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A¨vmvBb‡g›U 

b¤̂i, Aa¨vq 

I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

A¨vmvBb‡g›U wkLbdj/welqe ‘̄ 

wb‡`©kbv 

(ms‡KZ/avc/cwiwa) 

g~j¨vqb wb‡ ©̀kbv (iæweª·) gšÍe¨ 

02 

 

PZz_© Aa¨vq: 

 

ch©vq mviwY 

 

Li Be 

Na Mg 

 
†gŠj PviwUi B‡jKUªb 

web¨v‡mi Av‡jv‡K 

ch©vq mviwY‡Z 

Ae ’̄vb, Zzjbvg~jK 

AvqwbKiY kw³ Ges 

†gŠj mswkøó MÖæc ev 

†kÖwYi ˆewkó¨ 

m¤úwK©Z GKwU 

cÖwZ‡e`b cÖYqb  

 প্মৌলের সব েবনিিঃস্তর 

শনিস্তলরর ইলেকট্রন 

নবন্যালসর সালথ পর্ োয় 

সারনর্র রধান গ্রুপগুলোর 

সম্পকে ননর্ েয় করলে পারব 

(রথম 30 টি প্মৌে)। 

 একটি প্মৌলের পর্ োয় 

শনাি করলে পারব। 

 পর্ োয় সারনর্লে প্কালনা 

প্মৌলের অবস্থান প্েলন এর 

প্িৌে ও রাসায়ননক ধম ে 

সম্পলকে ধারর্া করলে 

পারব। 

 প্মৌেসমূলির নবলশষ 

নামকরলর্র কারর্ বেলে 

পারব। 

 পর্ োয় সারনর্ অনুসরর্ কলর 

প্মৌেসমূলির ধম ে অনুমালন 

আগ্রি রদশ েন করলে 

পারব। 

 B‡jKUªb web¨vm 

K‡i †gŠj PviwUi 

ch©vq mviwYi ch©vq 

wbY©q Ki‡Z n‡e 

 B‡jKUªb web¨vm 

K‡i †gŠj PviwUi 

ch©vq mviwYi MÖæc ev 

†kÖwY wbY©q Ki‡Z 

n‡e 

 ch©vq mviwYi GKB 

ch©vq Ges GKB MÖæc 

ev †kÖwY‡Z cvkvcvwk 

Aew ’̄Z †gŠ‡ji 

AvqwbKiY kw³i 

Zzjbv Ki‡Z n‡e 

 †gŠj mswkøó MÖæc ev 

†kÖwYi ˆewkó¨ D‡jøL 

Ki‡Z n‡e 

  

 

b¤^‡ii e¨vwß gšÍe¨ 

13-16 AwZ DËg 

11-12 DËg 

08-10 fv‡jv 

00-07 AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

 

wb‡ ©̀kK 

cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤̂i 

†¯‹vi 

4 3 2 1 

K) ch©vq wbY©q 

B‡jKUªb web¨vmmn 

PviwU †gŠ‡ji mwVK 

ch©vq wbY©q K‡i‡Q 

B‡jKUªb web¨vmmn 

wZbwU †gŠ‡ji mwVK 

ch©vq wbY©q K‡i‡Q 

B‡jKUªb web¨vmmn 

ỳBwU †gŠ‡ji mwVK 

ch©vq wbY©q K‡i‡Q 

B‡jKUªb web¨vmmn 

GKwU †gŠ‡ji mwVK 

ch©vq wbY©q K‡i‡Q 

 

L) MÖæc ev †kÖwY 

wbY©q 

B‡jKUªb web¨vmmn 

PviwU †gŠ‡ji mwVK 

MÖæc ev †kÖwY wbY©q 

K‡i‡Q 

B‡jKUªb web¨vmmn 

wZbwU †gŠ‡ji mwVK 

MÖæc ev †kÖwY wbY©q 

K‡i‡Q 

B‡jKUªb web¨vmmn 

ỳBwU †gŠ‡ji mwVK 

MÖæc ev †kÖwY wbY©q 

K‡i‡Q 

B‡jKUªb web¨vmmn 

GKwU †gŠ‡ji mwVK 

MÖæc ev †kÖwY wbY©q 

K‡i‡Q 

 

M) Zzjbvg~jK 

AvqwbKiY kw³ 

†kÖwY I ch©v‡qi 

wfbœZvi †cÖwÿ‡Z Pvi 

†Rvov †gŠ‡ji 

AvqwbKiY kw³i 

Zzjbv h_vh_fv‡e 

K‡i‡Q 

†kÖwY I ch©v‡qi 

wfbœZvi †cÖwÿ‡Z 

wZb †Rvov †gŠ‡ji 

AvqwbKiY kw³i 

Zzjbv h_vh_fv‡e 

K‡i‡Q 

†kÖwY I ch©v‡qi 

wfbœZvi †cÖwÿ‡Z ỳB 

†Rvov †gŠ‡ji 

AvqwbKiY kw³i 

Zzjbv h_vh_fv‡e 

K‡i‡Q 

†kÖwY I ch©v‡qi 

wfbœZvi †cÖwÿ‡Z GK 

†Rvov †gŠ‡ji 

AvqwbKiY kw³i 

Zzjbv h_vh_fv‡e 

K‡i‡Q 

 

N) †gŠj mswkøó 

MÖæc ev †kÖwYi 

ˆewkó¨ 

ỳBwU MÖæc ev †kÖwYi 

we‡kl bvgmn ˆewkó¨ 

h_vh_fv‡e D‡jøL 

K‡i‡Q 

ỳBwU MÖæc ev †kÖwYi 

ˆewkó¨ h_vh_fv‡e 

D‡jøL K‡i‡Q 

GKwU MÖæc ev †kÖwYi 

we‡kl bvgmn ˆewkó¨ 

h_vh_fv‡e D‡jøL 

K‡i‡Q 

GKwU MÖæc ev †kÖwYi 

ˆewkó¨ h_vh_fv‡e 

D‡jøL K‡i‡Q 

 

†gvU  

eivÏK…Z b¤̂i: 16 

 



২০২১ সালের এসএসসস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সশক্ষার্থীদের জন্য অযাসাইনদেন্ট 

সিষয়: জীিসিজ্ঞান                  সিষয় ককাড: ১৩৮              স্তর: এসএসসস 

অযাসাইন

কেন্ট নম্বর, 

অধ্যায় ও 

অধ্যাদয়র 

সশদরানাে 

অযাসাইনদেন্ট 
সশখনফল / 

সিষয়িস্তু 

সনদে েশনা 

(সংদকত/ধাপ/পসরসধ) 
মূল্যায়ন সনদে েশনা (রুসিক্স) েন্তব্য 

২ 

 

সিতীয় অধ্যায়: 

জীিদকাষ ও 

টিস্যয 

কখলার 

োধ্যদে 

প্রাসণদকাষ 

এিং 

প্রাসণটিস্যযর 

িঠন ও কাজ 

সিদেষণ 

 প্রাসণ টিস্যয ব্যাখ্যা 

করদত পারি। 

 একই রকে ককাষ 

সেসষ্ট্র ও একই 

কাজ সম্পন্ন 

করার সিসিদত 

টিস্যযর কাজ 

মূল্যায়ন করদত 

পারি। 

 টিস্যয, অঙ্গ এিং 

তদন্ত্র ককাদষর 

সংিঠন ব্যাখ্যা 

করদত পারি। 

 টিস্যযতদন্ত্রর কাজ 

ব্যাখ্যা করদত 

পারি। 

 প্রর্থদে জীিসিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তদকর 33-42 নং পৃষ্ঠা পাঠ করদত হদি। 

 এিার সনদ র বিসশদষ্ট্যর তাসলকাটি লক্ষয করদত হদি 

(অযাসাইনদেদন্টর েদধ্য এই তাসলকা ওঠাদনার প্রদয়াজন কনই): 

বিসশষ্ট্য 

নং 

বিসশষ্ট্য বিসশষ্ট্য 

নং 

বিসশষ্ট্য 

1.  সনিঃসরণ 2.  কশাষণ 

3.  একস্তরী 4.  নাসলযুক্ত 

5.  রূপান্তসরত 6.  একটি 

সনউসিয়াসযুক্ত 

7.  উদ্দীপনা 8.  িহুস্তরী 

9.  স্তদের েদতা 10.  সংদকা ন 

11.  একাসধক 

সনউসিয়াসযুক্ত 

12.  কেদসাডাে ে 

13.  সসসলয়াযুক্ত 14.  শাখাযুক্ত 

15.   লন 16.  দৃঢ়তা প্রোনকারী 

17.  সনউসিয়াস সিহীন 18.  ঘনাকার 

 সনদ র েদতা একটি ছক অযাসাইনদেদন্টর পৃষ্ঠায় আঁকদত হদি: 

রাউন্ড বিসশষ্ট্য-১ বিসশষ্ট্য-২ বিসশষ্ট্য-৩ িদলাদতা আসে 

কক? 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 একটি ছক্কা সনদত হদি ক খাদন এক কর্থদক ছয় প েন্ত ক দকাদনা 

পূণ েসংখ্যা পিদত পাদর।  সে ছক্কা না পাওয়া  ায় তাহদল ১ কর্থদক ৬ 

প েন্ত সংখ্যা কলখা ছয়টি কাড ে িাসনদয় সনদত পারদি ক  কাড েগুদলা 

সেদয় ছক্কার েদতা লটাসর করা  াদি।  

 ছক্কাটি পরপর সতনিার ছুুঁদি ক  সতনটি োন উঠদি কসই সতনটি সংখ্যা 

কখলার একটি রাউন্ড সহদসদি িণ্য হদি।  

 

সনদে েশক পারেসশ েতার োত্রা / নম্বর ককার 

৪ ৩ ২ ১ 

ক) সনধ োসরত তাসলকা 

কর্থদক বিসশদষ্ট্যর ঘর 

পূরণ 

৩০ টি ঘদরর 

েদধ্য অন্তত ২৫ 

টি প্রেি তাসলকা 

কর্থদক পূরণ করা 

হদয়দছ। 

৩০ টি ঘদরর 

েদধ্য ১৫-২৪ টি 

প্রেি তাসলকা 

কর্থদক পূরণ করা 

হদয়দছ। 

৩০ টি ঘদরর 

েদধ্য ৫-১৪ টি 

প্রেি তাসলকা 

কর্থদক পূরণ করা 

হদয়দছ। 

৩০ টি ঘদরর েদধ্য 

৫ টির কে সংখ্যক 

ঘর প্রেি তাসলকা 

কর্থদক পূরণ করা 

হদয়দছ। 

 

খ) একই রাউদন্ড 

বিসশদষ্ট্যর পুনরাবৃসি  

 

( ারটি িা তার অসধক 

সংখ্যক রাউদন্ড এক িা 

একাসধক বিসশদষ্ট্যর ঘর 

ফোঁকা র্থাকদল এই 

সনদে েশদক ককাদনা নম্বর 

পাদি না) 

সতনটি বিসশষ্ট্যই 

পূরণ করা হদয়দছ 

এেন ককাদনা 

রাউদন্ডই 

বিসশদষ্ট্যর 

পুনরাবৃসি কনই 

সতনটি বিসশষ্ট্যই 

পূরণ করা 

হদয়দছ এেন 

রাউন্ডসমূদহর 

েদধ্য অদধ েদকর 

কে সংখ্যক 

রাউদন্ড 

বিসশদষ্ট্যর 

পুনরাবৃসি 

রদয়দছ 

সতনটি বিসশষ্ট্যই 

পূরণ করা 

হদয়দছ এেন 

রাউন্ডসমূদহর 

েদধ্য অদধ েক িা 

তার কিসশ 

সংখ্যক রাউদন্ড 

বিসশদষ্ট্যর 

পুনরাবৃসি 

রদয়দছ 

সতনটি বিসশষ্ট্যই 

পূরণ করা হদয়দছ 

এেন সকল 

রাউদন্ডই বিসশদষ্ট্যর 

পুনরাবৃসি রদয়দছ 

 

গ) পাঠ্যপুস্তক কর্থদক 

‘িদলাদতা আসে কক?’ 

ঘর পূরণ 

পাঠ্যপুস্তদকর 

সনধ োসরত অংশ 

কর্থদক েশটি 

ঘদরর অন্তত ৮ টি 

পূরণ করা হদয়দছ 

পাঠ্যপুস্তদকর 

সনধ োসরত অংশ 

কর্থদক েশটি 

ঘদরর েদধ্য ৫-

৭ টি পূরণ করা 

হদয়দছ 

পাঠ্যপুস্তদকর 

সনধ োসরত অংশ 

কর্থদক েশটি 

ঘদরর েদধ্য ২-৪ 

টি পূরণ করা 

হদয়দছ 

পাঠ্যপুস্তদকর 

সনধ োসরত অংশ 

কর্থদক েশটি ঘদরর 

েদধ্য ককিল একটি 

পূরণ করা হদয়দছ 

 

ঘ) বিসশষ্ট্যসমূদহর সাদর্থ 

‘িদলাদতা আসে কক?’ 

এর সােঞ্জস্য  

 

(পাঠ্যপুস্তদকর সনধ োসরত 

অংদশ উসিসখত 

পসরিাষা সমূদহর সাদর্থ 

সেল র্থাকা িা না র্থাকা 

এদক্ষদত্র সিদি য নয়) 

েশটির েদধ্য 

অন্তত ৮ টিদত 

সােঞ্জস্য রদয়দছ 

েশটির েদধ্য ৫-

৭ টিদত 

সােঞ্জস্য রদয়দছ 

েশটির েদধ্য ২-

৪ টিদত 

সােঞ্জস্য রদয়দছ 

েশটির েদধ্য ককিল 

একটিদত সােঞ্জস্য 

রদয়দছ 

 

কোট  

 

িরাদ্দকৃত কোট নম্বর: ১৬ 

 



উোহরণ: ধরা  াক,  র্থাক্রদে ৩, ৬ এিং ৪ পিল। তাহদল কসই 

রাউদন্ড উপদরর বিসশদষ্ট্যর তাসলকা কর্থদক বিসশষ্ট্য-১ সহদসদি ৩ নং 

বিসশষ্ট্য (একস্তরী) কিদছ সনদত হদি; বিসশষ্ট্য-২ সহদসদি ৩ + ৬ = ৯ 

নং বিসশষ্ট্য (স্তদের েদতা) কিদছ সনদত হদি; এিং বিসশষ্ট্য-৩ সহদসদি 

৯ + ৪ = ১৩ নং বিসশষ্ট্য (সসসলয়াযুক্ত) কিদছ সনদত হদি। ছদক 

সনধ োসরত ঘদর এগুদলা সলখদত হদি এিং ‘িদলাদতা আসে কক?’ এর 

ঘদর ঐ সতনটি বিসশষ্ট্য ধারণ কদর এেন প্রাসণটিস্যয িা প্রাসণদকাদষর 

নাে সলখদত হদি। এই ঘর পূরণ করার জন্য অিশ্যই পাঠ্যপুস্তদক 

সনধ োসরত পৃষ্ঠাসমূদহর (৩৩-৪২) েদধ্য কর্থদক কোটা হরদফ ছাপা 

নােসমূহ কিদছ সনদত হদি। 

  সে কসই সতনটি বিসশষ্ট্য সেসলদয় ককাদনা প্রাসণটিস্যয িা প্রাসণদকাষ না 

পাওয়া  ায় তাহদল আিার ছঁক্কা ছুিদত হদি এিং বিসশষ্ট্য রাফ 

কািদজ কনাট করদত হদি  তক্ষণ প েন্ত না এেন সতনটি বিসশষ্ট্য 

পাওয়া  ায় ক গুদলা সেদয় একটি সসতযকাদরর প্রাসণটিস্যয িা প্রাসণদকাষ 

কিাঝায়। ক েন: ৯ নং বিসশদষ্ট্যর পরও না সেলদল আিার ছক্কা কর্থদক 

১ পিল, তখন কেখদত হদি ১০ নং বিসশদষ্ট্যর সাদর্থ আদির সতনটির 

েদধ্য ককান দুটি সেসলদয় গ্রহণদ াগ্য ককাদনা প্রাসণটিস্যয িা প্রাসণদকাষ 

পাওয়া  ায় সকনা। পাওয়া কিদল তখন কসই সতনটি বিসশষ্ট্য সেসলদয় 

একটি রাউন্ড হদি। 

 এিাদি  সে ১৮ নং পার হদয়  ায় তাহদল আিার ১ নং কর্থদক 

বিসশদষ্ট্যর নং িণনা শুরু হদি। ক েন: ১৬ নং এর পদর ছক্কায় ৫ 

পিদল ১৬ + ৫ = ২১ হয়। সকন্তু বিসশষ্ট্য আদছ ১৮ নং প েন্ত, তাই ২১ 

িলদত ১৮ এর পর সতন ঘর অর্থ োৎ ৩ নং বিসশষ্ট্য কিাঝাদি। 

 এেন েশটি রাউন্ড কখলদত হদি ক গুদলাদত অিশ্যই ককাদনা না ককাদনা 

প্রাসণটিস্যয িা প্রাসণদকাদষর বিসশষ্ট্য কেদল এিং কসগুদলা উসিসখত ছদক 

সলখদত হদি।  

 সতনটি বিসশষ্ট্য সেদল  ায় এেন একাসধক প্রাসণটিস্যয িা প্রাসণদকাষ 

পাওয়া কিদল কসগুদলার েদধ্য ক দকাদনা একটির নাে কসই রাউদন্ডর 

‘িদলাদতা আসে কক?’ ঘদর কলখাই  দর্থষ্ট্। 

 সতনটি বিসশদষ্ট্যর হুিহু সেদল  াওয়া রাউন্ড একাসধকিার কলখা  াদি 

না। একই রাউদন্ড একই বিসশষ্ট্য একাসধকিার িণ্য করা  াদি না। 

কসদক্ষদত্র পুনরায় ছক্কা ছুুঁদি অন্য বিসশষ্ট্য কিদছ সনদত হদি। তদি সিন্ন 

রাউদন্ড একই বিসশষ্ট্য র্থাকা সেি।  

 সিদশদষ পূরণকৃত ছকটি অযাসাইনদেন্ট সহদসদি জো সেদত হদি। 
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