
 

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

 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 



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

 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 

 

 

  



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

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

 

 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 িি 

 



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

 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 

 

  



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

 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 

 

 

 

 


