
 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. 

 

  



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

 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? 

 



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

 

 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  

 

 

  



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

 

 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 

 

 


