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

শ্রেশি: ৯ম শবষয়: বাাংলা 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 

শিখনফল/ 

শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) 
েন্তব্য 

1 ÔmyfvÕ Mí 

Abymi‡Y we‡kl 

Pvwn`vm¤úbœ 

gvby‡li 

ms‡e`bkxjZv I 

Abyf~wZ cÖeYZv 

we‡kølY 

 we‡kl 

Pvwn`vm¤úbœ 

gvby‡li cÖwZ 

ms‡e`bkxj 

nIqvi ¸iæZ¡ 

e¨³ Ki‡Z 

cvi‡e| 

 

1. myfv Zvi cwievi I mgvR 

†_‡K †h AvPiY †c‡q‡Q 

Zvi eY©bv Ki‡Z n‡e 

2. myfvi cÖwZ cwievi I 

mgv‡Ri AvPiY †hgb 

nIqv cÖ‡qvRb Zvi weeiY 

w`‡Z n‡e 

3. GKRb we‡kl 

Pvwn`vm¤úbœ gvby‡li †e‡o 

IVvi cÖwZeÜKZvmg~n 

(†Zvgvi ev cwiev‡ii 

A_ev cwiwPZ Kv‡iv) 

e¨vL¨v Ki‡Z n‡e 

4. ÔGKRb we‡kl 

Pvwn`vm¤úbœ gvby‡liI 

ms‡e`bkxj I Abyf~wZcÖeY 

gb Av‡Q|Õ Ñ gšÍe¨wU myfv 

I †Zvgvi ev cwiev‡ii 

A_ev cwiwPZ Kv‡iv we‡kl 

Pvwn`vm¤úbœ gvby‡li 

cwi‡cÖwÿ‡Z we‡kølY Ki‡Z 

n‡e 

শনর্ে েিক 

পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 
4 ৩ ২ ১ ০ 

ক myfvi cÖwZ 

AvPiY  

- - weiƒc AvPiY 

kbv³ K‡i 

e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡j 

weiƒc AvPiY 

kbv³ Ki‡Z 

cvi‡j 

 

 

 

 

খ cÖZ¨vwkZ 

BwZevPK 

AvPiY  

- cÖZ¨vwkZ 

BwZevPK AvPiY 

we‡kølY Ki‡Z 

cvi‡j 

cÖZ¨vwkZ 

BwZevPK 

AvPiY e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡j 

cÖZ¨vwkZ 

BwZevPK 

AvPiY D‡jøL 

Ki‡Z cvi‡j 

  

গ †Pbv/Rvbv 

GKRb we‡kl 

Pvwn`vm¤úbœ 

gvby‡li †e‡o 

IVvi 

cÖwZeÜKZv 

7-8wU 

cÖwZeÜKZv 

D‡jøLc~e©K 

e¨vL¨v 

Ki‡Z 

cvi‡j 

5-6wU 

cÖwZeÜKZv 

D‡jøLc~e©K e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡j 

3-4wU 

cÖwZeÜKZv 

D‡jøLc~e©K 

e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡j 

1-2wU 

cÖwZeÜKZv 

D‡jøL Ki‡Z 

cvi‡j 

 

 

 

 

ঘ myfv I 

wkÿv_©xi ev 

cwiev‡ii 

A_ev cwiwPZ 

Kv‡iv we‡kl 

Pvwn`vm¤úbœ 

gvby‡li 

ms‡e`bkxj 

I 

Abyf‚wZcÖeY 

g‡bi cwiPq 

- gvbyl, mgvR I 

cwi‡ek-cÖK…wZi 

mv‡c‡ÿ myfvi 

ms‡ebkxj g‡bi 

m‡½ wkÿv_©xi ev 

cwiev‡ii A_ev 

cwiwPZ Kv‡iv 

we‡kl 

Pvwn`vm¤úbœ 

gvby‡li Av‡eM-

Abyf‚wZi Zzjbv 

Ki‡Z cvi‡j 

gvbyl I mgv‡Ri 

mv‡c‡ÿ myfvi 

ms‡ebkxj 

g‡bi m‡½ 

wkÿv_©xi ev 

cwiev‡ii A_ev 

cwiwPZ Kv‡iv 

we‡kl 

Pvwn`vm¤úbœ 

gvby‡li Av‡eM-

AbyfywZi Zzjbv 

Ki‡Z cvi‡j 

myfv I 

wkÿv_©xi ev 

cwiev‡ii 

A_ev cwiwPZ 

Kv‡iv we‡kl 

Pvwn`vm¤úbœ 

gvby‡li 

Av‡eM-

AbyfywZ D‡jøL 

Ki‡Z cvi‡j 

  

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: ৯ম শবষয়: গশিত 
 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 
অ্যাসাইনর্েন্ট 

শিখনফল/ 

 শবষয়বস্তু 

শনর্ে েিনা 

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

েন্তব্য 

01 শির্রানাে: ‡mU I dvskb msµvšÍ mgm¨v  

  

 

abvZœK c~Y© msL¨v Ges 

}; 

 

    Ges 

}; 

 

 . 

 

 

 

অ্ধ্যায় -২ 

(শ্রসট ও ফাাংিন) 

 শ্রসট ও উপর্সর্টর 

র্ারিা ব্যাখ্যা কর্র 

প্রতীর্কর সাহার্ে 

প্রকাি করর্ত পারর্ব। 

 শ্রসট প্রকার্ির পদ্ধশত 

বি েনা করর্ত পারর্ব। 

 িশক্ত শ্রসট ব্যাখ্যা 

করর্ত এবাং দুই ও 

শতন সেস্যশবশিষ্ট 

শ্রসর্টর িশক্ত শ্রসট 

গঠন করর্ত পারর্ব। 

 িের্জাড় ও  

কার্তেসীয়  গুিজ 

ব্যাখ্যা করর্ত পারর্ব। 

  Aš̂q I dvskb 

e¨vL¨v Ki‡Z I MVb 

Ki‡Z cvi‡e 

 

১)   ‡mUwU‡K ZvwjKv c×wZ‡Z cÖKvk 

Ki|  

প্রশ্ন 
শনর্ে েিনা 

নম্বর  

1। 
 ZvwjKv c×wZ‡Z cÖKvk 

0২ 

 Dcv`vb wPwýZKiY 
0১ 

২)  wbY©q K‡i †`LvI †h,  

 Gi Dcv`vb msL¨v  ‡K mg_©b K‡i| 

2। 
 Dcv`vb msL¨vi mgZv †`Lv‡bv 

 

04 

wbw`©óKiY 
03 

  wbY©q  02 

   wbY©q 01 

৩)  

Ges  ‡mUwU‡K ZvwjKv 

c×wZ‡Z cÖKvk Ki |  

3।     wbY©q 
03 

  ‡m‡U  I  Gi Dcv`vb 

wPwýZKiY 

02 

  ‡m‡U  A_ev  Gi Dcv`vb 

wPwýZKiY 

 01 

৪)   Gi gvb wbY©q Ki| 

4।   মান নির্ণয় ০৩ 

 dvsk‡bi gvb emv‡bv 
02 

 wbY©q 

 01 

  

 †gvU  

 

 অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর 

12 

 

 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 


