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২০22 সালের এইচএসসস পরীক্ষার্থীলের 2য়, ৩য়, ৪র্থ থ, ৫ম সপ্তালের অ্যাসাইনলমন্ট জমাোন ও ৬ষ্ঠ 

সপ্তালের অ্যাসাইনলমন্ট গ্রেণ সংক্রান্ত সিজ্ঞসপ্ত 
   

২০22 সালের এইচএসসস পরীক্ষার্থী অর্ থাৎ কলেলজ অ্ধ্যয়নরত একােশ শ্রেসণর সশক্ষার্থীলের অ্যাসাইনলমন্ট 

কার্ থক্রম ১৪ জুন ২০২১ শ্রর্থলক শুরু েলয়লে। শ্রকাসিড-19 অ্সতমাসরর কারলণ পুনসির্ন্থাসকৃত পাঠ্যসূরচর সিসিকি 

রিক্ষার্ীলের রিখন কার্ থক্রলম পুলরাপুরর সমৃ্পক্তকরলের েলক্ষ এনরসটিরব কর্তথক রবষেরিরিক মূল্যােন রুরিক্স এবং 

রগ্রডসহ অ্যাসাইনলমন্ট প্রেেন করা হলেলে। রিক্ষার্থীলক প্রসত সপ্তালে ০২টি কলর ৩০(রিি) সপ্তালে শ্রমাট ৬০(ষাট)টি 

অ্যাসাইনলমন্ট প্রস্তুত করলত েলি। ১ম সপ্তালের অ্যাসাইনলমন্ট জমা কনো হলেও ককারিড পরররিরির কারলে বাকী 

অ্যাসাইনলমন্টগুলো প্রস্তুি কলর সংরক্ষে করার রনলে থিনা কেো হলেরেে। রনলজর কালে সংররক্ষি 2য়, ৩য়, ৪র্থ থ, ৫ম 

সপ্তালের অ্যাসাইনলমন্ট সনলনাক্ত তাসরলে কলেলজ জমা সেলত েলি এবং ঐরেন ৬ষ্ঠ সপ্তালহর অযাসাইনলমন্ট সংক্রান্ত রেক-

রনলে থিনা প্রোন করা হলব। 

জমাোলনর তাসরে, 

সময় ও আসন রবন্যাস 
সিিাগ সিষলয়র নাম ও পত্র 

অ্যাসাইনলমন্ট সংখ্যা 

(২য়+3য়+৪র্থ থ+৫ম) 

সপ্তাে 

অ্যাসাইনলমন্ট গ্রেণকারী 

সশক্ষলকর নাম 

29/08/2021 

রসিিার 

সকাে 11টা 

কক্ষঃ ১২৮(1-1৫0) 

কক্ষঃ ২০৯(1৫1-

2৫0) 

কক্ষঃ 207(2৫1-কিষ 

পর্ থন্ত, অরনেরমি/ 

মানলনােনসহ) 

ব্যিসায় 

সশক্ষা 

ইংলররজ-১ম ও ২য় পি 1+১+০+০=২টি জনাব নারগ থে আকিার 

বাংো-১ম পি ০+০+১+০=১টি জনাব প্রেীপ কুমার বড়ুো 

বাংো-২ে পি ০+০+০+১=১টি জনাব সসেো কামরুন নাহার 

সির্ন্ান্স, ব্যাংসকং ও সিমা-1ম পত্র ০+০+০+১=১টি জনাি শ্রমা: এরিাে উল্লাে শ্রচৌধুরী 

সেসািসিজ্ঞান-1ম পত্র ০+০+১+০=১টি জনাি সুজন রবশ্বাস 

সেসািসিজ্ঞান-২ে পত্র 1+০+০+০=১টি জনাি নজরুে ইসোম 

অ্র্থ থনীসত-1ম পত্র ০+০+১+০=১টি জনাি িাসরমন আকিার 

অ্র্থ থনীসত-২ে পত্র 1+০+০+০=১টি জনাি েীপন োি 

০১/0৯/2021 

বুধিার 

সকাে 11টা 

কক্ষঃ ১২৮(1-1৫0) 

কক্ষঃ ২০৯(1৫1-

2৫0) 

কক্ষঃ207(2৫1-কিষ 

পর্ থন্ত, অরনেরমি/ 

মানলনােনসহ) 

মানসিক 

ইংলররজ-১ম ও ২য় পি 1+১+০+০=২টি জনাব নারগ থে আকিার 

বাংো-১ম পি ০+০+১+০=১টি জনাব প্রেীপ কুমার বড়ুো 

বাংো-২ে পি ০+০+০+১=১টি জনাব সসেো কামরুন নাহার 

শ্রপৌরনীসত ও সুশাসন-1ম পত্র ০+০+১+০=১টি জনাি মসন আকতার 

শ্রপৌরনীসত ও সুশাসন-২ে পত্র 1+০+০+০=১টি জনাব কমাহাম্মে সুজন 

যুসক্তসিদ্যা-1ম পত্র ০+০+১+০=১টি জনাি নুরুে আসজম শ্রচৌধুরী 

যুসক্তসিদ্যা-২ে পত্র 1+০+০+০=১টি জনাি জেনাে আলবরেন 

অ্র্থ থনীসত-1ম পত্র ০+০+১+০=১টি জনাি ইমাম কহালসন 

অ্র্থ থনীসত-২ে পত্র 1+০+০+০=১টি জনাি িাসরমন আকিার 

০৫/0৯/2021 

রসিিার 

সকাে 11টা 

কক্ষঃ ১২৮(1-1৩0) 

কক্ষঃ ২০৯(1৩1-কিষ 

পর্ থন্ত, অরনেরমি/ 

মানলনােনসহ) 

সিজ্ঞান 

ইংলররজ-১ম ও ২য় পি 1+১+০+০=২টি জনাব নারগ থে আকিার 

বাংো-১ম পি ০+০+১+০=১টি জনাব প্রেীপ কুমার বড়ুো 

বাংো-২ে পি ০+০+০+১=১টি জনাব সসেো কামরুন নাহার 

পোর্থ থসিজ্ঞান-1ম ও ২য় পত্র ১+০+১+০=২টি জনাি টুম্পা শ্রে 

জীিসিজ্ঞান-1ম পত্র ০+০+০+১=১টি জনাি শর্ব্থরী শ্রে 

উচ্চতর গসণত-1ম পত্র ০+০+০+১=১টি জনাি শ্রমাোম্মে নূরুে আর্ব্াে 

       অপর পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য 

তাসরে: ২৪/0৮/202১ ইং 

http://www.raozancollege.edu.bd/
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৬ষ্ঠ সপ্তালহর অযাসাইনলমন্ট রবষলে কর্সকে রিক্ষকবৃন্দ সেক-সনলে থশনা প্রোন করলবনঃ 

সিষলয়র নাম ও পত্র অযাসাইনলমন্ট রবষলে সেক-সনলে থশনা প্রোনকারী রিক্ষলকর নাম 

িথ্য ও কর্াগালর্াগ প্রযুরক্ত জনাব এস, এম, হারবব উল্লাহ 

ব্যবসাে সংগঠন ও ব্যবিাপনা-১ম পি জনাব রনিাি রারজো/জনাব আেমা সুেিানা 

ইসোলমর ইরিহাস ও সংস্কৃরি -১ম পি জনাব জরহরুে ইসোম 

রসােন-১ম পি জনাব অপ থন কারন্ত ব্যানাজী 
 

সিলশষ সনলে থশনা : 

 

▪ সরকার শ্র াসষত স্বাস্থ্যসিসধ কল ারিালি শ্রমলন অ্যাসাইনলমন্ট গ্রেণ, প্রস্তুত ও জমাোন প্রসক্রয়া সম্পন্ন করলত েলি। 

▪ সনধ থাসরত সমলয় অ্যাসাইনলমন্ট গ্রেণ, প্রস্তুত ও জমাসেলত েলি। 

▪  কলেজ কর্তথক রডজাইনকৃি কিার পৃষ্ঠা/উপলরর পৃষ্ঠা কলেকজর কফসবুক কপইজ বা ওলেবসাইট শ্রর্থলক 

ডাউনলোড কলর ব্যবহার করলি হলব।  

▪  পরীক্ষার্থীলক অ্িশ্যই স্বেলে অ্যাসাইনলমন্ট প্রস্তুত করলত েলি।  

▪  অ্যাসাইনলমন্ট প্রস্তুলতর শ্রক্ষলত্র নকে িা অ্র্ন্ শ্রকান অ্সনয়লমর আেয় গ্রেণ করা র্ালিনা। 

▪ অ্যাসাইনলমন্ট বা রনর্ থাররি কাজ সিরর করলি এনরসটিরব প্রেীি/অনুলমারেি/প্রকারিি বা কলেজ কর্তথক রনর্ থাররি 

রিক্ষাবলষ থর পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করলি হলব। 

▪ মূল্যােলনর কক্ষলি রিক্ষার্ীর রনজস্বিা, স্বকীেিা ও সৃজনিীেিা র্াচাই করা হলব। িাই কনাট, গাইড বা অলন্যর 

কেখা কেলখ অ্যাসাইনলমন্ট সিরর করলে িা বারিে হলে র্ালব। 

 

  

 

 

 ২৪.০৮.২০২১ 

‡mwjg bvIqvR †PŠayix 

Aa¨ÿ(fvicÖvß) 

 ivDRvb miKvwi K‡jR, PÆMÖvg| 

অ্যাসাইনলমন্ট কেখার জন্য রেস্তা কাগজ ব্যবহার করলি 

হলব। কাগলজর পররমাপঃ 

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

চূড়ান্ত পরীক্ষার উিরপলির ন্যাে খািার উিে পৃষ্ঠাে কেখা 

র্ালব। খািাে মারজথন টানা ও কাোর সাইন কপন (োে রঙ 

ব্যািীি) ব্যবহার করা র্ালব। 

তাসরে: ২৪/0৮/202১ ইং 

http://www.raozancollege.edu.bd/

