2022 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
welq: MwYZ
এ্যাসাইনমেন্টনম্বর
03

welq †KvW: 109
শিখনফল/
শিষয়িস্তু
েম্পাস ব্যিহার ১। প্রদত্ত উপাত্ত ব্যিহার
েমর চতুর্ভেজ,
ট্রাশপশজয়াে অঙ্কন
ও
পোণ
েরমত পারমি।

এ্যাসাইনমেন্ট
 পপশিল
েমর

আঁে।
 পতাোর আয়তাোর পড়ার
পেশিলটির দদর্ঘ েয ও প্রস্থ ২। প্রদত্ত উপাত্ত ব্যিহার
পশরোপ েমর শলশপিদ্ধ ের। েমর শির্ভজ অঙ্কন
েরমত পারমি।

শনমদ েিনা
(সংমেত/ধাপ/পশরশধ)
১। এ্খন এ্েটি ট্রাশপশজয়াে আকৃশত পেশিমলর উপশর প্রশ্ন
তমলর আনুপাশতে শচি আঁে যার সোন্তরাল িাহু দুইটি 1।
হমি পতাোর আয়তাোর পড়ার পেশিমলর দদর্ঘ েয ও প্রস্থ
এ্র সোন এ্িং ট্রাশপশজয়ামের ক্ষুদ্রতর িাহু (পেশিমলর
প্রস্থ) সংলগ্ন দুইটি পোমণর এ্েটি হমি
এ্র সম্পূরে
এ্িং অপরটি
হমি।
(পাঠ্যিই এ্র উদাহরণ ৩ (পৃষ্ঠা নম্বর – ১৪৭) সাহায্য
শনমি। প্রময়াজমন ক্ষুদ্রতর িাহুমে িশধ েত েমর বৃহত্তে িাহু
পেমে তার উপর এ্েটি সাোন্তশরে এঁমে পচষ্ঠা েরমি।)
২।
এ্েটি চতুর্ভেমজর আনুপাশতে শচি আঁে। 2।
পযখামন
= পেশিমলর দদর্ঘ েয,
= পেশিমলর প্রস্থ,
এ্িং
(পাঠ্যিই এ্র অনুিীলনী ৭.২ এ্র ১১ নম্বরমে অনুসরণ
েরমি।)

¯Íi: GmGmwm






নম্বররর ব্যোপ্তি
11-13
10-11
07-09
00-06

ন্তব্য
অপ্তত উত্ত
উত্ত
ভোর ো
অগ্রগপ্তত প্রর োজন

শনমদ েিনা
সঠিে শচশিত শচি অঙ্কন
ভূশে িরাির বৃহত্তর িাহু স্থাপন েমর তার
উভয় প্রামন্ত সোন্তরাল পরখা অঙ্কন
ক্ষুদ্রতর িাহুমত শনমদ েশিত পোণ অঙ্কন
সঠিে উপামত্তর উপস্থাপন

নম্বর
05
04
03

02
 পোণ শতনটির েেপমে দুইটির সঠিে 01
অঙ্কন
04
 সঠিে শচশিত শচি অঙ্কন
03

শিন্দুর জন্য শনধ োশরত পোমণর
পশরোণ শনণ েয়
02

শিন্দুমত
পোণ অঙ্কন


৩। এ্েটি শির্ভজ আঁে যার ভূশে পতাোর পেশিমলর প্রস্থ 3।
এ্র সোন, ভূশে সংলগ্ন এ্েটি পোণ
এ্িং অপর
দুইটি িাহুর সেশি পতাোর পেশিমলর দদমর্ঘ েযর সোন।
(পাঠ্যিই এ্র ১৩৮ পৃষ্ঠার সম্পাদ্য ১ অনুসরণ েরমি।)

েন্তব্য

মূল্যায়ন শনমদ েিনা (রুশিক্স)

শিন্দুমত

পোণ অঙ্কন

 সঠিে শচশিত শচি অঙ্কন

01
04

03
পোমণর শিপরীত িাহুর লম্ব
সেশিখন্ডে অঙ্কন
 এ্েন এ্েটি শির্ভজ আঁেমি যার এ্েটি 02
পোণ
এ্িংএ্েটি িাহু পেশিমলর
দদর্ঘ েয ও অপরটি পেশিমলর প্রস্থ। (ভূশে)
 ভূশের পযমোমনা প্রামন্ত
পোণ 01
অঙ্কন
ম োটবরোদ্দকৃত নম্বর= 13


2022 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
welq: imvqb
A¨vmvBb‡g›U
b¤^i

A¨vmvBb‡g›U

02

cÖK…wZ‡Z cÖvß
Kcv‡ii `ywU
AvB‡mv‡Uvc
fi msL¨v 63
I 65| cÖwZwU
Av‡mv‡Uv‡ci
gyj KwYKvi
msL¨v,
B‡jKUªb
web¨v‡mi
mvnv‡h¨
†gŠjwUi ch©vq
mviwY‡Z
Ae¯’vb,
†gŠjwUi wewfbœ
kw³¯Íi I
Dckw³¯Íi Ges
Zv‡Z we`¨gvb
B‡jKUªb msL¨v
2n2Ges
2(2l+1)
m~‡Îi mvnv‡h¨
we‡kølY Ki|

welq †KvW: 137
wkLbdj/welqe¯‘











ম ৌপ্ত ক ও স্থো ী
কপ্তিকোগুর োর ববপ্তিষ্ট্য বি ণনো
কররত পোরব।
পোর োিপ্তবক সংখ্যো , ভর
সংখ্যো, আরপপ্তিক
পোর োিপ্তবক ভর ব্যোখ্যো
কররত পোরব।
পর োণু ইর কট্রন, মপ্রোটন ও
প্তনউট্রন সংখ্যো প্তিসোব কররত
পোরব।
পর োণুর গঠন সম্পরকণ
রোদোরর োর্ ণ ও মবোর পর োণু
রর্র র বি ণনv কররত পোরব।
পর োণু প্তবপ্তভন্ন কিপথ এবং
কিপরথর প্তবপ্তভন্ন উপস্ত‡i
পর োণুর ইর কট্রনসমূিরক
প্তবন্যোস কররত পোরব।
ম ৌর র সব ণবপ্তিিঃস্তর
িপ্তিস্তররর ইর কট্রন
প্তবন্যোরসর সোরথ পর্ ণো
সোরপ্তির প্রধোন গ্রুপগুর োর
সম্পকণ প্তনি ণ কররত পোরব
(প্রথ 30 টি ম ৌ )।
একটি ম ৌর র পর্ ণো িনোি
কররত পোরব।

wb‡`©kbv/ms‡KZ
 AvB‡mv‡Uv‡ci
g~j KwYKv
wnmve
 †gŠ‡ji kw³¯Íi
I Dckw³¯Í‡ii
msL¨v wnmve I
cÖZx‡Ki
mvnv‡h¨
Dc¯’vcb
 †gŠ‡ji kw³¯Íi
I Dckw³¯Í‡i
B‡jKUª‡bi
msL¨v m~‡Îi
mvnv‡h¨ wnmve
 ch©vq mviwY‡Z
†gŠ‡ji Ae¯’vb
wbY©q
 cvV¨eB‡qi
Z…Zxq I PZz_©
Aa¨v‡qi
Av‡jv‡K
cÖwZ‡e`b wjLv

¯Íi: GmGmwm
g~j¨vqb wb‡`©kbv (iæweª·)

wb‡`©kK
g~j KwYKv

†gŠ‰ji kw³¯Íi
I Dckw³¯Íi

†gŠ‡ji kw³¯Íi
I Dckw³¯Í‡i
B‡jKUª‡bi
msL¨v m~‡Îi
mvnv‡h¨ wnmve
ch©vq mviwY‡Z
†gŠjwUi Ae¯’vb
wbY©q

4
AvB‡mv‡Uv‡ci
cÖZxK Dc¯’vcbmn
wZbwU ¯’vqx g~j
KwYKvi msL¨v
mwVKfv‡e wnmve
Kiv
PviwU kw³¯Íi Ges
Zv‡Z we`¨gvb
Dckw³¯Í‡ii msL¨v
cÖZx‡Ki mvnv‡h¨
mwVKfv‡e wnmve
Kiv
†gŠ‰ji PviwU
kw³¯Íi I
Dckw³¯Í‡i
B‡jKUª‡bi msL¨v
m~‡Îi mvnv‡h¨
mwVKfv‡e wnmve
B‡jKUªb web¨vmmn
†gŠjwUi ch©vq
mviwY‡Z ch©vq I
MÖæc mwVKfv‡e
wbY©q Kiv

A¨vmvB‡g‡›Ui Rb¨ eivÏK…Z b¤^i: 16

b¤^‡ii e¨vwß
13-16
11-12
08-10
00-07

gšÍe¨
AwZ DËg
DËg
fv‡jv
AMÖMwZ cÖ‡qvRb

cvi`wk©Zi gvÎv/b¤^i
3
2
AvB‡mv‡Uv‡ci cÖZxK
AvB‡mv‡Uv‡ci
Dc¯’vcbmn `yBwU ¯’vqx cÖZxK
g~j KwYKvi msL¨v
Dc¯’vcbmn GKwU
mwVKfv‡e wnmve Kiv
¯’vqx g~j KwYKvi
msL¨v mwVKfv‡e
wnmve Kiv
wZbwU kw³¯Íi Ges
`yBwU kw³¯Íi Ges
Zv‡Z we`¨gvb
Zv‡Z we`¨gvb
Dckw³¯Í‡ii msL¨v
Dckw³¯Í‡ii
cÖZx‡Ki mvnv‡h¨
msL¨v cÖZx‡Ki
mwVKfv‡e wnmve Kiv
mvnv‡h¨ mwVKfv‡e
wnmve Kiv
†gŠ‰ji wZbwU kw³¯Íi †gŠ‰ji `yBwU
I Dckw³¯Í‡i
kw³¯Íi I
B‡jKUª‡bi msL¨v
Dckw³¯Í‡i
m~‡Îi mvnv‡h¨
B‡jKUª‡bi msL¨v
mwVKfv‡e wnmve
m~‡Îi mvnv‡h¨
mwVKfv‡e wnmve
B‡jKUªb web¨vmmn
†gŠjwUi ch©vq
†gŠjwUi ch©vq
mviwY‡Z ch©vq I
mviwY‡Z ch©vq A_ev
MÖæc mwVKfv‡e
MÖæc mwVKfv‡e wbY©q
wbY©q Kiv
Kiv

†¯‹vi
1
AvB‡mv‡Uv‡ci
GKwU ¯’vqx g~j
KwYKvi msL¨v
mwVKfv‡e wnmve
Kiv
GKwU kw³¯Íi Ges
Zv‡Z we`¨gvb
Dckw³¯Í‡ii msL¨v
cÖZx‡Ki mvnv‡h¨
mwVKfv‡e wnmve
Kiv
†gŠ‰ji kw³¯Í‡i
B‡jKUª‡bi msL¨v
m~‡Îi mvnv‡h¨
wnmve

†gŠjwUi ch©vq
mviwY‡Z ch©vq
A_ev MÖæc
mwVKfv‡e wbY©q
Kiv
†gvU= 16

2022 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
welq: wnmve weÁvb

welq †KvW: 146

A¨vmvBb‡g›U
A¨vmvBb‡g›U
wkLbdj/welqe¯‘
wb‡`©kbv
b¤^i
(ms‡KZ/avc/cwiwa)
2
Òwnmveiÿ‡Y `yZidv `vwLjv c×wZi `yiZdv `vwLjv `yZidv `vwLjv
cÖ‡qvMÓ
c×wZi aviYv
c×wZi aviYv
e¨vL¨v Ki‡Z
`yZidv `vwLjv
mnvqK Z_¨:
cvie|
c×wZi ˆewkó¨
†gmvm© Rqv GÛ ‡Kvs-Gi KwZcq `yZidv `vwLjv †WweU I †µwWU
†jb‡`b wb¤œiƒcc×wZi ˆewkó¨ wbY©‡qi wbqgvewj
1| wg‡mm Rqv gyLvwR© e¨emv‡q eY©bv Ki‡Z
(cvV¨ eB‡qi
Av‡iv
cvie|
Av‡jv‡K)
20,000 UvKv wewb‡qvM Ki‡jb| ‡jb‡`‡b RwoZ mshy³ †jb‡`b¸‡jvi
2| Awd‡mi Rb¨ GKwU Kw¤úDUvi `ywU cÿ A_©vr
†WweU I †µwWU cÿ
µq
†WweU I †µwWU KviYmn wbY©q Kiv
Kiv n‡jv 25,000 UvKv|
cÿ
(cvV¨ eB‡qi 55
3| Awdm fvov wZb gv‡mi AwMÖg kbv³/wPwýZ
c„ôvi Av‡jv‡K)
cÖ`vb
Ki‡Z cvie|
Kiv n‡jv 18,000 UvKv|
4| ivR‡bi wbKU weµq Kiv n‡jv
25,000UvKv|
5| e¨vsK PvR© avh© Kij 1,500
UvKv|
6| e¨vsK n‡Z D‡Ëvjb Kiv n‡jv
6,000 UvKv|
7| av‡i cY¨ µq Kiv n‡jv
15,000
UvKv|
8| gRywi cÖ`vb Kiv n‡jv 3,000
UvKv|
9| µq †diZ 2,000 UvKv|
10| e¨vs‡K Rgv †`Iqv n‡jv
10,000
UvKv|

¯Íi: GmGmwm
g~j¨vqb wb‡`©kbv (iæweª·)

wb‡`©kbv
`yZidv
`vwLjv
c×wZi aviYv
e¨vL¨v
`yZidv
`vwLjv
c×wZi
ˆewkó¨ e¨vL¨v
wewfbœ
wnmv‡ei
‡WweU I
†µwWU
wbY©‡qi wbqg
e¨vL¨v
mshy³
†jb‡`b¸‡jvi
KviYmn
†WweU I
†µwWU wbY©q

cvi`wk©Zvi gvÎv
4
3
2
D`vniYmn
D`vniYmn
D`vniY e¨wZZ
mwVKfv‡e
mwVKfv‡e e¨vL¨v
we¯ÍvwiZ e¨vL¨v
we¯ÍvwiZ e¨vL¨v
Ki‡j
Ki‡j
Ki‡j
Kgc‡ÿ 4wU
Kgc‡ÿ 3wU
Kgc‡ÿ 2wU
ˆewkó¨ mwVKfv‡e ˆewkó¨ mwVKfv‡e ˆewkó¨ mwVKfv‡e
e¨vL¨v Ki‡j
e¨vL¨v Ki‡j
e¨vL¨v Ki‡j

1
D`vniY
e¨wZZ
mvaviYfv‡e
e¨vL¨v Ki‡j
Kgc‡ÿ 1wU
ˆewkó¨
mwVKfv‡e
e¨vL¨v Ki‡j

D`vniYmn
D`vniYmn
meKqwU wnmv‡ei meKqwU wnmv‡ei
†WweU I †µwWU
†WweU I ‡µwWU
wbY©‡qi wbqg
wbY©‡qi m~Î
e¨vL¨v Ki‡j
wjL‡j

D`vniY Qvov
meKqwU wnmv‡ei
†WweU I †µwWU
wbY©‡qi m~Î
wjL‡j

‡WweU †µwWU
wbY©‡qi m~Î
AvswkKfv‡e
wjL‡j

meKqwU mwVK n‡j Kgc‡ÿ 8wU
mwVKn‡j

Kgc‡ÿ 5wU mwVK Kgc‡ÿ 1wU
n‡j
mwVK n‡j

†gvU = 16
A¨vmvBb‡g‡›Ui Rb¨ eivvÏK…Z b¤^i = 16
µg
1
2
3
4

†¯‹vi
AwZ DËg
DËg
fv‡jv
AMÖMwZi cÖ‡qvRb

b¤^‡ii e¨vwß

13-16
11-12
08-10
00-07

‡¯‹vi

2022 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
welq: BwZnvm I wek^mf¨Zv
অযাসাইনমেন্ট
নম্বর
02
প্তিতী
অধ্যো :
প্তবশ্বসভযতো

অযাসাইনমেন্ট

শিখনফল/শিষয়িস্তু

পতাোর
 শিশ্বসভযতা শিোমি
পাঠ্যপুস্তমে পঠিত
প্রাচীন শেিরীয়
শেির, শসন্ধু, শিে
সভযতার গুরুত্বপূণ ে
ও পরাোন
অিদানসমূহ মূল্যায়ন
সভযতার
েরমত পারি;
উমেখমযাগ্য
 সভযতার শিোমি শসন্ধু
অিদানসমূহ
সভযতার নগর
পয োমলাচনা েমর
পশরেল্পনা, শিল্পেলা
এ্েটি প্রশতমিদন
ও ভাস্কময ের িণ েনা
উপস্থাপন ের।
েরমত পারি;
 শিশ্বসভযতার অিগশতমত
শিে সভযতার শিো,
সংস্কৃশত, ধেে, দিেন ও
শিজ্ঞামনর অিদান
িণ েনা েরমত পারি;
 শিশ্বসভযতায় প্রাচীন
পরাোন সভযতার ধেে,
দিেন ও আইমনর
প্রভাি আমলাচনা
েরমত পারি।

welq †KvW: 153
প্তনরদ ণিক

4

মূল্যায়ন শনমদ েিনা (রুশিক্স)
3

প্তবশ্বসভযতোর
পটভূপ্ত

শিশ্বসভযতাসমূমহর
পেভূশে যথাযথভামি
উপস্থাপন েরমত
পপমরমে

সভযতাসমূমহর
অিদান

সভযতাসমূমহর
উমেখমযাগ্য অিদান
শচশিত ও ব্যাখ্যা
সি েজনিাহয।

প্রশতমিদমনর
ধাপ

প্রশতমিদন রচনার
ধাপসমূহ যথাযথভামি
অনুসৃত হময়মে।

শনমদ েিনা
(সংমেত/ধাপ/পশরশধ)
১। শিশ্বসভযতাসমূমহর
(শেির, শসন্ধু, শিে ও
পরাে) সংশেপ্ত পেভূশে;
২। সভযতাসমূমহর
উমেখমযাগ্য অিদান
শচশিত ও ব্যাখ্যা;
৩। প্রশতমিদন রচনার
ধাপসমূহ অনুসরণ;

¯Íi: GmGmwm

৪। োনিসভযতার
অিগশতমত আমলাচয
চারটি সভযতার ভূশেো
মূল্যায়ন।

সভযতোসমূরির
মূল্যো ন

োনিসভযতার
অিগশতমত আমলাচয
চারটি সভযতার
ভূশেো মূল্যায়মন
সৃজনিীলতা রময়মে।

বরোদ্দকৃত নম্বর= 16
নম্বররর ব্যোপ্তি
13-16
11-12
08-10
00-07

ন্তব্য
অপ্তত উত্ত
উত্ত
ভোর ো
অগ্রগপ্তত প্রর োজন

মকোর

2

1

শিশ্বসভযতাসমূমহর
পেভূশে অশধোংি
পেমি উপস্থাপন
েরমত পপমরমে

শিশ্বসভযতাসমূমহর
পেভূশে আংশিে
উপস্থাপন েরমত
পপমরমে

শিশ্বসভযতার
পেভূশে শিমেষমণ
আরও উন্নয়ন
প্রময়াজন

সভযতাসমূমহর
উমেখমযাগ্য
অিদান শচশিত ও
ব্যাখ্যা অশধোংি
িহণমযাগ্য।

সভযতাসমূমহর
উমেখমযাগ্য
অিদান শচশিত ও
ব্যাখ্যা আংশিে
িহণমযাগ্য।

সভযতাসমূমহর
উমেখমযাগ্য
অিদান শচশিত ও
ব্যাখ্যায় আরও
উন্নয়ন প্রময়াজন

প্রশতমিদন রচনার
ধাপসমূহ আংশিে
অনুসৃত হময়মে।

প্রশতমিদন রচনার
ধাপসমূহ
অশধোংি অনুসৃত
হয়শন।

োনিসভযতার
অিগশতমত
আমলাচয চারটি
সভযতার ভূশেো
মূল্যায়মন আংশিে
সৃজনিীলতা
পশরলশেত হময়মে।

োনিসভযতার
অিগশতমত
আমলাচয চারটি
সভযতার ভূশেো
মূল্যায়মন আরও
উন্নয়ন প্রময়াজন

প্রশতমিদন রচনার
ধাপসমূহ
অশধোংি অনুসৃত
হময়মে।
োনিসভযতার
অিগশতমত
আমলাচয চারটি
সভযতার ভূশেো
মূল্যায়মন
অশধোংি
সৃজনিীলতা
পশরলশেত হময়মে।

ম োট-

