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 দরানা িাইরাদসর  রাে গ্রাদস বন্ধ হদ়ে আদে লেদির স ে স্তদরর শিক্ষা প্রশতষ্ঠান। শিক্ষার্থীদের োঠোন 

অ্ব্যাহত রাখদত সংসে বাংোদেি লটশেশিিন সহ শবশিন্ন সাোশি  লোগাদোগ োধ্যদে বাংোদেদি সর ারসহ 

শিক্ষ রা শনি উদযাদগ ক্লাস েশরচােনা  রার লচষ্টা  দর আসদে। সম্প্রশত শিক্ষা েন্ত্রী  র্ত ৃ শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান বন্ধ 

র্থা া়ে শিক্ষার্থীদের েরবতী লেণীদত প্রদোিন লেও়োর ব্যাোদর শিক্ষার্থীদের অ্যাসাইনদেন্ট লেখার শনয়ে 

অ্নুসরণ  দর অ্যাসাইনদেন্ট লেওয়া এবং লসগুদো সম্পন্ন  দর িো লেও়োর ব্যাোদর গুরুত্বাদরাে  দরদেন। 

আিদ  শিক্ষার্থীদের অ্যাসাইনদেন্ট লেখার শনয়ে শনদয় আদোচনা  রদবা। 

• আরও লেখুন-  দরানা ােীন ৬ষ্ঠ লর্থদ  ৯ে লেশণর শিখনফে মূল্যায়ন েদ্ধশত - োউশি 

শিক্ষার্থীদের েরবতী শিক্ষাবদষ ৃপ্রদোিন' লেও়ো িন্য বাসা়ে বদস শিক্ষার্থীদের এসাইনদেন্ট শেদ়ে লসগুদো ের্থাের্থ 

মূল্যা়েদনর োধ্যদে েরবতী লেণীদত প্রদোিন লেও়োর শবষদ়ে শসদ্ধান্ত গ্রহণ  রা হদ়েদে।  

এই েদক্ষয শিক্ষা েন্ত্রণােদ়ের শনদেিৃনা লোতাদব  িাতী়ে শিক্ষাক্রে ও োঠযপুস্ত  লবার্ ৃ র্ত ৃ স ে স্তদরর 

শিক্ষা প্রশতষ্ঠান িন্য ৩০ শেদনর সংশক্ষপ্ত শসদেবাস প্রণ়েন  দরদে। 

• োধ্যশেদ র ৬ষ্ঠ লর্থদ  ৯ে লেশণর সংশক্ষপ্ত শসদেবাস লেখুন; 

• োদ্রাসায় এবদতোয়ী ১ে লর্থদ  োশখে ৯ে লেশণর সংশক্ষপ্ত শসদেবাস লেখুন; 

শিক্ষা েন্ত্রণােদ়ের শসদ্ধান্তক্রদে প্রণীত ৩০ শেদনর এই সংশক্ষপ্ত শসদেবাদসর আদোদ  শিক্ষার্থীদের ল  

অ্যাসাইনদেন্ট  রদত লেও়ো হদব এবং লস অ্নুো়েী তারা  াি সম্পন্ন  দর শিক্ষ দের  াদে িো শেদবন। 

এ িন শিক্ষার্থীদ  েরবতী লেশণদত লপ্রাদোিন লেদত অ্যাসাইনদেন্ট িো শেদত হদব। এখাদন লোট নম্বদরর 

এ টি অ্ংিও বরাদ্দ র্থাদ । িাে নম্বর লেদত হদে অ্যাসাইনদেন্ট সুন্দর হও়ো বাঞ্ছনী়ে। 

শ ন্তু অ্যাসাইনদেন্ট সম্পদ  ৃঅ্দন  শিক্ষার্থী ের্থাের্থ অ্বগত ন়ে। এিন্য রদ়েদে শনশেষৃ্ট েদ্ধশত  াঠাদো এবং 

শ ছু গুরুত্বপূণ ৃল ৌিে। লসগুদো শনদ়েই আোদের এ আদয়ািন।  

অ্যাসাইনদেন্ট-এর প্রদয়ািনীয়তা: 

বতেৃাদন ল াশির্-১৯ এর  ারদণ শিক্ষা প্রশতষ্ঠান বন্ধ র্থা ায় শিক্ষার্থীদের োঠ মূল্যায়ন সহ েরবতী লেশণদত 

উিীণ ৃহওয়ার িন্য অ্যাসাইনদেন্ট  দর লসটা সংশিষ্ট শবষয় শিক্ষদ র শন ট িো শেদবন। 

সংশিষ্ঠ শবষয় শিক্ষ  লস অ্যাসাইনদেন্ট মূল্যায়ন  দর শিক্ষার্থীদের নম্বর প্রোন  রদবন ো েরবতী বেদর নতুন 

লেশণদত প্রদোিন োওয়ার ব্যাোদর সহদোশগতা  রদব। 

এোড়াও অ্যাসাইনদেন্ট এর অ্ন্যান্য গুরুত্ব রদয়দে- 

• অ্যাসাইনদেন্ট োঠয শবষদ়ের গুরুত্বপূণ ৃশবষয়গুদো সম্পদ  ৃশনদেিৃনা প্রোন  রদত োদর। 

• ল ান শবদিষ োঠয শবষ়েদ  সোদোচদ র দৃশষ্ট শনদ়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূদে েড়দত উৎসাশহত  দর। 

• লে সব আনুষশি  বই, েত্র-েশত্র া, সােশ়ে ী, গদবষণা প্রবন্ধ োও়ো ো়ে লসগুদো শবস্তাশরতিাদব 

েদড় শিক্ষার্থীরা প্রদয়ািনীয় শবষয়গুদো শনবাৃচন  রদত োদরন। 

• ল াদনা শবষ়ে সম্পদ  ৃতার শনিস্ব শচন্তাধারা প্রদয়াগ  দর শচন্তার স্বেদক্ষ সাক্ষয ও যুশি প্রোন এবং 

শবশিন্ন েতােত মূল্যা়েন  দর শনশেষৃ্ট শসদ্ধাদন্ত লেৌৌঁেদত োদরন। 

• শিক্ষার্থীরা স্বাধীনিাদব অ্নুপ্রাশণত হন এবং আত্মশবশ্বাস অ্িনৃ  দরন। 

https://banglanotice.com/
https://softdows.com/
https://banglanotice.com/2020/10/26/%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%80%e0%a6%a8-%e0%a7%ac%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%a0-%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a7%af%e0%a6%ae/
https://banglanotice.com/2020/10/29/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a7%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a7%a9%e0%a7%a6-%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7/
https://banglanotice.com/2020/10/30/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a7%a9%e0%a7%a6-%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%ac/
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শনয়শেত শিশিট  রুন https://banglanotice.com  

এবং লট দনােিী দুশনয়ার শবশিন্ন সফটওয়্যার, টিউদটাশরয়াে লেদত শিশিট  রুন https://softdows.com ; 

অ্যাসাইনদেন্ট লেখার শনয়োবশে: 

১. শুরু  রদবন  ীিাদব? 

সংশিষ্ট শবষয় শিক্ষ  শিক্ষােন্ত্রণােয়  র্ত ৃ প্রণীত নীশতোোর আদোদ  শিক্ষার্থীদের শনধ ৃাশরত লেদ ান এ টি 

শবষদয়র উের অ্যাসাইনদেন্ট  রদত শেদবন। 

অ্যাসাইনদেন্ট োওয়ার েরই শিক্ষার্থীদ  লেখার  াদি হাত শেদত হদব। তার আদগ অ্বশ্যই শবশিন্ন উৎস লর্থদ  

তথ্য সংগ্রহ  রদত হদব। 

অ্যাসাইনদেন্ট  রার িন্য তদথ্যর উৎস:  

সাধারণত শিক্ষ গণ শিক্ষার্থীদের তাদের োঠয বই লর্থদ  অ্যাসাইনদেন্ট  রার  াি শেদবন; ো শিক্ষার্থীরা োঠয 

বইদয়র শবশিন্ন অ্ধ্যায় বা টশে  েড়দে সহদিই  দর শনদত োরদব। 

তাোড়াও অ্যাসাইনদেন্ট  রার িন্য শনদমাি তথ্য উৎস ব্যবহার  রা লেদত োদর- 

• শিক্ষ   র্ত ৃ েদনানীয়ত বই 

• সংশিষ্ট শবষদ়ের সহা়ে  বই 

• েত্র-েশত্র া, সােশ়ে ী, িানাৃে 

• ইন্টারদনট র অ্শিজ্ঞিদনর েতােত 

• সংশিষ্ট শবষদ়ের অ্যাসাইনদেন্ট র শিক্ষদ র গাইর্ োইন এবং সংসে টিশির ক্লাস লে চার 

লেখা শুরুর আদগ ো িানদত হদব- 

প্রর্থদেই িানা উশচত অ্যাসাইনদেন্ট অ্দন টা গদবষণােদত্রর েত। আেনার সংগৃহীত তথ্য এবং বাস্তবতা শেশেদ়ে 

অ্যাসাইনদেন্ট শেখদত হদব। 

লেেন ধরুন, আেনার অ্যাসাইনদেন্ট-এর শবষ়ে হদো- “বাংোদেদি োধ্যশে  শবযাে়ে সমূদহর প্রিাসন ব্যবস্থা” 

এ টি েে ৃাদোচনা।  

এ শবষদ়ে আেশন েতটা সাহায্য োদবন আেনার সংগৃহীত তথ্য হদত তার লচদ়ে লবশি োদবন বাস্তবতা লর্থদ । 

এ লক্ষদত্র স্কুেগুদোর প্রিাসন ও সর াদরর শিক্ষাসংক্রান্ত প্রিাসন হদব আেনার উৎস। আেনার লেখার ধরন ও 
হদব অ্ন্যর ে। 

এখাদন আসদব-  

• বণনৃা, * সশচত্র ব্যাখ্যা, * শবদিষণ, * সোধান, * উন্নতশবদশ্বর উোহরণ, 

• প্রিাসদনর ভূশে া, * শিক্ষ দের ভূশে া, * শিক্ষার্থীর ভূশে া, * সুোশরি 

অ্যাসাইনদেন্ট-এর রূেদরখা- 
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অ্যাসাইনদেদন্টর রূেদরখার সবিৃন স্বীকৃত ল াদনা  াঠাদো লনই। প্রদতয  প্রশতষ্ঠাদনরই তাদের শনিস্ব রূেদরখা 

বা  াঠাদো র্থা দত োদর। আেনার প্রশতষ্ঠাদন অ্যাসাইনদেদন্টর িন্য েশে শনশেষৃ্ট ল াদনা রূেদরখা র্থাদ  তা 

অ্বশ্যই লেদন চেদত হদব। 

তদব সাধারণিাদব লে শবষয়গুদো আেনার শেখদত হদব তা- 

ভূশে া : এখাদন সেস্যার এ টি সুস্পষ্ট বণনৃা র্থা দব। অ্যাসাইনদেদন্ট ব্যবহৃত িব্দ ও েেগুদোর সংজ্ঞা র্থা দব 

এবং সেস্যা বা অ্যাসাইনদেদন্টর সীোবব্ধতা এখাদন শেখদত হদব। তাৎেে ৃও েটভূশে এর েদধ্য র্থা দব। 

এখাদন আনুষশি  বই েদত্রর েে ৃাদোচনা র্থা দত োদর, সেস্যা বা শবষ়েটির েশরশধ বশণতৃ হদত োদর। ভূশে া়ে 

পুদরা অ্যাসাইনদেন্ট সম্পশ তৃ লোটামুটি এ টি ধারনা র্থা দব। 

মূে অ্ংি: এই অ্ংদি যুশিতদ রৃ োধ্যদে শবষ়েটির উিরণ ঘটদব। ভূশে া়ে বশণতৃ সেস্যাটির প্রগশতিীে 

সোধাদনর িন্য এখাদন শবস্তাশরত লেখা হ়ে। পুদরা অ্যাসাইনদেদন্টর মূে অ্ংি এখাদন উেস্থাশেত হদব। 

এই অ্ংিটিদ  সচে রাখার িন্য ল াদনা অ্প্রাসশি  শবষদ়ে হাশরদ়ে লগদে চেদব না। 

উেসংহার: এখাদন েেদৃবক্ষণ, গদবষণা শনবাৃশচত শবষ়েটির ফোফে উেস্থােন  রদব। 

এদত সেস্যার সোধান ও সেস্যার সোধাদনর ের্থশনদেিৃ র্থা দত োদর, সাদর্থ সাদর্থ সুোশরিও র্থা দব। 

অ্যাসাইনদেন্ট-এর শিদরানাে পৃষ্ঠা : 

অ্যাসাইনদেন্ট-এর িন্য শিদরানাে পৃষ্ঠা গুরুত্বপূণ।ৃ এখাদন লেখার লক্ষদত্র আসদব- 

•  . শবষদ়ের নাে; 

• খ. লেখদ র নাে; 

• গ. শিক্ষদ র নাে; 

• ঘ. ল াদসরৃ নাে; 

• ঙ. শবিাদগর নাে; 

• চ. শবযাে়ে, প্রশতষ্ঠাদনর নাে; 

• ে. লেখা িো লে়োর তাশরখ; 

অ্যাসাইনদেদন্টর প্রদয়ািনীয় শ ছু শবষ়ে : 

• শিদরানাে পৃষ্ঠার ের শবস্তাশরত সূশচেত্র শেদত োদরন; 

• অ্যাসাইনদেন্ট-এর লেখা হদব অ্দন টা গদবষণাধেী; 

• তদব লেখার িাষা গুরুগম্ভীর হদব না; 

• অ্যাসাইনদেন্ট শেখদত গদবষদ র েন শ ংবা অ্নুসশন্ধৎসু েদন শেখদত হদব। গ্রুে স্টাশর্  দরও 

অ্যাসাইনদেন্ট শেখদত োদরন; 

• শুধু নম্বর োবার িন্যই ন়ে বাস্তবতা তুদে ধরদত ের্থাসম্ভব সুন্দর উেস্থােনা প্রদয়ািন; 

• আেনার শিক্ষ  লে শবষ়েটি চাদেন লসটি আেশন  ীিাদব এদনদেন লেখুন; 

• আেনার অ্যাসানদেদন্টই হদত োদর আেনার সৃিনিীেতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত; 

https://banglanotice.com/
https://softdows.com/


শিক্ষার্থীদের অ্যাসাইনদেন্ট লেখার শনয়ে 

 

 

লেদির শিক্ষা ব্যবস্থার লেদ ান তথ্য, চাকুশর, বৃশি, প্রশিক্ষণ, অ্নোইদন আয়সহ লেশি-শবদেশি শবশিন্ন তথ্য লেদত  

শনয়শেত শিশিট  রুন https://banglanotice.com  

এবং লট দনােিী দুশনয়ার শবশিন্ন সফটওয়্যার, টিউদটাশরয়াে লেদত শিশিট  রুন https://softdows.com ; 

শিক্ষার্থীদের িন্য গুরুত্বপূণ ৃশ ছু শনদেিৃনা: 

১ নদিম্বর-২০২০ ইং তাশরখ হদত োধ্যশে  উচ্চ শিক্ষা অ্শধেপ্তর (োউশি) এর শনদেিৃনা লোতাদব , প্রদতয  

শিক্ষার্থীর িন্য শবষ়ে শিশি  এসাইন্টদেদন্টর োধ্যদে মূল্যা়েন প্রশক্র়ো শুরু হদব। এ োস ব্যােী মূল্যা়েন প্রশক্র়ো 
চেদব। 

এই এ োস প্রদতয দ  শনি শনি ঘদর অ্বস্থান  দর মূল্যা়েন েরীক্ষা়ে অ্ংি গ্রহন শনশিত  রদত হদব। 

উি সেদ়ে ল উ বাশড়র বাশহদর (আত্মী়ে-স্বিদনর বাশড়দত) ল ানক্রদেই োও়ো োদব না। 

মূল্যা়েন েরীক্ষা (এসাইন্টদেন্ট) ততশরর িন্য ো আদগ ততশর  দর রাখদত হদব এবং ো েদন রাখদত হদব, তা 

হদো- 

• A4 সাইদির  াগদির খাতা; 
• খাতার  িার পৃষ্ঠা়ে শবযােদ়ের নাে, শনদির নাে, লেশণ, িাখা, লরাে নম্বর, শবষ়ে, তাশরখ সাইন 

 েে শেদ়ে সুন্দর  দর শেখদত হদব; 

• প্রশত শবষদ়ের িন্য আোো আোো খাতা এ ই শন়েদে ততরী  রদত হদব;  

• খাতা়ে ল ান িাদব োে  াশের  েে ব্যবহার  রা োদব না; 

• সব গুদো খাতা এ ই সাইদির হদত হদব; 

• হাদতর লেখা সুন্দর ও েশরস্কার েশরেন্ন হদত হদব; 

• অ্ন্য িদনর লর্থদ  লেদখ এসাইন্টদেন্ট ততশর  রা োদব না; 

• শনদির অ্শিতৃ জ্ঞাদনর োধ্যদে এসাইন্টদেন্ট ততশর  রদত হদব োদত লতাোর শিখন ফে প্রশতফশেত 

হ়ে; 

• শিক্ষদ র লে়ো শনধ ৃাশরত তাশরদখ শেশখত খাতা শবযােদ়ে িো শেদত হদব; 

• িোোদনর ব্যর্থতৃার িন্য ল ান প্র ার সুোশরি, অ্নুদরাধ, আদবেনেত্র গ্রহন  রা হদব না; 

শিক্ষার্থীদের অ্যাসাইনদেন্ট সংক্রান্ত এই শনদেশৃি াটি র্াউনদোর্  দর শনন। এবং প্রদয়ািদন আোদের 

লফসবুই  লেইি লেদসি  দর প্রদয়ািনীয় েরােি ৃশনদত োদরন। 

অ্যাসাইনদেন্ট শেখার শনয়োবশে PDF র্াউনদোর্  রুন 

আেনার িন্য আরও শ ছু তথ্য- 

• লিএসশস ও লিশর্শস েরীক্ষা এবং প্রদোিন শনদয় োউশির শনদেিৃনা 

• নতুন এেশেওভুি শিক্ষা প্রশতষ্ঠাদনর আদবেদনর সম্পূণ ৃগাইর্ োইন 
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https://banglanotice.com/2020/05/01/%e0%a6%a8%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%a8-%e0%a6%8f%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%bf%e0%a6%93%e0%a6%ad%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-%e0%a6%aa/

