2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvq AskMÖnYKvix wkÿv_©x‡`i Rb¨ A¨vmvBb‡g›U
welq: c`v_©weÁvb
A¨vmvBb‡g›U b¤^i,
Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
1
Aa¨vq 01 :
†fŠZ ivwk Ges
cwigvc

welq †KvW: 136
wb‡`©kbv
wkLbdj/
A¨vmvBb‡g›U
(ms‡KZ/ avc/
welqe¯Íy
cwiwa)
GKUv cª‡R‡±i g‡Wj ˆZwi Kivi Rb¨ †Zvgvi †gvUv AvU©  mij hš¿cvwZ
 cvV¨ eB‡qi 18†ccv‡ii cª‡qvRb| Avevi †KvwfW gnvgvwii Kvi‡Y
e¨envi K‡i
27 c„ôvq ewY©Z
†Zvgvi cwiwPZ †÷kbvwii †`vKvbwUI Lyj‡Qbv| †h
mylg AvK…wZi
Ask AbymiY
†`vKvbwU †Lvjv Av‡Q Zvi †`vKvwb Amvay e‡j †jvKvj‡q
e¯‘i †ÿÎdj
Ki|
`yb©vg Av‡Q | wKš‘ eva¨ n‡q Zvi KvQ †_‡KB †Zvgv‡K
I AvqZb
GLb KvMR wKb‡Z n‡e| †`vKvwb †Zvgv‡K †h KvMR
wbY©q Ki‡Z
w`‡q‡Q Zvi gvb 160 Mªvg/wg2 e‡j `vex Ki‡Q|
cvie|
g‡Wwjs KvM‡Ri cªwZ cvZvi mvBR 65 †mwg× 75 †mwg|
Zywg w¯’i Ki‡j †h †`vKvwbi K_vUv hvPvB K‡i †`L‡e|
evmvq †Zvgvi Kv‡Q †h gvcvi wdZv Av‡Q Zv w`‡q 2 †mwg
Gi †Qv‡Uv †Kv‡bv wKQyi cwigvc Kiv hvqbv| Avi †Zvgvi
evmvq ivbœvi gvjgkjv gvcvi Rb¨ †h wWwRUvj wbw³ Av‡Q
Zv‡Z 20 Mªv‡gi bx‡P †Kv‡bv fi †iKW© nq bv | Zvi
gv‡b 8 MÖv‡gi †Kv‡bv e¯‘i fi mwVKfv‡e gvc‡Z †M‡j
†Zvgv‡K 5wU e¯‘ wb‡Z n‡e| hv‡Z Zv‡`i mw¤§wjZ fi
40 MÖvg nq hv 20 MÖv‡gi ¸wYZK| †Zvgvi Ab¨ †Kv‡bv
hš¿ e¨env‡ii my‡hvM †bB|
(K) KvM‡Ri gvb †h GKK w`‡q gvcv n‡”Q Zvi gvÎv
KZ? 1
(L) wK‡jvMªv‡g gvc‡j GB gv‡bi GKK Kx `uvov‡e? 2
(M) G e¨vcv‡i wbwðZ nIqvi Rb¨ †Zvgv‡K Kgc‡¶
KZ¸‡jv KvMR wKb‡Z n‡e ? †Zvgvi wn‡m‡ei ¯^c‡¶
hy&w³ †`LvI| 3
(N) KvM‡Ri c¨v‡K‡Ui Mv‡q hw` gvb †jLv _v‡K
(120±.5) Mªvg/wg2 Zvi A_© n‡”Q gvbwU Avm‡j 119.5
n‡Z 120.5 GK‡Ki Gi gv‡S i‡q‡Q| GLv‡b P~ovšÍ
ÎæwUi gvb .5 GKK| †Zvgvi wbY©xZ gv‡bi KZUyKy m~¶¥
ev wbfz©j? 4
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¯Íi: GmGmwm
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২০২১ সালের এসএসসস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সশক্ষার্থীদের জন্য অযাসাইনদেন্ট
সিষয়: জীিসিজ্ঞান
সনদে েশনা
(সংদকত/ধাপ/পসরসধ)

খাসল
ক াদখ
লক্ষযণীয়
উসিে
ককাদষর
বিসশষ্ট্য
এিং
টিস্যযর
শ্রেিন্টন
সনণ েয়।

 উসিে ককাদষর
প্রধান অঙ্গাণুর
কাজ ব্যাখ্যা
করদত পারি।
 জীিদেদহ
ককাদষর
উপদ াসিতা
মূল্যায়ন
করদত পারি।
 উসিে টিস্যয
ব্যাখ্যা করদত
পারি।
 একই রকে
ককাষ সেসষ্ট্র
ও একই কাজ
সম্পন্ন করার
সিসিদত টিস্যযর
কাজ মূল্যায়ন
করদত পারি।

 ধাপ - ১ পাঠ্যপুস্তদকর ২০-২১ পৃষ্ঠা, ২৩-২৪ পৃষ্ঠা এিং ২৮-৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্ট্ব্য।
 ধাপ - ২ খাতায় সনদ র েদতা দুটি ছক করদত হদি:
প েদিক্ষদণর ছক:

তুলনামুলক
দৃঢ়

কে দৃঢ়

নরে

রং

১.পাকা আেকিোঁটা
কখাসা
শোঁস
আটি
২. কোঁ া কেঁদপকিোঁটা
কখাসা
শোঁস
কারণ সনণ েদয়র ছক:

তুলনামুলক দৃঢ়

কে দৃঢ়

দৃঢ়তার পসরোপ
রং

স্তর: এসএসসস
মূল্যায়ন সনদে েশনা (রুসিক্স)

দৃঢ়তার পসরোপ

নরে

সিতীয় অধ্যায়:
জীিদকাষ ও
টিস্যয

সশখনফল /
সিষয়িস্তু

নমুনা নং

1

অযাসাইন
কেন্ট

নমুনা নং

অযাসাইনদেন্ট
নম্বর, অধ্যায়
ও অধ্যাদয়র
সশদরানাে

সিষয় ককাড: ১৩৮

১.পাকা আেকিোঁটা
কখাসা
শোঁস
আটি
২. কোঁ া কেঁদপকিোঁটা
কখাসা
শোঁস
 ধাপ-৩: প েদিক্ষদণর ছকটি আদি পূরণ করদত হদি। হাত, ছুসর, িটি

সনদে েশক

েন্তব্য

ককার

পারেসশেতার োত্রা / নম্বর

৪

৩

২

১

ক) ধাপ-২ এ
নমুনাসমূদহর
প েদিক্ষদণর
ছক

ছদকর ২৫-২৮
টি ঘর
গ্রহণদ াগ্যিাদি
পূরণ করা
হদয়দছ।

ছদকর ১৫-২৪ টি
ঘর
গ্রহণদ াগ্যিাদি
পূরণ করা
হদয়দছ।

ছদকর ৫-১৪ টি
ঘর
গ্রহণদ াগ্যিাদি
পূরণ করা
হদয়দছ।

ছদকর ১-৪ টি
ঘর
গ্রহণদ াগ্যিাদি
পূরণ করা
হদয়দছ।

খ) ধাপ-২ এর
কারণ সনণ েদয়র
ছদক রদের
সিসিন্নতার
কারণ

উসিসখত ৬-৭
টি ঘদরর
প্রসতটিদত
গ্রহণদ াগ্যিাদি
কারণ উদিখ
করা হদয়দছ।

ছদকর ৪-৫ টি
ঘদর
গ্রহণদ াগ্যিাদি
কারণ উদিখ
করা হদয়দছ।

ছদকর ২-৩ টি
ঘদর
গ্রহণদ াগ্যিাদি
কারণ উদিখ
করা হদয়দছ।

ছদকর একটি
ঘদর
গ্রহণদ াগ্যিাদি
কারণ উদিখ
করা হদয়দছ।

গ) ধাপ-২ এর
কারণ সনণ েদয়র
ছদক দৃঢ়তার
সিসিন্ন োত্রার
কারণ

উসিসখত ৬-৭
টি ঘদরর
প্রসতটিদত
গ্রহণদ াগ্যিাদি
কারণ উদিখ
করা হদয়দছ।

ছদকর ৪-৫ টি
ঘদর
গ্রহণদ াগ্যিাদি
কারণ উদিখ
করা হদয়দছ।

ছদকর ২-৩ টি
ঘদর
গ্রহণদ াগ্যিাদি
কারণ উদিখ
করা হদয়দছ।

ছদকর একটি
ঘদর
গ্রহণদ াগ্যিাদি
কারণ উদিখ
করা হদয়দছ।
কোট

িরাদ্দকৃত কোট নম্বর: ১২

ইতযাসে ব্যিহার কদর উসিসখত ফল ও সসির কখাসা ছাসিদয় অর্থিা ককদট
খাওয়ার সেয় প্রসতটি অংদশর দৃঢ়তা লক্ষয কদর কসই অনুসাদর কসসি ঘদর
টিক স হ্ন সেদত হদি। আর ক সি ঘদর ককাদনা বিসশষ্ট্য প্রদ াজয নয়
কসগুদলাদত ক্রস স হ্ন সেদত হদি। তদি রং-এর ঘদর রদের নাে সলখদত
হদি।
 ধাপ-৪: প েদিক্ষদণর ছদক া সকছু উদিখ করা হদয়দছ, কারণ সনণ েদয়র ছদক
কসগুদলার সেতুল্য ঘরগুদলাদত কসই বিসশষ্ট্যগুদলার কারণ সলখদত হদি।
রদের সিসিন্নতার কারণগুদলা প্রসতটি ঘদর একটি কদর, কোট সাতটি হদি।
দৃঢ়তার সিসিন্ন োত্রার কক্ষদত্র প েদিক্ষদণর ছদক প্রসত সাসরদত শুধু ক ঘদর
টিক স হ্ন কেওয়া হদয়সছল, কসই ঘদরর সাদপদক্ষ কারণ উদিখ করদত হদি।
ক্রস-স সহ্নত ঘরসমূদহর কারণ উদিখ করার প্রদয়াজন কনই। তাই দৃঢ়তার
োত্রার সিসিন্নতার কারণও কোট সাতটি হদি। কারণ সনণ েদয়র ছদক িাসক
ঘরগুদলা ফোঁকা র্থাকদি।
 সািধানতা: ধারাদলা ন্ত্র ব্যিহাদরর সেয় ক ন হাত না ককদট ায়, কস
ব্যাপাদর সািধান র্থাকদত হদি। অিশ্যই পসরিাদরর িদয়াদজযষ্ঠ কাদরা
তত্ত্বািধাদন কাজটি করদত হদি।

নম্বদরর ব্যসি
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অসত উিে
উিে
িাদলা
অগ্রিসত প্রদয়াজন

