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পাঠ্যসূচচ  অ্যাাইনমমন্ট  

শ্রেচি: অ্ষ্টম (দাখি)                                                             চবয়: বাাংা 

অ্ধ্যায়  

অ্ধ্যাময়র 

চলমরানাম 

চলখনফ পাঠ্যসূচচমে অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠ্য নম্বর  চলমরানাম 

/ চবয়বস্তু 

চলক্ষাক্রমম 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড 

াংখ্যা 

অ্যাাইনমমন্ট চনমদলুনা মূল্যায়ন রুচিক্স মন্তব্য 

গদ্য (গল্প) পশু-পাচখ  জীবজন্তুর 

উপর মানুমর চনভরুলীো 

উপচি করমে পারমব 

এবাং োমদর প্রচে যত্নবান 

য়ার প্রময়াজনীয়ো 

ব্যাখ্যা করমে পারমব। 

অ্চেচির স্মৃচে 

লরৎচন্দ্র চমটাপাধ্যায় 

৩     

 

গদ্য (প্রবন্ধ) দদনচিন জীবমনর কাজ-

কমম ুপরমে চষ্ণুো  

গিোচিক মূল্যমবামের 

পচরচয় চদমে পারমব এবাং 

োর োৎপয ুব্যাখ্যা করমে 

পারমব। 

‘ভাব  কাজ’ 

কাজী নজরু ইাম 

৩      

গদ্য (গল্প) ব্যচক্তগে, পাচরবাচরক  

ামাচজক জীবমন দনচেক 

গুিাবচর প্রময়াজনীয়ো  

োৎপয ুচবমেি করমে 

পারমব। 

‘পড়ে পাওয়া’ 

খিভূখিভূণ 

িড়্যাপাধ্যায় 

৩ অ্যাাইনমমন্ট-০১  

কে- স্টাখি: 

চরনা  মচ  স্কুম নতুন বই আনমে 

চগময়মছ। বই চনময় শ্রবর য়ার 

ময় োরা স্কুমর মামে একটি  

দাচম শ্রমাবাই শ্রফান শ্রপ।  োরা 

োমদর পােী রচনর ামি চবয়টি 

চনময় আমাচনা কমর। োরা চদ্ধান্ত 

শ্রনয় শ্রয, শ্রফামনর প্রকৃে মাচকমক 

এটি শ্রফরে শ্রদমব। শ্রকান প্রচক্রয়ার 

মাধ্যমম োরা প্রকৃে মাচকমক 

শ্রফরে চদমে পামর, শ্রই  

১। ‘পড়ে পাওয়া’ 

গল্পটি ভাড়া 

েড়র পাঠ েরড়ি 

এিং গমল্পর 

বাদ, চবধু, চধু, 

চেনুরা েো  

বুচদ্ধমত্তার দ্বারা 

শ্রযভামব বাক্সটি 

প্রকৃে মাচকমক 

শ্রফরে চদময়চছ, 

শ্রই অ্চভজ্ঞোর 

আমামক 

ক. অ্চে উত্তম  

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো  োরাবাচকো,  

২.েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর ামি 

ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ক্ষযিীয় মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বামকযর যিাযি প্রময়াগ ) 

খ. উত্তম   

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো  োরাবাচকো,  

২.েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর ামি 

ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ামান্য মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে) 

 



 

 

 

 

অ্ধ্যায়  

অ্ধ্যাময়র 

চলমরানাম 

চলখনফ পাঠ্যসূচচমে অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠ্য নম্বর  চলমরানাম 

/ চবয়বস্তু 

চলক্ষাক্রমম 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড 

াংখ্যা 

অ্যাাইনমমন্ট চনমদলুনা মূল্যায়ন রুচিক্স মন্তব্য 

োপমূমর বিনুা।  অ্যাাইনমমন্টটি 

দেচর করড়ি। 

গ. ভামা 

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো িাকম  োরাবাচকোর 

অ্ভাব,  

২.শ্রখায় েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর 

ামি  আাংচলকভামব ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ামান্য মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে)  

ঘ. অ্গ্রগচে প্রময়াজন  

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো   োরাবাচকোর অ্ভাব,  

২.শ্রখায় েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর 

ামি  ঙ্গচেপূি ুনয়। 

৩. শ্রখায় চনজস্বো  সৃজনলীোর অ্ভাব 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে)  

গদ্য (গল্প) শ্রয শ্রকামনা চবয় বা ঘটনা 

বিনুায় দবজ্ঞাচনক 

দৃচষ্টভচঙ্গর পচরচয় চদমে 

ক্ষম মব। 

‘তিখিশ্রত্রর ভূে’ 

মাচনক িড়্যাপাধ্যায় 

 

৩     

 

 

গদ্য  স্বমদলমপ্রম  

জােীয়োমবামের োৎপয ু

চবমেি করমে পারমব। 

‘এবামরর াংগ্রাম 

স্বােীনোর াংগ্রাম’ 

শ্রলখ মুচজবুর রমান 

৩ অ্যাাইনমমন্ট-০২ 

১। প্রবন্ধ রচনা: 

‘বঙ্গবন্ধু  বাাংামদল’ চলমরানামম 

৫০০ লমের মমধ্য একটি প্রবন্ধ 

রচনা।     

 

১।  প্রবমন্ধর 

াংমকে  

(ভূচমকা, জন্  

পচরচয়, 

চলক্ষাজীবন, 

রাজননচেক 

জীবন, মুক্তযুদ্ধ 

াংঘটমন 

বঙ্গবন্ধুর ভূচমকা, 

বাাংামদমলর 

ক. অ্চে উত্তম  

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো  োরাবাচকো,  

২.েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর ামি 

ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ক্ষযিীয় মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বামকযর যিাযি প্রময়াগ ) 

খ. উত্তম   

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো  োরাবাচকো, ২. 

েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর ামি 

ঙ্গচেপূি ু

 



 

 

 

 

অ্ধ্যায়  

অ্ধ্যাময়র 

চলমরানাম 

চলখনফ পাঠ্যসূচচমে অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠ্য নম্বর  চলমরানাম 

/ চবয়বস্তু 

চলক্ষাক্রমম 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড 

াংখ্যা 

অ্যাাইনমমন্ট চনমদলুনা মূল্যায়ন রুচিক্স মন্তব্য 

স্বােীনো াভ, 

ইচোমর 

জঘন্যেম 

েযাকাণ্ড, 

উপাংার)  

২। াচেয 

কচিকা   

পাঠ্যবইময়র  

াংচেষ্ট পাে 

এবাং বাাংামদল 

 চবশ্বপচরচয়  

পাঠ্যপুস্তক মে 

েথ্য াংগ্র করা 

শ্রযমে পামর। 

৩. শ্রখায় ামান্য মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে) 

গ. ভামা 

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো িাকম  োরাবাচকোর 

অ্ভাব,  

২.শ্রখায় েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর 

ামি  আাংচলকভামব ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ামান্য মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে)  

ঘ. অ্গ্রগচে প্রময়াজন  

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো   োরাবাচকোর অ্ভাব,  

২.শ্রখায় েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর 

ামি  ঙ্গচেপূি ুনয়। 

৩. শ্রখায় চনজস্বো  সৃজনলীোর অ্ভাব 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে) 

কচবো স্বমদলমপ্রম  

জােীয়োমবামের োৎপয ু

চবমেি করমে পারমব। 

‘বঙ্গভূচমর প্রচে’ 

মাইমক মধুসূদন দত্ত 

2     

কচবো আি-ুামাচজক 

শ্রপলামগাষ্ঠীর প্রচে েদ্ধালী 

মমনাভাব ব্যক্ত করমে 

পারমব। 

‘দুই চবঘা জচম’ 

রবীন্দ্রনাি োকুর 

৩ অ্যাাইনমমন্ট-০৩ 

 

বিনুােমী গমদ্য রূপান্তর: 

চবদীি ুচয়া চফচরয়া চফচরয়া চাচর 

চদমক শ্রচময় শ্রদচখ 

...... 

ঝুঁটি-বাঁো উমে প্তম সুমর পাচেমে 

াচগ গাচ।  

 

‘দুই চবঘা জচম’ 

কচবো, লোি ু

 টীকা, পাে-

পচরচচচে পমে 

প্রময়াজনীয় েথ্য 

পায়া শ্রযমে 

পামর। 

ক. অ্চে উত্তম (১. চবয়বস্তুর ঠিকো  

োরাবাচকো,  

২.েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর ামি 

ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ক্ষযিীয় মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বামকযর যিাযি প্রময়াগ ) 

খ. উত্তম   

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো  োরাবাচকো,  

২.েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর ামি 

 



 

 

 

 

অ্ধ্যায়  

অ্ধ্যাময়র 

চলমরানাম 

চলখনফ পাঠ্যসূচচমে অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠ্য নম্বর  চলমরানাম 

/ চবয়বস্তু 

চলক্ষাক্রমম 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড 

াংখ্যা 

অ্যাাইনমমন্ট চনমদলুনা মূল্যায়ন রুচিক্স মন্তব্য 

‘দুই চবঘা জচম’ কচবোটির উক্ত 

পঙচক্তগুমা (৪৯-৬২) গমদ্য রূপান্তর 

 

ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ামান্য মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে) 

গ. ভামা 

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো িাকম  োরাবাচকোর 

অ্ভাব,  

২.শ্রখায় েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর 

ামি  আাংচলকভামব ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ামান্য মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে) 

ঘ. অ্গ্রগচে প্রময়াজন  

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো   োরাবাচকোর অ্ভাব,  

২.শ্রখায় েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর 

ামি  ঙ্গচেপূি ুনয়। 

৩. শ্রখায় চনজস্বো  সৃজনলীোর অ্ভাব 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে)  

 কচবো চবচভন্ন পচরমবল  

পচরচিচেমে চলক্ষািী 

জ্ঞানাত্মক  আমবচগক 

অ্নুভূচে প্রকাল করমে 

পারমব। 

‘পামছ শ্রামক চকছু বম’ 

কাচমনী রায় 

 

2 অ্যাাইনমমন্ট-০৪  

কমপুত্র: 

মানচক 

অ্বিা 

লোি ু উত্তরমির 

উপায় 

চদ্বো   

চিয়মান   

ভয়   

াজ   

উমপক্ষা   

 

 

‘পামছ শ্রামক 

চকছু বম’ 

কচবোটি   

ভামা কমর পমে 

ো শ্রিমক 

উত্তরমির 

উপায়মূ শ্রখা 

শ্রযমে পামর। 

 

 

ক. অ্চে উত্তম 

 (১. চবয়বস্তুর ঠিকো  োরাবাচকো,  

২.েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর ামি 

ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ক্ষযিীয় মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বামকযর যিাযি প্রময়াগ ) 

খ. উত্তম  

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো  োরাবাচকো,  

২.েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর ামি 

ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ামান্য মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

 



 

 

 

 

অ্ধ্যায়  

অ্ধ্যাময়র 

চলমরানাম 

চলখনফ পাঠ্যসূচচমে অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠ্য নম্বর  চলমরানাম 

/ চবয়বস্তু 

চলক্ষাক্রমম 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড 

াংখ্যা 

অ্যাাইনমমন্ট চনমদলুনা মূল্যায়ন রুচিক্স মন্তব্য 

 

 

 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে) 

গ. ভামা 

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো িাকম  োরাবাচকোর 

অ্ভাব,  

২.শ্রখায় েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর 

ামি  আাংচলকভামব ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ামান্য মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে) 

ঘ. অ্গ্রগচে প্রময়াজন  

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো   োরাবাচকোর অ্ভাব,  

২.শ্রখায় েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর 

ামি  ঙ্গচেপূি ুনয়। 

৩. শ্রখায় চনজস্বো  সৃজনলীোর অ্ভাব 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে)  

কচবো  ‘প্রািনুা’ 

কায়মকাবাদ 

2     

কচবো ব্যচক্তগে, পাচরবাচরক  

ামাচজক জীবমন দনচেক 

গুিাবচর প্রময়াজনীয়  

োৎপয ুচবেমি করমে 

পারমব। 

‘িাবুড়রর মত্ত্ব’ 

োখদা রায় 

৩     

আনি পাে  ‘কাকোড়ুয়া’ 

েযচজৎ রায় 

১     

আনি পাে  ‘নয়া  পত্তন’ 

জচর রায়ান 

১     

আনি পাে  ‘শ্রমাপ্যাচি, 

এযাাপ্যাচি’ 

১     



 

 

 

 

অ্ধ্যায়  

অ্ধ্যাময়র 

চলমরানাম 

চলখনফ পাঠ্যসূচচমে অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠ্য নম্বর  চলমরানাম 

/ চবয়বস্তু 

চলক্ষাক্রমম 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড 

াংখ্যা 

অ্যাাইনমমন্ট চনমদলুনা মূল্যায়ন রুচিক্স মন্তব্য 

াান আচজজু ক 

আনি পাে  ‘আমো  ক্রযাব শ্রনবুা’ 

মুম্মদ জাফর ইকবা 

১     

ব্যাকরি 

(১.১) 

বাাংা ভাার দবচলষ্টয, 

োৎপয ু মচমা চবমেি 

করমে পারমব।  

ভাা 2     

ব্যাকরি 

(১.২) 

বাাংা ভাার দবচলষ্টয, 

োৎপয ু মচমা চবমেি 

করমে পারমব। 

মাতৃভাা  রাষ্ট্র  2     

ব্যাকরি 

(১.৩) 

বাাংা ভাার াধু  চচে 

রীচের পািকুয চনরূপি 

করমে পারমব। 

াধু  চচে রীচের 

পািকুয 

2 অ্যাাইনমমন্ট-০৫ 

১। াধু  চচে ভাার 

পািকুযকরি: 

আবার বচমেচছ , আর ভামবর ঘমর 

চুচর কচর না। আমগ ভামা কচরয়া  

শ্রচাখ শ্রমচয়া শ্রদখ। কামযরু 

ম্ভাবনা-অ্ ম্ভাবনার কিা অ্মগ্র 

চবমবচনা কচরয়া পমর কাময ুনাচমম 

শ্রোমার উৎা অ্নিকু নষ্ট ইমব 

না। মমন রাচখ শ্রোমার ‘চিচরট’ 

বা আত্মার লচক্তমক অ্মন্যর 

প্রমরাচনায় নষ্ট কচরমে শ্রোমার 

শ্রকামনা অ্চেকার নাই। োা পাপ-

মাপাপ! 

 

াধু  চচে 

রীচের দবচলষ্টয 

মূ জানমে 

বাাংা ব্যাকরি  

 চনচমচুে পাঠ্য-

বইময়র ৩-৮ 

পৃষ্ঠা পো শ্রযমে 

পামর।  

ক. অ্চে উত্তম  

(১. ি বনাম পড়দর িখি রীখির যথাযথ প্রড়য়াগ 

২.  খিয়াপড়দর িখিরীখির যথাযথ প্রড়য়াগ 

৩. েৎম লে শ্রিমক েদ্ভব লমে যিাযি রূপান্তর) 

খ. উত্তম   

(১. ি বনাম পড়দর িখি রীখির যথাযথ প্রড়য়াগ 

২.  খিয়াপড়দর িখিরীখির যথাযথ প্রড়য়াগ 

৩. েৎম লে শ্রিমক েদ্ভব লমে আাংচলক রূপান্তর) 

গ. ভামা 

(১. ি বনাম পড়দর িখি রীখির যথাযথ প্রড়য়াগ 

২.  খিয়াপড়দর িখিরীখির আংখলে প্রড়য়াগ 

৩. েৎম লে শ্রিমক েদ্ভব লমে আাংচলক রূপান্তর) 

ঘ. অ্গ্রগচে প্রময়াজন  

(১. ি বনাম পড়দর িখি রীখির যথাযথ প্রড়য়াড়গর 

অভাি 

২.  খিয়াপড়দর িখিরীখির যথাযথ প্রড়য়াড়গর অভাি 

৩. েৎম লে শ্রিমক েদ্ভব লমে যিাযি রূপান্তমরর 

অ্ভাব) 

 



 

 

 

 

অ্ধ্যায়  

অ্ধ্যাময়র 

চলমরানাম 

চলখনফ পাঠ্যসূচচমে অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠ্য নম্বর  চলমরানাম 

/ চবয়বস্তু 

চলক্ষাক্রমম 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড 

াংখ্যা 

অ্যাাইনমমন্ট চনমদলুনা মূল্যায়ন রুচিক্স মন্তব্য 

ব্যাকরি 

(২.১) 

বাাংা ভাার ধ্বখন, ধ্বখনর 

প্রোরড়ভদ এিং িার 

তিখলষ্ট্য উড়েি ও প্রড়য়াগ 

করমে পারমব। 

ধ্বচন  বি ু 2     

ব্যাকরি 

(২.২) 

চবচভন্ন শ্রক্ষমত্র প্রচমে 

উচ্চারি দবচলষ্টয প্রড়য়াগ 

করমে পারমব।  

ম-ফা  ব-ফার 

উচ্চারি 

2     

ব্যাকরি 

৩.১ 

িাংা ভাার লব্দ (লে 

গেন), লড়ব্দর উৎ, লমের 

চবচলষ্ট ব্যবার এবাং বাগি ু

উমেখ  প্রড়য়াগ করমে 

পারমব। 

চন্ধ 3     

ব্যাকরি 

৩.২ 

িাংা ভাার লব্দ (লে 

গেন), লড়ব্দর উৎ, লমের 

চবচলষ্ট ব্যবার এবাং বাগি ু

উমেখ  প্রড়য়াগ করমে 

পারমব। 

চবগ ুচন্ধ 2     

  ারাংল ও ারমম ব (২.১, 

২.২, ২.৬  ২.৭) 

২     

  ভাবম্প্রারি 3     

 ব্যচক্তগে চচঠি, 

আমবদনপত্র, চনমিিপত্র, 

চবজ্ঞচপ্ত পেমে  চখমে 

পারমব। 

পত্র রচনা: ব্যচক্তগে পত্র 

৪.১ (ক) 

৪.১ (খ) 
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পত্র রচনা 

 চবমদমল অ্বিানরে বন্ধুমক শ্রদমলর 

শ্রৌিয ু শ্রদলীয় ঐচেয ম্পমক ু

একটি পত্র রচনা 

অ্ষ্টম শ্রেচির 

বাাংা ব্যাকরি  

 চনচমচুে 

বইময়র 

বাাংামদমলর 

েঋতু  বাাংা 

নবব ুপ্রবমন্ধর 

ক. অ্চে উত্তম (১. চবয়বস্তুর ঠিকো  

োরাবাচকো,  

২.েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর ামি 

ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ক্ষযিীয় মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বামকযর যিাযি প্রময়াগ ) 

খ. উত্তম   

 



 

 

 

 

অ্ধ্যায়  

অ্ধ্যাময়র 

চলমরানাম 

চলখনফ পাঠ্যসূচচমে অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠ্য নম্বর  চলমরানাম 

/ চবয়বস্তু 

চলক্ষাক্রমম 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড 

াংখ্যা 

অ্যাাইনমমন্ট চনমদলুনা মূল্যায়ন রুচিক্স মন্তব্য 

েথ্য ব্যবার 

কমর চচঠি প্রস্তুে 

করা শ্রযমে 

পামর।  

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো  োরাবাচকো,  

২.েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর ামি 

ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ামান্য মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে) 

গ. ভামা 

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো িাকম  োরাবাচকোর 

অ্ভাব,  

২.শ্রখায় েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর 

ামি  আাংচলকভামব ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ামান্য মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে) 

ঘ. অ্গ্রগচে প্রময়াজন  

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো   োরাবাচকোর অ্ভাব,  

২.শ্রখায় েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর 

ামি  ঙ্গচেপূি ুনয়। 

৩. শ্রখায় চনজস্বো  সৃজনলীোর অ্ভাব 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে)  

 ব্যচক্তগে চচঠি, 

আমবদনপত্র, চনমিিপত্র, 

চবজ্ঞচপ্ত পেমে  চখমে 

পারমব। 

আমবদন পত্র 

৪.২ (ক) 

৪.২ (খ) 

3     

  প্রবন্ধ রচনা 

৫.১, ৫.২  ৫.৩ 

3     

 


