


Assigned Task and Assessment Criteria on the basis of  
Revised Syllabusdue to COVID-19, 2020 

 

Class: 6                      Subject: English 

 

Serial Unit and Title of 

the Lesson 

Assigned Tasks/Assignment Assessment Criteria  

 

2nd 

Assigned 

Task 

 

Lesson 7:  
Holding hands 

 

Lesson 8:  
Grocery shopping 

 

 

HW:  
Justify the title of the poem “Holding Hands”. (Write at least five 

sentences.) 

 

Assignment:  
Have you ever visited any grocery shop? Why did you go there 

and who with?  What did you see there? If you are yet to visit 

such a shop, what are the reasons behind? In that case narrate any 

of your shopping experience in 300 words. 

 

 

Teacher will check students’ ideas of 

content, language, organization of 

writing, Spelling, grammar, 

punctuation 

 

 

  



ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি অ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি  োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো 

 

কেভি: 6ষ্ঠ                                                                             ভবষয়: গভিি 

এ্যোসোইনতেতন্টি 

ক্রে 

অ্ধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি ভিতিোনোে ভনভদ েষ্টকৃি  োজ: এ্যোসোইনতেন্ট/সংভক্ষপ্ত উিি প্রশ্ন/সৃজনিীল প্রশ্ন/অ্ন্যোন্য  ে েপত্র  মূল্যোয়ন ভনতদ েি  

 

ভনর্ েোভিি  

 োজ-১ 

১ে অ্ধ্যোয়: 

১. স্বোিোভব  সংখ্যোি অ্ং পোিন 

২. কদিীয় ও আন্তজেোভি  িীভিতি 

অ্ং পোিন 

৩. কেৌভল  সংখ্যো, ক ৌভগ  সংখ্যো 

ও সহতেৌভল  সংখ্যো ভিভিি িি 

৪. সোর্োিি িগ্োংি ও দিভে  

িগ্োংতিি সিলী িি 

৫. ল.সো.গু ও গ.সো.গু ভনি েয় 

 

২য় অ্ধ্যোয়: 

১. অ্নুপোতিি র্োিিো 

২. ভবভিন্ন প্র োি অ্নুপোি (সিল 

অ্নুপোি, ব্যস্ত অ্নুপোি, ভেে 

অ্নুপোি) 

৩. অ্নুপোি ও িি িো ভহসোব 

৪. অ্নুপোিত  িি িোয় এ্বং 

িি িোত  অ্নুপোতি প্র োি 

প্রশ্ন: ০১ 

১২, ১৫, ২০, ৩৫ িোিটি সংখ্যো 

 ) সংখ্যোগুতলোি ল,সো,গু ভনি েয়  ি। 

খ) পাঁি অ্ংত ি ক োন ক্ষুদ্রিে সংখ্যো উপতিি সংখ্যোগুতলো দ্বোিো ভনিঃতিতষ ভবিোজয? 

গ) িোি অ্ংত ি ক োন বৃহিে সংখ্যোত  উপতিি সংখ্যোগুতলো ভদতয় িোগ  িতল প্রতিয বোি 

িোগতিষ ১০ হতব? 

 

প্রশ্ন: ০২ 

৩৫ ভেটোি লম্বো এ্ টি বাঁতিি 7
1

2

 ভেটোি  োতলো, 5
4

25

 ভেটোি লোল এ্বং 8
3

10

 ভেটোি হলুদ িং 

 িো হতলো। 

 ) সিল  ি: 7
1

2

 - 
4

7

 এ্ি  
7

8

 

খ) বাঁিটিি  ি অ্ংি িং  িো হতয়তে। 

গ) বাঁিটিি  ি অ্ংি িং  িো বোভ  িইল। 

 
প্রশ্ন: ০৩ 

দুইটি  ভিউটোতিি দোতেি অ্নুপোি ৩:২। প্রথেটিি দোে ৫৫০০০ টো ো হতল,  

 ) উদ্দীপত ি অ্নুপোিটিত  ব্যোস্ত অ্নুপোতি রুপোন্তি  ি। 

খ) ভদ্বিীয়  ভিউটোিটিি দোে  ি? 

গ) ভদ্বিীয়  ভিউটোতিি দোে ২০০০ টো ো কবভি হতল,  ভিউটোি দুইটিি দোতেি অ্নুপোি 

 ি? 

১.িোজয এ্ি সোতথ িোগফল ও 

িোগতিষ এ্ি সি ে ভনি েয়  তি 

সেস্যোি সেোর্োন  িতি পোিো। 

 
 
২. সোর্োিি িগ্োংি ব্যবহোি  তি 

সেস্যোি সেোর্োন  িতি পোিো। 

 
 
৩. অ্নুপোতিি র্োিিো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিো। 

 

 

 

 



ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি অ্যোসোইনতেন্ট /ভনর্ েোভিি  োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো 

 কেভি: 6ষ্ঠ                                                                            ভবষয়: কৃভষ ভিক্ষো 

এ্যোসোইনতেতন্টি 

ক্রে 

অ্ধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি ভিতিোনোে এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি  োজ মূল্যোয়ন ভনতদ েি  

 

ভনর্ েোভিি  

 োজ-১ 

1ে অ্ধ্যোয়:  

আেোতদি জীবতন কৃভষ 

 

• পোঠ-1 কৃভষি পভিভর্ ও পভিসি 

• পোঠ-2 ফসল, েৎস্য, পশু পোভখ  ও 

বনোয়ন 

2য় অ্ধ্যোয়:  

কৃভষ প্রযুভি ও  ন্ত্রপোভি 

 

• পোঠ-4 হস্ত িোভলি উন্নি  ন্ত্রপোভিি 

ব্যবহোি 

• পোঠ-5 িভি িোভলি কৃভষ  ন্ত্রপোভিি 

ব্যবহোি 

• পোঠ-9  োভন্ত্র  উৎপোদতন িোনীয় কৃভষ 

 ন্ত্রপোভি ও ব্যবহোি 

সংভক্ষপ্ত উিি প্রশ্ন: 

 ) কৃভষ ভবষয়  িথ্য কপতি ক োন উৎতসি ভব ল্প কনই, ক ন? 

খ) বনোয়ন  োত  বতল? 

গ) ভনতিি েত  5টি  তি েোঠ ফসল ও উদ্যোন ফসল এ্ি নোে ভলখ : 

 ফসতলি নোে 

উদ্যোন ফসল  

েোঠ ফসল  

ঘ) ভনতিি কৃভষ  োজগুতলো  িতি ক  স ল  ন্ত্রপোভি ব্যবহোি  িো হয় িো েত  

উতেখ  ি : 

 োতজি র্িন  ন্ত্রপোভি 

জভে িোষ  

বীজ বপন  

ঔষর্ ভেটোতনো  

ফসতলি েোতঠ কসি  

 

1)  )  

• ভবষয়বস্তুি র্োিিো  

• ভবষয়বস্তুি র্িিো সিত ে 

পোঠ্যপুস্তত ি আতলোত  সঠি  ব্যোখ্যো 

প্রদোন 

খ) 

• ভবষয়বস্তুি র্োিিো/সংঙ্গো 

• ভবষয়বস্তুি র্োিিোি ব্যোখ্যো 

গ) 

• সঠি  িথ্য সহ োতি ে  পূিি 

ঘ) 

•  োতজি র্িন অ্নু োয়ী সঠি  িথ্য  

  সহ োতি ে  পূিি 

 

 

 

 



ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি অ্যোসোইনতেন্ট /ভনর্ েোভিি  োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো 

 কেভি: 6ষ্ঠ                                                                            ভবষয়: গোহ েিয ভবজ্ঞোন 

এ্যোসোইনতেতন্টি 

ক্রে  

অ্ধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি 

ভিতিোনোে 

এ্যোসোইতেন্ট/ভনর্ েোভিি  োজ মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো 

 

ভনর্ েোভিি  

 োজ-১ 

প্রথে অ্ধ্যোয়:  

গৃহ ও গৃহ পভিতবতিি 

প্রোথভে  র্োিিো  

 

তৃিীয় অ্ধ্যোয়:  

গৃহ ব্যবিোপনো 

 

অ্ষ্টে অ্ধ্যোয়:  

খোদ্য, পুভষ্ট ও স্বোিয 

সংভক্ষপ্ত উিি প্রশ্ন: 

১। গৃহ  ী? গৃহ নো থো তল কিোেিো  ী  ী সেস্যোি সনু্মখীন হতব?  

২। গৃতহি পভিতবি িক্ষোয় ও কসৌন্দ ে বর্ েতন তুভে  ীিোতব ভূভে ো 

িোখতব?  

৩। সৃজনিীল প্রশ্ন:  ভিে সোতহব কেতয়ি ভবতয়ি অ্নুষ্ঠোন  ীিোতব 

সিন্ন  িতবন কসটো ভিন্তো  তি সবোইত   োজ বুভিতয় ভদতলন। ভ ন্তু 

ক   ীিোতব  োজ  িতে িোি ক োতনো কখাঁজ ভনতলন নো। ফতল  োতজি 

কিেন অ্গ্রগভিই হতলো নো। িখন িাঁি বড় িোই ভবষয়টি বুতি সবোি 

সোতথ আতলোিনো  তি অ্নুষ্ঠোনটি  ীিোতব খুব িোতলোিোতব কিষ  িো 

 োয় কস ভবষতয় সবোইত  বুভিতয় কখাঁজ খবি ভনতয় অ্নুষ্ঠোন কিষ 

 িতলন।  

গ)  ভিে সোতহব িাঁি কেতয়ি ভবতয়তি গৃহ ব্যবিোপনোি ক োন র্োপটি 

অ্নুসিি  তিনভন- ব্যোখ্যো  ি।   

ঘ)  ভিে সোতহতবি িোই ক  ভসদ্ধোন্ত ভনতয়ভেতলন কসটি  ী ঠি  ভেল? 

যুভিসহ োতি কিোেোি েিোেি দোও।  

৪। প্রভিতবদন তিভি: তুভে এ্  সপ্তোতহ প্রভিভদন স োল, দুপুি ও িোতি 

ক সব খোবোি গ্রহি  ি িো কিোেোি বয়স ও িোভহদো অ্নু োয়ী সঠি   ী 

নো পোঠ্যপুস্তত ি আতলোত  েন্তব্য  ি।  

১।  

‡ ভবষয়বস্তুি র্োিিো প্রদোন 

‡  েপতক্ষ ৫টি সেস্যো উতেখ 

২। 

‡ গৃহ পভিতবি িক্ষোয় ও কসৌন্দ েবর্ েতন ৫টি ভূভে ো উতেখ 

‡ ব্যোখ্যো প্রদোন 

৩।  ) 

‡ সঠি  র্োিিো (র্োপ) প্রদোন 

‡ পোঠ্যপুস্ত  ও উদ্দীপত ি আতলোত  র্োিিোি সঠি  ব্যোখ্যো প্রদোন 

খ) 

‡ ভবষয়বস্তুি সঠি  র্োিিো প্রদোন 

‡ পোঠ্যপুস্ত  ও উদ্দীপত ি আতলোত  র্োিিোি সঠি  ব্যোখ্যো প্রদোন 

‡ ভবষয়বস্তুি র্োিিোি আতলোত  সংতেষি/ভবতেষি/েন্তব্য প্রদোন 

৪। ভনতে প্রদি ে টি সঠি িোতব পূিি  তি সঠি  েন্তব্য  িতি হতব। 

ভদন স োল ভব োল 

১ে   

২য়    

৩য়    

৪থ ে    

৫ে    

৬ষ্ঠ    

৭ে    

ভিক্ষোথীি েন্তব্য: 

‡ ে টি পূিতি সঠি িো 

‡ িথ্য প্রদোতন সিিো 

‡ ভনর্ভ েল িথ্য উপিোপন 

‡ েন্তব্য প্রদোতন  থোথ েিো 



Assigned Task and Assessment criteria on the basis of                                                                                                                                   

Revised syllabus due to COVID-19, 2020 

 

 Class: 7               Subject: English 

Serial Unit and Title of the lesson Assigned Tasks/Assignment Assessment Criteria 

 

 

2nd 

Assigned 
Task 

 

 
Unit- 6 (Leisure) 
 Lesson-1 (A day in Zishan’s life) 
 
Lesson- 4 (Travelling by train-1) 
Lesson-5 (Travelling by Train-2)  

Assignment: 
Read the lesson 1 on “A day in Zishan’s life” (page no. 54) 
and make a daily routine accordingly for your own. Now try 
to follow your routine completely for the next three days 
without any gap. After three days, write on your note 
sheet/exercise book what you have really done for these 
three days and mention which portion of the routine you 
could not complete fully with practical reasons. 
Homework: 
1.Did you have any experience on a journey by train?  

• If yes, how was it? Write five/six sentences on it. 

• If no, which journey did you have and how was it? Write 
five/six sentences on it. 

 

 
Teacher will check 
students’ ideas of content, 
language, organization of 
writing, Spelling, grammar, 
punctuations 

 

 

  



ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি অ্যোসোইনতেন্ট /ভনর্ েোভিি  োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো 

 কেভি: ৭ে                                                                             ভবষয়: গভিি  

এ্যোসোইনতেতন্টি 

ক্রে 

অ্ধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি 

ভিতিোনোে 

ভনভদ েষ্টকৃি  োজ: এ্যোসোইনতেন্ট/সংভক্ষপ্ত উিি প্রশ্ন/সৃজনিীল প্রশ্ন/অ্ন্যোন্য  ে েপত্র  মূল্যোয়ন ভনতদ েি  

 

ভনর্ েোভিি  

 োজ-১  

 
প্রথে অ্ধ্যোয়: 

বগ েমূল, মূলদ ও অ্মূলদ 

সংখ্যো 

 

িতুথ ে অ্ধ্যোয়: 

বীজ গভিিীয় িোভিি গুি ও 

িোগ 

 

অ্ষ্টে অ্ধ্যোয়: 

সেোন্তিোল সিলতিখো 

 

 

সৃজনিীল প্রশ্ন: 

1। 

 
 
 

 

      ভিতত্র, BA ও CE কিখোদ্বয় পিস্পি সেোন্তিোল। 

 ( )   BAC ও      ACE এ্ি েতধ্য সি ে ভলখ। 

 (খ) কদখোও ক ,    BAC +    ABC =    ACD|  
         (গ)  প্রেোি  ি ক ,    ABC +    BCE  = দুই সেত োি। 
 

২। এ্ টি ভত্রর্ভতজি দুইটি বোহু a = 3.2 কস:ভে:, b = 4.5 কস:ভে: এ্বং    B = 30º 

 ( )  B এ্ি সেোন এ্ টি ক োি আঁ । 
 (খ) এ্ টি ভত্রর্ভজ আঁ   োি দুইবোহু a ও b এ্বং এ্তদি অ্ন্তভূ েি ক োি    B এ্ি সেোন হয় 

 (গ) এ্েন এ্ টি ভত্রর্ভজ আঁ   োি দুইটি বোহু a ও b এ্বং    B এ্ি ভবপিীি বোহু a হয়। 

সংভক্ষপ্ত প্রশ্ন: 

১। সংখ্যোি এ্ ত ি িোতন ক োন্ অ্ঙ্ক থো তল সংখ্যোটি পূি েবগ ে হতব নো? 

২। " " এ্ি বগ েসংখ্যোি এ্   িোতন  ৬  থো তল " " এ্ি এ্   িোতনি অ্ঙ্কটি  ী  ী হতি পোতি? 

৩। ২৪৩৩৬ সংখ্যোটিি বগ েমূল  ি অ্ঙ্ক ভবভিষ্ট ? 

৪। ২৪৫ সংখ্যোটিত  ক্ষুদ্রিে ক োন্ কেৌভল  সংখ্যো দ্বোিো গুি  িতল গুিফল পূি ে বগ ে হতব ? 

৫। সোভি সংখ্যো এ্বং সোভিতি তসন্য সংখ্যো সেোন কিতখ সোজোতল ১৮০০ জন তসন্য কথত    িজনত  

সভিতয় িোখতি হতব? 

৬।  x = -2 , y = 3 হতল (3x - 2y )  কথত   ( - 2x - 3y) এ্ি ভবতয়োগফতলি েোন  ি? 

৭।  ( 7x - 3 ) এ্বং ( 7x + 5 ) এ্ি গুিফল  ি?  

৮।  2a2 - 7ab + 6b2 ক  2a - 3b দ্বোিো িোগ  িতল িোগফল  ি হতব? 

৯।  2[ 6 - 3{ - 2 ( 4 - 3 )}] এ্ি সিল েোন  ি? 

১০।  x4 - 7x3 + 2x - 11 িোভিটিি x3 
এ্ি সহগ কথত  ধ্রুব  পতদি ভবতয়োগফতলি েোন  ি?  

 
১. এ্ োন্তি ও অ্নুরূপ ক োতিি র্োিিো 

ব্যবহোি  তি ভত্রর্ভতজি অ্ন্তি ও 

বভহিঃি ক োতিি সি ে ভনি েয়  িতি 

পোিো। 

 
২. প্রদি বোহু ও ক োি ব্যবহোি  তি 

ভত্রর্ভজ অ্ং ন  িতি পোিো। 

 
সংভক্ষপ্ত প্রশ্নিঃ 

বগ েমূতলি র্োিিো ব্যবহোি  তি 

সেস্যোি সেোর্োন  িতি পোিো। 

 

বীজগভিিীয় িোভিি গুি, িোগ  িতি 

পোিো। 

E A 

C B D 



ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি  োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো 

 কেভি: ৭ে                                                                            ভবষয়: কৃভষ ভিক্ষো  

এ্যোসোইন্টতেতন্টি

ক্রে 

অ্ধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি ভিতিোনোে এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি  োজ মূল্যোয়ন ভনতদ েি  

 

ভনর্ েোভিি  

 োজ-১ 

1ে অ্ধ্যোয়: 

কৃভষ ও আেোতদি সংস্কৃভি 

 

২য় অ্ধ্যোয়: 

কৃভষ প্রযুু্ভি 

পোঠ-1:  পোভনতসতিি প্রতয়োজনীয়িো 

ও  ো ে োভিিো 

পোঠ-2: কসি পদ্ধভি 

 

3য় অ্ধ্যোয়:  

কৃভষ উপ িি 

পোঠ-1: উভিতদি পুভষ্ট উপোদোন 

পোঠ-2: পুভষ্ট উপোদোতনি  োজ 

 

 

১. ( ) বোংলোতদতিি েোনুষত  েোতে িোতি বোঙোভল বলো হয় ক ন? 

(খ) এ্ টি সেোজ গঠন  িতি কৃভষ ভ িোতব ভূভে ো পোলন  তি? 

(গ) ভ িোতব কসতিি পোভন অ্পিয় হয়? 

ফলগোতেি কগোড়োয় এ্বং িো সবভজি কক্ষতি ক োন ক োন পদ্ধভিতি কসি 

কদওয়ো হয়? 

রুট সট  ও সোয়ন বলতি  ী বুি? 

(ঘ) 2টি সবুজ সোতিি নোে ভলখ 

 

সৃজনিীল প্রশ্ন: 

2. ভসয়োে িোি বোভড়তি েভিি গোে িোষ  তি। েভিি গোেগুতলো বোড়োি 

সোতথ সোতথ গোতেি পোিোি িঙ ভববি ে হতয় সেগ্র পোিোয় েভড়তয় পতড়। এ্ 

অ্বিো কদতখ ভসয়োতেি িোিো পভিভেি েোত্রোয় সোি প্রতয়োতগি পিোেি ে কদন। 

( )    

• ভসয়োতেি টতব ক োন পুভষ্ট উপ িতিি অ্িোব ঘতটতে? ব্যোখ্যো  ি। 

(খ) ভসয়োতেি িোিোি পিোেি ে মূল্যোয়ন  ি।  

 

1।  ) 

• ভবষয়বস্তু সিত ে র্োিিো প্রদোন 

• র্োিিোি সঠি  ব্যোখ্যো 

খ) 

• কৃভষি র্োিিো প্রদোন 

• র্োিিোি সঠি  ব্যোখ্যো 

গ) 

• পোভন ভনষ্কোিতনি র্োিিো 

• যুভিসংগি, ভনভূল ব্যোখ্যো 

ঘ) 

• ভবষয় বস্তুি র্োিিো 

• র্োিিোসমূতহি সঠি  ব্যোখ্যো 

ঙ) 

• সঠি  উদোহোিি প্রদোন 

 

2.  ) 

• ভবষয়বস্তুি র্োিিো (পুভষ্ট উপোদোন) 

• উদ্দীপত ি আতলোত  র্োিিোি সঠি  ব্যোখ্যো 

খ. 

• ভবষয়বস্তুি র্োিিো 

• উদ্দীপত ি আতলোত  র্োিিোি ব্যোখ্যো প্রদোন 

• ভবষয়বস্তুি র্োিিো সিত ে উদ্দীপত ি আতলোত  

সংতেষি/ভবতেষি/ভসদ্ধোন্ত গ্রহি 

 
 

 



ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ ভনর্ েোভিি  োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো 

 কেভি: ৭ে                                                                            ভবষয়: গোহ েিয ভবজ্ঞোন  

এ্যোসোইন্টতেতন্টি 

ক্রে 

অ্ধ্যোয় ও ভবষয় বস্তুি 

ভিতিোনোে 

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি  োজ মূল্যোয়ন ভনতদ েি  

 

 

ভনর্ েোভিি 

 োজ-১ 

1ে অ্ধ্যোয়:  

গৃহ ব্যবিোপনোি স্তি ও 

গৃহ সিদ 

সংভক্ষপ্ত প্রশ্ন: 

1.  

 ) সিতদি তবভিষ্টয অ্নু োয়ী কিোেোি পভিবোতিি সিদগুতলো ভিভিি  তিো। 

খ) অ্থ ে ভদতয় ক োন ক োন  োজগুতলো  িো  োয়? ব্যোখ্যো  তিো। 

গ) কিোেোি ঘি পভিপোটি ও পভিচ্ছন্ন িোখোি কক্ষতত্র  োজ সহজ িতিি ক োন 

 লোত ৌিলগুতলো অ্বলম্বন  িতব িো উতেখ  তিো। 

1.     ) 

• ভবষয়বস্তুি র্োিিো 

• প্র োিতিদ অ্নু োয়ী   েপতক্ষ 3টি  তি 

সিদ ভিভিি িি 

খ) 

• ভবষয়বস্তুি র্োিিো 

• ভবষয় বস্তুি  ো ে োভিিো ব্যোখ্যো 

গ) 

• ভবষয়বস্তুির্োিিো 

• র্োিিোি ব্যোখ্যো প্রদোন 

•  েপতক্ষ 3টি ক ৌিল উতেখ 

2য় অ্ধ্যোয়:  

গৃহ সোেগ্রী ক্রয় 

সৃজনিীল প্রশ্ন: 

 ভিে সোতহব িোড়োহুড়ো  তি কলখোপড়োি সোেগ্রী ক্রতয়ি জন্য বোজোতি কগতলন। বোজোি 

কথত  ভনতজ ভিন্তো  তি প্রতয়োজনীয় সোেগ্রী ক্রয়  তি আনতলন। বোভড়তি আসোি পি 

িাঁি কেতল কেল িোইতল ভিভন কেল ভদতি অ্সোেথ্যে হন। িোেোড়ো ভিভন ক  ক োিোনীি 

 লে কিতয়ভেতলন িো নো ভদতয় ভবতক্রিো িোত  ন ল ক োিোনীি  লে কদন।  লে 

কফিি ভদতি কগতল ভবতক্রিো িো কফিি ভনতি অ্স্বীকৃভি জোনোন। 

2. )  ভিে সোতহব ক্রতয়ি ক োন নীভি অ্নুসিি  তিনভন বতল তুভে েতন  তিো, ব্যোখ্যো 

 তিো। 

খ)  লে ভ নতি ভগতয় কিোিোি অ্ভর্ োি ক্ষুন্ন হতয়তে ভবতেষি  তিো। 

2.     ) 

•  ভবষয়বস্তুি র্োিিো 

• পোঠ্যপুস্ত  ও উদ্দীপত ি আতলোত  র্োিিোি 

সঠি  ব্যোখ্যো 

  খ) 

•   ভবষয়বস্তুি র্োিিো 

• পোঠ্যপুস্ত  ও উদ্দীপত ি আতলোত  র্োিিোি 

সঠি  ব্যোখ্যো 

• ভবষয়বস্তুি র্োিিো ব্যোখ্যো ও উদ্দীপত ি 

আতলোত  সংতেষি/ভবতেষি/ভসদ্ধোন্ত গ্রহি 



 ৩য় অ্ধ্যোয়: 

গৃহত  েতনোিে ও 

আ ষ েিীয়  িোি নীভি 

3. গৃহ সজ্জোি ভিল্পনীভি অ্নুসিতি ৫টি ভিত্র অ্ং ন  তি উজ্জ্বল িং-এ্ি প্রতয়োগ 

কদখোও। 

3.  

• অ্ং ন দক্ষিো ও ভনপূনিো 

• িতঙি  থোথ ে ব্যবহোি 

• পভিষ্কোি পভিচ্ছনিো 

 

৫ে অ্ধ্যোয়: 

ভিশুি ভব োতি কখলোধূলো 

সংভক্ষপ্ত প্রশ্ন: 

4. বিেেোন ভবশ্ব পভিভিভিতি তুভে ঘতিি বোইতি কবি হতি পোিতেো নো। িখ পূিতিি 

েোধ্যতে ভ িোতব কিোেোি বুভদ্ধেিো ও সৃজনিীল িোি ভব োি ঘটোতি পোতিো। 

4. 

• ভবষয়বস্তুি র্োিিো 

• ভবষয়বস্তুি র্োিিো সোতপতক্ষ  েপতক্ষ 5টি নোে 

উতেখ  তি ব্যোখ্যো প্রদোন 

 

  



Assigned Task, Assignment and Assessment Criteria on the basis of  
Revised Syllabus due to COVID-19, 2020 

 

 Class: 8               Subject: English 
  

Serial Unit and Title of the lesson Assigned Tasks/Assignment Assessment Criteria 

 

 

2nd 
Assigned 

Task 

Unit-5 Lesson-4 
 A Man Who Loves 
Trees 

HW: 
Kartik Poramanik is an inspiration for us. Do 
you agree? Why/Why not? 

In this writing task, teacher will check 
students’ language that they will use to 
connect their imagination with the 
content, ability to answer to the point, 
spelling, grammar, Punctuation 

Lesson-7 
The Truthful Dove-3 

HW:  
Why do you think that the title is appropriate for 
the story “The Truthful   dove”? 

Unit-7 Lesson-4 
 River Gypsies in 
Bangladesh (2) 

HW: 
Imagine there is a boat-school in your area to 
teach river gypsy children. Write a paragraph 
about how you can help the gypsy children swith 
learning. 
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 কেভি: ৮ে                ভবষয়: গভিি 

 

এ্যোসোইতেন্টি 

ক্রভে  

অ্ধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি ভিতিোনোে ভনভদ েষ্টকৃি  োজ: এ্যোসোইনতেন্ট/সংভক্ষপ্ত প্রশ্ন/সৃজনিীল প্রশ্ন/অ্ন্যোন্য  ে েপত্র মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো 

 

 
wbav©wiZ 
KvR-১ 

১ে অ্ধ্যোয়: 

• স্বোিোভব  সংখ্যোি প্যোটোন ে 

• জযোভেভি  প্যোটোন ে 

 

২য় অ্ধ্যোয়: 

• মুনোফো সংক্রোন্ত সেস্যো 

• িক্রবৃভদ্ধ মুনোফো 

 

৩য় অ্ধ্যোয়: 

• কেভি  পদ্ধভিতি পভিেোপ 

• কেভি  ও বৃটিি পভিেোতপি সি ে 

• িিল পদোতথ েি আয়িন পভিেোপ 

• কক্ষত্রফল পভিেোপ আয়িন   

 

প্রশ্ন: ০১ 

ভিতিোনোে: সেবোয় সভেভিি সঞ্চয় ভেতেি কক্ষতত্র সিল মুনোফো এ্বং িক্রবৃভদ্ধ মুনোফোি 

তুলনোমুল  পোথ ে য। 

সিল মুনোফোি কক্ষতত্র: 

১) সঞ্চয় ভেতেি মূলর্ন,  P = 15000 টো ো। 

২) সঞ্চয় ভেে পূি ে হওয়োি সেয় োল,  n = 3 বেি। 

৩) সঞ্চয় ভেতেি মুনোফোি হোি,  r = 9%। 

 . সঞ্চয় ভেতেি ভনভদ েষ্ট সেয় োল (৩ বেি) পি মুনোফোি পভিেোি,  I =  ি? 

খ. '২' নং র্োতপি ভনভদ েষ্ট সেয় োল পি সিল মুনোফোয়, মুনোফো - আসল,  A =  ি? 

 

িক্রবৃভদ্ধ মুনোফোি কক্ষতত্র: 

১) সঞ্চয় ভেতেি মূলর্ন,  P = 15000 টো ো। 

২) সঞ্চয় ভেে পূি ে হওয়োি সেয় োল,  n = 3 বেি। 

৩) সঞ্চয় ভেতেি মুনোফোি হোি,  r = 9%। 

 . ১ে বেিোতন্ত িক্র বৃভদ্ধ মূলর্ন (সূত্র উতেখসহ) =  ি? 

খ. ২য় বেিোতন্ত িক্র বৃভদ্ধ মূলর্ন (সূত্র উতেখসহ) =  ি? 

গ. ৩য় বেিোতন্ত িক্র বৃভদ্ধ মূলর্ন (সূত্র উতেখসহ) =  ি? 

ঘ. ভনভদ েষ্ট সেয় োল (৩ বেি পি) িক্রবৃভদ্ধ মুনোফো =  ি? 

ঙ. ভনভদ েষ্ট সেয় োল (৩ বেি পি) সিল মুনোফো ও িক্রবৃভদ্ধ মুনোফোি পোথ ে য ভনি েয়  ি। 

সিল মুনোফো ও িক্রবৃভদ্ধ মুনোফোি পোথ ে য ভনি েয়  ি। 

 সেবোয় সভেভিি সঞ্চয় ভেতেি কক্ষতত্র ক োন মুনোফো পদ্ধভি সুভবর্োজন  বতল তুভে 

েতন  ি। 

 

 

 
১. সিল মুনোফো ও িক্রবৃভদ্ধ মুনোফো 

সংক্রোন্ত বোস্তব সেস্যো সেোর্োন 

 িতি পোিো। 

 

 

 

সংভক্ষপ্ত প্রশ্ন: 

প্যোটোন ে ব্যোখ্যো  িতি পোিো এ্বং 

ভবভিন্ন এ্   ব্যবহোি  তি িিল 

পদোতথ েি ওজন ও আয়িন ভনি েয় 

 িতি পোিো। 



সংভক্ষপ্ত প্রশ্ন: 

১) ৬, ১১, ১৬, ২১, ........ প্যোটোন েটিি বীজগভিিীয় িোভি ভনি েয়  ি। 

২)                                     

 

এ্ি পিবিী ভিতত্রি  োঠিি সংখ্যো  ি হতব? ভিত্র আঁ । 

৩) এ্  ভেটোি  োত  বতল? 

৪) অ্ভর্  পভিেোি বস্তুি ওজন পভিেোতপি জন্য ব্যবহৃি কেভি  পদ্ধভিি দুটি এ্ ত ি 

নোে ভলখ। 

৫) ১০ এ্ ি =  ি বগ েভেটোি? 

৬) ১৬০ কসভন্টভেটোি =  ি ইভঞ্চ? 

৭) এ্ টি ঘতিি আয়িন ৭৬৮০০০ ঘন কস.ভে. এ্বং বোয়ু পোভনি তুলনোয় ০.০০১২৯ গুি 

িোিী হতল, ঘিটিতি বোয়ুি পভিেোি  ি ভ তলোগ্রোে? 
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 কেভি: ৮ে              ভবষয়: কৃভষ ভিক্ষো 

 

এ্যোসোইতেন্টি

ক্রভে  

অ্ধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি 

ভিতিোনোে 

এ্যোসোইতেন্ট/ভনর্ েোভিি  োজ মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো 

 

ভনর্ েোভিি 

 োজ-১ 

প্রথে অ্ধ্যোয়: 

বোংলোতদতিি কৃভষ ও 

আন্তজেোভি  কপ্রক্ষোপট 

 

ভদ্বিীয় অ্ধ্যোয়:  

কৃভষ প্রযুভি 

পোঠ-১: র্োন িোতষ গুটি 

ইউভিয়ো ব্যবহোি 

সংভক্ষপ্ত প্রশ্ন: 

১।  

 ) ভজ. এ্ে. ফসল বলতি ভ  বুি?  

খ) বোংলোতদি ও ভিতয়িনোে এ্ি কৃভষি তুলনো  ি।  

২।  

 ) ভগ্রন হোউস ক ৌিল বোস্তবোয়তনি িিেগুভল ভলখ?  

খ) দোনোদোি ইউভিয়োি পভিবতিে গুটি ইউভিয়ো ব্যবহোি সুভবর্োজন - 

ব্যোখ্যো  ি।  

১।  ) 

• ভবষয়বস্তুি র্োিিো 

• র্োিিোি সঠি  ব্যোখ্যো 

খ) 

•  েপতক্ষ ২টি ভবষতয়ি তুলনো সঠি িোতব উপিোপন 

• দুই কদতিি কৃভষি র্োিিো প্রদোন 

২।  ) 

• ভবষয়বস্তুি র্োিিো 

• ক ৌিল বোস্তবোয়তনি িিে উতেখ 

খ) 

• ২টি ভবষয়বস্তু সিত ে র্োিিো 

• ক োনটি সুভবর্োজন  িোি ব্যোখ্যো প্রদোন  
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 কেভি: ৮ে              ভবষয়: গোহ েিয ভবজ্ঞোন 

 

এ্যোসোইতেন্টি 

ক্রভে  

অ্ধ্যোয় ও ভবষয় বস্তুি ভিতিোনোে এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি  োজ মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো 

 

ভনর্ েোভিি 

 োজ-১ 

১ে অ্ধ্যোয়:  

গৃহসিতদি সুষ্ঠু ব্যবহোি 

পোঠ-১ গৃহসিদ 

পোঠ-২ সেয় ও িভিি পভি ল্পনো 

পোঠ-৩ অ্থ ে পভি ল্পনো 

পোঠ-৪ পভিবোতিি ক ৌথ সিতদি সুষ্ঠু ব্যবহোি 

১। কিোেোি পভিবোতিি আতয়ি সোতথ সঙ্গভি কিতখ 

কিোেোি কেোট কবোন বো িোইতয়ি জন্ম ভদতনি 

অ্নুষ্ঠোতনি পভি ল্পনো ও বোতজট প্রিয়ন  ি। 

১। 

• ভবষয়বস্তুি র্োিণুসমূহ 

• র্োিিোসমূতহি ব্যোখ্যো (মূল ভবষয়সহ) 

• সঠি  বোতজট প্রিয়ন 

২য় অ্ধ্যোয়:  

গৃহ পভিতবতি ভনিোপিো 

পোঠ-১ গৃহ পভিতবতি ভনিোপিো িক্ষোয়  িিীয় ও প্রোথভে  

ভিভ ৎসো 

পোঠ-২ ভবভিন্ন র্িতিি দুঘ েটনো 

পোঠ-৩ বড় দুঘ েটনো 

পোঠ-৪ হোড়ফোটো ও কিতঙ্গ  োওয়ো পোভনতি কডোবো, িভড়িোহি 

২। কিোেোি পভিবোতিি জন্য এ্ টি ফোস্ট এ্ইড 

বক্স তিভি  ি। 

২। 

• ভবষয়বস্তুি র্োিিো প্রদোন 

• স ল উপোদোন অ্ন্তভূ েি িি 

৩য় অ্ধ্যোয়:  

গৃতহ কিোগীি শুশ্রুষো 

পোঠ-১ কিোগীি  তক্ষি সোজসিঞ্জোে ও পভিেন্নিো 

পোঠ-২ কিোগীি িোিীভি  ও েোনভস   ত্ন 

৩। কিোগীি  ক্ষ পভিষ্কোি পভিেন্ন িোখোি 

প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো  ি। 

৩। 

•  েপতক্ষ ৫টি প্রতয়োজন উতেখ 

• ব্যোখ্যো প্রদোন 

৪থ ে অ্ধ্যোয়:  

বয়:সভি োল 

পোঠ-১ বয়:সভি  োতলি পভিবিেন 

পোঠ-২ বয়:সভিি পভিবিেতনি  োিি 

পোঠ-৩ বয়:সভি  োতল পভিবোতিি সোতথ খোপ-খোওয়োতনো 

৪। বয়:সভি োতলি পভিবিেন সিত ে জোনো 

প্রতয়োজন ক ন? এ্ সেয় স্কুতলি সোতথ খোপ-

খোওয়োতনোয় তুভে  ী  ী  িতি পোতিো? 

৪। 

• ভবষয়বস্তুি র্োিিো প্রদোন 

• ভবষয়বস্তুি র্োিিোি ব্যোখ্যোসহ  েপতক্ষ 

৩টি প্রতয়োজনীয়িো উতেখ 

• খোপ-খোওয়োতনোি  েপতক্ষ ৩টি উপোয় 

উতেখ 
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 কেভি: ৯ে               ভবষয়: ভবজ্ঞোন 

 

 

  

এ্যোসোইনতেতন্টি 

ক্রে 

অ্ধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি 

ভিতিোনোে 

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি  োজ মূল্যোয়ন ভনতদ েি  

 

ভনর্ েোভিি  

 োজ-২ 

 

৬ষ্ঠ অ্ধ্যোয়: 

পভলেোি 

 

িোন্ত ভডতসম্বি েোতসি এ্  স োতল স্কুতল  োভচ্ছতলো। িীি ভনবোিতনি জন্য কস এ্ ই সোতথ 

দুটি িোট ে পিতলো ভ ন্তু িোতি ও িোি িীি  েতলো নো। অ্থি ভিন েোস আতগ ও এ্ টি 

েোত্র িোট ে পতি কস স্কুতল ক ি। 

 . ভিিোি  োত  বতল? 

খ. নোইলনত  নন কসলুতলোভজ  িন্তু বলো হয় ক ন ব্যোখ্যো  ি।   

গ. িোন্তি ভ  র্িতনি  োপড় পিো উভিি ভেল ব্যোখ্যো  ি।  

ঘ. উভদ্দপত ি আতলোত  িোন্তি ভিন্ন র্িতিি অ্নুভূভি হওয়োি  োিন ভবতেষি  ি। 

• ভনর্ভ েল িথ্য ও যুভিসম্মি 

ব্যোখ্যো প্রদোন 

• প্রতশ্নি িোভহদো অ্নু োয়ী উিি 

প্রদোতনি সক্ষেিো 

• প্রতশ্নি অ্নুর্োবন ক্ষেিো 

• ভবষয়বস্তুি গিীিিো 

• প্রতয়োগ ক্ষেিো 
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 কেভি: ৯ে            ভবষয়: বোংলোতদি ও ভবশ্বপভিিয় 
 

এ্যোসোইনতেতন্টি 

ক্রে 

অ্ধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি ভিতিোনোে এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি  োজ মূল্যোয়ন ভনতদ েি  

 

 

ভনর্ েোভিি 

 োজ-২ 

দিে অ্ধ্যোয়:  

কট সই উন্নয়ন অ্িীষ্ট (এ্সভডভজ) 

• কট সই উন্নয়ন অ্িীষ্ট অ্জেতন 

অ্ংিীদোভিতেি গুরুে 

• কট সই উন্নয়ন অ্িীষ্ট অ্জেতনি 

সম্ভোব্য ফলোফল 

 

এ্ োদি অ্ধ্যোয়:  

জোিীয় সিদ ও অ্থ েননভি  ব্যবিো 

 

কিোেোি এ্লো োি সেভষ্টগি সিতদি এ্ টি িোভল ো 

তিভি  ি। িোভল োি ক  ক োতনো এ্ টি সিদ সংিক্ষি 

ও কট সই উন্নয়তন তুভে  ী র্িতনি ভূভে ো পোলন  িতি 

পোি িো বি েনো  ি। 

• সেসোেভয়  িথ্য ও খবিো খবি সিভ েি জ্ঞোন 

• ব্যভিগি অ্ভিজ্ঞিোি সেন্বয় 

• ইভিবোি  দৃভষ্টিভঙ্গি বভহিঃপ্র োি 

• সেস্যো সেোর্োতন দক্ষিো প্রতয়োগ 

• সৃজনিীল ভিন্তোি প্রতয়োগ 

• প্রতশ্নি িোভহদো অ্নু োয়ী র্োিোবোভহ  উিি প্রদোন 
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 কেভি: ৯ে            ভবষয়: িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি 

এ্যোসোইনতেতন্টি 

ক্রে 

অ্ধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি 

ভিতিোনোে 

ভনর্ েোিিকৃি  োজ: এ্যোসোইনতেন্ট/সংভক্ষপ্ত উিিপ্রশ্ন/সৃজনিীল প্রশ্ন/অ্ন্যোন্য মূল্যোয়ন ভনতদ েি  

 

ভনর্ েোভিি 

 োজ-১ 

 

প্রথে অ্ধ্যোয়: 

ই-লোভন েং 

 

বিেেোন  তিোনোি ন্যোয় পভিভিভি অ্থ েোৎ স্বোিোভব  কেভি  ো েক্রে পভিিোলনো সম্ভব 

নো হতলই-লোভন েং এ্ি সোহোতে ভনতয় ভিক্ষো  ো েক্রে  ীিোতব সিন্ন  িো সম্ভব? 

কিোেোি প্রস্তোবনো প্রভিতবদন আ োতি উপিোপন  ি। 

[প্রভিতবদতন  ো ভলখতি হতব- 

• ভূভে ো 

•  তিোনো োতল স্বোিোভব  কেভি  ো েক্রে িোলু নো িোখোি ক ৌভি িো 

• ই-লোভন েংএ্ি র্োিিো 

• ই-লোভন েংএ্ি সুভবর্োসমূহ 

• ই-লোভন েংবোস্তবোয়তনি কক্ষতত্র িযোতলঞ্জসমূহ 

• ই-লোভন েং এ্ি েোধ্যতে  োভিি দক্ষিো অ্জেন 

• স্বোিোভব  সেতয় ভিক্ষোয় সহোয়িো ভহতসতব ই-লোভন েং এ্ি সম্ভোবনো 

• উপসংহোি।] 

 

 

 

• ভবষয়বস্তু সিত ে র্োিিো 

• ভনর্ভ েল িথ্য ও যুভিসংগি ব্যোখ্যো প্রদোন 

• ব্যভিগি অ্ভিজ্ঞিোি সেন্বয় 

• িোভহদো অ্নু োয়ী উিি প্রদোতন সক্ষেিো 
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 কেভি: ৯ে             ভবষয়: িসোয়ন 

 

 

  

এ্যোসোইনতেতন্টি 

ক্রে 

অ্ধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি 

ভিতিোনোে 

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি  োজ মূল্যোয়ন ভনতদ েি  

ভনর্ েোভিি 

 োজ-২ 

িতুথ ে অ্ধ্যোয়: 

• প েোয় সোিভি 

 

ভনর্ েোভিি  োজ-২/এ্যোসোইনতেন্ট-২:  ১ কথত  ৩৬ প েন্ত কেৌল ভবভিষ্ট প েোয় সোিভি 

তিভি  তি ভবভিন্ন িংতয়ি েোধ্যতে ক্ষোি র্োতু, মৃৎক্ষোি র্োতু, মুদ্রো র্োতু, হযোতলোতজন, 

ভনভিয় গ্যোস ও অ্বিোন্তি র্োতুসমূহ ভিভিি  ি। 

 

(১) সঠি  িোতব ক্ষোি র্োতু, মৃৎক্ষোি র্োতু, 

মুদ্রো র্োতু, হযোতলো কজন, ভনভিয় গ্যোস ও 

অ্বিোন্তি র্োতু সমূহ ভিভিি িি 
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 কেভি: ৯ে           ভবষয়: বোংলোতদতিি ইভিহোস ও ভবশ্ব সিযিো 

এ্যোসোইনতেতন্টি 

ক্রে 

অ্ধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি ভিতিোনোে এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি  োজ মূল্যোয়ন ভনতদ েি  

 

ভনর্ েোভিি 

 োজ-২ 

িতুথ ে অ্ধ্যোয়:  

প্রোিীন বোংলোি িোজননভি  ইভিহোস (ভিষ্ট পূব েোব্দ 

326-1204 ভিষ্টোব্দ) (প্রোিীন বোংলোি গুরুেপূি ে 

িোজবংি ও িোসন ব্যবিো) 

 

ষষ্ঠ অ্ধ্যোয়:  

েধ্যযুতগি বোংলোি িোজননভি  ইভিহোস (1204-

1757 ভিষ্টোব্দ) (বোংলোয় মুসলেোন িোসতনি সূিনো) 

 

প্রোিীন ও েধ্যযুতগি গুরুেপূি ে িোজবংি ও িোসন 

ব্যবিোি এ্ টি তুলনোমূল  ভবতেষি  ি। 

1. ভবষয়বস্তুি সঠি িো 

2. প্রতশ্নি ভনতদ েিনো অ্নু োয়ী র্োিোবোভহ িোতব উিতিি 

ভেল/অ্ভেল ভিভিি িি 

3. ভনর্ভ েলিোতব িব্দ ও বো য ব্যবহোতিি সক্ষেিো 

4. যুভি ও িথ্য প্রদি েতনি সক্ষেিো 
5. ভনজস্ব েিোেি প্রদোতনি সক্ষেিো 
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 কেভি: ৯ে            ভবষয়: ব্যবসোয় উতদ্যোগ 

এ্যোসোইনতেতন্টি 

ক্রে 

অ্ধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি ভিতিোনোে এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি  োজ (সংভক্ষপ্ত উিি প্রশ্ন/সৃজনিীল 

প্রশ্ন/এ্যোসোইনতেন্ট/অ্ন্যোন্য 

মূল্যোয়ন ভনতদ েি  

 

ভনর্ েোভিি  

 োজ-২ 

তৃিীয় অ্ধ্যোয়:  

আত্ম ে েসংিোন 

 

িতুেথ অ্ধ্যোয়:  

েোভল োনোি ভিভিতি ব্যবসোয় 

 

পঞ্চে অ্ধ্যোয়:  

ব্যবসোতয়ি আইনগি ভদ  

 

ভনেভলভখি প্রশ্নগুতলো সংভক্ষপ্ত উিি দোও- 

 . আত্ম ে েসংিোন  ী? 

খ. এ্  েোভল োনো ব্যবসোতয়ি 5টি উপযুি কক্ষতত্রি নোে ভলখ? 

গ. ‘চুভি অ্ংিীদোভি ব্যবসোতয়ি মূল ভিভি ’-5টি বোত য উিি 

ভলখ। 

ঘ)  ভপিোইট  োত  বতল? 

 

 .  

• ভবষয়বস্তুি জ্ঞোন 

• পোঠ্যপুস্তত ি সংভেষ্টিো 

খ.  

• ৫টি উপযুি কক্ষতত্রি নোতেি সঠি িো 

• পোঠ্যপুস্ত  বো ভনজস্ব অ্ভিজ্ঞিো প্র োতিি সক্ষেিো 

গ.  

• ভবষয়বস্তুি জ্ঞোন 

• চুভি ক ন অ্ংিীদোভি ব্যবসোতয়ি মূল ভিভি িোি 

যুভিসংগি ব্যোখ্যো 

ঘ.  

• ভবষয়বস্তুি জ্ঞোন 

• ভনর্ভ েল িথ্য 

 

 

 

 


