
২০২১ সালের এসএসসস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সশক্ষার্থীলের জন্য অযাসাইনলেন্ট 

সিষয়: িাংোলেলশর ইসিহাস ও সিশ্বসভ্যিা                                                                          সিষয় ককাড: ১৫৩                                                                                     স্তর: এসএসসস  

অযাসাইনলেন্ট 

নম্বর, অধ্যায় 

ও অধ্যালয়র 

সশলরানাে 

অযাসাইনলেন্ট 
সশখনফে/ 

সিষয়িস্তু 

সনলে েশনা 

(সংলকি/ধাপ/পসরসধ) 
মূল্যায়ন সনলে েশনা (রুসিক্স) মন্তব্য 

1 

প্রর্থে অধ্যায়: 

ইসিহাস 

পসরসিসি 

 

“োনি জীিলন 

ইসিহাস” 

শীষ েক প্রিন্ধ 

(৩০০ শলের 

েলধ্য) 

 ইসিহাস ও 

ঐসিলহযর ধারণা, 

স্বরূপ ও পসরসর 

ব্যাখ্যা করলি 

পারলি; 

 ইসিহালসর 

উপাোন ও 

প্রকারলভ্ে িণ েনা 

করলি পারলি; 

 ইসিহাস ও 

ঐসিলহযর প্রসি 

আগ্রহী হলি 

 

 

 ইসিহাস ও ঐসিলহযর 

ব্যাখ্যা  

 ইসিহাস রিনার 

উপকরণ (সেসখি ও 

অসেসখি), 

প্রকারলভ্ে ব্যাখ্যা  

 ইসিহালসর গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা  

 োনিজীিলন  

ইসিহাস িি োর 

প্রলয়াজনীয়িা 

সিলেষণ   

 

সনলে েশক 
পারেসশ েিার োত্রা/নম্বর 

ককার েন্তব্য 
৪ ৩ ২ ১ 

ক) ইসিহাস ও 

ঐসিলহযর   ব্যাখ্যা 

ইসিহাস ও ঐসিলহযর 

ব্যাখ্যা যর্থাযর্থ হলয়লে 

ইসিহাস ও ঐসিলহযর 

ব্যাখ্যা অসধকাংশ সঠিক 

হলয়লে 

ইসিহাস ও ঐসিলহযর 

ব্যাখ্যা আংসশকভ্ালি 

সঠিক হলয়লে 

ইসিহাস ও ঐসিলহযর 

ব্যাখ্যা অস্পষ্ট 
 

 

খ) ইসিহাস রিনার 

উপকরণ ও 

প্রকারলভ্ে ব্যাখ্যা 

ইসিহাস রিনার 

উপকরণসমূহ ও 

প্রকারলভ্ে সঠিকভ্ালি 

সেসপিদ্ধ কলরলে 

ইসিহাস রিনার 

উপকরণসমূহ ও 

প্রকারলভ্ে  

অসধকাংশভ্ালি উপস্থাপন 

কলরলে 

ইসিহাস রিনার 

উপকরণসমূহ ও 

প্রকারলভ্ে  

আংসশকভ্ালি উপস্থাপন 

কলরলে 

ইসিহাস রিনার 

উপকরণসমূহ ও 

প্রকারলভ্ে সম্পলকে 

যর্থাযর্থ উপস্থাপন হয় 

সন 

 

গ) ইসিহালসর গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা 

ইসিহালসর গুরুত্ব যর্থাযর্থ 

ব্যাখ্যা  কলরলে 
ইসিহালসর গুরুত্ব  

অসধকাংশ ব্যাখ্যা কলরলে 

ইসিহালসর গুরুলত্বর 

আংসশক ব্যাখ্যা কলরলে 

ইসিহালসর গুরুলত্বর 

ব্যাখ্যা যর্থাযর্থ হয় সন 
 

ঘ) োনিজীিলন 

ইসিহাস িি োর 

প্রলয়াজনীয়িা 

োনিজীিলন 

ইসিহাস িি োর 

প্রলয়াজনীয়িা সঠিকভ্ালি 

সিলেষণ কলরলে 

োনিজীিলন ইসিহাস 

িি োর প্রলয়াজনীয়িা 

অসধকাংশ সিলেষণ 

কলরলে 

োনিজীিলন ইসিহাস 

িি োর প্রলয়াজনীয়িা 

আংসশক সিলেষণ 

কলরলে 

োনিজীিলন ইসিহাস 

িি োর প্রলয়াজনীয়িা 

সিলেষণ অস্পষ্ট 

 

কোট   

 অযাসাইনলেলন্ট িরাদ্দকৃি নম্বর:  ১৬ 

 

                                                                                                   যথাযথ- ৮০-১০০%, অধিকাাংশ- ৬০-৭৯%, আাংধশক- ৪০-৫৯%, অস্পষ্ট- 39% এর ধিচে 

 

 

  

নম্বলরর ব্যাসি  েন্তব্য 

13-16 অসি উত্তে 

11-12 উত্তে 

08-10 ভ্ালো 

0-07 অগ্রগসি প্রলয়াজন 



২০২১ সালের এসএসসস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সশক্ষার্থীলের জন্য অযাসাইনলেন্ট 

বিষয়: অর্ থনীবি                    বিষয় ক োড: 141                              স্তর: এসএসবস 

অযোসোইনমেন্ট 

নম্বর, অধ্যোয় ও 

অধ্যোময়র 

বিমরোনোে 

অযোসোইনমেন্ট 

বিখনফল/ 

বিষয়িস্তু 

বনমদ থিনো 

(সংম ি/ধোপ/পবরবধ) 
মূল্যোয়ন বনমদ থিনো (রুবিক্স) 

েন্ত

ব্য 

1 

 

প্রর্ে অধ্যোয়: 

অর্ থনীবি পবরচয় 

‘িোংলোমদমির 

অর্ থব্যিস্থোয় ব্যবিগি 

ও সর োবর উমযোগ 

সবিবলিভোমি  োজ 

 মর’∑উবিটিমি 

বনমদ থবিি অর্ থব্যিস্থোর 

বিবিষ্ট্য উমেখপূি থ  

বিবভন্ন অর্ থ ব্যিস্থোর 

তুলনোমূল  সুবিধো ও 

অসুবিধো মূল্যোয়ন  

 বিবভন্ন 
অর্ থননবি  

ব্যিস্থোর 

পবরচয় ির্ থনো 

 রমি 

পোরমি 

 বিবভন্ন 
অর্ থননবি  

ব্যিস্থোর 

তুলনোমূল  

সুবিধো ও 

অসুবিধো 

মূল্যোয়ন 

 রমি 

পোরমি 

 বিবভন্ন ধরমনর 
অর্ থননবি  ব্যিস্থোর 

ধোরর্ো 

 বেশ্র অর্ থব্যিস্থোর 

বিবিষ্ট্য  

 বিবভন্ন অর্ থব্যিস্থোর 
তুলনোমূল  সুবিধো ও 

অসুবিধো মূল্যোয়ন 

 ক োন অর্ থননবি  

ব্যিস্থোটি ভোমলো িোর 

স্বপমে যুবি  

 

বনমদ থি  
পোরদবি থিোর েোত্রো/নম্বর 

ককোর 
4 3 2 1 

 ) অর্ থননবি  

ব্যিস্থো 

4টি অর্ থননবি  

ব্যিস্থোর ধোরর্ো যর্োযর্ 

ব্যোখ্যো 

3টি অর্ থননবি  ব্যিস্থোর 

ধোরর্ো যর্োযর্ ব্যোখ্যো 

2টি অর্ থননবি  

ব্যিস্থোর ধোরর্ো 

যর্োযর্ ব্যোখ্যো 

1টি অর্ থননবি  

ব্যিস্থোর ধোরর্ো 

যর্োযর্ ব্যোখ্যো 
 

খ) বেশ্র 

অর্ থব্যিস্থোর 

বিবিষ্ট্য 

বেশ্র অর্ থব্যিস্থোর 

7/8টি বিবিমষ্ট্যর 

যর্োযর্ ব্যোখ্যো 

বেশ্র অর্ থব্যিস্থোর 5/6টি 

বিবিমষ্ট্যর যর্োযর্ 

ব্যোখ্যো 

বেশ্র অর্ থব্যিস্থোর 

3/4টি বিবিমষ্ট্যর 

যর্োযর্ ব্যোখ্যো 

বেশ্র অর্ থব্যিস্থোর 

1/2টি বিবিমষ্ট্যর 

যর্োযর্ ব্যোখ্যো 
 

গ) তুলনোমূল  

মূল্যোয়ন 

সুবিধো ও অসুবিধো 

উমেখপূি থ  যর্োযর্ 

তুলনোমূল  মূল্যোয়ন 

সুবিধো ও অসুবিধো 

উমেখপূি থ  অবধ োংি 

তুলনোমূল  মূল্যোয়ন 

সুবিধো ও অসুবিধো 

উমেখপূি থ  আংবি  

তুলনোমূল  মূল্যোয়ন 

তুলনোমূল  বিমেষমর্ 

অস্পষ্ট্িো 
 

ঘ) উত্তমরর 

স্বপমে যুবি 

উত্তমরর স্বপমে 

যুবিগুমলো যর্োযর্ভোমি 

উমেখ  মরমে 

উত্তমরর স্বপমে 

যুবিগুমলো অবধ োংি 

উমেখ  মরমে 

উত্তমরর স্বপমে 

যুবিগুমলো আংবি  

উমেখ  মরমে 
যুবিগুমলোর অস্পষ্ট্িো  

কেোট  

িরোদ্দকৃি নম্বর: 16 

যর্োযর্- ৮০-১০০%, অবধ োংি- ৬০-৭৯%, আংবি - ৪০-৫৯%, অস্পষ্ট্িো-39% এর বনমচ 

 

 

নম্বমরর ব্যোবি েন্তব্য 

13-16 অবি উত্তে 

11-12 উত্তে 

08-10 ভোমলো 

00-07 অগ্রগবি প্রময়োজন 

  


