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eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

অ্যাাইনমমন্ট চনমে ধলনা মূল্যায়ন 

রুচিক্স 

মন্তব্য 

প্রেম অ্ধ্যায় 

পূব ধ বাাংার 

আমদান  

জাতীয়তাবামের 

উন্থান (1947-

1970) 

 ভাা আমদামনর পটভূচম  তাৎপয ধ 

ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 জাতীয়তাবামের উমন্ম ভাা আমদামনর 

গুরুত্ব চবমেি করমত পারব; 

 জাচতাংঘ কর্তধক 21 শ্রল শ্রেব্রুয়াচরমক 

আন্তজধাচতক মার্তভাা চেব চমমব স্বীকৃত 

শ্রেয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 চনজ  অ্পমরর মার্তভাার প্রচত েদ্ধালী 

মত পারব; 

 আয়ামী মুচম ীগ  যুক্তফ্রন্ট গঠমনর 

কারি ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 1954 ামর যুক্তফ্রমন্টর চনব ধাচমনর প্রভাব 

চবমেি করমত পারব; 

 1955 াম আয়ামী ীগ শ্রেমক আয়ামী 

ীমগ রূপান্তমরর কারি এবাং1958-পরবতী 

রাজননচতক ঘটনাবচ ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 বাঙাচ জাতীয়তাবােী শ্রচতনায় উদ্বুদ্ধ মত 

পারব; 

 1958 ামর ামচরক লানচবমরার্ী 

আমদামনর কারি  োে বি ধনা করমত 

পারব; 

 চবচভন্ন শ্রেমে পূব ধ বাাংার প্রচত পচিম 

পাচকস্তামনর ববমের প্রকৃচত চবমেি 

 

1.1 বাঙাচ 

জাতীয়তাবামের 

চবকামল ভাা 

আমদান-4 

1.2 বাঙাচ 

জাতীয়তাবামে 

রাজননচতক 

আমদামনর 

ভূচমকা-5 

1.3 ামচরক লান  

পরবতী ঘটনা 

প্রবা (1958-

70)-9 
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অ্যাাইনমমন্ট-1: 

1952, 1966, 

1970 া  

বাাংামেমলর 

ইচতা 

চবচনম ধামন অ্তযন্ত 

গুরুত্বপূি ধ চকছৃ 

ময়। এর মামঝ 

শ্রকান ামর 

ঘটনাপ্রবা 

বাাংামেমলর  

স্বার্ীনতা অ্জধমন 

অ্চর্কতর শ্রপ্ররিা 

যুচগময়চছ বম 

তুচম মমন কর? 

যুচক্ত শ্রতামার 

মতামত তুম র্র 

। 

1. উচিচিত াগুচর 

ামে ম্পচকধত 

ঘটনাগুচ 

র্ারাবাচকভামব উমিি 

করমব। 

2. শ্রয ঘটনাটি 

মুচক্তযুমদ্ধ শ্রপ্ররিা 

চমমব কাজ কমরমছ 

তা ব্যাখ্যা করমব। 

3. উত্তমরর স্বপমে 

যুচক্ত প্রেল ধন করমব। 

4. চনজস্ব মতামত 

প্রোন করমব। 

K. AwZ DËg: 

1. cwic~Y©gvÎvq welqe¯` mwVK I 

avivevwnK 

2. Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î  BZ¨vw` 

cvV¨cy¯Í‡Ki mv‡_ m¤ú~Y© m½wZc~Y© 

3. †jLvq jÿYxq gvÎvq wbR¯^Zv 

I m„RbkxjZv 

L. DËg: 

AwaKvsk †ÿ‡Î welqe¯` mwVK I 

avivevwnK 

2. Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î BZ¨vw` 

cvV¨cy¯Í‡Ki mv‡_ AwaKvsk 

†ÿ‡ÎB m½wZc~Y© 

3. †jLvq AvswkK wbR¯ ^Zv I 

m„RbkxjZv চবদ্যমান 

M. fv‡jv: 

welqe¯`i mwVKZv _vK‡jI 

avivevwnKZvi Afve 

2. †jLvq Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î 

BZ¨vw` AvswkKfv‡e m½wZc~Y© 

3. †jLvq mvgvb¨ gvÎvq wbR¯^Zv 

I m„RbkxjZv চবদ্যমান 

N. AMÖMwZ cÖ‡qvRb: 

1. welqe¯̀i mwVKZv I 

 



 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ 

b¤^i I wk‡ivbvg/ 

welqe¯‘ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

অ্যাাইনমমন্ট চনমে ধলনা মূল্যায়ন 

রুচিক্স 

মন্তব্য 

করমত পারব; 

 ঐচতাচক ছয় েোর গুরুত্ব চবমেি 

করমত পারব; 

 ঐচতাচক আগরতা মামার (রাষ্ট্র বনাম 

শ্রলক মুচজবুর রমান এবাং অ্ন্যান্য) ঘটনা 

বি ধনা করমত পারব; 

 ঊনত্তমরর গিঅ্ভ্যযন্থামনর পটভূচম বি ধনা 

করমত পারব; 

 স্বার্ীনতা যুমদ্ধ শ্রপ্ররিাোয়ক লচক্ত চমমব 

গি আমদামনর ভূচমকা মূল্যায়ন করমত 

পারব; 

 1970 ামর চনব ধাচমনর বি ধনা করমত 

পারব এবাং পরবতী ঘটনাপ্রবাম এর প্রভাব 

চবমেি করমত পারব; 

 শ্রেমলর স্বাে ধ রোয় মচতন ব। 

avivevwnKZvi Afve 

2. †jLvq Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î 

BZ¨vw` m½wZi Afve 

3. †jLvq wbR¯^Zv I m„RbkxjZv 

Abycw¯’Z 

র্ততীয় অ্ধ্যায় 

শ্রৌরজগৎ  

ভূমণ্ড 

 শ্রৌরজগমতর র্ারিা ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 শ্রৌরজগমতর গ্রগুমার বি ধনা করমত পারব; 

 পৃচেবী গ্রম জীব ববামর কারি ব্যাখ্যা 

করমত পারব; 

 ভূ-অ্ভযন্তমরর গঠন বি ধনা করমত পারব; 

 শ্রৌরজগৎ  গ্রমূমর অ্বস্থান এঁমক 

শ্রেিামত পারব; 

 চনরেমরিা, মাে শ্ররিা, দ্রাচঘমা শ্ররিা, মূ 

মধ্যমরিা, আন্তজধাচতক তাচরি শ্ররিার র্ারিা 

ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 চবমশ্বর ময় চনি ধময়র শ্রেমে কাল্পচনক 

শ্ররিাগুমার ভূচমকা চনি ধয় করমত পারব; 

 বাাংামেল  পৃচেবীর শ্রয শ্রকামনা শ্রেমলর 

মময়র পাে ধমকযর কারি ব্যাখ্যা এবাং ময় 

3.1 শ্রৌর জগৎ-5 

3.2 চবমশ্বর চবচভন্ন 

স্থামনর ময় চনি ধয় -4 

3.3 পৃচেবীর গচত-4 

3.4 শ্রজায়ার-ভাটা-2 
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অ্যাাইনমমন্ট-2: 

বাাংামেমল জুাই 

মামর কা 

10টার মময় 

জাপান, কানাডা 

এবাং যুক্তরামষ্ট্রর 

স্থানীয় ময় চনি ধয় 

কর। বাাংামেমলর 

ামে উচিচিত 

শ্রেলমূমর 

স্থানীয় ময়  

ঋতুগত পাে ধমকযর 

কারি ব্যাখ্যা কর। 

1.  মময়র পাে ধমকযর 

শ্রেমে দ্রাচঘমা শ্ররিার 

ভূচমকা উমিি করমব। 

2. স্থানগুমার স্থানীয় 

ময় চনি ধয় করমব। 

3. ঋতু পচরবতধমনর 

চচে অ্ঙ্কন করমব। 

4. বাচ ধক গচতর 

োে  অ্বস্থামনর 

চভচত্তমত উচিচিত 

শ্রেলগুচর ঋতুর 

পাে ধকয ব্যাখ্যা করমব। 

K. AwZ DËg: 

1. cwic~Y©gvÎvq welqe¯` mwVK I 

avivevwnK 

2. Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î  BZ¨vw` 

cvV¨cy¯Í‡Ki mv‡_ m¤ú~Y© m½wZc~Y© 

3. †jLvq jÿYxq gvÎvq wbR¯^Zv 

I m„RbkxjZv চবদ্যমান 

L. DËg: 

AwaKvsk †ÿ‡Î welqe¯` mwVK I 

avivevwnK 

2. Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î BZ¨vw` 

cvV¨cy¯Í‡Ki mv‡_ AwaKvsk 

†ÿ‡ÎB m½wZc~Y© 

3. †jLvq AvswkK wbR¯^Zv I 

m„RbkxjZv চবদ্যমান 

 



 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ 

b¤^i I wk‡ivbvg/ 

welqe¯‘ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

অ্যাাইনমমন্ট চনমে ধলনা মূল্যায়ন 

রুচিক্স 

মন্তব্য 

চনি ধয় করমত পারব; 

 চবচভন্ন শ্ররিার অ্বস্থামনর চচে আঁকমত পারব; 

 পৃচেবীর গচতর র্ারিা ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 আচিক গচত  বাচ ধক গচতর র্ারিার ব্যাখ্যা 

এবাং পৃচেবীর পর এই গচতর প্রভাব বি ধনা 

করমত পারব; 

 চেবারাচের-হ্রা-বৃচদ্ধর কারি ব্যাখ্যা করমত 

পারব: 

 পৃচেবীমত ঋতু পচরবতধমনর কারি ব্যাখ্যা 

করমত পারব; 

 বাচ ধক গচতর ামে বাাংামেমলর ঋতু 

পচরবতধমনর ম্পকধ চবমেি করমত পারব; 

 নতুন পচরচস্থচতমত গাচিচতক জ্ঞান প্রময়াগ 

কমর ময় চনি ধয় করমত পারব; 

 শ্রজায়ার ভাটার র্ারিা, কারি  শ্রেচিচবভাগ 

ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 পৃচেবীর পর শ্রজায়ার-ভাটার প্রভাব ব্যাখ্যা 

করমত পারব; 

 পচরমবমলর ামে ম্পকধ সৃচি  

অ্চভমযাজমন েম ব। 

 M. fv‡jv: 

welqe¯`i mwVKZv _vK‡jI 

avivevwnKZvi Afve 

2. †jLvq Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î 

BZ¨vw` AvswkKfv‡e m½wZc~Y© 

3. †jLvq mvgvb¨ gvÎvq wbR¯^Zv 

I m„RbkxjZv চবদ্যমান 

N. AMÖMwZ cÖ‡qvRb: 

1. welqe¯̀i mwVKZv I 

avivevwnKZvi Afve 

2. †jLvq Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î 

BZ¨vw` m½wZi Afve 

3. †jLvq wbR¯^Zv I m„RbkxjZv 

Abycw¯’Z 

ষ্ঠ অ্ধ্যায় 

রাষ্ট্র, নাগচরকতা 

 আইন 

 রামষ্ট্রর র্ারিা ব্যাখ্যা করমত পারব;  

 রামষ্ট্রর কায ধাবচ ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 নাগচরমকর র্ারিা ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 বাাংামেমলর নাগচরক চমমব রামষ্ট্রর প্রচত 

োচয়ত্ব  কতধব্য ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 নাগচরক চমমব চনজ োচয়ত্ব পামন উদ্বদ্ধু 

ব; 

 আইমনর র্ারিা ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 আইমনর উৎ ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 রাষ্ট্র, নাগচরকতা  

আইন 

8 অ্যাাইনমমন্ট-3: 

রাষ্ট্র  নাগচরমকর 

চিচত প্রয়া 

ব্যতীত নাগচরক 

জীবমনর শ্রকামনা 

মস্যা মার্ান 

ম্ভব নয়। 

শ্রকাচভড-19 

1. দুময ধাগ 

শ্রমাকাচবা/নাগচরক 

জীবমনর মস্যা 

মার্ামন রামষ্ট্রর 

করিীয় ব্যাখ্যা করমব। 
2. মস্যা মার্ামন 

নাগচরমকর োচয়ত্ব  

কতধব্য তুম র্রমব। 
3. কমরানা কাম 

রামষ্ট্রর গৃীত পেমেপ 

K. AwZ DËg: 

1. cwic~Y©gvÎvq welqe¯` mwVK I 

avivevwnK 

2. Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î  BZ¨vw` 

cvV¨cy¯Í‡Ki mv‡_ m¤ú~Y© m½wZc~Y© 

3. †jLvq jÿYxq gvÎvq wbR¯^Zv 

I m„RbkxjZv চবদ্যমান 

L. DËg: 

AwaKvsk †ÿ‡Î welqe¯` mwVK I 

avivevwnK 

 



 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ 

b¤^i I wk‡ivbvg/ 

welqe¯‘ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

অ্যাাইনমমন্ট চনমে ধলনা মূল্যায়ন 

রুচিক্স 

মন্তব্য 

 সুলামনর জন্য আইমনর প্রময়াজনীয়তা 

ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 বাাংামেমলর তথ্য অ্চর্কার আইন  এর 

প্রময়াগ বি ধনা করমত পারব এবাং এ ব্যাপামর 

মচতন ব। 

পচরচস্থচতর 

আমামক এ 

চবময় শ্রতামার 

মতামত যুচক্ত 

তুম র্র। 

মূ উমিি করমব। 
4. চমান 

পচরচস্থচতমত রাষ্ট্র  

নাগচরমকর ভূচমকা 

যোযে চকনা যুচক্ত 

ব্যাখ্যা করমব। 
5. এ চবময় চনজস্ব 

মতামত প্রোন করমব। 

2. Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î BZ¨vw` 

cvV¨cy¯Í‡Ki mv‡_ AwaKvsk 

†ÿ‡ÎB m½wZc~Y© 

3. †jLvq AvswkK wbR¯^Zv I 

m„RbkxjZv চবদ্যমান 

M. fv‡jv: 

welqe¯`i mwVKZv _vK‡jI 

avivevwnKZvi Afve 

2. †jLvq Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î 

BZ¨vw` AvswkKfv‡e m½wZc~Y© 

3. †jLvq mvgvb¨ gvÎvq wbR¯^Zv 

I m„RbkxjZv চবদ্যমান 

N. AMÖMwZ cÖ‡qvRb: 

1. welqe¯̀i mwVKZv I 

avivevwnKZvi Afve 

2. †jLvq Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î 

BZ¨vw` m½wZi Afve 

3. †jLvq wbR¯^Zv I m„RbkxjZv 

Abycw¯’Z 

েলম অ্ধ্যায় 

শ্রটকই উন্নয়ন 

অ্ভীি 

(এচডচজ) 

 শ্রটকই উন্নয়ন অ্ভীি অ্জধমন অ্াংলীোচরমত্বর 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 শ্রটকই উন্নয়ন অ্ভীি অ্জধমনর োে 

চবমেি করমত পারব; 

 শ্রটকই উন্নয়ন অ্ভীি অ্জধমন চযামঞ্জমূ 

চচচিত করমত পারব; 

 শ্রটকই উন্নয়ন অ্ভীি অ্জধমন চযামঞ্জ 

শ্রমাকাচবায় করিীয় ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 শ্রটকই উন্নয়ন অ্ভীি অ্জধন করিীয় ম্পমকধ 

মচতনতা সৃচির জন্য শ্রপাস্টার চডজাইন 

করমত পারব; 

পাঠ-১: শ্রটকই উন্নয়ন 

অ্ভীি অ্জধমন 

অ্াংলীোচরমত্বর গুরুত্ব  

পাঠ-2:শ্রটকই উন্নয়ন 

অ্ভীি অ্জধমনর ম্ভাব্য 

োে  

পাঠ-3 : শ্রটকই 

উন্নয়ন অ্ভীি অ্জধমন 

বাাংামেমলর চযামঞ্জ 

পাঠ-৪: চযামঞ্জ 

শ্রমাকামবায় করিীয় 
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অ্যাাইনমমন্ট চনমে ধলনা মূল্যায়ন 

রুচিক্স 

মন্তব্য 

 শ্রটকই উন্নয়ন অ্ভীি বাস্তবায়মন অ্নুপ্রাচিত 

ব। 

চতুে ধল অ্ধ্যায় 

বাাংামেমলর 

পচরবার 

কাঠামমা  

ামাচজকীকরি 

 পচরবামরর র্ারিা ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 চবচভন্ন প্রকার পচরবামরর র্ারিা ব্যাখ্যা 

করমত পারব; 

 পচরবামরর ার্ারি কায ধাবচ ব্যাখ্যা করমত 

পারব; 

 বাাংামেমলর পচরবার ব্যবস্থার (গ্রাম  

লমর) র্রন  ভূচমকার পচরবতধমনর কারি 

এবাং সৃি মস্যা চবমেি করমত পারব; 

 চবমল চাচো ম্পন্ন চলশুর প্রচত পচরবামরর 

ভূচমকা  মমনাভাব ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 পচরবামরর েস্য চমমব চনজ ভূচমকা 

পামন মচতন  ব; 

 ামাচজকীকরমির র্ারিা ব্যাখ্যা করমত 

পারব; 

 বাাংামেমলর মানুমর ামাচজক পচরমবল, 

ামাচজক জীবন  মূল্যমবার্ গঠমন 

ামাচজকীকরমির উপাোনমূ ব্যাখ্যা 

করমত পারব; 

 আধুচনক বাাংামেমল ামাচজকীকরি 

প্রচিয়ায় পচরবার  পচরবামরর েস্যমের 

ভূচমকা ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 বাাংামেমল গ্রামীি  লহুমর মামজ 

ামাচজকীকরি প্রচিয়ার াদৃশ্য  ববাদৃশ্য 

ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 বাাংামেমলর ামাচজকীকরি প্রচিয়ায় 

চবচভন্ন প্রচতষ্ঠামনর ভূচমকার প্রভাব চবমেি 

করমত পারব; 

 

 

14 অ্যাাইনমমন্ট-৪: 

শ্রকাচভড-19 

পচরচস্থচত 

আমামের 

ামাচজকীকরিমক 

কীভামব প্রভাচবত 

করমছ? এ র্রমনর 

প্রভাবমক 

ইচতবাচকভামব 

কায ধকর করার 

উপায় উমিি কর।  

1. ামাচজকীকরমির 

র্ারিা ব্যাখ্যা করমব। 

2. ামাচজকীকরমির 

চবচভন্ন প্রচতষ্ঠামনর 

ভূচমকা উমিি করমব। 

3. কী কারমি 

ামাচজকীকরমি 

বতধমান পচরমবল 

প্রচতবন্ধক চামব কাজ 

করমছ তা উমিি 

করমব। 

4. চমান 

পচরচস্থচতমত ামাচজক 

জীবমনর  ইচতবাচক 

পচরবতধনগুমা উমিি 

করমব (এজন্য পে-

পচেকা/অ্নাইন 

মাধ্যমম ব্যবার করমত 

পামর)। 

5. এ চবময় প্রাপ্ত তথ্য 

চবমেি  চনজস্ব 

পয ধমবেি/ মতামত 

প্রোন করমব। 

6. উপাংার । 

K. AwZ DËg: 

1. cwic~Y©gvÎvq welqe¯` mwVK I 

avivevwnK 

2. Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î  BZ¨vw` 

cvV¨cy¯Í‡Ki mv‡_ m¤ú~Y© m½wZc~Y© 

3. †jLvq jÿYxq gvÎvq wbR¯^Zv 

I m„RbkxjZv চবদ্যমান 

L. DËg: 

AwaKvsk †ÿ‡Î welqe¯` mwVK I 

avivevwnK 

2. Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î BZ¨vw` 

cvV¨cy¯Í‡Ki mv‡_ AwaKvsk 

†ÿ‡ÎB m½wZc~Y© 

3. †jLvq AvswkK wbR¯^Zv I 

m„RbkxjZv চবদ্যমান 

M. fv‡jv: 

welqe¯`i mwVKZv _vK‡jI 

avivevwnKZvi Afve 

2. †jLvq Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î 

BZ¨vw` AvswkKfv‡e m½wZc~Y© 

3. †jLvq mvgvb¨ gvÎvq wbR¯^Zv 

I m„RbkxjZv চবদ্যমান 

N. AMÖMwZ cÖ‡qvRb: 

1. welqe¯̀i mwVKZv I 

avivevwnKZvi Afve 

2. †jLvq Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î 

BZ¨vw` m½wZi Afve 

3. †jLvq wbR¯^Zv I m„RbkxjZv 

Abycw¯’Z 
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মন্তব্য 

 ব্যচক্তত্ব  মূল্যমবার্ গঠমনর মামর্মম মামজ 

ভূচমকা রািমত মচতন  উদ্বদ্ধ ব। 
 


