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

শ্রেশি: ১০ম শবষয়: বাাংলা 
 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) 
েন্তব্য 

2 evsjv kãMV‡bi 

Dcvq eY©bv Ges 

Ômvwn‡Z¨i iƒc I 

ixwZÕ Mí †_‡K 

mvwaZ kã we‡kølY  

 evsjv kãMV‡bi 

Dcvq¸‡jv eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e|    

1. DcmM©, cÖZ¨q I mgvm Ñ 

evsjv kãMV‡bi GB wZb Dcvq 

m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z n‡e|  

2. Ômvwn‡Z¨i iƒc I ixwZÕ cÖeÜ 

†_‡K DcmM© I cÖZ¨q mvwaZ 

kã kbv³ K‡i we‡kølY Ki‡Z 

n‡e  

3. Ômvwn‡Z¨i iƒc I ixwZÕ cÖeÜ 

†_‡K mgvm mvwaZ kã kbv³ 

K‡i we‡kølY Ki‡Z n‡e  

 

  

শনর্ে েিক 

পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 
4 ৩ ২ ১ ০ 

ক evsjv 

kãMV‡bi 

Dcvq eY©bv 

D`vniYmn 

wZbwU Dcv‡qi 

Zzjbv Ki‡Z 

cvi‡j 

wZbwU 

Dcvq 

eY©bv 

Ki‡Z 

cvi‡j 

`ywU Dcvq 

eY©bv 

Ki‡Z 

cvi‡j 

GKwU 

Dcvq 

eY©bv 

Ki‡Z 

cvi‡j 

 

 

  

খ Ômvwn‡Z¨i 

iƒc I ixwZÕ 

cÖeÜ †_‡K 

DcmM© I 

cÖZ¨q mvwaZ 

kã we‡kølY 

7-8wU kã 

we‡kølY Ki‡Z 

cvi‡j  

5-6wU 

kã 

we‡kølY 

Ki‡Z 

cvi‡j 

3-4wU 

kã 

we‡kølY  

Ki‡Z 

cvi‡j 

1-2wU 

kã 

we‡kølY 

Ki‡Z 

cvi‡j 

  

গ Ômvwn‡Z¨i 

iƒc I ixwZÕ 

cÖeÜ †_‡K 

mgvm mvwaZ 

kã we‡kølY 

4wU  kã 

we‡kølY Ki‡Z 

cvi‡j 

3wU kã 

we‡kølY  

Ki‡Z 

cvi‡j 

2wU kã 

we‡kølY 

Ki‡Z 

cvi‡j 

1wU kã 

we‡kølY 

Ki‡Z 

cvi‡j 

  

ঘ        

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১2 

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: ১০ম শবষয়: গশিত 
 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 
অ্যাসাইনর্েন্ট 

শিখনফল/ 

 শবষয়বস্তু 

শনর্ে েিনা 

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

েন্তব্য 

01 শির্রানাে: বৃত্ত সাংিান্ত উপপাদ্য প্রোি ও 

প্রর্য়াগ 

 

 

 

 

 

শচর্ত্র,  এবাং  

 

১। বৃত্ত সাংিান্ত উপপাদ্য 

প্রোি করর্ত পারর্ব। 

 

২। বৃত্ত সাংিান্ত শবশভন্ন 

সেস্যা সোর্ার্ন 

উপপাদ্যগুর্লা প্রর্য়াগ 

করর্ত পারর্ব। 

 

১)  

 প্রোি কর্রা শ্রয,  বৃত্তটির শ্রকন্দ্র।  

 (শত্রভুর্জর সব েসেতা ব্যবহার কর্র  শবন্দু 

হর্ত  শবন্দুগুর্লার দূরত্ব যাচাই 

করর্ব।) 

প্রশ্ন শনর্ে েিনা নম্বর  

1।  বৃত্তটির শ্রকন্দ্র  প্রোি  0২ 

 দুইটি শত্রভুজ সব েসে প্রোি 

0১ 

২) 

  শ্রকন্দ্রশবশিষ্ট বৃত্তটির  

হর্ল, প্রোি কর শ্রয,  

  

2।   প্রোি  04 

 শত্রভুজ দুইটি সব েসে প্রোি 03 

  প্রোি  02 

  এর অ্র্র্ েক প্রোি  01 

৩) 

 শ্রকন্দ্রশবশিষ্ট বৃত্তটির 

 এবাং 

  হর্ল,   এর 

োন শনি েয় কর্রা  | 

3।   এর োন শনি েয়  04 

 উৎপাের্ক শবর্েষি  03 

  এর শদ্বঘাত সেীকরি গঠন  02 

  এর োন শনি েয়  
01 

৪)  

 বৃত্তটির শ্রকন্দ্র এবাং  

হর্ল, প্রোি কর শ্রয,  একটি সেবাহু 

শত্রভুজ। 

4।    সেবাহু শত্রভুজ প্রোি 0৪ 

  এর োন শনি েয় ০৩ 

  এর োন শনি েয়  02 

 প্রর্য়াজনীয় অ্ঙ্কন  01 

                      শ্রোট    

 অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর 14  

 10 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 


