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 পত্র িিনো: ব্যভিগি পত্র 

৪.১ ( ) 

৪.১ (খ) 

 

‘পত্র িিনো’ 

ভবতদতি অ্বিোনিি বন্ধুত  কদতিি কসৌন্দর্ ে  

কদিীয় ঐভিহয সম্পত ে এ টি পত্র িিনো’। 

অ্ষ্টে কেভিি বোাংলো 

ব্যো িি   ভনভে েভি 

বইতয়ি বোাংলোতদতিি 

ষড়ঋতু  বোাংলো নববষ ে 

প্রবতেি িথ্য ব্যবহোি 

 তি ভিঠি প্রস্তুি  িো 

কর্তি পোতি। 

 . অ্ভি উিে  

১. ভবষয়বস্তুি সঠি িো  র্োিোবোভহ িো,  

২.িথ্য, িত্ত্ব, র্োিিো, সূত্র ইিযোভদ ভবষয়বস্তুি সোতে 

সঙ্গভিপূি ে 

৩. কলখোয় লক্ষযিীয় েোত্রোয় ভনজস্বিো  

সৃজনিীলিো 

৪. সোে ে  বোত যি র্েোর্ে প্রতয়োগ  

খ. উিে   

১. ভবষয়বস্তুি সঠি িো  র্োিোবোভহ িো,  

২.িথ্য, িত্ত্ব, র্োিিো, সূত্র ইিযোভদ ভবষয়বস্তুি সোতে 

সঙ্গভিপূি ে 

৩. কলখোয় সোেোন্য েোত্রোয় ভনজস্বিো  সৃজনিীলিো 

৪. সোে ে  বো য ব্যবহোতি ঘোটভি 

গ. িোতলো 

১. ভবষয়বস্তুি সঠি িো েো তল  র্োিোবোভহ িোি 

অ্িোব,  

২.কলখোয় িথ্য, িত্ত্ব, র্োিিো, সূত্র ইিযোভদ ভবষয়বস্তুি 

সোতে  আাংভি িোতব সঙ্গভিপূি ে 

৩. কলখোয় সোেোন্য েোত্রোয় ভনজস্বিো  সৃজনিীলিো 

৪. সোে ে  বো য ব্যবহোতি ঘোটভি 

ঘ. অ্গ্রগভি প্রতয়োজন  

১. ভবষয়বস্তুি সঠি িো   র্োিোবোভহ িোি অ্িোব,  

২.কলখোয় িথ্য, িত্ত্ব, র্োিিো, সূত্র ইিযোভদ ভবষয়বস্তুি 

সোতে  সঙ্গভিপূি ে নয় 

৩. কলখোয় ভনজস্বিো  সৃজনিীলিোি অ্িোব 

৪. সোে ে  বো য ব্যবহোতি ঘোটভি 
 

 

 



ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২১ ভিক্ষোবতষ েি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এযোসোইনতেন্ট    ভনর্ েোভিি  োজ  মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো 

কেভি: ৮ম ভবষয়: গভিি 
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অষ্টভ অধ্যায়: 

চতুর্ভজু 

 

৮.১ চতুর্ভজু 

৮.২ চতুর্ভজুজয 

প্রকাযজবদ 

৮.৩ চতুর্ভজু সংক্রান্ত 

উাদ্য 

৮.৪ চতুর্ভজু ক্ষেজেয 

ক্ষেেপর 

৮.৫ ঘনফস্তু 

৮.৬ চতুর্ভজু অঙ্কন 

 

ক্ষকাজনা সাভান্তরযজকয সরিরিত ফাহুয দদজঘেুয 

অনুাত 5:5 এফং সাভান্তরযকটিয একটি 

ক্ষকাণ । 

ক. সাভান্তরযকটি অঙ্কন কয। 

খ. সাভান্তরযজকয কণদু্বয় যস্পয O রফন্দুজত 

ক্ষেদ কযজর প্রভাণ কয ক্ষম, O রফন্দুজত ক্ষম 

ক্ষকাজনা দুইটি সরিরিত ক্ষকাণ সভান। 

গ. উদ্দীজক কী রযফতনু কযজর চতুর্ভজুটি 

সাভান্তরযক িজফ রকন্তু যম্বস িজফ না, তা যুরি 

রদজয় উস্থান কয। 

ঘ. প্রভাণ কয ক্ষম, উদ্দীজকয সাভান্তরযজকয 

ক্ষকাণগুজরায সভরষ্ট চায সভজকাণ। 

গরণত াঠ্যফইজয়য ৮ভ 

অধ্যাজয় আজরারচত রফরবি 

প্রকায চতুর্ভজু সম্পরকতু 

উাজদ্যয ধাযণা রাব কজয 

সভস্যা সভাধান কযজফ। 

ক. উাত্ত ব্যফিায কজয সাভান্তরযকটি অঙ্কন। 

খ.  প্রভাজণয মথাথতুা। 

গ. সাভান্তরযক ও যম্বস এয াথকুে যুরিসি 

উস্থান। 

ঘ. প্রভাজণয মথাথতুা। 

 

 

 

 

 

 

 

 


