
২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট বা শনর্ োশরত কাজ ও মূল্যায়ন শনর্ে েিনা 

শ্রেশি: ৭ম শবষয়: বাাংলা 
 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/ শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) 
মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

১ সোজ ও সভযতা 

গঠর্ন েেজীবী 

োনুর্ষর অ্বোন। 

শিখনফল: ২৪.১ 

আর্থ ে-সাোশজক শ্রপিা 

শ্রগাষ্ঠীর অ্বোন বি েনা 

করর্ত পারর্ব। 

শনর্ে েিনা: 

 পাঠ্যবই শ্রর্থর্ক ‘কুশল-েজুর’ 

কশবতা পড়র্ত হর্ব। 

 একজন েেজীবী োনুর্ষর 

সাক্ষাৎকার শ্রনওয়ার োধ্যর্ে 

তথ্য সাংগ্রহ করর্ত হর্ব।  

 

কার্জর র্াপ: 

 েেজীবী োনুর্ষর পশরচয় শের্ত 

হর্ব।  

 শবশভন্ন শ্রপিার োনুর্ষর তাশলকা 

ততশর করর্ত হর্ব। 

 সাক্ষাৎকার্রর শভশত্তর্ত একজন 

েেজীবী োনুর্ষর জীবন-

যাপর্নর শবররি শলখর্ত হর্ব।  

 সোজ ও সভযতা শনে োর্ি 

েেজীবী োনুর্ষর অ্বোন শনর্য় 

শলখর্ত হর্ব।  

 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

৩ ২ ১ ০ 

ক েেজীবীর পশরচয় - শ্রপিার 

সর্ে ের্ের 

সম্পকে 

শনর্ে েি 

করর্ত পারা 

সার্ারিভার্ব 

পশরচয় শের্ত 

পারা 

 

 

  

খ শবশভন্ন শ্রপিার 

োনুর্ষর তাশলকা 

ততশর 

- ৫ শকাংবা 

এর শ্রবশি 

শ্রপিার 

উর্েখ 

করর্ত পারা 

১ শ্রর্থর্ক ৪টি 

শ্রপিার উর্েখ 

করর্ত পারা 

  

গ একজন েেজীবী 

োনুর্ষর জীবন-

যাপর্নর শবররি 

জীবন-যাপর্নর 

সর্ে েেজীবীর 

চাশহো তুর্ল 

র্রর্ত পারা 

জীবন-

যাপর্নর পূি ে 

শববরি 

শের্ত পারা  

জীবন-যাপর্নর 

শকছু শবরবি 

শের্ত পারা 

  

ঘ সোজ ও সভযতা 

শনে োর্ি েেজীবী 

োনুর্ষর অ্বোন 

সোজ ও 

সভযতার 

অ্গ্রসরতার 

সর্ে েেজীবী 

োনুর্ষর 

অ্বোন যুক্ত 

করর্ত পারা  

েেজীবী 

োনুর্ষর দু-

শতনটি 

অ্বোন 

শলখর্ত 

পারা 

েেজীবী 

োনুর্ষর অ্ন্তত 

একটি অ্বোন 

শলখর্ত পারা 

  

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১০ 

১০ নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  

 

 

 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

৮-১০     অ্শত উত্তে 

৬-৭.৯ উত্তে 

৪-৫.৯ ভার্লা 

৪-এর কে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট বা শনর্ োশরত কাজ ও মূল্যায়ন শনর্ে েিনা 

শ্রেশি: ৭ম শবষয়: গশিত 
 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা (র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) 
মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

01 প্রর্থে অ্ধ্যায়ঃ 

(মূলে ও অ্মূলে 

সাংখ্যা) 

 

মূলে ও অ্মূলে 

সাংখ্যার র্ারিা 

এবাং শবশভন্ন 

র্রর্ির সাংখ্যার 

বগ েমূল শনি েয় 

 

 

১. মূলে ও অ্মূলে 

সাংখ্যা িনাক্ত 

করর্ত পারর্ব 

 

২. উৎপােক ও 

ভাগ প্রশিয়ার 

োধ্যর্ে বগ েমূল 

শনি েয় করর্ত 

পারর্ব 

 

৩. সাংখ্যার বগ েমূল 

শনি েয় পদ্ধশতগুর্লা 

প্রর্য়াগ কর্র বাস্তব 

জীবর্ন সেস্যার 

সোর্ান করর্ত 

পারর্ব 

আশেনা শ্রবগে উচ্চ শবদ্যালর্য়র 

১০৮০ জন শিক্ষার্থীর্ের 

প্রাতযশহক সোর্বর্ি সাজার্ত 

শগর্য় শিক্ষক শ্রেখর্লন তার্েরর্ক 

বগ োকার্র সাজার্না যায় না। 

ক. , ০, ৫,  

মূলে ও অ্মূলে সাংখ্যা শচশিত 

কর্র কারি শলখ। 

 

খ. কেপর্ক্ষ কতজন শিক্ষার্থী 

শ্রযাগ শের্ল শিক্ষার্থীর েলর্ক 

বগ োকার্র সাজার্না যার্ব?  

 

গ. শিক্ষার্থী সাংখ্যার্ক শ্রকান 

ক্ষুদ্রতে পূি ে সাংখ্যা দ্বারা ভাগ 

করর্ল ভাগফল পূি েবগ ে সাংখ্যা 

হর্ব? 

 

ঘ. শিক্ষার্থী সাংখ্যার্ক দুই 

েিশেক স্থান পয েন্ত বগ েমূল শনি েয় 

কর। 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 0 

ক মূলে ও অ্মূলে 

সাংখ্যা কারিসহ 

শচশিতকরি 

- মূলে ও অ্মূলে 

সাংখ্যা হওয়ার 

কারি শলখর্ত 

পারর্ল 

সবগুর্লা 

মূলে ও 

অ্মূলে 

সাংখ্যা 

শচশিত 

করর্ত 

পারর্ল 

শ্রযর্কার্না দুইটি 

মূলে বা অ্মূলে 

সাংখ্যা শচশিত 

করর্ত পারর্ল 

  

খ বগ োকার্র সাজার্নার 

োধ্যর্ে নতুন 

শিক্ষার্থী সাংখ্যা 

শনি েয় 

- শনর্ি েয় শিক্ষার্থী 

সাংখ্যা শনি েয় 

করর্ত পারর্ল 

বগ েমূল 

শনি েয় 

করর্ত 

পারর্ল 

বগ েমূল শনর্ি েয়র 

কাঠার্ো 

সঠিকভার্ব 

শলখর্ত পারর্ল 

  

গ বগ েমূল শনি ের্য়র 

পদ্ধশত ব্যবহার কর্র 

শনর্ি েয় ক্ষুদ্রতে পূি ে 

সাংখ্যাটি শনি েয়  

- ক্ষুদ্রতে পূি ে 

সাংখ্যাটি শনি েয় 

করর্ত পারর্ল 

বগ েমূল 

শনি েয় 

করর্ত 

পারর্ল 

বগ েমূল শনর্ি েয়র 

কাঠার্ো 

সঠিকভার্ব 

শলখর্ত পারর্ল 

  

ঘ ভাগ প্রশিয়ায় 

বগ েমূল শনি েয় 

বগ েমূল দুই 

েিশেক স্থান 

পয েন্ত (আসন্ন) 

শনি েয় করর্ত 

পারর্ল 

বগ েমূল শতন 

েিশেক স্থান 

পয েন্ত শনি েয় 

করর্ত পারর্ল 

বগ েমূর্লর 

কাঠার্ো 

সঠিক 

র্থাকর্ল 

বগ েমূল শনি ের্য়র 

শ্রজাড়া 

অ্ঙ্কগুর্লা 

সঠিকভার্ব 

শের্ত পারর্ল 

  

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১৩ 

10 নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

8-10     অ্শত উত্তে 

6-7.9 উত্তে 

4-5.9 ভার্লা 

4 এর কে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 


