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মাধ্যমমক ও উচ্চমশক্ষা অমিেপ্তর 

ঢাকা 

  

মবজ্ঞমপ্ত 

মবষয:় এইচ এস মস পরীক্ষা 2022এ অাংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের জন্য এযাসাইনদমন্ট ও মূল্যাযন় মনদে েশনা।  

উপযুক্ত মবষদযর প্রপ্রমক্ষত জানাদনা যাদে প্রয, চলমান প্রকামিড ১৯ অমতমামরর কারদণ মশক্ষার্থীদেরদক মশক্ষা প্রমতষ্ঠাদনর সরাসমর 

প্রেমণ কায েক্রদম এখদনা সম্পৃক্ত করা যায় মন। ইদতামদধ্য ২০২২ সাদলর এইচএসমস পরীক্ষার পাঠ্যসূমচ পুনমব েন্যাস করা হদযদ়ে। 

মশক্ষা মন্ত্রণালদযর় মনদে েশনা প্রমাততাদবক পুনমব েন্যাসকৃত পাঠ্যসূমচর মিমিদত মশক্ষার্থীদের মশখন কায েক্রদম পুদরাপুমর সম্পৃক্তকরণ 

ও িারাবামহক মূল্যাযদ়নর আওতায় আনয়দনর জন্য মবষযম়িমিক মূল্যাযন় রুমিক্সসহ অযাসাইনদমন্ট প্রণযন় করা হদযদ়ে।এই 

মূল্যাযদ়নর মাধ্যদম মশক্ষার্থীদের অমজেত মশখন ফদলর সবলতা বা দুব েলতা মচমিত কদর পরবতীদত প্রদ াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা 

হদব।  

এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাদজর মাধ্যদম তাদের অমজেত মশখনফল মূল্যাযন় করা হদব। পুনমব েন্যাসকৃত পাঠ্যসূমচর মিমিদত প্রকান্ 

সপ্তাদহ মশক্ষার্থীর কী মূল্যাযন় করা হদব প্রস মবদবচনায ়এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাজ প্রণয়ন করা হদযদ়ে। প্রমত সপ্তাহ শুরুর 

দুইমেন পূদব ে মাউমশ’র ওদযব়সাইদে এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাজগুদলা মেদয ়প্রেওযা় হদব এবাং সপ্তাহ প্রশদষ মশক্ষার্থীরা তাদের 

এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাজ প্রশষ কদর মশক্ষা প্রমতষ্ঠাদন জমা মেদয ়(সরাসমর/অনলাইদন) নতুন এযাসাইনদমন্ট গ্রহণ করদব।  

 

 পমরচালক/উপপমরচালক(কদলজ)/ সহকারী পমরচালক(কদলজ) এর জন্য মনদে েশনা:  

১.  প্রমতটি প্রমতষ্ঠান সামামজক দূরত্ব ও স্বাস্থযমবমি প্রমদন কায েক্রম পমরচালনা করদেন মকনা তা মনমিত করদত হদব; 

            ২.     এ মূল্যায়ন ........ ২০২১ প্রর্থদক প্রমতটি প্রমতষ্ঠাদন কায েকর করদত হদব;  

৩.  এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাদজর মাধ্যদম মশক্ষার্থী মূল্যাযদ়নর যর্থার্থ েতা ও মনিেরদযাগ্যতা মনমিত করদত হদব;  

৪.  মূল্যাযন় প্রশদষ মশক্ষার্থীদের দুব েল মেক মচমিত কদর মশক্ষকগণ সুমনমে েষ্ট মন্তব্য করদেন মকনা তা পমরবীক্ষণ করদত 

হদব;  

৫.  প্রমতটি প্রমতষ্ঠাদনর প্রেমণ ও মবষযম়িমিক মূল্যায়ন প্ররকড ে সাংরক্ষণ মনমিত করদত হদব;  

৬.  এ কায েক্রদম মশক্ষার্থী প্রযন প্রকান অননমতক চাদপর মুদখামুমখ না হয় তা লক্ষয রাখদত হদব;  

৭.  এতেসাংক্রান্ত প্রকাদনা স্পষ্টীকরণ প্রদ াজন হদল সহদযামগতা করদত হদব; 

৮.  ........ ২০২১ প্রর্থদক পয োয়ক্রদম সপ্তাহ মিমিক মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর কর্তেক মনি োমরত এযাসাইনদমন্ট 

বা মনি োমরত কাজ োড়া মশক্ষার্থীদের আর প্রকান িরদনর পরীক্ষা বা বামড়র কাজ প্রযন প্রেওযা় না হয় তা মনমিত 

করদত হদব;  

৯.  মূল্যাযন় মবষযক় এ মনদে েশনা প্রমতষ্ঠান প্রিান কর্তেক অমিিাবক ও মশক্ষার্থীদের মনকে প্রপৌোদনার মবষযট়ি মনমিত 

করদত হদব।  

 

প্রমতষ্ঠান প্রিানগদণর জন্য মনদে েশনা:  

১.  সব োদগ্র মশক্ষক, মশক্ষার্থী, ও অমিিাবকগদণর স্বাস্থযমবমি অনুসরণ ও স্বাস্থয সুরক্ষা মনমিত করদত হদব;  

২. মশক্ষার্থী মূল্যাযন় কায েক্রদম সকল মবষযম়িমিক মশক্ষকসহ অন্যান্য মশক্ষক ও কম েচারীদের অাংশগ্রহণ মনমিত 

করদত হদব;  

৩. মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর ও আঞ্চমলক পয োদয়র কম েকতোগণ উক্ত মূল্যাযন় কায েক্রদমর কায েকামরতা ও 

ফলপ্রসূতা যাচাইদয় মশক্ষার্থী প্রেি এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাজ মূল্যাযন় প্রমক্রয়া পমরবীক্ষণ করদবন। প্রসজন্য 

এগুদলা যর্থাযর্থিাদব সাংরক্ষণ করদত হদব;  

৪.  প্রকাদনা মশক্ষার্থী প্রযন অননমতক প্রকাদনা চাদপর মুদখামুমখ না হয ়তা মনমিত করদত হদব। এ মবষদয ় প্রদ াজদন 

পমরচালক/উপপমরচালক(কদলজ)/ সহকারী পমরচালক(কদলজ) এর সাদর্থ প্রযাগাদযাগ করা প্রযদত পাদর;  

৫.. ....... ২০২১ প্রর্থদক পয োয়ক্রদম সপ্তাহ মিমিক এযাসাইনদমন্ট প্রোন ও জমা প্রনওয়ার কাজ শুরু করদত হদব; 

৬. এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাদজর প্রক্ষদে সরবরাহকৃত মগ্রড (মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তদরর ওদযব় 

সাইদে প্রকামশত) অনুসরণ করদত হদব;  

৭.. সামামজক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য প্রদ াজদন এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাজ জমা রাখার বক্স এর ব্যবস্থা করা 

প্রযদত পাদর;  

৮. সামামজক দুরত্ব বজায ়রাখার জন্য মনমে েষ্ট মেদন ও সমদয় প্রেমণমিমিক এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাজ জমা ও 

পরবতী কাজ মবতরণ করদত হদব; 



৯. প্রনাে, গাইড, অনলাইন বা অন্য কাদরা প্রলখা প্রর্থদক নকল কদর এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাজ জমা মেদল তা বামতল 

কদর পুনরায ়প্রসই এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাজ জমা প্রেওযা়র মনদে েশ মেদত হদব;  

১০. .......... ২০২১ প্রর্থদক পয োয়ক্রদম সপ্তাহ মিমিক মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর কর্তেক মনি োমরত এযাসাইনদমন্ট 

বা মনি োমরত কাজ োড়া মশক্ষার্থীদের আর প্রকান িরদনর পরীক্ষা বা বামড়র কাজ প্রযন প্রেওযা় না হয় তা লক্ষয রাখদত 

হদব;  

১১. এই মনদে েশনা মশক্ষক, অমিিাবক ও মশক্ষার্থীদের মনকে প্রপৌোদনা মনমিত করদত হদব।  

 

মশক্ষকবৃদের জন্য মূল্যা ন মনদে েশনা: 

1. প্রদযাজয প্রক্ষদে প্রমত সপ্তাদহ এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাজ (মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর কর্তেক ওদ বসাইদে 

প্রকামশত) মেদত হদব; 

2. মনি োমরত মবষ সমূদহর প্রস্তামবত এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাজ জমা প্রনও া, মূল্যা ন করা, মূল্যা নকারীর মন্তব্যসহ 

মশক্ষার্থীদেরদক প্রেখাদনা এবাং প্রমতষ্ঠাদন সাংরক্ষদণর কাজটি মনি োমরত সমদ  সম্পন্ন করদত হদব; 

3. এই কায েক্রদম প্রমতটি মশক্ষার্থীর অাংশ গ্রহণ মনমিত করদত হদব; 

4. প্রমতটি মশক্ষা প্রমতষ্ঠানদক সকল মূল্যা ন প্ররকড ে যর্থাযর্থিাদব সাংরক্ষণ করদত হদব; 

5. এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাদজর আওতা  ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন, মনদে েশনা অনুসরণ কদর মনবন্ধ, রচনা, অনুদেে মলখন, 

সামহতয পয োদলাচনা, প্রকইস স্টামড, প্রদজক্ট, পরীক্ষণ, সারসাংদক্ষপ, সারাাংশ মলখন, মদডল, চাে ে, প্রপাস্টার ততমর, েমব 

অাংকন, প্রমতদবেন প্রণ ন ইতযামে অন্তর্ভ েক্ত রদ দে। এযাসাইনদমদন্টর মনমে েষ্ট িরদনর জন্য মনি োমরত মূল্যা ন 

মনদে েশক/রুমিক্স অনুযা ী এগুদলার মূল্যা ন করদত হদব;   

6. মশক্ষার্থীদের এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাজ সাো কাগদজ স্বহদস্ত মলদখ জমা প্রেও া মনমিত করদত হদব;  

7. অমিিাবক বা তাঁর প্রমতমনমি স্বাস্থযমবমি অনুসরণ কদর প্রমত সপ্তাদহ একমেন মশক্ষা প্রমতষ্ঠান প্রর্থদক এযাসাইনদমন্ট সাংগ্রহ 

করদবন এবাং জমা মেদবন; 

8. মশক্ষার্থীর প্রলখা  তার প্রমৌমলক মচন্তা, কল্পনা ও সৃজনশীলতা প্রমতফমলত হদ দে মকনা মশক্ষক তা মবদশষিাদব লক্ষয 

করদবন; 

9. প্রেি উিদর প্রদ াজনী  তথ্য, তত্ত্ব, িারণা, সূে, ব্যাখ্যা ইতযামে পাঠ্যপুস্তদকর সদে সেমতপূণ ে হদত হদব; 

10. প্রদতযক মশক্ষার্থীর প্রমতটি মবষদ র প্রমতটি এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাজ মূল্যা ন কদর তার সবল/দুব েল মেকগুদলা 

খাতা  মচমিত করদত হদব এবাং এমনিাদব তাঁর মন্তব্য মলমপবদ্ধ করদত হদব যাদত মশক্ষার্থী তার সবল ও দুব েল 

মেকগুদলা স্পষ্টিাদব বুঝদত পাদর; 

11. মূল্যা ন করার পর মশক্ষক তাঁর মতামতসহ এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাজ মশক্ষার্থীদের প্রেখাদনার ব্যবস্থা করদবন 

এবাং একটি মনমে েষ্ট সম  প্রশদষ প্রসটি প্রফরত এদন প্রমতষ্ঠাদন সাংরক্ষণ করদবন; 

12. মশক্ষক একটি এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাদজর সামমগ্রক মূল্যা দনর উপর মিমি কদর অমত উিম, উিম, িাদলা ও 

অগ্রগমত প্রদ াজন এরূপ মন্তব্য করদবন। মন্তব্য করার প্রক্ষদে মনদে েশক মবদবচনার জন্য মনদচ প্রেও া হদলা: 

 

ক. অমত উিম ১. পমরপূণ েমাো  মবষ বস্তু সঠিক ও িারাবামহক 

২. তথ্য, তত্ত্ব, িারণা, সূে  ইতযামে পাঠ্যপুস্তদকর সাদর্থ সম্পূণ ে সেমতপূণ ে 

৩. প্রলখা  লক্ষণী  মাো  মনজস্বতা ও সৃজনশীলতা 

খ. উিম ১. অমিকাাংশ প্রক্ষদে মবষ বস্তু সঠিক ও িারাবামহক 

২. তথ্য, তত্ত্ব, িারণা, সূে ইতযামে পাঠ্যপুস্তদকর সাদর্থ অমিকাাংশ প্রক্ষদেই সেমতপূণ ে 

৩. প্রলখা  আাংমশক মনজস্বতা ও সৃজনশীলতা 

গ. িাদলা ১. মবষ বস্তুর সঠিকতা র্থাকদলও িারাবামহকতার অিাব 

২. প্রলখা  তথ্য, তত্ত্ব, িারণা, সূে ইতযামে আাংমশকিাদব সেমতপূণ ে 

৩. প্রলখা  সামান্য মাো  মনজস্বতা ও সৃজনশীলতা 

ঘ. অগ্রগমত 

প্রদ াজন 

১. মবষ বস্তুর সঠিকতা ও িারাবামহকতার অিাব 

২. প্রলখা  তথ্য, তত্ত্ব, িারণা, সূে ইতযামে সেমতর অিাব 

৩. প্রলখা  মনজস্বতা ও সৃজনশীলতা অনুপমস্থত 

 

 

 



অমিিাবকগদণর প্রমত পরামশ ে: 

1. মশক্ষার্থীদের স্বাস্থযমবমি অনুসরদণ উৎসামহত করা; 

2. মশক্ষার্থীদের এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাদজর মূল্যা ন প্রমক্র া তাদের মশখন অজেন যাচাই এবাং প্রকান্ প্রকান ্ প্রক্ষদে 

তাদের ঘােমত রদ দে তা মনরূপণ করা। তাই মশক্ষার্থী মনদজ যাদত এ কায েক্রদম অাংশগ্রহণ কদর তা মনমিত করা; 

3. মশক্ষার্থীর অনুিাবন ক্ষমতা ও সৃজনশীলতা বৃমদ্ধর জন্য তাদের সমক্র  অাংশগ্রহদণ উৎসামহত করা; 

4. মশক্ষার্থী প্রযন সম মত এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাজ সম্পন্ন কদর এবাং তা প্রযন মনি োমরত সমদ  জমা প্রে  তা মনমিত 

করা; 

5. প্রনাে, গাইড, অনলাইন বা অন্য কাদরা প্রলখা প্রর্থদক হুবহু মলদখ এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাজ জমা মেদল তা বামতল 

হদব তাই মশক্ষার্থীদের মনদজদের মত কদর প্রলখার প্রমত উৎসামহত করা।  

মশক্ষার্থীদের জন্য মনদে েশনা: 

1. মশক্ষার্থীদের মশখনফল অজেনই মূল উদেশ্য। পরবতী প্রেমণর পাঠ গ্রহদণর প্রক্ষদে এটি সুমবিা প্রোন করদব। তাই এটি 

অনুসরণ করা জরুমর তা মবদবচনা করদত হদব; 

2. এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাজ ততমর করদত এনমসটিমব প্রণীত ও প্রকামশত তাদের জন্য মনি োমরত পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার 

করদলই চলদব; 

3. মূল্যা দনর প্রক্ষদে মশক্ষার্থীর মনজস্বতা, স্বকী তা ও সৃজনশীলতা যাচাই করা হদব। তাই প্রনাে, গাইড বা অদন্যর প্রলখা 

প্রেদখ এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাজ জমা মেদল তা বামতল হদ  যাদব এবাং পুনরা  প্রসই এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত 

কাজ প্রণ ন কদর জমা মেদত হদব;  

4. এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাজ মনদজর হাদত মলখদত হদব। এদত হাদতর প্রলখার প্রযমন অনুশীলন হদব প্রতমমন মবষ টি 

বুঝদতও সুমবিা হদব; 

5. এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাজ প্রলখার প্রক্ষদে প্রয প্রকাদনা কাগজ ব্যবহার করদলই চলদব। এযাসাইনদমদন্টর ১ম পৃষ্ঠা  

মশক্ষার্থীর নাম, প্রেমণ, আইমড, মবষ  ও এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাদজর মশদরানাম স্পষ্টিাদব মলখদত হদব। 

 

মগ্রড ও এযাসাইনদমন্ট বা মনি োমরত কাজ িারাবামহকিাদব প্রমত সপ্তাদহ মাউমশ’র ওদ বসাইে প্রকাশ এবাং আঞ্চমলক পমরচালদকর 

ই-প্রমইদল প্রপ্ররণ করা হদব।  

 

 

 


