
বিএন কলেজ ঢাকা 

এইচএসবস পরীক্ষা -২০২১ বিজ্ঞান বিভালের পরীক্ষার্থীলের অ্যাসাইনলেন্ট বনলেেশনা –   

১। আগামী ০৫/০৮/২০২১ ইং তারিখেি মখযে কখেজ থেখক কখেখজি ওখেবসাইখে বা BNCD 

HSC-2021 থেইসবুক গ্রুখে মাউরি প্রদত্ত কাভাি েষৃ্ঠাি অনুরূে কাভাি েষৃ্ঠা আেখোড কিা হখব 

যা থেখক থতামিা সহখজ ডাউনখোড কখি রনখত োিখব।কাভাি েষৃ্ঠাি প্রেম অংখি রিক্ষােী কতৃকৃ 

েূিণীে রনয ৃারিত অংি েুব সতকতৃা অবেম্বন কখি ইংখিজজখত রিক্ষােী েূিণ কিখব এবং 

অোসাইনখমখেি উেখি সংযুক্ত কিখব।প্রখতেকটে অোসাইনখমখেি জনে আোদা আোদা কাভাি 

েষৃ্ঠা বেবহাি কিখত হখব । 

বিলশষ দ্রষ্টিযঃ কাভাি েষৃ্ঠাে রিক্ষােী কতৃকৃ েূিণীে রনয ৃারিত অংি ছাড়া অনে থকান ঘি বা োাঁকা 

অংখি রিক্ষােীখক থকান রকছু রেো বা দাগ থদওো থেখক রবিত োকখত হখব । রবষেটে েুবই 

গুরুত্ত্বেূণ।ৃ প্রখতেকটে অোসাইনখমখেি রিখিানাম রভন্ন রভন্ন । মাউরি এি ওখেবসাইখে প্রকারিত 

প্রখতেকটে অোসাইনখমে ছখকি প্রেম কোখম রিখিানাম থেো োকখব ।  

২। অোসাইনখমখেি জনে A4 সাইখজি অেখসে থেোি অেবা অেখসে থেোি এি মত অনে 

থযখকান একই সাইখজি থেোি বেবহাি কিা যাখব এবং প্রখতেকটে থেইখজি থকবে উেখিি েষৃ্ঠাে 

থেো যাখব অেি েষৃ্ঠা োাঁকা োকখব  অে ৃাৎ উভে েষৃ্ঠাে রেো যাখব না। 

৩। অোসাইনখমখেি প্রেম েষৃ্ঠাে  উদ্দীেকসহ প্রশ্ন  রেেখত হখব ।  

 বিলশষ দ্রষ্টিযঃ উদ্দীেকসহ প্রশ্ন রেো এক েষৃ্ঠাে সম্ভব না হখে একারযক েষৃ্ঠা বেবহাি কিা যাখব 

তখব সমাযান সমূ্পণ ৃ নতুন েষৃ্ঠা থেখক রেো শুরু কিখত হখব।   

থযমনঃ িসােন রবষখেি প্রেম অোসাইনখমখেি থক্ষখে রেেখত হখব –   

পরোণুর েলেে ও ইলেক্ট্রন বিনযাস  

ক) বিালরর পরোণু েলেেটির সীোিদ্ধতা সহ িযাখ্যা । 

খ্) n, l , m, ও  s বকায়ান্টাে সংখ্যা সেূলহর িণ েনা ও তাৎপর্ ে িযাখ্যা । 

ে) n এর োন 3 হলে উক্ত শক্তক্তস্তলর বোি অ্রবিিাে সংখ্যা বনণ েয় ও সলি োচ্চ ইলেক্ট্রন ধারণ 

ক্ষেতা বহসাি । 

ঘ) আউফিাউ নীবত ও হুলের নীবত উলেখ্পূি েক K এিং Cr এর ইলেক্ট্রন বিনযাস করা । 

 

৪। অোসাইনখমখেি প্রেম েষৃ্ঠাে  উদ্দীেকসহ প্রশ্ন এবং অেি একটে নতুন থেইখজি শুরু থেখক 

উত্তি রেো শুরু কিখত হখব এবং প্রখশ্নি ক্রম অনুযােী উত্তি রেেখত হখব । থযমন  “ ক ” প্রখশ্নি 

উত্তি রেোি েি “ে“  প্রশ্ন তািেি “গ” প্রশ্ন এবং েিবরতখৃত “ঘ“ প্রখশ্নি ………… উত্তি রেেখত 

হখব ।  



এভাখব রেেখত হখব – 

“ক” প্রখশ্নি উত্তি 

“ে” প্রখশ্নি উত্তি 

“গ” প্রখশ্নি উত্তি 

“ঘ” প্রখশ্নি উত্তি 

................................ 

................................ 

৫। সবগুখো প্রখশ্নি উত্তি রেোি েি থেইজগুখো েয ৃােক্রখম রসরিোে কিখত হখব এবং কাভাি 

েষৃ্ঠা ছাড়া অোসাইনখমখেি সবগুখো থেইখজি ডানোখি রনখে থেইজ নম্বি রেেখত হখব সংেোে। 

থযমন , থযই েষৃ্ঠাে অোসাইনখমখেি প্রশ্ন রেো হখেখছ থসো ১ নম্বি থেইজ তািেি  থযই েষৃ্ঠা 

থেখক অোসাইনখমখেি উত্তি রেো হখেখছ থসো ২ নম্বি থেইজ এভাখব বারক সব থেইখজি নম্বি 

রেেখত হখব । 

৬। েষৃ্ঠাি োিোখি বা দুই োখি ( উেখি এবং বাম োখি ) মাজজনৃ কিখত হখব  এবং মাজজখৃন 

থেজিে বেবহাি কিখত হখব ।  

৭। বামোখি রেো শুরু এবং ডানোখি রেো থিষ থযন প্ররতটে োইখনি থক্ষখে একই বিবাি হে 

থসইরদখক েক্ষে িােখত হখব এবং একই েষৃ্ঠাে প্ররতটে োইখনি থেস থযন একই িকম হে । এই 

থক্ষখে স্টার্ন্াৃড োইন থেস থেোি থসৌন্দয ৃ বারড়খে রদখব বহুগুণ ।  

৮। Black কাোখিি বেেখেে কেম বেবহাি কিখত হখব তখব প্রখোজখন Blue কাোখিি 

বেেখেে কেম বেবহাি কিা যাখব শুযুমাে থহডোইন গুখো থেো বা মাক ৃকিাি জনে ।  

বিলশষ দ্রষ্টিযঃ থজেেখেে কেম বেবহাি কিা যাখব না ।   

৯। অখনেি অোসাইনখমে করে কিা যাখব না এবং ইোিখনে , থকারেং থসোি , অনোইখন 

অোসাইনখমে সমাযান গ্রুে থেখক উত্তি  সংগ্রহ কখি  অোসাইনখমে থেো যাখব না এই থক্ষখে  

অখনক রিক্ষােীি অোসাইনখমে একই হখে যাখব যা করে রহসাখব গণে হখব এবং উক্ত 

অোসাইনখমে বারতে হখে যাখব বা প্রাপ্ত নম্বি কম প্রদান কিা হখত োখি অেবা প্রখযাজে থক্ষখে 

রিক্ষােীখক েুনিাে কখেখজ এখস অোসাইনখমে রেোি জনে রনখদৃি থদওো হখত োখি তাই 

থযখকান অপ্রতোরিত ঘেনা থেখক রনখজখক মুক্ত িােখত রনখজি স্বকীেতা অেবা বই থেখক অজজতৃ  

জ্ঞান থেখক রনখজি মত কখি অোসাইনখমে রেেখত হখব ।   

১০। থকান যিখনি েখোকরে ,রপ্ররেং করে বা অখনেি হাখতি থেো অোসাইনখমে গ্রহণখযাগে নে। 

রিক্ষােীখক স্বহখে অোসাইনখমে ততরি কিখত হখব ।  



১১। কাভাি েষৃ্ঠাসহ োতাি উেখিি বামোখি স্টোেোি কিখত হখব তখব থেোে িােখত হখব 

স্টোেোি কিখত রগখে থযন থেোি থকান অংি থেখক না যাে অে ৃাৎ রিক্ষখকি োতা মূেোেন 

কিখত থযন থকান অসুরবযা না হে । 

১২। রুরবক্স ও রনখদৃিনা কোম অনুসিণ কখি উত্তি কিখত হখব । 

১৩। থকান রবষখেি অোসাইনখমখেি উদ্দীেকসহ প্রশ্ন বুঝখত সমসো হখে রিক্ষােী রবষে 

রিক্ষকখকি সাখে থযাগাখযাগ কিখব ।   

১৪। রবষেরভরত্তক অোসাইনখমে জমা থদওোি তারিে ও সমে কখেজ ওখেবসাইখে এবং  BNCD 

HSC -2021 থেইসবুক গ্রুখে প্রকাি কিা হখব । 

 

“ সিার জনয শুভকােনা “ 

 

                       অ্যাসাইনলেন্ট বনলেেশনা প্রস্তুত ও সাবি েক সহলর্াবেতায়- 

   রিক্ষখকি নাম                                         েদবী                                           থমাবাইে নম্বি 

১। বোঃ আককাছ আেী ;                  সহকারী অ্ধযাপক (পোর্থ েবিজ্ঞান)    01677440374 

২। বোঃ রবফকুে ইসোে ভ ুঁ ইয়া  ;   সহকারী অ্ধযাপক (েবণত )                01914314595 

৩। বোঃ কাওসার উদ্দীন ;                 সহকারী অ্ধযাপক (রসায়ন )              01724717176 

৪। বোঃ কাোে বহালসন ;                  প্রভাষক (পোর্থ েবিজ্ঞান )                    01611453942   

৫। বোসাম্মৎ নুরুন নাহার;               প্রভাষক (জীিবিজ্ঞান )                      01712612721 

৬। বোঃ হাবিিুর রহোন ;                 প্রভাষক (েবণত)                                01716488443 

৮। বরংকু রাণী শীে ;                          প্রভাষক (পোর্থ েবিজ্ঞান )                    01922421044 

৭। বোঃ োসুে রানা ;                          প্রভাষক (জীিবিজ্ঞান )                      01917419831 

৯। বোঃ োহািুি আেে ;                  প্রভাষক (রসায়ন )                              01741579955 

                                             


