


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

welq: kvixwiK wkÿv welq †KvW: 147 ¯Íi: GmGmwm 

 

অ্যাসাইন

মেন্ট নম্বর  

অ্যাসাইনমেন্ট শিখনফল/শিষয়িস্তু শনমদ েিনা 

(সংমেত/ধাপ/ 

পশরশধ) 

মূল্যায়ন শনমদ েিনা (রুশিক্স) 

 

১ 

সপ্তে 

অ্ধ্যায়: 

িয়:সশি

োল ও 

প্রজনন 

স্বাস্থ্য 

িয়ঃসশিোলীন 

োনশসে ও 

শারীররক 

পশরিতেনগুশল 

িনাক্তেরণ এিং 

োনশসে চাপ 

মোোমিলার 

মেৌিল 

শনরূপণেরণ। 

অধ্যায় ৭ম: 

 িয়ঃসশিোল ও 

িয়ঃসশিোমলর 

পশরিতেনসমূহ ব্যাখ্যা েরমত 

পারি। 

 িয়ঃসশিোমল িারীশরে ও 

োনশসে পশরিতেমনর সেয় েী 

েরণীয় তা শনধ োরণ েরমত 

পারি। 

 িয়ঃসশিোমল শিশিন্ন প্রোর 

োনশসে চাপ মোোশিলার 

মেৌিলগুমলা ব্যাখ্যা েরমত 

পারি। 

 

 মানরিক 
পররবর্তননর 

ধারণা  

 মানরিক 
পররবর্তন 

শনাক্তকরণ  

 শারীররক 
পররবর্তন 

শনাক্তকরণ  

 মানরিক চাপ 
মমাকারবলার 

উপায়  

 

রননদ তশক পারদশি েতার োত্রা/নম্বর মকার 

4 3 2 1 

োনশসে পশরিতেমনর 

ধারণা 

উদাহরণসহ 

োনশসে 

পশরিতেমনর 

ধারণা 

শনর্ভ েলিামি 

ব্যাখ্যা েমরমে 

উদাহরণসহ 

োনশসে 

পশরিতেমনর ধারণা 

ব্যাখ্যা েমরমে 

উদাহরণ ব্যতীত 

োনশসে 

পশরিতেমনর 

ধারণা ব্যাখ্যা 

েমরমে 

োনশসে 

পশরিতেমনর 

ধারণা আংশিে 

ব্যাখ্যা েমরমে 

 

োনশসে পশরিতেনগুশল 

িনাক্তেরণ 

৫টি োনশসে 

পশরিতেন 

যথাযথিামি 

উমেখ 

েমরমে 

৪টি োনশসে 

পশরিতেন 

যথাযথিামি 

উমেখ েমরমে 

৩ টি োনশসে 

পশরিতেন 

যথাযথিামি 

উমেখ েমরমে 

(১-২)টি 

োনশসে 

পশরিতেন 

যথাযথিামি 

উমেখ েমরমে 

 

শারীররক পশরিতেনগুশল 

িনাক্তেরণ 

৫টি িারীশরে 

পশরিতেন 

যথাযথিামি 

উপস্থ্াপন েমরমে 

৪টি িারীশরে 

পশরিতেন 

যথাযথিামি 

উপস্থ্াপন েমরমে 

৩টি িারীশরে 

পশরিতেন 

যথাযথিামি 

উপস্থ্াপন েমরমে 

(১-২)টি 

িারীশরে 

পশরিতেন 

উপস্থ্াপন েমরমে 

 

োনশসে চাপ 

মোোশিলার উপায় 

(সমচতনতা বৃশি, 

পশরিামরর সদস্যমদর 

সহানুভূশতিীল আচরণ, 

শচত্তশিমনাদন) 

শনমদ েিমে 

উমেশখত 

পময়ন্টগুশল শনর্ভ েল 

ও যথাযথিামি  

উপস্থ্াপন েমরমে 

শনমদ েিমে 

উমেশখত পময়ন্ট 

গুশল যথাযথিামি 

ব্যাখ্যা েমরমে 

শনমদ েিমে 

উমেশখত পময়ন্ট 

গুশল ব্যাখ্যা 

েমরমে 

শনমদ েিমে 

উমেশখত 

পময়ন্টগুশল 

আংশিে ব্যাখ্যা 

েমরমে 

 

মমাট-  

বরাদ্দকৃর্ নম্বর = 16  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

নম্বমরর ব্যশপ্ত েন্তব্য 

13-16 অ্শত উত্তে 

11-12 উত্তে 

8-10 িামলা 

00-07 অ্গ্রগশত প্রময়াজন 



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

welq: Rxe weÁvb welq †KvW: 138 ¯Íi: GmGmwm 

অযািাইননমন্ট 

নম্বর 

অযািাইননমন্ট রশখনফল/ 

রবষয়বস্তু 

রননদ তশনা/িংনকর্ মূল্যায়ন রননদ তশনা (রুরিক্স) 

২ 

GKv`k 

Aa¨vq: 

Rx‡ei cÖRbb 

রবরিন্ন 

প্রকানরর 

উরিনদর 

অরিন াজরনক 

ববরশনযযর 

িানে 

পরাগায়ননর 

মাধ্যনমর 

িম্পকত রনণ তয়। 

 প্রজনন 

অঙ্গ 

রিনিনব 

ফুনলর 

কাজ 

বণ তনা 

করনর্ 

পারব। 

 িপুষ্পক 

উরিনদর 

জীবনচ

মের 

িািানে 

উরিনদর 

ম ৌন 

প্রজনন 

ব্যাখ্যা 

করনর্ 

পারব। 

 ধাপ-১: প্রেনম িিায়ক িংযুরক্তনর্ প্রদত্ত চারটি নমুনা 

(১-৪) এর রচত্র িানলািানব প তনবক্ষণ করনর্ িনব 

এবং জীবরবজ্ঞান পাঠ্যপুস্তনকর ২৩৭-২৩৯ পৃষ্ঠা পাঠ 

করনর্ িনব। 

 ধাপ-২: খার্ায় রননচর মনর্া একটি ছক বর্রর করনর্ 

িনব: 
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১.       

২.       

৩.       

৪.       

 

 ধাপ-৩: ছকটিনর্ ম িব ঘনর ম িব ববরশযয রনয়নছ 

মিই অনুিানর মিিব ঘনর টিক রচহ্ন রদনর্ িনব। আর 

ম িব ঘনর মকাননা ববরশযয প্রন াজয নয় মিগুনলানর্ 

েি রচহ্ন রদনর্ িনব। 

 ধাপ-৪: উপনর উরিরখর্ ছনকর ববরশযয অনুিানর 

উরিদটি পরাগায়ননর মকান মাধ্যনমর জন্য িব তারধক 

অরিন ারজর্ র্া উনিখ ও ব্যাখ্যািি রননচর মনর্া 

একটি ছক বর্রর কনর মিখানন রলরপবদ্ধ করনর্ িনব: 

নমুনা নং পরাগায়ননর মাধ্যম ও ব্যাখ্যা 

১.  

২.  

৩.  

৪.  

একটি নমুনার জন্য পরাগায়ননর একটি মাধ্যনমর 

নাম উনিখ করনর্ িনব, একারধক নয়। 

রননদ তশক পারদরশ তর্ার মাত্রা/নম্বর মকার 

৪ ৩ ২ ১ 

ধাপ-২ ও ৩ এ 

নমুনািমূনির 

ববরশনযযর ছক 

উরিরখর্ ২৪ টি 

ঘনরর প্ররর্টিনর্ 

গ্রিণন াগ্যিানব 

টিক ও েি 

রচহ্ন মদওয়া 

িনয়নছ। 

উরিরখর্ ২৪ টি 

ঘনরর মনধ্য ১৮-

২৩টি ঘনর 

গ্রিণন াগ্যিানব 

টিক ও েি রচহ্ন 

মদওয়া িনয়নছ। 

উরিরখর্ ২৪ টি 

ঘনরর মনধ্য 

১০-১৭ টি ঘনর 

গ্রিণন াগ্যিানব 

টিক ও েি 

রচহ্ন মদওয়া 

িনয়নছ। 

উরিরখর্ ২৪ টি 

ঘনরর মনধ্য ৯ 

টি বা র্ার 

কমিংখ্যক 

ঘনর 

গ্রিণন াগ্যিানব 

টিক ও েি 

রচহ্ন মদওয়া 

িনয়নছ। 

 

ধাপ-৪ এ 

নমুনািমূনি 

পরাগায়ননর 

মাধ্যনমর নাম 

চারটি নমুনার 

প্ররর্টির জন্য 

পরাগায়ননর 

মাধ্যনমর 

নামিমূি 

গ্রিণন াগ্যিানব 

উনিখ করা 

িনয়নছ। 

চারটি নমুনার 

মনধ্য রর্নটির 

জন্য পরাগায়ননর 

মাধ্যনমর 

নামিমূি 

গ্রিণন াগ্যিানব 

উনিখ করা 

িনয়নছ। 

চারটি নমুনার 

মনধ্য দুটির 

জন্য 

পরাগায়ননর 

মাধ্যনমর 

নামিমূি 

গ্রিণন াগ্যিানব 

উনিখ করা 

িনয়নছ। 

চারটি নমুনার 

মনধ্য একটির 

জন্য 

পরাগায়ননর 

মাধ্যনমর নাম 

গ্রিণন াগ্যিানব 

উনিখ করা 

িনয়নছ। 

 

ধাপ-৪ এ 

নমুনািমূনির 

ববরশযয অনুিানর 

পরাগায়ননর 

মাধ্যনমর ব্যাখ্যা 

চারটি নমুনার 

প্ররর্টির জন্য 

পরাগায়ননর 

মাধ্যনমর 

ব্যাখ্যা 

গ্রিণন াগ্যিানব 

উনিখ করা 

িনয়নছ। 

চারটি নমুনার 

মনধ্য রর্নটির 

জন্য পরাগায়ননর 

মাধ্যনমর ব্যাখ্যা 

গ্রিণন াগ্যিানব 

উনিখ করা 

িনয়নছ। 

চারটি নমুনার 

মনধ্য দুটির 

জন্য 

পরাগায়ননর 

মাধ্যনমর 

ব্যাখ্যা 

গ্রিণন াগ্যিানব 

উনিখ করা 

িনয়নছ। 

চারটি নমুনার 

মনধ্য একটির 

জন্য 

পরাগায়ননর 

মাধ্যনমর 

ব্যাখ্যা 

গ্রিণন াগ্যিানব 

উনিখ করা 

িনয়নছ। 

 

মমাট-  

বরাদ্দকৃর্ নম্বর= 12  

 

 

 



নম্বনরর ব্যরি মন্তব্য  

10-12 অরর্ উত্তম 

08-09 উত্তম 

06-07 িানলা 

00-05 অগ্রগরর্ প্রনয়াজন 

 

জীবরবজ্ঞান অযািাইননমন্ট ২ এর িিায়ক িংযুরক্ত িমূি 

    

নমুনা ১ নমুনা ২ নমুনা ৩ নমুনা ৪ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

welq: wdb¨vÝ I e¨vswKs welq †KvW: 152 ¯Íi: GmGmwm 

 

A¨vmvBb‡g›U 

b¤^i 

A¨vmvBb‡g›U wkLbdj/ 

welqe ‘̄ 

wb‡`©kbv 

(ms‡KZ, avc, cwiwa) 

g~j¨vqb wb‡ ©̀kbv (iæweª·) gšÍe¨ 

wb‡`©kK 4 3 2 1 ‡¯‹vi 

2 A‡_©i eZ©gvb 

I fwel¨r g~j¨ 

wbY©q K‡i 

wewb‡qvM 

wm×všÍ MÖnY 

 

 A‡_©i mgq 

g~‡j¨i 

aviYv e¨vL¨v 

Ki‡Z 

cvi‡e 

 A‡_©i 

eZ©gvb g~j¨ 

I fwel¨r 

g~‡j¨i g‡a¨ 

m¤úK© wbY©q 

Ki‡Z 

cvi‡e 

A¨vmvBb‡g›U cÖYq‡bi †ÿ‡Î 

wb‡¤œi welq¸‡jv I mgm¨v‡K 

we‡ePbvq wb‡Z n‡e - 

 A‡_©i mgq g~‡j¨i aviYv 

 A‡_©i fwel¨r g~j¨ I 

Pµe„w×KiY 

 A‡_©i eZ©gvb g~j¨ I 

evÆvKiY 

mgm¨v : 

GKwU e¨emvq cÖwZôvb 6 eQi 

ci 10,00,000 UvKvi †gwkb 

µq Ki‡e wKš‘ eZ©gv‡b 

cÖwZôvbwUi Av‡Q 5,00,000 

UvKv| cÖwZôvbwUi Avw_©K 

e¨e ’̄vcK `ywU weKí wb‡q 

wm×všÍnxbZvq fzM‡Qb| 

weKí-1: cÙv e¨vs‡K 12% 

evwl©K Pµe„w× gybvdvq 

wewb‡qvM| 

weKí-2: myigv e¨vs‡K 

11.50% ‰ÎgvwmK Pµe„w× 

gybvdvq wewb‡qvM| 

A‡_©i mgq 

g~‡j¨i aviYv, 

Pµe„w×KiY I 

evÆvKiY 

 

 

 

D`vniYmn A‡_©i 

mgq g~‡j¨i aviYv, 

Pµe„w×KiY I 

evÆvKiY cÖwµqvi 

h_vh_ e¨vL¨v Ki‡j 

D`vniYmn 

A‡_©i mgq 

g~‡j¨i aviYv, 

Pµe„w×KiY I 

evÆvKiY cÖwµqvi 

e¨vL¨v Ki‡j 

D`vniY Qvov 

A‡_©i mgq g~‡j¨i 

aviYv, 

Pµe„w×KiY I 

evÆvKiY cÖwµqvi 

e¨vL¨v Ki‡j 

 

A‡_©i mgq 

g~‡j¨i aviYv, 

Pµe„w×KiY I 

evÆvKiY 

cÖwµqvi 

AvswkK e¨vL¨v 

Ki‡j 

  

 

evwl©K 

Pµe„w×KiY I 

eQ‡i GKvwaK 

Pµe„w×KiY 

K‡i A‡_©i 

fwel¨r g~j¨  

 

 

evwl©K Pµe„w×KiY 

I eQ‡i GKvwaK 

Pµe„w×KiY 

cÖwµqvi m~Î cÖ‡qvM 

K‡i A‡_©i fwel¨r 

g~j¨ wbY©q I h_vh_ 

wm×všÍ MÖnY Ki‡j 

evwl©K 

Pµe„w×KiY I 

eQ‡i GKvwaK 

Pµe„w×KiY 

cÖwµqvi m~Î 

cÖ‡qvM K‡i 

A‡_©i fwel¨r 

g~j¨ wbY©q Ki‡j 

evwl©K 

Pµe„w×KiY A_ev 

eQ‡i GKvwaK 

Pµe„w×KiY 

cÖwµqvi m~Î 

cÖ‡qvM K‡i A‡_©i 

fwel¨r g~j¨ wbY©q 

Ki‡j 

evwl©K 

Pµe„w×KiY I 

eQ‡i GKvwaK 

Pµe„w×KiY 

cÖwµqvi m~Î 

wjL‡j A_ev 

AvswkK cÖ‡qvM 

Ki‡j 

 

evwl©K evÆvKiY 

I eQ‡i 

GKvwaK 

evÆvKiY K‡i 

A‡_©i eZ©gvb 

g~j¨  

 

 

evwl©K evÆvKiY I 

eQ‡i GKvwaK 

evÆvKiY cÖwµqvi 

m~Î cÖ‡qvM K‡i 

A‡_©i eZ©gvb g~j¨ 

wbY©q I h_vh_ 

wm×všÍ MÖnY Ki‡j  

 

evwl©K evÆvKiY 

I eQ‡i GKvwaK 

evÆvKiY cÖwµqvi 

m~Î cÖ‡qvM K‡i 

A‡_©i eZ©gvb 

g~j¨ wbY©q Ki‡j  

 

evwl©K evÆvKiY 

A_ev eQ‡i 

GKvwaK evÆvKiY 

cÖwµqvi m~Î 

cÖ‡qvM K‡i A‡_©i 

eZ©gvb g~j¨ wbY©q 

Ki‡j  

 

evwl©K evÆvKiY 

I eQ‡i 

GKvwaK 

evÆvKiY 

cÖwµqvi m~Î 

wjL‡j A_ev 

AvswkK cÖ‡qvM 

Ki‡j  

 

 †gvU-  

    †gvU eivÏK…Z b¤^i = 12  

 

b¤^‡ii e¨vwß gšÍe¨ 

10-12 AwZ DËg 

7-9 DËg 

4-6 fv‡jv 

3 ev 3 Gi Kg AMÖMwZ cÖ‡qvRb 
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অ্যাসাইনমে

ন্ট নম্বর 

অ্যাসাইনমেন্ট শিখনফল/ 

শিষয়িস্তু 

শনমদ েিনা/ 

(সংমেত/ধাপ/ 

পশরশধ) 

মূল্যায়ন শনমদ েিনা (রুশিক্স) 

২ পশরপূণ ে নাগশরে 

অ্শধোর মপমত হমল 

যথাযথ েতেব্য পালন 

েরমত হয়-

শনমদ েিনা/সংমেতগুমলা 

অ্নুসরণ েমর ২৫০-

৩০০ িমের উপর 

এেটি প্রশতমিদন ততশর 

ের। 

 

 নাগশরে ও 

নাগশরেতার 

ধারণা ব্যাখ্যা 

েরমত পারমি 

 নাগশরমের 

অ্শধোর ও 

েতেমব্যর সম্পেে 

ব্যাখ্যা েরমত 

পারমি 

 নাগশরমের 

অ্শধোর ও 

েতেমব্যর ধারণা 

িণ েনা েরমত 

পারমি 

 নাগশরে দাশয়ত্ব 

ও েতেব্য 

পালমন আগ্রহী 

হমি। 

 

শিতীয় অ্ধ্যায়ঃ 

(নাগশরে ও 

নাগশরেতা)  

১। নাগশরে ও 

নাগশরেতার ধারণা  

২। সুনাগশরমের 

গুণািলী 

৩। নাগশরে অ্শধোর 

ও অ্শধোমরর 

মেশণশিিাগ 

৪।নাগশরমেরেতেব্য 

ও েতেমব্যর 

মেশণশিিাগ 

৫। অ্শধোর ও 

েতেমব্যর সম্পেে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শনমদ েিে পারদরশ তর্ারমাত্রা/নম্বর মকার 

৪ ৩ ২ ১ 

নাগশরমের 

ধারণা 

নাগশরমের ধারণাটি 

সঠিেিামি ব্যাখ্যা 

েমরমে। 

নাগশরমের ধারণাটি 

অ্শধোংি  ব্যাখ্যা 

েমরমে। 

নাগশরমের ধারণাটি 

আংশিেিামি ব্যাখ্যা 

েমরমে। 

নাগশরমের ধারণাটি  

ব্যাখ্যায় অ্স্পষ্টতা 

রময়মে। 

 

সুনাগশরমের 

গুণািশল 

সুনাগশরমের 

গুণািশলর ধারণাটি 

সঠিেিামি ব্যাখ্যা 

েমরমে। 

সুনাগশরমের 

গুণািশলর ধারণাটি 

অ্শধোংি ব্যাখ্যা 

েমরমে। 

সুনাগশরমের গুণািশলর 

ধারণাটি আংশিেিামি 

ব্যাখ্যা েমরমে। 

সুনাগশরমের 

গুণািশলর ধারণাটি 

অ্স্পষ্টিামি ব্যাখ্যা 

েমরমে। 

 

নাগশরমের 

অ্শধোর 

অ্শধোর মিামগর 

শিষয়িস্তু যথাথ ে ও 

ধারািাশহেতা 

উপস্থ্াপনায় শনজস্বতা 

ও সৃজনিীলতা 

শিদ্যোন। 

অ্শধোর মিামগর 

শিষয়িস্তু যথাথ ে ও 

ধারািাশহেতা 

উপস্থ্াপনায় 

অ্শধোংি শনজস্বতা 

ও সৃজনিীলতা 

শিদ্যোন। 

অ্শধোর মিামগর 

শিষয়িস্তু যথাথ ে ও 

ধারািাশহেতা 

উপস্থ্াপনায় আংশিে 

শনজস্বতা ও 

সৃজনিীলতা শিদ্যোন। 

অ্শধোর মিামগর 

শিষয়িস্তু যথাথ ে ও 

ধারািাশহেতা 

উপস্থ্াপনায় 

শনজস্বতা ও 

সৃজনিীলতা 

অ্নুপশস্থ্ত। 

 

নাগশরমের 

েতেব্য 

নাগশরমের েতেমব্যর 

ধারণাটি সঠিেিামি 

উপস্থ্াপন েমরে। 

নাগশরমের 

েতেমব্যর ধারণাট 

অ্শধোংি  

উপস্থ্াপন েমরে। 

নাগশরমের েতেমব্যর 

ধারণাটি আংশিেিামি 

উপস্থ্াপন েমরে। 

নাগশরমের 

েতেমব্যর ধারণাা্টি  

অ্স্পষ্টিামি 

উপস্থ্াপন েমরে। 

 

নাগশরমের 

অ্শধোর ও 

েতেমব্যর সম্পেে  

নাগশরমের  অ্শধোর 

ও েতেব্য পালমনর 

মেমত্র শনজস্বতা ও 

সৃজনিীলতা 

শিদ্যোন। 

নাগশরমের 

অ্শধোর পালমনর 

মেমত্র অ্শধোংি  

শনজস্বতা ও 

সৃজনিীলতা 

শিদ্যোন। 

নাগশরমের েতেব্য  

পালমনর মেমত্র 

আংশিে শনজস্বতা ও 

সৃজনিীলতা শিদ্যোন। 

নাগশরমের 

অ্শধোর ও েতেব্য 

পালমনর মেমত্র 

শনজস্বতা ও 

সৃজনিীলতার 

অ্িাি। 

 

মোট-  

বরাদ্দকৃর্ নম্বর= 20 
 

 

নম্বমরর ব্যশপ্ত েন্তব্য 

16-20 অ্শত উত্তে 

14-15 উত্তে 

10-13 িামলা 

00-09 অ্গ্রগশতর প্রময়াজন 
 


