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          প্রলিষ্ঠািাঃ আিহাজ্ব এ সক এম ফজলুি কলবর স ৌধুরী     

২০22 সালের এইচএসসস পরীক্ষার্থীলের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম সপ্তালের অ্যাসাইনলমন্ট জমাোন সংক্রান্ত সিজ্ঞসপ্ত 
  

২০22 সালের এইচএসসস পরীক্ষার্থী অর্ থাৎ কলেলজ অ্ধ্যয়নরত একােশ শ্রেসির সশক্ষার্থীলের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম েপ্তালহর 

অযাোইনলমন্ট প্রস্তুি কলর লনলনাক্ত িালরলে কলিলজ জমা সেয়ার লনলে থশ সেয়া হলিা। 

জমাোলনর তাসরখ, 

সময় ও আেন লবন্যাে 
সিভাগ সিষলয়র নাম ও পত্র 

অ্যাসাইনলমন্ট সংখ্যা 

(৬ষ্ঠ+৭ম+৮ম) 

অ্যাসাইনলমন্ট গ্রেিকারী 

সশক্ষলকর নাম 

১৯/0৯/2021 

রলববার 

দুপুর ১২টা 

কক্ষ নং-২০৯, ২০৮, 

২০৭, ২০৬ 

ব্যিসায় 

সশক্ষা 

বাংিা-২য় পত্র ০+০+১=১টি জনাব প্রেীপ কুমার বড়ুয়া 

ইংলরলজ-১ম ০+১+০=১টি জনাব নালগ থছ আকিার 

িথ্য ও স াগাল াগ প্রযুলক্ত ১+০+০=১টি জনাব এে, এম, হালবব উল্লাহ 

ব্যবোয় েংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-১ম ১+০+০=১টি জনাব আছমা সুিিানা 

সিন্যান্স, ব্যাংসকং ও সিমা-২য় পত্র ০+০+১=১টি জনাি শ্রমা: আলিক উল্লাে শ্রচৌধুরী 

সেসািসিজ্ঞান-1ম পত্র ০+০+১=১টি জনাি সবারহান উলিন 

সেসািসিজ্ঞান-২য় পত্র ০+০+১=১টি জনাি নজরুি ইেিাম 

অ্র্থ থনীসত-২য় পত্র ০+১+০=১টি জনাি ইমাম সহালেন 

১৯/0৯/2021 

রলববার 

দুপুর ১২টা 

কক্ষ নং-২১৪, ২১৫, 

২১৬ 

মানসিক 

বাংিা-২য় পত্র ০+০+১=১টি জনাব প্রেীপ কুমার বড়ুয়া 

ইংলরলজ-১ম ০+১+০=১টি জনাব নালগ থছ আকিার 

িথ্য ও স াগাল াগ প্রযুলক্ত ১+০+০=১টি জনাব এে, এম, হালবব উল্লাহ 

শ্রপৌরনীসত ও সুশাসন-২য় পত্র ০+১+০=১টি জনাব সমাহাম্মে সুজন 

যুসিসিদ্যা-২য় পত্র ০+১+০=১টি জনাি জয়নাি আলবলেন 

অ্র্থ থনীসত-২য় পত্র ০+১+০=১টি জনাি পূরবী স ৌধুরী 

১৯/0৯/2021 

রলববার 

দুপুর ১২টা 

কক্ষ নং-২২০, ২২১ 

সিজ্ঞান 

বাংিা-২য় পত্র ০+০+১=১টি জনাব প্রেীপ কুমার বড়ুয়া 

ইংলরলজ-১ম ০+১+০=১টি জনাব নালগ থছ আকিার 

িথ্য ও স াগাল াগ প্রযুলক্ত ১+০+০=১টি জনাব এে, এম, হালবব উল্লাহ 

পোর্থ থসিজ্ঞান- ২য় পত্র ০+১+০=১টি জনাি টুম্পা শ্রে 

জীিসিজ্ঞান-২য় পত্র ০+০+১=১টি জনাি শর্ব্থরী শ্রে 

সিলশষ সনলে থশনা : 

▪ সরকার শ্র াসষত স্বাস্থ্যসিসি কল ারভালি শ্রমলন অ্যাসাইনলমন্ট গ্রেি, প্রস্তুত ও জমাোন প্রসক্রয়া সম্পন্ন করলত েলি। 

সনি থাসরত সমলয় অ্যাসাইনলমন্ট গ্রেি, প্রস্তুত ও জমাসেলত েলি। 

▪  কলিজ কর্তথক লিজাইনকৃি কভার পৃষ্ঠা/উপলরর পৃষ্ঠা কলেসজর সফেবুক সপইজ বা ওলয়বোইট শ্রর্থলক 

িাউনলিাি কলর ব্যবহার করলি হলব।  

▪  পরীক্ষার্থীলক অ্িশ্যই স্বেলে অ্যাসাইনলমন্ট প্রস্তুত করলত েলি। অ্যাসাইনলমন্ট প্রস্তুলতর শ্রক্ষলত্র নকে িা অ্ন্য 

শ্রকান অ্সনয়লমর আেয় গ্রেি করা যালিনা। 

▪ অ্যাসাইনলমন্ট বা লনর্ থালরি কাজ তিলর করলি এনলেটিলব প্রণীি/অনুলমালেি/প্রকালশি বা কলিজ কর্তথক লনর্ থালরি 

লশক্ষাবলষ থর পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করলি হলব। 

▪ মূল্যায়লনর সক্ষলত্র লশক্ষার্ীর লনজস্বিা, স্বকীয়িা ও সৃজনশীিিা  া াই করা হলব। িাই সনাট, গাইি বা অলন্যর 

সিো সেলে অ্যাসাইনলমন্ট তিলর করলি িা বালিি হলয়  ালব। 

        ১৫/০৯/২০২১ 

  

 

অ্যাসাইনলমন্ট সিোর জন্য লেস্তা কাগজ ব্যবহার করলি হলব। 

কাগলজর পলরমাপঃ দে থযঃ২৮.৫-২৯শ্রস.সম.; প্রস্থ্ঃ২২-২৩শ্রস.সম. 

চূড়ান্ত পরীক্ষার উত্তরপলত্রর ন্যায় োিার উভয় পৃষ্ঠায় সিো  ালব। োিায় 

মালজথন টানা ও কািার োইন সপন (িাি রঙ ব্যািীি) ব্যবহার করা  ালব। 

তাসরখ: ১৫/0৯/202১ ইং 
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