অ াসাইনেম

লখার িনয়মাবিল

ি য় িশ াথ রা! তামরা িকভােব অ াসাইনেম (িনধািরত কাজ) লখা

করেব ?

এেসা জেন নই ★িশ া ম ণালয় কতৃ ক ণীত নীিতমালা এবং িসেলবােসর আেলােক েত ক িবষেয়র উপর সংি
দুই

িশ ক তামােদর িনধািরত যেকান এক

বা

িবষয় িনেয় অ াসাইনেম /কাজ করেত িদেবন।

★সাধারণত িশ কগণ মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ েরর িনেদশনা মাতােবক অ াসাইনেম /কাজ িদেবন; যা তামরা পাঠ বইেয়র সা িতক
কািশত সংি
এে ে িনে া

িসেলবাস অনুযায়ী িবিভ অধ ায় বা টিপক পড়েল সহেজই তা করেত পারেব।
তথ উৎস ব বহার করা যেত পাের-

★পাঠ পু ক (সা

িতক কািশত িসেলবাস অনুযায়ী) ★সংি

িবষেয়র সহায়ক বই; ★প -পি কা, সামিয়কী, জানাল; ★িশ ক মেনািনত বই

(যিদ মেন কেরন); ★ই ারেনট ( গল সাচ, উইিকিপিডয়া, বাংলািপিডয়া) ★সংি
★িবিভ

িশ েকর নাট/গাইড লাইন এবং সংসদ

িভর াস লকচার;

ু ল/মাদরাসা চািরত অনলাইন াস।

অ াসাইনেম

লখার ধরন:

িবষয়: বাংলােদশ ও িব পিরচয়
িশেরানাম: আথ-সামািজক উ য়েন নারীেদর অবদান ব াখ া কর।
িণ: নবম -দশম।
মেন রাখেব- তামার অ াসাইনেম

হেব উ তর দ তামুলক/ মাউিশ িনধািরত ; যা পাঠ পু েকর তথ -উপা আর তামার পািরপাি ক বা বতার

িনিরেখ লখেত হেব।
*ভূ িমকা; * আথ-সামািজক উ য়েনর সূচক ; *বণনা/সং াথ, * ব াখ া-িবে ষণ, *আথ -সামািজক উ য়েন নারীেদর অবদান ; *উদাহরণ / উ ত
িবে র তু লনা ; * সমস া/ িতব কতা; *সমাধােনর উপায়; * শাসেনর ভূ িমকা; * িবদ ালেয়র ভূ িমকা; * সুপািরশ/মতামত ; *উপসংহার।
অ াসাইনেম -এর
িনিদ

পেরখা- অ াসাইনেমে র

পেরখার সবজন

ীকৃত কােনা কাঠােমা নই। তামার িত ােন অ াসাইনেমে র জন যিদ

কােনা পেরখা থােক তা অবশ ই মেন চলেত হেব।

তেব সাধারণভােব য িবষয় েলা িবেবচনায় িলখেত হেব তা হেলাভূ িমকা : এখােন সমস ার এক

সু

বণনা থাকেব। অ াসাইনেমে

বব ত শ

ও পদ েলার সং া থাকেব এবং সমস া বা অ াসাইনেমে র

সীমাব তা এখােন িলখেত হেব। তাৎপয ও পটভূ িম এর মেধ থাকেব। এখােন আনুষি ক বই পে র পযােলাচনা থাকেত পাের, সমস া বা িবষয় র
পিরিধ বিণত হেত পাের। ভূ িমকায় পুেরা অ াসাইনেম স

িকত মাটামু এক

ধারনা থাকেব।

মূল অংশ: এই অংেশ যুি তেকর মাধ েম িবষয় র উ রণ ঘটেব। ভূ িমকায় বিণত সমস া র গিতশীল সমাধােনর জন এখােন িব ািরত লখা হয়।
পুেরা অ াসাইনেমে র মূল অংশ এখােন উপ ািপত হেব। এই অংশ েক সচল রাখার জন কােনা অ াসি ক িবষেয় হািরেয় গেল চলেব না।
উপসংহার : এখােন পযেব ণ, গেবষণা িনবািচত িবষয় র ফলাফল উপ াপন করেব। এেত সমস ার সমাধান ও সমস ার সমাধােনর পথিনেদশ
থাকেত পাের, সােথ সােথ সুপািরশও থাকেব।

অ াসাইনেম -এর কভার পৃ া কমন হেব :
পূণ।

অ াসাইনেম -এর জন িশেরানাম পৃ া
সে ে িনে া ভােব িলখেত হেব★ িবষেয়র নাম:
★ কােসর নাম / কাজ :
★ িবদ ালয়/ িত ােনর নাম;
★ জমাদােনর তািরখ :
★ িবষয় িশ েকর নাম :
★ িশ াথ র নাম :

িণ :----------------- রাল :-----------------িবভাগ:---------

★ িশেরানাম পৃ ার পর ২য় পৃ ায় সূিচপ িলখেব।
★ েত ক পৃ ার এক পাে িলখেত হেব!
অ াসাইনেমে র েয়াজনীয় িকছু িবষয় : *িশেরানাম পৃ ার পর িব ািরত সূিচপ িদেয় পরবত পৃ ায় না ার িদেব! *অ াসাইনেম -এর লখা
হেব অেনকটা গেবষণাধম তেব লখার ভাষা
অ াসাইনেম

গ ীর হেব না

িলখেত গেবষেকর মন িকংবা অনুসি ৎসু মেন িলখেত হেব।

প

ািড যমন িপতা/মাতা/ভাই/ বান/িশ ক এর সহেযািগতা িনেয়

অ াসাইনেম িলখেত পারেব।
ধুমা ন র পাবার জন ই নয় বরং বা বতা তু েল ধের যথাস ব সু রভােব উপ াপন করেব।
িশ কেদর িনেদশনা মেন অ াসাইনেম

তির করেত হেব।

* তামার অ াসানেম হেত পাের সৃজনশীলতার কৃ দৃ া ।
িশ াথ েদর জন

পূণ িকছু িনেদশনা: ১ নেভ র-২০২০ ইং তািরখ হেত মাধ িমক উ

েত ক িশ াথ র জন িবষয় িভি ক এসাই েমে র মাধ েম মূল ায়ন ি য়া

িশ া অিধদ র (মাউিশ) এর িনেদশনা মাতােবক

হেয়েছ। একমাস ব াপী মূল ায়ন ি য়া চলেব। মূল ায়ন পরী া

(এসাই েম ) তিরর জন যা আেগ তির কের রাখেত হেব এবং যা মেন রাখেত হেব, তা হেলা্ঃ
★A4 সাইেজর কাগেজর খাতা ★খাতার কভার পৃ ায় িবদ ালেয়র নাম, িনেজর নাম,

িণ, শাখা, রাল ন র, িবষয়, তািরখ সাইন পন িদেয় সু র

কের িলখেত হেব। ★ িত িবষেয়র জন আলাদা আলাদা খাতা একই িনয়েম তরী করেত হেব। ★খাতায় কান ভােব লাল কািলর কলম ব বহার
করা যােব না। ★সব েলা খাতা একই সাইেজর হেত হেব। ★হােতর লখা সু র ও পির ার পির
এসাই েম

তির করা যােব না। ★িনেজর অিজত

ােনর মাধ েম এসাই েম

হেত হেব। ★অন জেনর থেক দেখ

তির করেত হেব যােত তামার িশখন ফল িতফিলত হয়।

★িশ েকর দয়া িনধািরত তািরেখ িলিখত খাতা িবদ ালেয় জমা িদেত হেব। ★জমাদােনর ব থতার জন
আেবদনপ

হন করা হেব না।

কান

কার সুপািরশ, অনুেরাধ,

