡k e¨emvwqK 
cwi‡ek Gi 
Dcv`vb¸wj e¨vL¨v 
Ki‡Z n‡e| 

 
wb‡`©kK cvi`wk©Zvi gvÎv/ b¤̂i †¯‹vi 

4 3 2 1 
K) e¨emv‡qi 
aviYv 

D v̀niYmn e¨emv‡qi 
aviYv h_vh_fv‡e e¨vL¨v 
Ki‡j 

D v̀niYmn e¨emv‡qi 
aviYvi AwaKvsk e¨vL¨v 
Ki‡j 

e¨emv‡qi aviYvi  
AvswkK e¨vL¨v Ki‡j 

ïay e¨emv‡qi 
msÁv wjL‡j 

 

L) e¨emv‡qi  
cÖKvi‡f` 
 

D v̀niYmn e¨emv‡qi 
cÖKvi‡f  ̀Q‡K cÖ`k©bmn 
wkí, evwYR¨ I cÖZ¨¶ 
†mevi e v̈L¨v Ki‡j 

e¨emv‡qi cÖKvi‡f` Q‡K 
cÖ`k©bmn wkí, evwYR¨ I 
cÖZ¨¶ †mevi D`vniY 
Qvov e¨vL¨v Ki‡j 

e¨emv‡qi cÖKvi‡f  ̀Q‡K 
cÖ`k©bmn wkí, evwYR¨ I 
cÖZ¨¶ †mevi g‡a¨ 
†h‡K‡bv `ywUi e¨vL¨v 
Ki‡j 

ïay e¨emv‡qi 
cÖKvi‡f` wjL‡j 

 

M) e¨emvq 
cwi‡ek Gi 
aviYv 

D v̀niYmn e¨emvq 
cwi‡e‡ki aviYv 
mwVKfv‡e e¨vL¨v Ki‡j 

D v̀niYmn e¨emvq 
cwi‡e‡ki aviYvi e¨vL¨v 
AwaKvsk mwVK n‡j 

D v̀niYmn e¨emvq 
cwi‡e‡ki aviYvi  e¨vL¨v 
AvswkK mwVK n‡j 

ïay e¨emvq 
cwi‡e‡ki msÁv 
wjL‡j 

 

N) e¨emvq 
cwi‡e‡ki 
Dcv`vb 

e¨emvq cwi‡e‡ki 
Dcv v̀b¸‡jv h_vh_fv‡e 
Q‡K Dc¯’vcb Ki‡j 

e¨emvq cwi‡e‡ki 
Dcv`vb¸‡jv 
avivevwnKfv‡e Q‡K 
Dc ’̄vcb  bv Ki‡j 

e¨emvq cwi‡e‡ki 
Dcv v̀b¸‡jv AvswkK 
Q‡K Dc¯’vcb Ki‡j 

ïayy e¨emvq 
cwi‡e‡ki 
Dcv v̀b¸‡jvi bvg 
wjL‡j 

 

O) evsjv‡`‡k 
e¨emvwqK 
cwi‡e‡ki 
cÖfve 

evsjv‡`‡ki e¨emvq 
evwY‡R¨i Dci cÖfve 
we Í̄viKvix cwi‡e‡ki  
4wU Dcv`vb D v̀niYmn 
e¨vL¨v Ki‡j 

evsjv‡`‡ki e¨emvq 
evwY‡R¨i Dci cÖfve 
we Í̄viKvix cwi‡e‡ki 3wU 
Dcv`vb D`vniYmn 
e¨vL¨v Ki‡j 

evsjv‡`‡ki e¨emvq 
evwY‡R¨i Dci cÖfve 
we Í̄viKvix cwi‡e‡ki  
2wU Dcv`vb e¨vL¨v Ki‡j 

evsjv‡`‡ki 
e¨emvq evwY‡R¨i 
Dci cÖfve 
we Í̄viKvix 
cwi‡e‡ki 1wU 
Dcv v̀b e¨vL¨v 
Ki‡j 

 

 †gvU  
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 

 



2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U 

welq: e¨emvq D‡`¨vM                   welq †KvW: 143                                                                        Í̄i: GmGmwm
A¨vmvBb‡g›U 
b¤̂i, Aa¨vq 
I Aa v̈‡qi 
wk‡ivbvg 

A¨vmvBb‡g›U wkLbdj/ 
welqe ‘̄ 

wb‡`©kbv 
(ms‡KZ/avc/cwiwa

) 
g~j v̈qb wb‡ ©̀kbv (iæweª·) gšÍe¨ 

 
2 
 

wØZxq Aa¨vq: 
e¨emvq 

D‡`¨vM I 
D‡`¨v³v 

 

evsjv‡`‡ki 
Av_©-mvgvwRK 
Dbœq‡b 
e¨emvq 
D‡`¨v†Mi 
f~wgKv 
wbiƒcY 

 
 D‡`¨vM I 

e¨emvq 
D‡`¨v‡Mi 
aviYv e¨vL¨v 
Ki‡Z cvi‡ev  

 e¨emvq 
D‡`¨vM M‡o 
DVvi AbyK~j 
cwi‡ek eY©bv 
Ki‡Z cvi‡ev 
 

 e¨emvq 
D‡`¨v‡Mi 
ˆewkó¨ I 
Kvh©vewj eY©bv 
Ki‡Z cvi‡ev  

 evsjv‡`‡ki 
Av_©-mvgvwRK 
Dbœq‡b 
e¨emvq 
D‡`¨v†Mi 
¸iæZ¡ e¨vL¨v 
Ki‡Z cvi‡ev 
 

 
 D‡`¨vM I e¨emvq 

D‡`¨vM Gi aviYv 
w`‡Z n‡e 

 e¨emvq D‡`¨vM 
M‡o DVvi AbyK~j 
cwi‡e‡ki eY©bv 
w`‡Z n‡e 

 e¨emvq D‡`¨v‡Mi 
ˆewkó¨ eY©bv 
Ki‡Z n‡e 

 Av_©-mvgvwRK 
Dbœq‡b e¨emvq 
D‡`¨v‡Mi ¸iæZ¡ 
e¨vL¨v Ki‡Z n‡e 
 
 

 
wb‡ ©̀kK cvi`wk©Zvi gvÎv/ b¤̂i † ‹̄vi 

4 3 2 1 
K) D‡`¨vM I 
e¨emvq D‡̀ ¨v‡Mi 
aviYv 

D v̀niYmn D‡`¨vM I 
e¨emvq D‡`¨v‡Mi aviYv 
h_vh_fv‡e e¨vL¨v 
Ki‡j 

D v̀niYmn D‡`¨vM I 
e¨emvq D‡`¨v‡Mi 
aviYvi e v̈L¨v 
AwaKvsk mwVK n‡j 

D v̀niYmn D‡`¨vM 
I e¨emvq D‡`¨v‡Mi 
aviYvi e¨vL¨v 
AvswkK mwVK n‡j 

ïay D‡`¨vM I 
e¨emvq D‡`¨v‡Mi 
msÁv wjL‡j 

 

L) e¨emvq D‡`¨vM 
M‡o DVvi AbyK~j 
cwi‡ek

e¨emv‡qi AbyK~j 
cwi‡e‡ki 6wU Dcv`vb 
h_vh_fv‡e e v̈L¨v 
Ki‡j 

e¨emv‡qi AbyK~j 
cwi‡e‡ki 5wU 
Dcv`vb mwVKfv‡e 
e¨vL¨v Ki‡j 

e¨emv‡qi AbyK~j 
cwi‡e‡ki 4wU 
Dcv v̀b mwVKfv‡e 
e¨vL¨v Ki‡j 

e¨emv‡qi AbyK~j 
cwi‡e‡ki (1-3) wU 
Dcv`vb mwVKfv‡e 
e¨vL¨v Ki‡j 

 

M) e¨emvq 
D‡`¨v‡Mi ˆewkó¨ 

e¨emvq D‡`¨v‡Mi 8wU 
ˆewkó¨ h_vh_fv‡e 
e¨vL¨v Ki‡j 

e¨emvq D‡`¨v‡Mi (6-
7)wU ˆewkó¨ 
mwVKfv‡e e¨vL¨v 
Ki‡j 

e¨emvq D‡̀ ¨v‡Mi 
(3-5)wU ˆewkó¨ 
e¨vL¨v Ki‡j 

e¨emvq D‡`¨v‡Mi 
(1-2)wU ˆewkó¨ 
e¨vL¨v Ki‡j 

 

N) Av_©-mvgvwRK 
Dbœq‡b e¨emvq 
D‡`¨v‡Mi ¸iæZ¡ 

Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b 
e¨emvq D‡`¨v‡Mi 4wU 
¸iæZ¡¡ h_vh_fv‡e e¨vL¨v 
Ki‡j 

Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b 
e¨emvq D‡`¨v‡Mi 3wU 
¸iæZ¡¡ mwVKfv‡e 
e¨vL¨v Ki‡j 

Av_©-mvgvwRK 
Dbœq‡b e¨emvq 
D‡`¨v‡Mi 2wU ¸iæZ¡¡ 
mwVKfv‡e e¨vL¨v 
Ki‡j 

Av_©-mvgvwRK 
Dbœq‡b e¨emvq 
D‡`¨v‡Mi 1wU ¸iæZ¡¡ 
e¨vL¨v Ki‡j 

 

  †gvU  
eivÏK…Z b¤̂i:16  

   
h_vh_: 80-100% , AwaKvsk: 60-79%  , AvswkK  50-69% 
 

 

b¤̂‡ii e¨vwß gšÍe¨ 
13-16 AwZ DËg 
11-12 DËg 
08-10 fv‡jv 
0-07 AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

 

 



         
 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ 

A¨vmvBb‡g›U 
          
 

 

welq: f~‡Mvj I cwi‡ek 
welq †KvW: 110



2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U 
 

welq: f~‡Mvj I cwi‡ek                                                                           welq †KvW: 110                                                                     Í̄i: GmGmwm 
A¨vmvBb‡g›U 

b¤̂i, Aa¨vq I 
Aa¨v‡qi 
wk‡ivbvg 

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

 

01 

cÖ_g  Aa¨vq: 

f~‡Mvj I 
cwi‡ek 

f~‡Mvj I 
cwi‡e‡ki 
ga¨Kvi 
m¤úK© welqK 
cÖwZ‡e`b 
cÖYqb 

 f~‡Mvj I 
cwi‡e‡ki 
aviYv e¨vL v̈ 
Ki‡Z cvi‡e 

 f~‡Mv‡ji cwiwa 
eY©bv Ki‡Z 
cvi‡e 

 f~‡Mvj I 
cwi‡e‡ki 
Dcv`vbmg~‡ni 
AvšÍ:m¤úK© 
we‡kølY Ki‡Z 
cvi‡e 

 cvV¨cyšÍK/ wk¶K 
(‡gvevBj/AbjvB‡b)  
†hvMv‡hvM K‡i †bqv 
†h†Z cv‡i| 

 cÖ‡qvR‡b B›Uvi‡bU 
†_‡KI  mnvqZv †bqv 
†h‡Z cv‡i| 

 f~‡Mv‡ji aviYv, 
cwi‡e‡ki aviYv eY©bv 
Ki‡Z n‡e| 

 f~‡Mv‡ji cwiwa eY©bv 
Ki‡Z n‡e| 

 f~‡Mv‡ji kvLv Ges 
cwi‡e‡ki Dcv v̀b I 
cÖKvi‡f  ̀eY©bv Ki‡Z 
n‡e| 

 f~‡Mvj I cwi‡e‡ki 
Dcv`vbmg~‡ni 
AvšÍ:m¤úK© we‡kølY 

 

wb‡ ©̀kK cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤^i †¯‹vi 
4 3 2 1 

K) f~‡Mv‡ji 
aviYv  

f~‡Mv‡ji aviYv I 
h_vh_ wj‡L‡Q 

f~‡Mv‡ji aviYv I 
AwaKvsk wj‡L‡Q 

f~‡Mv‡ji aviYv 
AvswkK wj‡L‡Q -  

L) cwi‡e‡ki 
aviYv 

cwi‡e‡ki aviYv 
h_vh_ wj‡L‡Q 

cwi‡e‡ki aviYv 
AwaKvsk wj‡L‡Q 

cwi‡e‡ki aviYv  
AvswkK wj‡L‡Q -  

 
M) f~‡Mv‡ji 

cwiwa I  kvLv 

f~‡Mv‡ji cwiwa I  
kvLv h_vh_ wj‡L‡Q 

f~‡Mv‡ji cwiwa c~Y©fv‡e 
I kvLv AwaKvsk 

wj‡L‡Q 

f~‡Mv‡ji cwiwa I 
kvLv AvswkK wj‡L‡Q 

ïay f~‡Mv‡ji cwiwa 
AvswkK wj‡L‡Q 

 

N) f~‡Mvj I 
cwi‡e‡ki 

Dcv`vbmg~‡ni 
AvšÍ:m¤úK©  

cwi‡e‡ki Dcv`vb I 
cÖKvi‡f  ̀c~Y©fv‡e 

Ges f~‡Mvj I 
cwi‡e‡ki 

Dcv`vbmg~‡ni 
AvšÍ:m¤úK© h_vh_ 
we‡kølY K‡i‡Q 

cwi‡e‡ki Dcv`vb I 
cÖKvi‡f  ̀c~Y©fv‡e Ges 

f~‡Mvj I cwi‡e‡ki 
Dcv`vbmg~‡ni 

AvšÍ:m¤úK© AwaKvsk 
we‡kølY K‡i‡Q

cwi‡e‡ki Dcv`vb I 
cÖKvi‡f  ̀AvswkK 

wj‡L‡Q

ïay cwi‡e‡ki 
Dcv`vb AvswkK 

wj‡L‡Q

 

 †gvU  

A¨vmvB‡g‡›Ui Rb¨ eivÏK…Z b¤̂i: 16 

 h_vh_- 80-100%, AwaKvsk- 60-79%, AvswkK- 40-59%,  

b¤̂‡ii e¨vwß gšÍe¨ 
13-16 AwZ DËg 
11-12 DËg 
08-10 fv‡jv 
0-07 AMÖMwZ cÖ‡qvRb 



        2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U 
 
welq: f~‡Mvj I cwi‡ek                                                                             welq †KvW: 110                                                                        Í̄i: GmGmwm 
A¨vmvBb‡g›U 

b¤̂i, Aa¨vq I 
Aa¨v‡qi 
wk‡ivbvg 

A¨vmvBb‡g›U wkLbdj/wel
qe¯‘ 

wb‡ ©̀kbv 
(ms‡KZ/avc/cwiwa) 

g~j¨vqb wb‡ ©̀kbv (iæweª·) gšÍe¨ 
 

02 

wØZxq  Aa¨vq 

gnvwek^ I 
Avgv‡`i c„w_ex 

m~h©‡K 
cwiK«gYKv‡j 
c„w_exi PviwU 
Ae¯’vq 
evsjv‡`‡k 
weivRgvb FZz 
cwieZ©b 
welqK GKwU 
cÖwZ‡e`b 
cÖYqb  

 FZz 
cwieZ©‡bi 
KviY I 
cÖfve 
we‡kølY 
Ki‡Z 
cvi‡e 

 

 cÖ‡qvR‡b cvV¨cy¯—K, 
wk¶K 
(‡dv‡b/AbjvB‡b), 
B›Uvi‡bU †_‡K Z_¨ 
msMÖn Kiv †h‡Z cv‡i 
 

 FZz cwieZ©‡bi KviY 
e¨vL¨v Ki‡Z n‡e 

 
 

 FZz cwieZ©b cÖwK«qvq 
c„w_exi PviwU Ae¯’vi 
wPÎmn e¨vL¨v Ki‡Z  n‡e 
 

 m~h©‡K cwiK«gYKv‡j 
c„w_exi PviwU Ae¯’vq 
evsjv‡`‡k weivRgvb 
FZzi e¨vL¨v Ki‡Z n‡e 

 

wb‡ ©̀kK cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤̂i †¯‹vi 
4 3 2 1 

K) FZz 
cwieZ©‡bi 

KviY  

FZz cwieZ©‡bi cuvPwU 
KviY h_vh_fv‡e e¨vL¨v 

Ki‡j 

FZz cwieZ©‡bi wZbwU 
KviY h_vh_fv‡e 

e¨vL¨v Ki‡j 

FZz cwieZ©‡bi ỳwU 
KviY AvswkK e¨vL¨v 

Ki‡j 

FZz cwieZ©‡bi GKwU 
KviY e¨vL¨v Ki‡j  

L) c„w_exi 
PviwU Ae¯’v 

 

FZz cwieZ©b cÖwK«qvq 
c„w_exi PviwU Ae¯’v 

h_vh_fv‡e e¨vL¨v Ki‡j 

FZz cwieZ©b cÖwK«qvq 
c„w_exi wZbwU Ae ’̄v 
h_vh_fv‡e e¨vL¨v 

Ki‡j 

FZz cwieZ©b cÖwK«qvq 
c„w_exi `ywU Ae ’̄v 

AvswkK e¨vL¨v Ki‡j 

FZz cwieZ©b cÖwK«qvq 
c„w_exi GKwU Ae ’̄v 

e¨vL¨v Ki‡j 

 

M) wPÎ  
FZz cwieZ©b cÖwK«qvq 
c„w_exi PviwU Ae¯’v 

h_vh_fv‡e AsKb Ki‡j 

FZz cwieZ©b cÖwK«qvq 
c„w_exi wZbwU Ae ’̄v 
h_vh_fv‡e AsKb 

Ki‡j 

FZz cwieZ©b cÖwK«qvq 
c„w_exi ỳwU Ae ’̄v 
h_vh_fv‡e AsKb 

Ki‡j 

FZz cwieZ©b cÖwK«qvq 
c„w_exi GKwU Ae ’̄v 
h_vh_fv‡e AsKb 

Ki‡j 

 

N) evsjv‡`‡k 
weivRgvb FZz 

FZz cwieZ©b cÖwK«qvq 
c„w_exi PviwU Ae¯’vq 

evsjv‡`‡k weivRgvb FZz 
h_vh_fv‡e e¨vL¨v Ki‡j 

FZz cwieZ©b cÖwK«qvq  
wZbwU Ae ’̄vq 

evsjv‡`‡k weivRgvb 
FZz h_vh_fv‡e e¨vL¨v 

Ki‡j

FZz cwieZ©b cÖwK«qvq 
`ywU Ae ’̄vq evsjv‡`‡k 

weivRgvb FZz  
h_vh_fv‡e e¨vL¨v 

Ki‡j

FZz cwieZ©b cÖwK«qvq 
GKwU Ae¯’vq 

evsjv‡`‡k weivRgvb 
FZz e¨vL¨v Ki‡j

 

 †gvU  

A¨vmvB‡g‡›Ui Rb¨ eivÏK…Z †gvU b¤̂i: 16 
 

b¤̂‡ii e¨vwß gšÍe¨ 
13-16 AwZ DËg 
11-12 DËg 
08-10 fv‡jv 
0-07 AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

 



 
2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ 

A¨vmvBb‡g›U 

 
welq: imvqb 

welq †KvW: 137 
  



2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U 

welq: imvqb                                            welq †KvW: 137                                            Í̄i: GmGmwm 
A¨vmvBb‡g›U 
b¤̂i, Aa¨vq 
I Aa¨v‡qi 
wk‡ivbvg 

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

¨ 

01 
 

Z…Zxq 
Aa¨vq: 

 
c`v‡_©i 
MVb 

cÖZx‡Ki cv‡k D‡jøwLZ 
fimsL¨vwewkó †gŠ‡ji  
wbDUªb msL¨v, †evi g‡Wj 
Abymv‡i cigvYyi MV‡bi 
wPÎ, kw³ Í̄‡i B‡jKUªb 
web¨vm Ges Dckw³¯Í‡i 
(AiweUvjmg~‡n) 
B‡jKUªb web¨vm mswkøó 
GKwU cÖwZ‡e`b cÖYqb 
Na(11), fimsL¨v -23  
P(15), fimsL¨v -31 
K(19), fimsL¨v -40 
Cu(29), fimsL¨v -63      

 পরমা  ইেলক ন, 
াটন ও িনউ ন 

সং া িহসাব 
করেত পারব।

 পরমা র গঠন 
স েক 
রাদারেফাড ও 
বার পরমা  
মেডেলর বণনা 
করেত পারব। 

 পরমা র িবিভ  
ক পথ এবং 
ক পেথর িবিভ  
উপ ের পরমা র 
ইেলক নস হেক 
িব াস করেত 
পারব।

 4wU †gŠ‡ji wbDUªb 
msL¨vi wnmve †ei 
Ki‡Z n‡e 

 4wU †gŠ‡ji †evi g‡Wj 
Abymv‡i cigvYyi 
MV‡bi wPÎ AsKb 
Ki‡Z n‡e 

 4wU †gŠ‡ji kw³ Í̄‡i 
B‡jKUªb web¨vm Ki‡Z 
n‡e 

 4wU †gŠ‡ji Dckw³ Í̄‡i 
(AiweUvjmg~‡n) 
B‡jKUªb web¨vm Ki‡Z 
n‡e 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 b¤̂‡ii e¨vwß gšÍe¨ 
13-16 AwZ DËg 
11-12 DËg 
08-10 fv‡jv 
0-07 AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

wb‡ ©̀kK cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤^i †¯‹vi 4 3 2 1 

K) wbDUªb msL¨v 
wnmve 

PviwU 
AvB‡mv‡Uv‡ci 
wbDUªb msL¨vi 
mwVK wnmve 

K‡i‡Q 

wZbwU 
AvB‡mv‡Uv‡ci 
wbDUªb msL¨vi 
mwVK wnmve 

K‡i‡Q 

`yBwU 
AvB‡mv‡Uv‡ci 
wbDUªb msL¨vi 
mwVK wnmve 

K‡i‡Q 

GKwU 
AvB‡mv‡Uv‡ci 
wbDUªb msL¨vi 
mwVK wnmve 

K‡i‡Q 

 

L) †evi g‡Wj 
Abymv‡i cigvYyi 
MV‡bi wPÎ AsKb 

†evi g‡Wj 
Abymv‡i PviwU 
cigvYyi MV‡bi 
mwVK wPÎ AsKb 

K‡i‡Q 

†evi g‡Wj 
Abymv‡i wZbwU 
cigvYyi MV‡bi 
mwVK wPÎ AsKb 

K‡i‡Q 

†evi g‡Wj 
Abymv‡i ỳBwU 
cigvYyi MV‡bi 
mwVK wPÎ AsKb 

K‡i‡Q 

†evi g‡Wj 
Abymv‡i GKwU 
cigvYyi MV‡bi 
mwVK wPÎ AsKb 

K‡i‡Q 

 

M) kw³¯Í‡i 
B‡jKUªb web¨vm 

PviwU †gŠ‡ji 
kw³¯Í‡i mwVK 

B‡jKUªb web¨vm 
K‡i‡Q 

wZbwU †gŠ‡ji 
kw³ Í̄‡i mwVK 

B‡jKUªb web¨vm 
K‡i‡Q 

ỳBwU †gŠ‡ji 
kw³¯Í‡i mwVK 

B‡jKUªb web¨vm 
K‡i‡Q 

GKwU †gŠ‡ji 
kw³¯Í‡i mwVK 

B‡jKUªb web¨vm 
K‡i‡Q 

 

N) Dckw³ Í̄‡i 
(AiweUvjmg~‡n) 
B‡jKUªb web¨vm 

PviwU †gŠ‡ji 
Dckw³ Í̄‡i mwVK 
B‡jKUªb web¨vm 

K‡i‡Q 

wZbwU †gŠ‡ji 
Dckw³ Í̄‡i mwVK 
B‡jKUªb web¨vm 

K‡i‡Q 

ỳBwU †gŠ‡ji 
Dckw³ Í̄‡i 

mwVK B‡jKUªb 
web¨vm K‡i‡Q 

GKwU †gŠ‡ji 
Dckw³ Í̄‡i mwVK 
B‡jKUªb web¨vm 

K‡i‡Q 

 

†gvU  
eivÏK…Z b¤̂i: 16 



2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U 

welq: imvqb                                   welq †KvW: 137                                                                      ¯Íi: GmGmwm 
A¨vmvBb‡g›U 
b¤̂i, Aa¨vq 
I Aa¨v‡qi 
wk‡ivbvg 

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

02 
 

PZz_© Aa¨vq: 
 

ch©vq mviwY 

 
Li Be 
Na Mg 

 
†gŠj PviwUi B‡jKUªb 
web¨v‡mi Av‡jv‡K 
ch©vq mviwY‡Z 
Ae ’̄vb, Zzjbvg~jK 
AvqwbKiY kw³ Ges 
†gŠj mswkøó MÖæc ev 
†kÖwYi ˆewkó¨ 
m¤úwK©Z GKwU 
cÖwZ‡e`b cÖYqb  

 মৗেলর সববিহঃ র 
শি েরর ইেলক ন 
িব ােসর সােথ পযায় 
সারিণর ধান প েলার 
স ক িনণয় করেত পারব 
( থম 30  মৗল)। 

 এক  মৗেলর পযায় 
শনা  করেত পারব। 

 পযায় সারিণেত কােনা 
মৗেলর অব ান জেন এর 
ভৗত ও রাসায়িনক ধম 
স েক ধারণা করেত 
পারব। 

 মৗলস েহর িবেশষ 
নামকরেণর কারণ বলেত 
পারব। 

 পযায় সারিণ অ সরণ কের 
মৗলস েহর ধম অ মােন 
আ হ দশন করেত 
পারব। 

 B‡jKUªb web¨vm 
K‡i †gŠj PviwUi 
ch©vq mviwYi ch©vq 
wbY©q Ki‡Z n‡e 

 B‡jKUªb web¨vm 
K‡i †gŠj PviwUi 
ch©vq mviwYi MÖæc ev 
†kÖwY wbY©q Ki‡Z 
n‡e 

 ch©vq mviwYi GKB 
ch©vq Ges GKB MÖæc 
ev †kÖwY‡Z cvkvcvwk 
Aew ’̄Z †gŠ‡ji 
AvqwbKiY kw³i 
Zzjbv Ki‡Z n‡e 

 †gŠj mswkøó MÖæc ev 
†kÖwYi ˆewkó¨ D‡jøL 
Ki‡Z n‡e 

 

 

b¤̂‡ii e¨vwß gšÍe¨ 
13-16 AwZ DËg 
11-12 DËg 
08-10 fv‡jv 
00-07 AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

 

wb‡`©kK cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤̂i † ‹̄vi 4 3 2 1 

K) ch©vq wbY©q 
B‡jKUªb web¨vmmn 
PviwU †gŠ‡ji mwVK 
ch©vq wbY©q K‡i‡Q 

B‡jKUªb web¨vmmn 
wZbwU †gŠ‡ji mwVK 
ch©vq wbY©q K‡i‡Q 

B‡jKUªb web¨vmmn 
ỳBwU †gŠ‡ji mwVK 

ch©vq wbY©q K‡i‡Q 

B‡jKUªb web¨vmmn 
GKwU †gŠ‡ji mwVK 
ch©vq wbY©q K‡i‡Q 

 

L) MÖæc ev †kÖwY 
wbY©q 

B‡jKUªb web¨vmmn 
PviwU †gŠ‡ji mwVK 
MÖæc ev †kÖwY wbY©q 

K‡i‡Q 

B‡jKUªb web¨vmmn 
wZbwU †gŠ‡ji mwVK 
MÖæc ev †kÖwY wbY©q 

K‡i‡Q 

B‡jKUªb web¨vmmn 
ỳBwU †gŠ‡ji mwVK 
MÖæc ev †kÖwY wbY©q 

K‡i‡Q 

B‡jKUªb web¨vmmn 
GKwU †gŠ‡ji mwVK 
MÖæc ev †kÖwY wbY©q 

K‡i‡Q 

 

M) Zzjbvg~jK 
AvqwbKiY kw³ 

†kÖwY I ch©v‡qi 
wfbœZvi †cÖwÿ‡Z Pvi 

†Rvov †gŠ‡ji 
AvqwbKiY kw³i 
Zzjbv h_vh_fv‡e 

K‡i‡Q 

†kÖwY I ch©v‡qi 
wfbœZvi †cÖwÿ‡Z 

wZb †Rvov †gŠ‡ji 
AvqwbKiY kw³i 
Zzjbv h_vh_fv‡e 

K‡i‡Q 

†kÖwY I ch©v‡qi 
wfb œZvi †cÖwÿ‡Z ỳB 

†Rvov †gŠ‡ji 
AvqwbKiY kw³i 
Zzjbv h_vh_fv‡e 

K‡i‡Q 

†kÖwY I ch©v‡qi 
wfbœZvi †cÖwÿ‡Z GK 

†Rvov †gŠ‡ji 
AvqwbKiY kw³i 
Zzjbv h_vh_fv‡e 

K‡i‡Q 

 

N) †gŠj mswkøó 
MÖæc ev †kÖwYi 

ˆewkó¨ 

ỳBwU MÖæc ev †kÖwYi 
we‡kl bvgmn ˆewkó¨ 
h_vh_fv‡e D‡jøL 

K‡i‡Q 

ỳBwU MÖæc ev †kÖwYi 
ˆewkó¨ h_vh_fv‡e 

D‡jøL K‡i‡Q 

GKwU MÖæc ev †kÖwYi 
we‡kl bvgmn ˆewkó¨ 
h_vh_fv‡e D‡jøL 

K‡i‡Q 

GKwU MÖæc ev †kÖwYi 
ˆewkó¨ h_vh_fv‡e 

D‡jøL K‡i‡Q 
 

†gvU  
eivÏK…Z b¤̂i: 16 



2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ 
A¨vmvBb‡g›U 

 
 
 

welq: wnmveweÁvb 
welq †KvW: 146 



2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡̀ i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U 
welq: wnmveweÁvb                   welq †KvW: 146                                                                Í̄i: GmGmwm 

 

১৩- ১৬ অিত উ ম 
১১- ১২ উ ম 
০৮- ১০ ভােলা 
০- ০৭  অ গিতর েয়াজন 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ি তীয় 
অ ায়
লনেদন 

 

সাদাফ এ ার াইেজর মািলেকর িনকট হেত 
২০২০ সােলর ন মােস জনাব সাদােফর 
িনকট হেত িনে া  ঘটনাস হ জানা যায়: 

 মািলক নগদ ২০,০০০ টাকা ও 
৩৫,০০০ টাকা আসবাবপ  বসায় 
িবিনেয়াগ করল। 

 ভাড়া পিরেশাধ ৮,০০০ টাকা। 
 মািলক ি গত স দ িব য় কের 

িনেজ বহােরর জ  ৩০,০০০ টাকা িদেয় 
এক  াপটপ িকনল। 

  রািদফ এ  সে র কাছ থেক ধাের 
য় ৭,০০০ টাকা।  

  পাওনাদারেক পিরেশাধ ৭,০০০ 
টাকা। 

 ৪,০০০ টাকার প  িব েয়র ি  
স াদন হেলা। 

  ১৮,০০০ টাকা বতেন ােনজার 
িনেয়াগ করা  হেলা। 

 লনেদেনর ধারণা 
া া করেত 

পারেব। 
 

 লনেদেনর িত 
শনা  করেত 
পারেব। 

 
 িহসাব সমীকরেণ 

বসািয়ক 
লনেদেনর ভাব 
া া করেত 

পারেব। 
 

 লনেদেনর সমথেন 
েয়াজনীয় 

দিললািদ 
যথাযথভােব ত 
করেত পারেব। 

 
 সহায়ক ত  

ভােলাভােব পেড় 
িনেত হেব। 
 

 লনেদেনর িত 
বা  বিশ  বণনা 
করেত হেব। 
 

 ঘটনা হেত লনেদন 
িচি ত করেত হেব। 
 

 িহসাব সমীকরেণ 
লনেদেনর ভাব 

বণনা করেত হেব। 
 

 সহায়ক ত  
বহার কের 

লনেদেনর উৎস 
দিলল িহেসেব 
চালান ত করেত 
হেব। 

   
৪ ৩ ২ ১

ক) 
লনেদেনর  

িত বা 
বিশ  

লনেদেনর ৬  
বিশ  

বণনাসহ িলখেল 

লনেদেনর 
কমপে  ৪  
বিশ  বণনাসহ  

িলখেল 

লনেদেনর  
কমপে  ২  
বিশ  বণনাসহ  

িলখেল 

লনেদেনর 
তম ধারণা বা 

১  বিশ  
িলখেল 

 

খ) সকল 
ঘটনা 

লনেদন তা 
কারণসহ 

া  

৪  লনেদন 
কারণসহ া া 
করেত পারেল 

৩  লনেদন 
কারণসহ া া 
করেত পারেল 

২  লনেদন 
কারণসহ া া 
করেত পারেল 

১  লনেদন 
কারণসহ া া 
করেত পারেল 

 

গ) িহসাব 
সমীকরেণ 
লনেদেনর    

ভাব 

৪  লনেদেনর 
ভাব দশন 

করেত পারেল 

৩    লনেদেনর 
ভাব দশন 

করেত পারেল 

২    লনেদেনর 
ভাব দশন 

করেত পারেল 

১    লনেদেনর 
ভাব দশন 

করেত পারেল 

 

ঘ)  
তািরেখর 
লনেদন 
ারা এক  
চালান 
তকরণ 

স কভােব 
চালান ত 

কের সকল ত  
অ  করেত 

পারেল 

চালােনর িভতর 
১  ত  ল হেল 

চালােনর িভতর  
২  ত  ল হেল 

চালােনর িভতর 
সেবা  ৪  ত  

ল হেল 

 

মাট   

 
অ াসাইনেমে র জ  বরা ত ন র:  ১৬ 
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১৩- ১৬ অিত উ ম 
১১- ১২ উ ম 
০৮- ১০ ভােলা 
০- ০৭  অ গিতর েয়াজন 

 
 

ষ  অ ায়
জােবদা

 

শামস াদাস এর ২০২০ সােলর  
জা য়াির মােসর িক  লনেদন েল 
ধরা হেলা: 

  নগদ ৩০,০০০ টাকা, ৪০,০০০ 
টাকা াংক জমা ও ১৫,০০০ টাকার  
প  িনেয় বসায় আর  করল।  

  প  িব য় ২০,০০০ টাকা, 
যার ৪০% নগেদ। 

 াংক হেত উে ালন করা হেলা 
১২,০০০ টাকা। 

 চারণা বাবদ য় ৮,০০০ 
টাকা। 
 

 জােবদার ধারণা ও 
 া া 

করেত পারেব। 
  

 জােবদার 
িণিবভাগ করেত 

পারেব। 
 

 লনেদেনর সাধারন 
জােবদা দািখলা 

দান করেত 
পারেব। 

 সহায়ক ত  
ভােলাভােব পেড় 
িনেত হেব। 
 

 জােবদার ধারণাসহ 
 বণনা করেত 

হেব। 
 

 িবেশষ ও ত 
জােবদার 

িণিবভাগ  বণনা 
করেত হেব। 

 
 সহায়ক ত  

অ সরন কের 
লনেদনস হেক 

জােবদা  করেত 
হেব। 

 

   
৪ ৩ ২ ১

ক) জােবদার 
ধারণা ও   

স কভােব জােবদার 
ধারণা  ও স হ  

বণনা  করেল 

জােবদার ধারণা ও 
অিধকাংশ   
বণনা  করেল 

জােবদার ধারণা ও 
তম  বণনা 

করেল 

জােবদার ধারণা 
অথবা তম  

িলখেল 
 

খ) িবেশষ 
জােবদার 

িণিবভাগকরণ 

স কভােব িবেশষ  
জােবদায়  িণিবভাগ 

বণনা করেল 

িবেশষ  জােবদার 
যেকান ৪  িণর 

বণনা  করেল 

িবেশষ  জােবদার 
যেকান ৩  িণর 

বণনা  করেল 

িবেশষ  জােবদার 
যেকান ২  িণর 

নাম বা বণনা  করেল 
 

গ) ত 
জােবদার 

িণিবভাগকরণ 

স কভােব ত  
জােবদায়  িণিবভাগ 

বণনা করেল 

ত  জােবদার 
যেকান ৩  

িণর বণনা  
করেল 

ত   জােবদার 
যেকান ২  িণর 

বণনা  করেল 

ত   জােবদার 
যেকান ১  িণর 

নাম বা বণনা  করেল 
 

ঘ) 
লনেদনস েহর  

জােবদা করণ 

যথাযথভােব ৪  
লনেদন জােবদা  

করেল 

৩  লনেদন 
জােবদা  করেল 

২  লনেদন 
জােবদা  করেল 

১  লনেদন 
জােবদা  করেল  

মাট ন র  

 
অ াসাইনেমে র জ  বরা ত ন র:  ১৬ 
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িবষয়: অথনীিত 
িবষয় কাড: 141 



২০২১ সােলর এসএসিস পরী ায় অংশ হণকারী িশ াথ েদর জ  অ াসাইনেম  

িবষয়: অথনীিত                    িবষয় কাড: 141                              র: এসএসিস 
অ াসাইনেম  
ন র, অ ায় ও 
অ ােয়র 
িশেরানাম 

অ াসাইনেম  িশখনফল/ 
িবষয়ব  

িনেদশনা 
(সংেকত/ধাপ/পিরিধ) ায়ন িনেদশনা ( ি ) ম

 

1 
 

থম অ ায়: 
অথনীিত পিরচয় 

‘বাংলােদেশর 
অথ ব ায় ি গত 
ও সরকাির উে াগ 
সি িলতভােব কাজ 
কের’∑উি েত 
িনেদিশত অথ ব ার 
বিশ  উে খ বক 
িবিভ  অথ ব ার 
লনা লক িবধা ও 

অ িবধা ায়ন  

 িবিভ  
অথৈনিতক 
ব ার 

পিরচয় বণনা 
করেত 
পারেব 

 িবিভ  
অথৈনিতক 
ব ার 
লনা লক 
িবধা ও 
অ িবধা 

ায়ন 
করেত 
পারেব 

 িবিভ  ধরেনর 
অথৈনিতক ব ার 
ধারণা 

 িম  অথ ব ার 
বিশ   

 িবিভ  অথ ব ার 
লনা লক িবধা ও 

অ িবধা ায়ন 
 কান অথৈনিতক 

ব া  ভােলা তার 
পে  ি   

 

িনেদশক পারদিশতার মা া/ন র ার 4 3 2 1 

ক) অথৈনিতক 
ব া 

4  অথৈনিতক 
ব ার ধারণা যথাযথ 

া া 

3  অথৈনিতক ব ার 
ধারণা যথাযথ া া

2  অথৈনিতক 
ব ার ধারণা 

যথাযথ া া

1  অথৈনিতক 
ব ার ধারণা 

যথাযথ া া
 

খ) িম  
অথ ব ার 
বিশ  

িম  অথ ব ার 
7/8  বিশে র 
যথাযথ া া 

িম  অথ ব ার 5/6  
বিশে র যথাযথ 

া া

িম  অথ ব ার 
3/4  বিশে র 
যথাযথ া া

িম  অথ ব ার 
1/2  বিশে র 
যথাযথ া া

 

গ) লনা লক 
ায়ন 

িবধা ও অ িবধা 
উে খ বক যথাযথ 
লনা লক ায়ন 

িবধা ও অ িবধা 
উে খ বক অিধকাংশ 
লনা লক ায়ন 

িবধা ও অ িবধা 
উে খ বক আংিশক 
লনা লক ায়ন 

লনা লক িবে ষেণ 
অ তা  

ঘ) উ েরর 
পে  ি  

উ েরর পে  
ি েলা যথাযথভােব 
উে খ কেরেছ 

উ েরর পে  
ি েলা অিধকাংশ 
উে খ কেরেছ

উ েরর পে  
ি েলা আংিশক 
উে খ কেরেছ

ি েলার অ তা  

মাট  
বরা ত ন র: 16 

যথাযথ- ৮০-১০০%, অিধকাংশ- ৬০-৭৯%, আংিশক- ৪০-৫৯%, অ তা-39% এর িনেচ 

 

 

ন েরর াি  ম  
13-16 অিত উ ম 
11-12 উ ম 
08-10 ভােলা 
00-07 অ গিত েয়াজন 
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িবষয়: অথনীিত                    িবষয় কাড: 141                              র: এসএসিস 
অ াসাইনেম  
ন র, অ ায় ও 
অ ােয়র 
িশেরানাম 

অ াসাইনেম  িশখনফল/ 
িবষয়ব  

িনেদশনা 
(সংেকত/ধাপ/পিরিধ) ায়ন িনেদশনা ( ি ) ম  

2 
ি তীয় অ ায়: 

অথনীিতর ণ 
ধারণাস হ 

 

েযর আেলা িম, 
নদীর পািন 
এ েলার কান  
স দ বা স দ 
নয় তা অথৈনিতক 
ি েকান থেক 
বিশ  উে খ 
বক া া দান 

এবং উৎপি র 
িভি েত স েদর 
িণকরণ । 

 অথৈনিতক 
স েদর 
ধারণা া া 
করেত পারেব 

 া িতক 
স দ, মানব 
স দ এবং 
উৎপািদত 
স েদর মে  
লনা করেত 

পারেব 

 অথৈনিতক স েদর 
ধারণা 

 স েদর ৪  
বিশে র া া 

 স েদর ৪  
বিশে র আেলােক 
িম, নদীর পািন, 
েযর আেলা এ েলার 

স দ বা স দ নয় 
তা া া 

 উৎপি র িভি েত 
স েদর িণকরণ  

 

িনেদশক পারদিশতার মা া/ন র ার 4 3 2 1 

ক) অথৈনিতক স দ উদাহরণসহ স েদর 
ধারণার যথাযথ া া 

উদাহরণ ছাড়া 
স েদর ধারণার 
যথাযথ া া 

উদাহরণ ছাড়া 
স েদর ধারণার 
আংিশক া া 

স েদর ধারণার 
া ায় 

অ তা 
 

খ) স েদর ৪  
বিশ  

স েদর ৪  
বিশে র যথাযথ 

া া 

স েদর 3  
বিশে র যথাযথ 

া া

স েদর 2  
বিশে র যথাযথ 

া া

স েদর 1  
বিশে র 

যথাযথ া া
 

গ) দ  িতন  ব  
িচি তকরণ 

স েদর বিশে র 
িভি েত 3  ব  
িচি তকরণ স ক 

স েদর বিশে র 
িভি েত 2  ব  
িচি তকরণ স ক

স েদর বিশে র 
িভি েত 1  ব  
িচি তকরণ স ক

িচি তকরণ 
অ তা  

ঘ) স েদর িণকরণ 
উদাহরণসহ স েদর 

3  িণকরেণ 
যথাযথ া া 

উদাহরণসহ স েদর 
2  িণকরেণ 
যথাযথ া া

উদাহরণসহ 
স েদর 1  
িণকরেণ যথাযথ 

া া

স েদর  
িণকরণ 

অ তা
 

মাট  
বরা ত ন র: 16 

 

 

 

ন েরর াি  ম  
13-16 অিত উ ম 
11-12 উ ম 
08-10 ভােলা 
00-07 অ গিত েয়াজন 
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িবষয়: জীবিব ান 
িবষয় কাড: ১৩৮  



২০২১ সােলর এসএসিস পরী ায় অংশ হণকারী িশ াথ েদর জ  অ াসাইনেম  
িবষয়: জীবিব ান                  িবষয় কাড: ১৩৮              র: এসএসিস 

 
,  

  
 

 
 / 
 

 
( / / ) 

  ( )  

1 
 

ি তীয় অ ায়: 
জীবেকাষ ও 

 

খািল 
চােখ 

ল ণীয় 
উি দ 
কােষর 
বিশ  

এবং 
র 

মব ন 
িনণয়। 

 উি দ কােষর 
ধান অ া র 

কাজ া া 
করেত পারব। 

 জীবেদেহ 
কােষর 
উপেযািগতা 

ায়ন 
করেত পারব। 

 উি দ  
া া করেত 

পারব। 
 একই রকম 

কাষ সমি র 
ও একই কাজ 
স  করার 
িভি েত র 
কাজ ায়ন 
করেত পারব। 

 ধাপ - ১ পা েকর ২০-২১ া, ২৩-২৪ া এবং ২৮-৩৩ া । 
 ধাপ - ২ খাতায় িনেচর মেতা  ছক করেত হেব: 

১.পাকা আম- 
ব টা     
খাসা     
শ স     
আ      

২. ক চা েপ- 
ব টা     
খাসা     
শ স     

১.পাকা আম- 
ব টা     
খাসা     
শ স     
আ      

২. ক চা েপ- 
ব টা     
খাসা     
শ স     

 ধাপ-৩: পযেব েণর ছক  আেগ রণ করেত হেব। হাত , ির, ব  
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ক) ধাপ-২ এ 
ন নাস েহর 
পযেব েণর 

ছক 

ছেকর ২৫-২৮ 
 ঘর 

হণেযা ভােব 
রণ করা 
হেয়েছ। 

ছেকর ১৫-২৪  
ঘর 

হণেযা ভােব 
রণ করা 
হেয়েছ। 

ছেকর ৫-১৪  
ঘর 

হণেযা ভােব 
রণ করা 
হেয়েছ। 

ছেকর ১-৪  
ঘর 

হণেযা ভােব 
রণ করা 
হেয়েছ। 

 

খ) ধাপ-২ এর 
কারণ িনণেয়র 

ছেক রেঙর 
িবিভ তার 

কারণ 

উি িখত ৬-৭ 
 ঘেরর 
িত েত 

হণেযা ভােব 
কারণ উে খ 
করা হেয়েছ। 

ছেকর ৪-৫  
ঘের 

হণেযা ভােব 
কারণ উে খ 
করা হেয়েছ। 

ছেকর ২-৩  
ঘের 

হণেযা ভােব 
কারণ উে খ 
করা হেয়েছ। 

ছেকর এক  
ঘের 

হণেযা ভােব 
কারণ উে খ 
করা হেয়েছ। 

 

গ) ধাপ-২ এর 
কারণ িনণেয়র 
ছেক ঢ়তার 
িবিভ  মা ার 

কারণ 

উি িখত ৬-৭ 
 ঘেরর 
িত েত 

হণেযা ভােব 
কারণ উে খ 
করা হেয়েছ। 

ছেকর ৪-৫  
ঘের 

হণেযা ভােব 
কারণ উে খ 
করা হেয়েছ। 

ছেকর ২-৩  
ঘের 

হণেযা ভােব 
কারণ উে খ 
করা হেয়েছ। 

ছেকর এক  
ঘের 

হণেযা ভােব 
কারণ উে খ 
করা হেয়েছ। 

 

মাট  

 
 

 



ইত ািদ বহার কের উি িখত ফল ও সি র খাসা ছািড়েয় অথবা কেট 
খাওয়ার সময় িত  অংেশর ঢ়তা ল  কের সই অ সাের সসব ঘের 

ক িচ  িদেত হেব। আর যসব  ঘের কােনা বিশ  েযাজ  নয় 
স েলােত স িচ  িদেত হেব। তেব রং-এর ঘের রেঙর নাম িলখেত 

হেব। 
 ধাপ-৪: পযেব েণর ছেক যা িক  উে খ করা হেয়েছ, কারণ িনণেয়র ছেক 

স েলার সম  ঘর েলােত সই বিশ েলার কারণ িলখেত হেব। 
রেঙর িবিভ তার কারণ েলা িত  ঘের এক  কের, মাট সাত  হেব। 
ঢ়তার িবিভ  মা ার ে  পযেব েণর ছেক িত সািরেত  য ঘের 
ক িচ  দওয়া হেয়িছল , সই ঘেরর সােপে  কারণ উে খ করেত হেব। 
স-িচি ত ঘরস েহর কারণ উে খ করার েয়াজন নই। তাই ঢ়তার 

মা ার িবিভ তার কারণও মাট সাত  হেব। কারণ িনণেয়র ছেক বািক 
ঘর েলা ফ কা থাকেব। 

 সাবধানতা: ধারােলা য  বহােরর সময় যন হাত না কেট যায়, স 
াপাের সাবধান থাকেত হেব। অব ই পিরবােরর বেয়ােজ  কােরা 

ত াবধােন কাজ  করেত হেব। 
 

 

10-১২ অিত উ ম 
08-09 উ ম 
06-07 ভােলা 
0-05 অ গিত েয়াজন 

 
  



২০২১ সােলর এসএসিস পরী ায় অংশ হণকারী িশ াথ েদর জ  অ াসাইনেম  
িবষয়: জীবিব ান                  িবষয় কাড: ১৩৮              র: এসএসিস 

 , 
  

 
 

  / 
 

 
( / / )   ( )  

২ 
 

ি তীয় অ ায়: 
জীবেকাষ ও 

 

খলার 
মা েম 

ািণেকাষ 
এবং 

ািণ র 
গঠন ও কাজ 
িবে ষণ 

 ািণ  া া 
করেত পারব। 

 একই রকম কাষ 
সমি র ও একই 
কাজ স  
করার িভি েত 

র কাজ 
ায়ন করেত 

পারব। 
 , অ  এবং 

তে  কােষর 
সংগঠন া া 
করেত পারব। 

 তে র কাজ 
া া করেত 

পারব। 

 থেম জীবিব ান পা েকর 33-42 নং া পাঠ করেত হেব। 
 এবার িনেচর  ল  করেত হেব 

(অ াসাইনেমে র মে  এই তািলকা ওঠােনার েয়াজন নই): 

1. িনঃসরণ 2. শাষণ 
3. এক রী 4. নািল  
5. পা িরত 6. এক  

িনউি য়াস  
7. উ ীপনা 8. ব রী 
9. ে র মেতা 10. সংেকাচন 
11. একািধক 

িনউি য়াস  
12. মেসাডাম 

13. িসিলয়া  14. শাখা  
15. চলন 16. ঢ়তা দানকারী 
17. িনউি য়াস িবহীন 18. ঘনাকার  

 িনেচর মেতা এক  ছক অ াসাইনেমে র ায় কেত হেব: 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 এক  ছ া িনেত হেব যখােন এক থেক ছয় পয  যেকােনা 
ণসং া পড়েত পাের। যিদ ছ া না পাওয়া যায় তাহেল ১ থেক ৬ 

পয  সং া লখা ছয়  কাড বািনেয় িনেত পারেব য কাড েলা 
িদেয় ছ ার মেতা লটাির করা যােব।  

 ছ া  পরপর িতনবার েঁড় য িতন  দান উঠেব সই িতন  সং া 
খলার এক  রাউ  িহেসেব গ  হেব।  

 

   /   
৪ ৩ ২ ১ 

ক) িনধািরত তািলকা 
থেক বিশে র ঘর 

রণ 

৩০  ঘেরর 
মে  অ ত ২৫ 
 দ  তািলকা 

থেক রণ করা 
হেয়েছ। 

৩০  ঘেরর 
মে  ১৫-২৪  

দ  তািলকা 
থেক রণ করা 

হেয়েছ। 

৩০  ঘেরর 
মে  ৫-১৪  

দ  তািলকা 
থেক রণ করা 

হেয়েছ। 

৩০  ঘেরর মে  
৫ র কম সং ক 
ঘর দ  তািলকা 

থেক রণ করা 
হেয়েছ। 

 

খ) একই রাউে  
বিশে র নরা ি   

 
(চার  বা তার অিধক 
সং ক রাউে  এক বা 
একািধক বিশে র ঘর 

ফ কা থাকেল এই 
িনেদশেক কােনা ন র 

পােব না) 

িতন  বিশ ই 
রণ করা হেয়েছ 
এমন কােনা 

রাউে ই 
বিশে র 

নরা ি  নই 

িতন  বিশ ই 
রণ করা 

হেয়েছ এমন 
রাউ স েহর 

মে  অেধেকর 
কম সং ক 

রাউে  
বিশে র 
নরা ি  
রেয়েছ 

িতন  বিশ ই 
রণ করা 

হেয়েছ এমন 
রাউ স েহর 

মে  অেধক বা 
তার বিশ 

সং ক রাউে  
বিশে র 
নরা ি  
রেয়েছ 

িতন  বিশ ই 
রণ করা হেয়েছ 
এমন সকল 

রাউে ই বিশে র 
নরা ি  রেয়েছ 

 

গ) পা ক থেক 
‘বেলােতা আিম ক?’ 

ঘর রণ 

পা েকর 
িনধািরত অংশ 

থেক দশ  
ঘেরর অ ত ৮  

রণ করা হেয়েছ 

পা েকর 
িনধািরত অংশ 

থেক দশ  
ঘেরর মে  ৫-
৭  রণ করা 

হেয়েছ 

পা েকর 
িনধািরত অংশ 

থেক দশ  
ঘেরর মে  ২-৪ 

 রণ করা 
হেয়েছ 

পা েকর 
িনধািরত অংশ 
থেক দশ  ঘেরর 

মে  কবল এক  
রণ করা হেয়েছ 

 

ঘ) বিশ স েহর সােথ 
‘বেলােতা আিম ক?’ 

এর সাম   
 

(পা েকর িনধািরত 
অংেশ উি িখত 

পিরভাষা স েহর সােথ 
িমল থাকা বা না থাকা 
এে ে  িবেবচ  নয়) 

দশ র মে  
অ ত ৮ েত 

সাম  রেয়েছ 

দশ র মে  ৫-
৭ েত 

সাম  রেয়েছ 

দশ র মে  ২-
৪ েত 

সাম  রেয়েছ 

দশ র মে  কবল 
এক েত সাম  

রেয়েছ 
 

মাট  

 



উদাহরণ: ধরা যাক, যথা েম ৩, ৬ এবং ৪ পড়ল। তাহেল সই 
রাউে  উপেরর বিশে র তািলকা থেক বিশ -১ িহেসেব ৩ নং 
বিশ  (এক রী) বেছ িনেত হেব; বিশ -২ িহেসেব ৩ + ৬ = ৯ 

নং বিশ  ( ে র মেতা) বেছ িনেত হেব; এবং বিশ -৩ িহেসেব 
৯ + ৪ = ১৩ নং বিশ  (িসিলয়া ) বেছ িনেত হেব। ছেক 
িনধািরত ঘের এ েলা িলখেত হেব এবং ‘বেলােতা আিম ক?’ এর 
ঘের ঐ িতন  বিশ  ধারণ কের এমন ািণ  বা ািণেকােষর 
নাম িলখেত হেব। এই ঘর রণ করার জ  অব ই পা েক 
িনধািরত াস েহর (৩৩-৪২) মে  থেক মাটা হরেফ ছাপা 
নামস হ বেছ িনেত হেব। 

 যিদ সই িতন  বিশ  িমিলেয় কােনা ািণ  বা ািণেকাষ না 
পাওয়া যায় তাহেল আবার া ড়েত হেব এবং বিশ  রাফ 
কাগেজ নাট করেত হেব যত ণ পয  না এমন িতন  বিশ  
পাওয়া যায় য েলা িদেয় এক  সিত কােরর ািণ  বা ািণেকাষ 
বাঝায়। যমন: ৯ নং বিশে র পরও না িমলেল আবার ছ া থেক 

১ পড়ল, তখন দখেত হেব ১০ নং বিশে র সােথ আেগর িতন র 
মে  কান  িমিলেয় হণেযা  কােনা ািণ  বা ািণেকাষ 
পাওয়া যায় িকনা। পাওয়া গেল তখন সই িতন  বিশ  িমিলেয় 
এক  রাউ  হেব। 

 এভােব যিদ ১৮ নং পার হেয় যায় তাহেল আবার ১ নং থেক 
বিশে র নং গণনা  হেব। যমন: ১৬ নং এর পের ছ ায় ৫ 

পড়েল ১৬ + ৫ = ২১ হয়। িক  বিশ  আেছ ১৮ নং পয , তাই ২১ 
বলেত ১৮ এর পর িতন ঘর অথাৎ ৩ নং বিশ  বাঝােব। 

 এমন দশ  রাউ  খলেত হেব য েলােত অব ই কােনা না কােনা 
ািণ  বা ািণেকােষর বিশ  মেল এবং স েলা উি িখত ছেক 

িলখেত হেব।  
 িতন  বিশ  িমেল যায় এমন একািধক ািণ  বা ািণেকাষ 

পাওয়া গেল স েলার মে  যেকােনা এক র নাম সই রাউে র 
‘বেলােতা আিম ক?’ ঘের লখাই যেথ । 

 িতন  বিশে র ব  িমেল যাওয়া রাউ  একািধকবার লখা যােব 
না। একই রাউে  একই বিশ  একািধকবার গ  করা যােব না। 
সে ে  নরায় ছ া েঁড় অ  বিশ  বেছ িনেত হেব। তেব িভ  

রাউে  একই বিশ  থাকা স ব।  
 সবেশেষ রণ ত ছক  অ াসাইনেম  িহেসেব জমা িদেত হেব। 
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2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_x©‡`i Rb¨ 

A¨vmvBb‡g›U  
 
 

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                       welq †KvW :  152                  ¯Íi: GmGmwm 

A v̈mvBb‡g›U 
b¤̂i, Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 
wk‡ivbvg 

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

 
1 

 
 
cÖ_g Aa¨vq: 
A_©vqb I 
e¨emvq A_©vqb 
 

Avw_©K 
e¨e¯’vc‡Ki 
wm×všÍ MÖn‡Yi 
†ÿ‡Î Zvui 
A_©vqb 
e¨e¯’vcbv 
welqK Ávb 
mnvqK -  
welqwUi   
†hŠw³KZv 
wbiƒcY 

 A_©vq‡bi msÁv 
eY©bv Ki‡Z cvi‡e 

 A_©vq‡bi ¸iæZ¡ 
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 Avw_©K e¨e ’̄vc‡Ki 
Kvh©vewj eY©bv 
Ki‡Z cvi‡e 

   A¨vmvBb‡g›U 
cÖYq‡b wb‡¤œv³ 
welq¸‡jv 250 
k‡ãi g‡a¨ 
avivevwnKfv‡e 
eY©bvc~e©K m¤úbœ 
Ki‡Z n‡e: 

 A_©vq‡bi aviYv  
 Kvievwi A_©vq‡bi 

¸iæZ¡ 
 Avw_©K e¨e ’̄vc‡Ki 

Kvh©vewj : 
(1) Avq wm×všÍ ev 

A_©vqb wm×všÍ 
(2) e¨q wm×všÍ ev 

wewb‡qvM wm×všÍ 
(3) Ab¨vb¨ wm×všÍ 

wb‡ ©̀kK cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤^i † ‹̄vi 4 3 2 1 
K) 

A_©vq‡bi 
aviYv 

 

D`vniYmn 
A_©vq‡bi aviYv 

h_vh_fv‡e e¨vL¨v 
Ki‡j 

D`vniYmn 
A_©vq‡bi aviYv  
e¨vL¨v Ki‡j 

D`vniY Qvov 
A_©vq‡bi aviYv 
e¨vL¨v Ki‡j 

A_©vq‡bi aviYv 
AvswkKfv‡e 
e¨vL¨v Ki‡j 

 

Kvievwi 
A_©vq‡bi 

¸iæZ¡ 
 

A_©vq‡bi 4wU 
¸iæZ¡ h_vh_fv‡e 

e¨vL¨v Ki‡j 

A_©vq‡bi 3wU 
¸iæZ¡ 

h_vh_fv‡e 
e¨vL¨v Ki‡j 

A_©vq‡bi 2wU 
¸iæZ¡ e¨vL¨v 

Ki‡j 

A_©vq‡bi 1wU 
¸iæZ¡ e¨vL¨v 

Ki‡j 
 

Avq wm×všÍ 
ev A_©vqb 

wm×všÍ 

D`vniYmn Avq 
wm×všÍ h_vh_fv‡e 

e¨vL¨v Ki‡j 

D`vniYmn Avq 
wm×v‡šÍi  e¨vL¨v 

cÖ`vb Ki‡j 

D`vniY Qvov 
Avq wm×v‡šÍi  
e¨vL¨v cÖ v̀b 

Ki‡j 

Avq wm×v‡šÍi 
AvswkK e¨vL¨v 

Ki‡j 
 

e¨q wm×všÍ 
ev wewb‡qvM 

wm×všÍ 

D`vniYmn e¨q 
wm×v‡šÍi h_vh_ 
e¨vL¨v Ki‡j 

D`vniYmn e¨q 
wm×v‡šÍi  e¨vL¨v 

Ki‡j 

D`vniY Qvov 
e¨q wm×v‡šÍi 
e¨vL¨v Ki‡j 

e¨q wm×v‡šÍi 
AvswkK e¨vL¨v 

Ki‡j 
 

Ab¨vb¨ 
wm×všÍ 

D`vniYmn 
Ab¨vb¨ wm×v‡šÍi 
h_vh_ e¨vL¨v 

Ki‡j 

D`vniYmn 
Ab¨vb¨ 

wm×v‡šÍi  e¨vL¨v 
Ki‡j 

D`vniY Qvov 
Ab¨vb¨ wm×v‡šÍi 

e¨vL¨v Ki‡j 

Ab¨vb¨ wm×v‡šÍi 
AvswkK e¨vL¨v 
cÖ`vb Ki‡j 

 

†gvU  
A¨vmvBb‡g‡›Ui Rb¨ eivÏK…Z b¤̂i:  20 

 

 

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

 

2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_x©‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U 

b¤̂‡ii e¨vwß gšÍe¨ 
16 - 20 AwZ DËg 
14 - 15 DËg 
10 - 13 fv‡jv 

0-9 AMÖMwZ cÖ‡qvRb 



welq: wdb¨vÝ I e¨vswKs                welq †KvW :   152                     Í̄i: GmGmwm 
A v̈mvBb‡g›U 

b¤̂i, Aa¨vq I 
Aa¨v‡qi 
wk‡ivbvg 

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

 
2 

 
 
Z…Zxq Aa¨vq: 
A‡_©i mgq 

g~j¨ 

 
wewb‡qvM 
wm×všÍ MÖn‡Y 
A‡_©i  
fwel¨r 
g~‡j¨i f‚wgKv 
wbiƒcY 
 

 A‡_©i mgq 
g~‡j¨i aviYv 
e¨vL¨v Ki‡Z 
cvi‡e 

 A‡_©i eZ©gvb 
g~j¨ I fwel¨r 
g~‡j¨i g‡a¨ 
m¤úK© wbY©q 
Ki‡Z cvi‡e 

 A‡_©i fwel¨r 
g~j¨ wbY©q K‡i 
wewb‡qvM wm×všÍ 
wb‡Z cvi‡e 

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 mgq 

g~‡j¨i aviYvi e¨vL¨v 
w`‡Z n‡e 

 D`vniYmn A‡_©i 
fwel¨r g~j¨ I evwl©K 
Pµe„w×KiY cÖwµqvi 
e¨vL¨v Ki‡Z n‡e 

 D`vniYmn eQ‡i 
GKvwaKevi 
Pµe„w×Ki‡Yi gva¨‡g 
fwel¨r g~j¨ wbY©‡qi 
cÖwµqv e¨vL¨v 

mgm¨v : 
GKRb PvKwiRxex Rwg 
weµq K‡i 10 jÿ 
UvKv †c‡jb| wZwb 5 
eQ‡ii Rb¨ UvKv¸‡jv 
2 wU e¨vs‡K ivL‡Z 
Pvb| GKwU e¨vs‡K 6 
jÿ UvKv Ges Ab¨ 
e¨vs‡K 4 jÿ UvKv 
ivL‡eb| GRb¨ X I 
Y ỳwU e¨vs‡K 
†hvMv‡hvM Ki‡j X 
e¨vsK 9%  Pµe„w× 
gybvdv Ges  Y e¨vsK 
8.50% mvßvwnK 

wb‡ ©̀kK cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤^i †¯‹vi 
4 3 2 1 

A‡_©i mgq 
g~‡j¨i aviYv 

 
 

D`vniYmn 
A‡_©i mgq 

g~‡j¨i aviYvi 
h_vh_ e¨vL v̈ 

Ki‡j 

D`vniYmn 
A‡_©i mgq 

g~‡j¨i aviYvi 
e¨vL¨v Ki‡j 

D`vniY Qvov 
A‡_©i mgq 

g~‡j¨i aviYvi 
e¨vL¨v Ki‡j 

 

A‡_©i mgq 
g~‡j¨i aviYv 
AvswkKfv‡e 
e¨vL¨v Ki‡j 

 

A‡_©i 
fwel¨r g~j¨ 

I 
Pµe„w×KiY 

cÖwµqv 
 

D`vniYmn 
A‡_©i fwel¨r 

g~j  ̈I 
Pµe„w×KiY 

cÖwµqvi h_vh_ 
e¨vL¨v Ki‡j 

D`vniYmn 
A‡_©i fwel¨r 

g~j¨ I 
Pµe„w×KiY 

cÖwµqvi  e¨vL¨v 
Ki‡j 

D`vniY Qvov 
A‡_©i fwel¨r 

g~j¨ I 
Pµe„w×KiY 

cÖwµqvi  
e¨vL¨v Ki‡j 

A‡_©i fwel¨r 
g~j  ̈I 

Pµe„w×KiY 
cÖwµqvi 

AvswkK e¨vL¨v 
Ki‡j 

 

evwl©K 
Pµe„w×KiY 

I eQ‡i 
GKvwaK 

Pµe„w×KiY 
 
 

D`vniYmn 
evwl©K 

Pµe„w×KiY I 
eQ‡i GKvwaK 
Pµe„w×KiY 

cÖwµqvi h_vh_ 
e¨vL¨v Ki‡j 

D`vniYmn 
evwl©K 

Pµe„w×KiY I 
eQ‡i GKvwaK 
Pµe„w×KiY 

cÖwµqvi e¨vL¨v 
Ki‡j 

D`vniY Qvov 
evwl©K 

Pµe„w×KiY I 
eQ‡i GKvwaK 
Pµe„w×KiY 

cÖwµqvi  
e¨vL¨v Ki‡j 

evwl©K 
Pµe„w×KiY I 
eQ‡i GKvwaK 
Pµe„w×KiY 

cÖwµqvi 
AvswkK e¨vL¨v 

Ki‡j 

 

evwl©K 
Pµe„w×KiY 

I eQ‡i 
GKvwaK 

Pµe„w×KiY 
K‡i A‡_©i 
fwel¨r g~j¨ 

wbY©q 

mgm¨vi 
Av‡jv‡K 

h_vh_ cÖwµqv 
AbymiY I m~Î 
cÖ‡qvM K‡i 
mwVK A‡_©i 
fwel¨r g~j¨ 
wbY©q Ki‡j 

mgm¨vi 
Av‡jv‡K h_vh_  
m~Î cÖ‡qvM K‡i 
mwVK A‡_©i 
fwel¨r g~j¨ 
wbY©q Ki‡j 

mgm¨vi 
Av‡jv‡K m~Î 
cÖ‡qvM K‡i  

A‡_©i fwel¨r 
g~j  ̈wbY©q 

Ki‡j 

mgm¨vi 
Av‡jv‡K  A‡_©i 

fwel¨r g~j¨ 
AvswkK wbY©q 

Ki‡j 

 

wewb‡qvM 
wm×všÍ MÖnY 

MvwYwZK 
djvdj I 

h_vh_ 
e¨vL¨vmn mwVK 

wm×všÍ MÖnY 
Ki‡j 

MvwYwZK 
djvd‡ji 

wfwË‡Z mwVK 
wm×všÍ MÖnY 

Ki‡j 

MvwYwZK 
djvdj Ges 
†Kv‡bv e¨vL¨v 
Qvov mwVK 
wm×všÍ MÖnY 

Ki‡j 

MvwYwZK 
djvdj Ges 
†Kv‡bv e¨vL¨v 

Qvov fzj  
wm×všÍ MÖnY 

Ki‡j 

 

  †gvU  

 



Pµe„w× gybvdv w`‡Z 
Pvq| GgZve ’̄vq †Kvb 
e¨vs‡K KZ UvKv 
ivL‡j AwaK jvfevb 
n‡eb Zv wb‡q wZwb 
wm×všÍnxbZvq fzM‡Qb| 
Zuvi wewb‡qvM wm×všÍ 
MÖn‡Yi Rb¨ †Zvgv‡K 
†hŠw³K civgk© w`‡Z 
n‡e| 

A¨vmvBb‡g‡›Ui Rb¨ eivÏK…Z b¤̂i :  20 
h_vh_- 80-100%,  AwaKvsk- 70-79%, AvswkK- 50-69%, h_vh_ nqwb- 49% Gi wb‡P 
 

 

b¤̂‡ii e¨vwß gšÍe¨ 
16 - 20 AwZ DËg 
14 - 15 DËg 
10 - 13 fv‡jv 

0-9 AMÖMwZ cÖ‡qvRb 
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িবষয়: পৗরনীিত ও  নাগিরকতা 
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welq: †cŠibxwZ I bvMwiKZv         welq †KvW: 140                   Í̄i: GmGmwm 
A¨vmvBb‡g›U 
b¤̂i, Aa¨vq 
I Aa¨v‡qi 
wk‡ivbvg 

A¨vmvBb‡g›U wkLbdj/ welqe ‘̄ wb‡ ©̀kbv 
(ms‡KZ/avc/cwiwa) 

g~j¨vqb wb‡`©kbv 
(iæweª·) 

 
gšÍe¨ 

১ 
 

cÖ_g Aa¨vq: 
†cŠibxwZ I 
bvMwiKZv 

 

eZ©gvb we‡k¦ wb‡¤œv³ 
cwievi e¨e¯’v †`Lv 
hvq- 
K) esk MYbv I 
†bZ…‡Z¡i wfwË‡Z 
wcZ…Zvwš¿K I 
gvZ…Zvwš¿K cwievi; 
 
L) cvwievwiK 
KvVv‡gvi wfwË‡Z 
GKK I †hŠ_ cwievi; 
 
M) ‰eevwnK m~‡Îi 
wfwË‡Z GKcZœxK, 
eûcZœxK I eûcwZ 
cwievi| 
 
evsjv‡`‡k we`¨gvb 
Dc‡iv³ cwievi 
e¨e ’̄vi g‡a¨ †Kvb 
†Kvb ai‡bi cwievi 
†`Lv hvq I ‡`‡k †Kb 
‡hŠ_ cwievi  n«vm 
cv‡”Q Ges GKK 
cwiev‡ii msL¨v e„w× 
cv‡”Q | GKwU Av`k© 
cwiev‡ii Kvh©vejx 
e¨vL¨vKiY| 

 
 পিরবার, সমাজ, 

রা  ও সরকােরর 
ধারণা া া 
করেত পারe 

 পিরবার, সমাজ 
রা  ও সরকােরর 
স ক িবে ষণ 
করেত পারe। 

 cvV¨cyšÍK/ wk¶K 
(‡gvevBj/AbjvB‡b)  
†hvMv‡hvM K‡i †bqv 
†h†Z cv‡i 

 cÖ‡qvR‡b B›Uvi‡bU 
†_‡KI  mnvqZv †bqv 
†h‡Z cv‡i 

  cwiev‡eii aib 
e¨vL¨v Ki‡Z n‡e 

  cwiev‡ii †kÖwYwefvM 
e¨vL¨v Ki‡Z n‡e 

  cwiev‡ii Kvhv©ewj 
e¨vL¨v Ki‡Z n‡e 

  †hŠ_ cwievi  n«vm 
Ges GKK cwiev†ii 
msL¨v e„w×i KviY 
e¨vL¨v Ki‡Z n‡e 

 Av`k© cwiev‡ii 
Kvh©vewj e¨vL¨v 
Ki‡Z n‡e 

 
 
 

wb‡ ©̀kK cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤̂i † ‹̄vi ৪ ৩ ২ ১ 

K) cwiev‡ii 
aib 

evsjv‡`‡k 
we`¨gvb cwievi 

e¨e ’̄vi g‡a¨ †Kvb 
†Kvb ai‡bi 

cwievi †`Lv hvq 
Zv স কভােব 

া া কেরেছ। 

  esk MYbv I 
†bZ…‡Z¡i wfwË‡Z  
Ges cvwievwiK 

KvVv‡gvi wfwË‡Z 
evsjv‡`‡k cwievi 

we`¨gvb e‡j 
া া কেরেছ। 

  esk MYbv I 
†bZ…‡Z¡i wfwË‡Z  wKsev 

cvwievwiK KvVv‡gvi 
wfwË‡Z A_ev ïay 
ˆeevwnK m¤ú‡K©i 
wfwË‡Z evsjv‡`‡k 

cwievi we`¨gvb e‡j 
া া কেরেছ। 

esk MYbv I †bZ…‡Z¡i 
wfwË‡Z, cvwievwiK 
KvVv‡gvi wfwË‡Z 

wKsev ˆeevwnK m~‡Îi 
wfwË‡Z we`¨gvb 

evsjv‡`‡ki cwievi 
e¨e ’̄vi †KvbwUB 

া া cv‡iwb। 

 

L) ‡hŠ_ cwievi  
n«vm Ges GKK 
cwiev†ii msL¨v 

e„w×i KviY 

‡`‡k †Kb ‡hŠ_ 
cwievi  n«vm 

cv‡”Q Ges GKK 
cwiev‡ii msL v̈ 
e„w× cv‡”Q Zv 

mwVKfv‡e e¨vL¨v 
K‡i‡Q| 

‡`‡k †Kb ‡hŠ_ 
cwievi  n«vm 

cv‡”Q Ges GKK 
cwiev‡ii msL¨v 
e„w× cv‡”Q Zvi 
AwaKvsk e¨vL¨v 
Ki‡Z †c‡i‡Q। 

‡`‡k †Kb ‡hŠ_ cwievi  
n«vm cv‡”Q Ges GKK 
cwiev‡ii msL¨v e„w× 
cv‡”Q Zv আংিশক 

e¨vL¨v Ki‡Z †c‡i‡Q । 

‡`‡k †Kb ‡hŠ_ 
cwievi  n«vm cv‡”Q 
Ges GKK cwiev‡ii 
msL¨v e„w× cv‡”Q Zvi 
aviYvMZ A¯úóZv 

i‡q‡Q। 

 

M)  Av`k© 
cwiev‡ii 
Kvh©vewj 

GKwU Av`k© 
cwievi mvaviYZ 

†h ai‡bi 
Kvh©vewj m¤úv`b 
K‡i Zv mwVKfv‡e 

e¨L¨v Ki‡Z 
‡c‡i‡Q| 

GKwU Av`k© 
cwievi mvaviYZ 

†h ai‡bi 
Kvh©vewj m¤úv`b 

K‡i Zvi 
AwaKvsk e¨vL¨v 
Ki‡Z ‡c‡i‡Q| 

GKwU Av`k© cwievi 
mvaviYZ †h ai‡bi 

Kvh©vewj m¤úv`b K‡i 
Zvi AvswkK e¨vL¨v 
Ki‡Z ‡c‡i‡Q| 

GKwU Av`k© cwievi 
mvaviYZ †h ai‡bi 

Kvh©vewj m¤úv`b K‡i 
‡m m¤ú‡K© A¯úó 
aviYv  i‡q‡Q| 

 

 †gvU  
eivÏK…Z b¤̂i: 12 

mwVKfv‡e- 80-100%, AwaKvsk- 60-79%, AvswkK- 40-59% 

 
 

 
 

ন েরর াি  ম  

10-12 অিত উ ম 
08-09 উ ম 
06-07 ভােলা 
0-05 অ গিত েয়াজন 
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  িবষয়: উ তর গিণত                                                               িবষয় কাড: 126                                       র: এসএসিস        
অ াসাইনেম  
ন র, অ ায় ও  

অ ােয়র 
িশেরানাম 

অ াসাইনেম  
 িশখনফল/িবষয়ব  িনেদশনা 

(সংেকত/ধাপ/পিরিধ) 
ায়ন িনেদশনা 
( ি ) ম  

01 
 

অ ায় একাদশ: 
ানা  

জ ািমিত 

িচে  এক  প েজর শীষিব েলা 
(−12, 10), (−4,−2), (6,−8), 
( , 3), (6, 8) এবং শীষিব েলা ঘিড়র 

ক টার িবপরীত িদেক আবিতত। 

 সমতেল কােতসীয় 
ানাে র ধারণা 
া া করেত পারেব। 

 ই  িব র ম বত  
র  িনণয় করেত 

পারেব। 
 সরলেরখার ঢােলর 

ধারণা া া করেত 
পারেব। 

 সরলেরখার সমীকরণ 
িনণয় করেত পারেব। 

 ানাে র মা েম 
ি েজর ফল 
িনণয় করেত পারেব। 

 িব পাতেনর মা েম 
ি জ ও চ জ 
সং া  জ ািমিতক 
অ ন করেত পারেব। 

ক)  ও  িব র সংেযাগ 
রখা  অে র ধনা ক 

িদেকর সােথ কত িডি  কাণ 
উৎপ  কের তা িনণয় কর। 

ি  ন র  
ক)   কােণর মান িনণয় 

 ঢাল িনণয় 

খ)  প েজর 
ফল 236 বগ একক 

হেল,  িব র ানা  িনণয় 
কর। 
 

খ)    িব র ানা  িনণয়  
  ফেলা র সমীকরণ িনণয় 
   সংবিলত ফল িনণয় 
  প জ র শীষিব েলার মা েম ফল 

িনণেয়র  িলখন 
গ)  িব র ানা  
(−2, 4) হেল, িবধামত 
একক িনেয়  চ জ  

ক এবং এর িত িনণয় 
কর। 

গ)    চ জ র নামকরণ 
  বা েলা ও কণ েয়র দঘ  িনণয় 
  এক  বা  অথবা এক  কেণর দঘ  িনণয় 
   চ জ  স কভােব অ ন 

ঘ) (ℎ, ) ও ( , ℎ) 
িব  ই  যথা েম  ও 

 রখার উপর অবি ত 
হেল,  সরলেরখার 
সমীকরণ িনণয় কর। 
 

ঘ)    রখার সমীকরণ িনণয় 
   ও  িব র ানা  িনণয় 
   ও  সরলেরখার সমীকরণ িনণয় 
  অথবা  সরলেরখার সমীকরণ িনণয় 

 মাট 14  
বরা ত ন র: ১৪ 

ন েরর াি  ম  
১১ - ১৪ অিত উ ম 
০৯ - ১০ উ ম 
০৭ - ০৮ ভােলা 
০০ - ০৬ অ গিত  েয়াজন 


