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           বফলয়: উচ্চতয গবণত       ক োড: 126    স্তয: এএব  

এযোোআনমভন্ট 

নম্বয 
এযোোআনমভন্ট 

বখনপর/ 

 বফলয়ফস্তু 

বনমদ েনো 

(ংম ত/ধো/বযবধ) 
মূল্যোয়ন বনমদ েনো (রুবিক্স) 

ভন্তব্য 

02  

                                                

 

                       

                                                    

  

                                                     

 বথোমগোযোময উোমেয উয 
বববি  ময প্রদি উোেগুমরো 

প্রভোণ  প্রময়োগ  যমত োযমফ।  

 

 বিভুমেয বযম ন্দ্র, বযম ন্দ্র  

রম্ববফন্দু ম্পব েত উোেগুমরো 

প্রভোণ  প্রময়োগ  যমত োযমফ।  

 

 

 টমরবভয উোে প্রভোণ  

প্রময়োগ  যমত োযমফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) বযম ন্দ্র, রম্ববফন্দু  

নফবফন্দুবৃমিয ংজ্ঞোনুোময বফন্দু 

বচহ্নত  যমফ এফং ব্যোখ্যো 

 যমফ। 

প্রশ্ন বনমদ েনো নম্বয  

 )  বযম ন্দ্র, রম্ববফন্দু  নফবফন্দুবৃমিয 

ক ন্দ্র এ আ বফন্দুমত ফবস্থত ক ন তো 

ব্যোখ্যো  যণ 

04 

 বযম ন্দ্র , রম্ববফন্দু  নফবফন্দুবৃমিয 

ক ন্দ্র বচবহ্নত  যণ 

03 

 বযম ন্দ্র  রম্ববফন্দু বচবহ্নত  যণ 
02 

 বযম ন্দ্র বচবহ্নত  যণ 
01 

খ) ভধ্যভোয দদঘ েয বনণ েয়  ময 

বিভুমেয বযীভো বনণ েয় 

 যমফ। 

খ) 
 বযীভো বনণ েয় 

03 

 ফোহুয দদঘ েয বনণ েয় 
02 

 
 কমম োমনো এ টি ভধ্যভো বনণ েয় 

01 

গ) ফ েভতো ব্যফোয  ময 

  =    প্রভোণ  যমফ। 

 টমরবভয উোে ব্যফোয 

 ময    এয দদঘ েয বনণ েয় 

 যমফ। 

গ)  টমরবভয উোে ব্যফোয  ময    

এয দদঘ েয বনণ েয় 

03 

    এয দদঘ েয বনণ েয়   

  =    কদখোমনো 

02 

    এয দদঘ েয বনণ েয় 01 

ঘ) ব্যোোধ ে  বৃমিয  

কেিপমরয সূি ব্যফোয  যমফ। 

ঘ)  ন্তঃবৃি  নফবফন্দুবৃমিয কেিপমরয 
তুরনো যণ 

04 

 ন্তঃবৃি  নফবফন্দুবৃমিয কেিপর 

বনণ েয়  

03 

 ন্তঃবৃি ফো নফবফন্দুবৃমিয কেিপর 

বনণ েয় 

02 

  ন্তঃবৃি ফো নফবফন্দুবৃমিয ব্যোোধ ে বনণ েয় 01 

        

          = 14 

 

  

ভফোহু  𝑨𝑩𝑪 এয 𝑨𝑫,  𝑩𝑬,  𝑪𝑭 

ভধ্যভো এফং বযব্যোোধ ে 𝟒 𝒄𝒎 

 

 ) বচমি, বযম ন্দ্র, রম্ববফন্দু  

নফবফন্দুবৃমিয ক ন্দ্র এ আ বফন্দুমত ফবস্থত 

ক ন ব্যোখ্যো  য। 

খ)  𝑨𝑩𝑪 এয বযীভো বনণ েয়  য। 

খ) টমরবভয উোে প্রময়োগ  ময  𝑷𝑪 

এয দদঘ েয বনণ েয়  য। 

ঘ)  𝑨𝑩𝑪 এয ন্তঃবৃি  নফবফন্দুবৃমিয 

কেিপর বনণ েয়  ময তুরনোমূর  

অমরোচনো  য।  



               

11-14         

10-11     

07-09       

00-06              
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welq- Pviæ I KviæKjv welq †KvW- 148 ¯Íi- GmGmwm 

 

A¨vmvBb‡g›U 

b¤^i 

A¨vmvBb‡g›U wkLbdj/welqe¯‘ wb‡ ©̀kbv avc/cwiwa g~j¨vqb wb‡ ©̀kbv (iæweª·) 

wb‡ ©̀kK cvi`wk©Zvi gvÎv/b¤̂i 

2 †Zvgvi evmvq 

†hmKj 

Kviæwkí i‡q‡Q, 

†cbwm‡ji 

gva¨‡g 

†m¸‡jvi 

†iLvwPÎ A¼b 

K‡i GKwU 

†cvU©‡dvwjI 

•Zwi Ki| 

 Kviæwk‡íi msÁv 

ej‡Z cvi‡e 

 MÖv‡gi †ckvRxex 

Kviæwkíx m¤ú‡K© 

aviYv cv‡e 

 Kviæwk‡íi ¸iæZ¡ 

e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e 

 Kx Kx DcKiY 

w`‡q Kviæwkí 

•Zwi nq Rvb‡Z 

cvi‡e 

 Kviæwk‡í †h 

ai‡bi bKkv 

e¨envi nq Zv 

Rvb‡Z cvi‡e 

 evmvq e¨envh© Avmeve 

I •ZRmcÎ †_‡K 

 Kviæwkí 

 

(cvV¨eB, 

†kÖwYwkÿK, 

B›Uvi‡b‡Ui gva¨‡g RvZxq 

Rv`yNi, †mvbviMuv‡qi 

†jvKwkí Rv`yNi, 

Avkcv‡ki cÖwZ‡ekx/ 

cwi‡ek, 

wkÿ‡Ki civgk©, gv-evev, 

fvB‡evb‡`i mn‡hvwMZv) 

 

(†iLvwPÎ¸wj A¨vjevg 

K‡i †cvU©†dvwjIi gva¨‡g 

Rgv w`‡e) 

4 3 2 1 †¯‹vi 

evmvq •`bw›`b e¨envh© 

Kviæwkí †cbwm‡ji 

gva¨‡g A¼b 

†iLvwP‡Îi gva¨‡g 

Kviæwk‡íi mwVK 

WªBs K‡i‡Q 

WªBs-Gi 

wbqg¸wj 

†gvUvgywU AbymiY 

K‡i‡Q 

WªBs-Gi wbqg 

AvswkK 

AbymiY 

K‡i‡Q 

WªBs-Gi 

wbqg 

G‡Kev‡iB 

AbymiY Kiv 

nq bvB 

 

evmvq e¨envh© 15wU 

Kviæwk‡íi WªBs 

me¸‡jv Kviæwkí 

A¼b Kiv n‡q‡Q 

10wU A¼b Kiv 

n‡q‡Q 

7wU A¼b Kiv 

n‡q‡Q 

2wU A¼b 

Kiv n‡q‡Q 

 

euvk, †eZ, KvV, gvwU, 

avZz, gyZ©v BZ¨vw` 

gva¨‡gi Kviæwkí 

me¸wj gva¨‡gi 

•Zwi Kviæwk‡íi 

WªBs K‡i‡Q 

3wU gva¨‡gi 

•Zwi Kviæwk‡íi 

WªBs K‡i‡Q 

2wU gva¨‡gi 

•Zwi 

Kviæwk‡íi 

WªBs K‡i‡Q 

1wU gva¨‡gi 

•Zwi 

Kviæwk‡íi 

WªBs K‡i‡Q 

 

cÖvK…wZK I R¨vwgwZK 

bKkv 

Dfq bKkv‡K 

e¨envi K‡i 8wU 

WªBs K‡i‡Q 

Dfq bKkv‡K 

e¨envi K‡i 6wU 

WªBs K‡i‡Q 

4wU WªBs 

K‡i‡Q 

2wU WªBs 

K‡i‡Q 

 

†gvU  

†gvU b¤^i : 16  

 

b¤^‡ii e¨vwß gšÍe¨ 

13-16 AwZDËg 

11-12 DËg 

8-10 fv‡jv 

1-7 AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

 

  



 এএব যীক্ষা ২০২২ এ ংগ্রণক্াযী বক্ষাথীদদয জন্য যাাআনদভন্ট 

বফলয়: ক্যাবযয়ায বক্ষা                                                                           বফলয় কক্াড: ১৫৬                                                                                   স্তয: এএব 

যাাআন 

কভন্ট নম্বয 

যাাআনদভন্ট বখনপর/বফলয়ফস্তু বনদদ েনা 

(ংদক্ত) 

মূল্যায়ন বনদদ েনা(রুবিক্স) 

 ১ 

 প্রথভ 

ধ্যায়ঃ 

অবভ ও 

অভায 

ক্যাবযয়ায 

ক্যাবযয়ায বক্ষা 

কতাভায ববফষ্যৎ 

ক্ভ েপ্রাবিদত বক্বাদফ 

ায়তা ক্যদফ? 

(বফদেলণ পূফ েক্ ২০০-

২৫০ দেয ভদধ্য 

এক্টি প্রবতদফদন 

ততবয ক্য) 

 

১। ক্যাবযয়ায বক্ষায ধাযণা 

ও বফক্া ব্যাখ্যা ক্যদত 

াযদফ; 

২। ক্যাবযয়াদযয াদথ 

ব্যবিগত অগ্র, কমাগ্যতা ও 

মূল্যদফাদধয ম্পক্ে বনধ োযণ 

ক্যদত াযদফ; 

৩। ববফষ্যৎ ক্যাবযয়াদযয 

রূদযখা ব্যাখ্যা ক্যদত 

াযদফ; 

এফং 

৪। ক্যাবযয়ায গঠদনয কক্ষদে 

ব্যবিগত মূল্যদফাদধয গুরুত্ব 

উরবি ক্দয তা জেদন 

অগ্রী দফ। 

* সূচনা 

* কতাভায 

ক্যণীয়  

(াঠ্যপুস্তক্, বফলয় 

বববিক্ বক্ষক্,  

, টিবব, ে-

বেক্া, আন্টাযদনট 

ও বযফাদযয 

দস্যদদয 

দমাবগতা )  

* ক্যাবযয়াদযয 

ধাযণা  ও বফক্া 

* ক্যাবযয়ায 

াদঠয কমৌবিক্তা 

ও ববফষ্যৎ 

ক্ভ েন্থা ও 

বযক্ল্পনা 

* অভায স্বদেয 

ক্যাবযয়ায। 

 

  

 

 

বনদদ েক্ াযদব েতায ভাো/নম্বয ককায 

৪ ৩ ২ ১ 

ক্যাবযয়াদযয 

ধাযণা 

ক্যাবযয়ায বক্ষায 

ধাযণা ঠিক্বাদফ 

উস্থান ক্যদত 

কদযদে।  

ক্যাবযয়ায বক্ষায 

ধাযণা বধক্াং  

উস্থান ক্যদত 

কদযদে।  

ক্যাবযয়ায বক্ষায 

ধাযণা অংবক্ 

উস্থান ক্যদত 

কদযদে। 

ক্যাবযয়ায বক্ষায 

ধাযণা  উস্থানায় 

স্পষ্টতা যদয়দে।  

 

ক্যাবযয়ায 

াদঠয 

কমৌবিক্তা 

ক্যাবযয়ায াদঠয 

কমৌবিক্ ক্াযণগুদরা 

ঠিক্বাদফ ব্যাখ্যা  

ক্যদত কদযদে।   

ক্যাবযয়ায াদঠয 

কমৌবিক্ 

ক্াযণগুদরা 

বধক্াং কক্ষদে  

ব্যাখ্যা ক্যদত 

কদযদে। 

ক্যাবযয়ায াদঠয 

কমৌবিক্ ক্াযণগুদরা 

অংবক্বাদফ  ক্যদত 

কদযদে। 

ক্যাবযয়ায াদঠয 

কমৌবিক্ 

ক্াযণগুদরা 

ঠিক্বাদফ  ক্যদত 

াদযবন।  

 

ববফষ্যৎ  

ক্ভ েন্থা ও 

বযক্ল্পনা     

ববফষ্যৎ  ক্ভ েন্থা ও 

বযক্ল্পনা    

ফাস্তফায়দনয উযুি 

কক্ষেগুদরা 

মথামথবাদফ 

উস্থান ক্যদত 

কদযদে।  

ববফষ্যৎ  ক্ভ েন্থা 

ও বযক্ল্পনা    

ফাস্তফায়দনয 

উযুি কক্ষেগুদরা 

বধক্াং কক্ষদে 

উস্থান ক্যদত 

কদযদে। 

ববফষ্যৎ  ক্ভ েন্থা     

ফাস্তফায়দনয উযুি 

কক্ষেগুদরা 

অংবক্বাদফ 

উস্থান ক্যদত 

কদযদে। 

ববফষ্যৎ  ক্ভ েন্থা 

ও বযক্ল্পনা    

ফাস্তফায়দনয 

উযুি কক্ষেগুদরা  

উস্থানায় 

স্পষ্টতা যদয়দে।  

 

ক্যাবযয়ায 

বক্ষায গুরুত্ব   

ববফষ্যত ক্ভ েপ্রাবিদত 

ক্যাবযয়ায বক্ষায 

গুরুত্ব মথামথবাদফ 

উস্থান ক্যদত 

কদযদে।  

ববফষ্যত 

ক্ভ েপ্রাবিদত 

ক্যাবযয়ায বক্ষায 

গুরুত্ব বধক্াং 

কক্ষদে উস্থান 

ক্যদত কদযদে।  

ববফষ্যত ক্ভ েপ্রাবিদত 

ক্যাবযয়ায বক্ষায 

গুরুত্ব অংবক্বাদফ 

উস্থান ক্যদত 

কদযদে। 

ববফষ্যত 

ক্ভ েপ্রাবিদত 

ক্যাবযয়ায বক্ষায 

গুরুত্ব  উস্থানায়  

স্পষ্টতা যদয়দে।  

 

  অভায 

স্বদেয 

ক্যাবযয়াদয  

প্রাবিক্ ও 

সৃজনীরবাদফ 

উস্থান ক্দযদে। 

প্রাবিক্ ও 

বধক্াং কক্ষদে  

সৃজনীর 

উস্থান ক্দযদে। 

প্রাবিক্ ও 

অংবক্বাদফ 

সৃজনীর উস্থান 

ক্দযদে। 

প্রাবিক্ বক্ন্তু 

সৃজনীরতা কনআ। 

 

    কভাট=  
 

                                                                                                                                                        ফযাদ্দকৃত নম্বযঃ ২০ 

বফঃদ্রঃ মথামথ/ঠিক্-৮০%-১০০%, বধক্াং- ৭০%-৭৯%, অংবক্- ৫০%-৬৯% এফং কনআ-৫০% -ক্ভ। 



নম্বদযয ব্যবি ভন্তব্য 

16-20 বত উিভ 

14-15 উিভ 

10-13 বাদরা 

00-09 গ্রগবতয প্রদয়াজন 

 

  


