
 

 

12-B, 1/1, Pallabi, Mirpur, Dhaka-1216 

 

Assignment No.   
 

Subject:  
 

Session: 2021 
 

 

Name of the student: ………………………………...……...…………………………...…… 

 

Class: ………..… Student ID: ……...…….……Date of submission: …………….….… 

 

 

Assessment (filled by the subject teacher) 
 

□ অতি উত্তম 

১) বিষয়িস্তুর সঠিকতা ও ধারািাবহকতা।  

২) লেখায় তথ্য, তত্ত্ব ও সূত্র পাঠ্যপুস্তককর সাকথ্ সঙ্গবতপূর্ণ।  

৩) লেখায় েক্ষর্ীয় বিজস্বতা িা সৃজিশীেতা।  

□ উত্তম 

১) বিষয়িস্তুর সঠিকতা ও ধারািাবহকতা।  

২) লেখায় তথ্য, তত্ত্ব ও সূত্র পাঠ্যপুস্তককর সাকথ্ সঙ্গবতপূর্ণ।  

৩) লেখায় বিজস্বতা িা সৃজিশীেতা আকে তকি তা েক্ষর্ীয় িয়।   

□ ভাল া 

১) বিষয়িস্তুর সঠিকতা ও ধারািাবহকতার অভাি।  

২) লেখায় তথ্য, তত্ত্ব, সূত্র ও িযাখযা আংবশকভাকি সঠিক।  

৩) লেখায় সামািয বিজস্বতা িা সৃজিশীেতা।  

□ অগ্রগতি প্রল াজন 

১) বিষয়িস্তুর সঠিকতা ও ধারািাবহকতার অভাি।  

২) লেখায় তথ্য, তত্ত্ব, সূত্র ও িযাখযা পাঠ্যপুস্তককর সাকথ্ সঙ্গবতপূর্ণ িয়।  

৩) লেখায় বিজস্বতা িা সৃজিশীেতার অভাি।  

 

 
Other Comments (If necessary): …..……………………..…………………………. 

 

 
                                                                                                        ------------------------------------------ 

Date: ……………….…                                                  Subject Teacher's signature 



Assignment-2021 
Class: VI-VIII 

 

Week & Date Assigned Subjects Receiving Date 
Date of 

Submission 

1st Week 

(20/03/2021-27/03/2021) 
Bangla Religion × 

20/03/2021  

Saturday 

(09:00AM-1:00PM) 

27/03/2021  

Saturday 

(09:00AM-1:00PM) 

2nd Week 

(27/03/2021-03/04/2021) 
English BGS × 

27/03/2021  

Saturday 

(09:00AM-1:00PM) 

03/04/2021  

Saturday 

(09:00AM-1:00PM) 

 

অভিিাবকগণের প্রভি পরামলশ: 
১) ভলক্ষার্শীণের স্বাস্থ্যভবভি অনুরণে উৎাভি করা।  

২) ভলক্ষর্শীণের অযাাইনণমন্টর মািযণম মুযায়ন প্রভিয়া মূি িাণের ভলখন অর্শন যাচাই  এবং ককান ককান কক্ষণে ভলখণনর ঘাটভি রণয়ণে িা 

ভনরুপে করা। িাই ভলক্ষার্শী ভনণর্ যাণি এ কাযশিণম অংলগ্রে কণর িা ভনভিি করা। 

৩) ভলক্ষার্শীর অনুিাবন ক্ষমিা ও ৃর্নলীিা বৃভির র্নয িাণের ভিয় অংলগ্রণে উৎাভি করা। 

৪) ভলক্ষার্শী কযন ময়মণিা অযাাইনণমন্ট পায় এবং িা কযন যর্ামণয় র্মা কেওয়া য় িা ভনভিি করা। 

৫) কনাট বই, গাইড বই, বা অনয কারও কখা কর্ণক নক কণর অযাাইনণমন্ট র্মা ভেণ িা বাভি করা ণব এবং পুনরায় অযাাইনণমন্ট 

র্মা ভেণি ণব। অযাাইনণমন্ট তিভরর ময় ভলক্ষার্শী কযন কনাট বই বা গাইড বইণয়র াাযয না কনয়, বা অনয কারও কখা কর্ণক নক না 

কণর িা ক্ষয রাখা। 

 

ভলক্ষার্শীণের র্নয ভনণেশলনা: 

১) অযাাইনণমন্ট প্রস্তুভির র্নয A4 াইণর্র কাগর্ বযবার করা। 

২) সু্কণর নাম, অযাাইনণমন্টর ভলণরানাম, ভনণর্র নাম, কেভে, ভলক্ষার্শী আইভড এবং ভবয় অযাাইনণমন্টর কিার পৃষ্ঠায় স্পষ্ট কণর ভখা। 

৩) প্রণিযক ভবণয়র র্নয আাো আাোিাণব অযাাইনণমন্ট প্রস্তুি করা। 

৪) অযাাইনণমন্ট ভনণর্ করা এবং কখায় ৃর্নলীিা বর্ায় রাখা। 

৫) কনাট বই, গাইড বই, বা অনয কারও কখা কর্ণক নক কণর অযাাইনণমন্ট র্মা ভেণ িা বাভি করা ণব এবং পুনরায় অযাাইনণমন্ট 

র্মা ভেণি ণব। 



Assignment-2021 
Class: IX 

 

Week & Date Assigned Subjects Receiving Date 
Date of 

Submission 

1st Week 

(20/03/2021-27/03/2021) 
Bangla BGS 

20/03/2021  

Saturday 

(09:00AM-1:00PM) 

27/03/2021  

Saturday 

(09:00AM-1:00PM) 

2nd Week 

(27/03/2021-03/04/2021) 
English Biology 

27/03/2021  

Saturday 

(09:00AM-1:00PM) 

03/04/2021  

Saturday 

(09:00AM-1:00PM) 

 

অভিিাবকগণের প্রভি পরামলশ: 
১) ভলক্ষার্শীণের স্বাস্থ্যভবভি অনুরণে উৎাভি করা।  

২) ভলক্ষর্শীণের অযাাইনণমন্টর মািযণম মুযায়ন প্রভিয়া মূি িাণের ভলখন অর্শন যাচাই  এবং ককান ককান কক্ষণে ভলখণনর ঘাটভি রণয়ণে িা 

ভনরুপে করা। িাই ভলক্ষার্শী ভনণর্ যাণি এ কাযশিণম অংলগ্রে কণর িা ভনভিি করা। 

৩) ভলক্ষার্শীর অনুিাবন ক্ষমিা ও ৃর্নলীিা বৃভির র্নয িাণের ভিয় অংলগ্রণে উৎাভি করা। 

৪) ভলক্ষার্শী কযন ময়মণিা অযাাইনণমন্ট পায় এবং িা কযন যর্ামণয় র্মা কেওয়া য় িা ভনভিি করা। 

৫) কনাট বই, গাইড বই, বা অনয কারও কখা কর্ণক নক কণর অযাাইনণমন্ট র্মা ভেণ িা বাভি করা ণব এবং পুনরায় অযাাইনণমন্ট 

র্মা ভেণি ণব। অযাাইনণমন্ট তিভরর ময় ভলক্ষার্শী কযন কনাট বই বা গাইড বইণয়র াাযয না কনয়, বা অন্য কারও কখা কর্ণক নক না 

কণর িা ক্ষয রাখা। 

 

ভলক্ষার্শীণের র্নয ভনণেশলনা: 

১) অযাাইনণমন্ট প্রস্তুভির র্নয A4 াইণর্র কাগর্ বযবার করা। 

২) সু্কণর নাম, অযাাইনণমন্টর ভলণরানাম, ভনণর্র নাম, কেভে, ভলক্ষার্শী আইভড এবং ভবয় অযাাইনণমন্টর কিার পৃষ্ঠায় স্পষ্ট কণর ভখা। 

৩) প্রণিযক ভবণয়র র্নয আাো আাোিাণব অযাাইনণমন্ট প্রস্তুি করা। 

৪) অযাাইনণমন্ট ভনণর্ করা এবং কখায় ৃর্নলীিা বর্ায় রাখা। 

৫) কনাট বই, গাইড বই, বা অনয কারও কখা কর্ণক নক কণর অযাাইনণমন্ট র্মা ভেণ িা বাভি করা ণব এবং পুনরায় অযাাইনণমন্ট 

র্মা ভেণি ণব। 
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