
২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট বা শনর্ োশরত কাজ ও মূল্যায়ন শনর্ে েিনা 

শ্রেশি: 6ষ্ঠ শবষয়: বাাংলা 
 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/ শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) 
মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

১ শবর্িষ 

চাশহোসম্পন্ন 

োনুর্ষর প্রশত 

আোর্ের করিীয় 

শিখনফল ২৮: 

শবর্িষ 

চাশহোসম্পন্ন 

োনুর্ষর প্রশত 

ভার্লাবাসার 

পশরচয় শের্ত 

পারর্ব। 

শনর্ে েিনা: 

 পাঠ্যবই শ্রর্থর্ক ‘শেনু’ গল্প ও পাঠ-

পশরশচশত অ্াংি পড়র্ত হর্ব। 

 ‘বাাংলার্েি ও শবশ্বপশরচয়’ বইর্য়র 

৮১ পৃষ্ঠার ‘বাাংলার্ের্ির শিশু 

অ্শর্কার’ অ্ধ্যায়টি পর্ড় শনর্ত 

পার্রা। 

 

কার্জর র্াপ: 

 প্রশতবশিতার র্ারিা শের্ত হর্ব। 

 তুশে কী কী পার্রা আর কী কী পার্রা 

না, তার তাশলকা করর্ত হর্ব। 

 শবর্িষ চাশহোসম্পন্ন শিশুর 

অ্সুশবর্াগুর্লা শচশিত করর্ত হর্ব। 

 প্রশতবিী োনুর্ষর জন্য কী করা যায় 

তার উর্েখ করর্ত হর্ব। 

নিশ্রে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

৩ ২ ১ ০ 

ক প্রশতবশিতার 

র্ারিা  

 

- শবশভন্ন রকে 

প্রশতবশিতার 

উোহরি শের্য় 

প্রশতবশিতার 

র্ারিা শের্ত 

পারা 

প্রশতবশিতার 

র্ারিা শের্ত 

পারা 

  

 

 

  

খ তুশে কী কী পার্রা 

আর কী কী পার্রা 

না তার তাশলকা 

ততশর 

- ৫-৮টি পারা 

শকাংবা না-পারা 

কার্জর তাশলকা 

ততশর করর্ত 

পারা 

১-৪টি পারা 

শকাংবা না-পারা 

কার্জর তাশলকা 

ততশর করর্ত 

পারা 

  

গ শবর্িষ 

চাশহোসম্পন্ন 

শিশুর অ্শসুশবর্া 

শচশিত করা 

শতনটি 

অ্সুশবর্া 

শচশিত 

করর্ত পারা 

দুটি অ্সুশবর্া 

শচশিত করর্ত 

পারা 

একটি অ্সুশবর্া 

শচশিত করর্ত 

পারা 

  

ঘ প্রশতবিী োনুর্ষর 

জন্য কী করা যায় 

তার উর্েখ  

শতনটি 

োশয়ত্ব 

উর্েখ 

করর্ত পারা 

দুটি োশয়ত্ব 

উর্েখ করর্ত 

পারা 

একটি োশয়ত্ব 

উর্েখ করর্ত 

পারা 

  

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১০ 

১০ নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  

 

 

 

 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

৮-১০     অ্শত উত্তে 

৬-৭.৯ উত্তে 

৪-৫.৯ ভার্লা 

৪-এর কে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট বা শনর্ োশরত কাজ ও মূল্যায়ন শনর্ে েিনা 

শ্রেশি: ৬ষ্ঠ শবষয়: গশিত 
 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 

শিখনফল/ 

শবষয়বস্তু 
অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা (র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

০১ শির্রানােঃ 

লটাশরর 

সাহার্ে 

স্বাভাশবক 

সাংখ্যা শবষয়ক 

গাশিশতক 

সেস্যার 

সোর্ান 

 

 

১ে অ্ধ্যায়ঃ 

(স্বাভাশবক সাংখ্যা 

ও ভগ্াাংি ) 

 স্বাভাশবক 

সাংখ্যার 

অ্ঙ্কপাতন 

করর্ত পারর্ব। 

 শ্রেিীয় ও 

আন্তজোশতক 

রীশতর্ত 

অ্ঙ্কপাতন 

কর্র পড়র্ত 

পারর্ব। 

 শ্রেৌশলক 

সাংখ্যা, 

শ্রযৌশগক সাংখ্যা 

ও সহর্েৌশলক 

সাংখ্যা শচশিত 

করর্ত পারর্ব| 

 শবভাজযতা 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ব। 

 ২, ৩, ৪, ৫, ৯ 

দ্বারা 

শবভাজযতা 

যাচাই করর্ত 

পারর্ব। 

 স্বাভাশবক 

সাংখ্যার 

ল.সা.গু ও 

গ.সা.গু wbY©q   

করর্ত পারর্ব। 

শ্রোট শ্রোট টুকর্রা কাগর্জ ১০ শ্রর্থর্ক ৩০ পয েন্ত স্বাভাশবক সাংখ্যা 

শলর্খ ভাজ কর্র একটি শ্রকৌটায় রার্খা। অ্তঃপর তেব ভার্ব (লটাশর) 

একটি কর্র তুর্ল শনর্য় শনর্চর র্াপগুর্লা অ্নুসরি কর।  

 শ্রেৌশলক সাংখ্যা  ও  শ্রযৌশগক সাংখ্যা আলাো কর্র অ্শঙ্কত তাশলকা 

অ্নুযাশয় খাতায় শলখ 

শ্রেৌশলক সাংখ্যা শ্রযৌশগক সাংখ্যা 

  

 এবার তুর্ল শ্রনওয়া সবগুর্লা কাগর্জর টুকর্রা পুনরায় শ্রকৌটায় রার্খা 

[শবঃদ্রঃ এখন শ্রর্থর্ক তুর্ল শ্রনওয়া কাগর্জর টুকর্রাটি পুনরায় শ্রকৌটায় 

রাখা যার্ব না] 

 লটাশরর োধ্যর্ে এক শ্রজাড়া কাগর্জর টুকর্রা তুর্ল প্রাপ্ত সাংখ্যা 

দুইটি অ্শঙ্কত তাশলকা অ্নুযাশয় খাতায় শলর্খ সহর্েৌশলক শকনা 

যাচাই কর 

১ে সাংখ্যা ২য় সাংখ্যা সহর্েৌশলক (হযা/না) 

   

 এবার শ্রকৌটা শ্রর্থর্ক তেবভার্ব একইসার্র্থ শতনটি সাংখ্যা  তুর্ল  নাও 

 প্রাপ্ত সাংখ্যাগুর্লা পািাপাশি বশসর্য় েয় অ্র্ঙ্কর ক্ষুদ্রতে ও বৃহত্তে 

সাংখ্যা গঠন কর। 

 

[শ্রযেন:                                   এই শতনটি সাংখ্যা পািাপাশি 

বশসর্য় প্রাপ্ত েয় অ্র্ঙ্কর সাংখ্যা = ১২২২২৪ । শ্রতাোর  সোর্ার্নর 

শ্রক্ষর্ত্র লটাশরর্ত এই সাংখ্যাটি ব্যবহার করা শ্রর্থর্ক শবরত র্থাকর্ব] 

 গঠনকৃত েয় অ্র্ঙ্কর ক্ষুদ্রতে ও বৃহত্তে সাংখ্যার্ক শ্রেিীয় ও 

আন্তজোশতক পদ্ধশতর্ত কর্থায় প্রকাি কর 

 এবার লটাশরর্ত তুর্ল শ্রনওয়া শতনটি  সাংখ্যার শ্রয শ্রকান দুইটি 

সাংখ্যার্ক পািাপাশি বশসর্য় চার অ্র্ঙ্কর ক্ষুদ্রতে সাংখ্যা গঠন কর 

 চার অ্র্ঙ্কর ক্ষুদ্রতে সাংখ্যাটি  ২, ৩ ও ৪ দ্বারা শবভাজয শকনা যাচাই 

কর 

 প্রর্য়াজর্ন পাঠ্যবইর্য়র পৃষ্ঠা ৮ ও ৯নাং এর সাহাে নাও 

 শ্রকৌটা শ্রর্থর্ক পুনরায় তেবভার্ব তুর্ল  এেন ভার্ব শতনটি সাংখ্যা নাও 

শ্রযখার্ন অ্ন্তত একটি শ্রেৌশলক সাংখ্যা র্থার্ক। 

 পাঠ্যবইর্য় উশেশখত শ্রয শ্রকান ১টি পদ্ধশতর্ত সাংখ্যাগুর্লার ল.সা.গু. 

wbY©q কর 

  পাঠ্যবইর্য় উশেশখত শ্রয শ্রকান ১টি পদ্ধশতর্ত সাংখ্যাগুর্লার গ.সা.গু. 

wbY©q কর। 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 
4 3 2 1 ০ 

ক শ্রেৌশলক 

সাংখ্যা এবাং 

শ্রযৌশগক 

সাংখ্যা  

wbY©q। 

---- খাতায় 

সঠিকভার্ব 

শলশপবদ্ধ 

করর্ল। 

শ্রেৌশলক সাংখ্যা 

ও শ্রযৌশগক 

সাংখ্যা শচশিত 

করর্ল। 

শ্রেৌশলক 

সাংখ্যা বা 

শ্রযৌশগক 

সাংখ্যা 

শচশিত 

করর্ল। 

 

 

 

 

 

 

 

খ পরস্পর 

সহর্েৌশলক 

সাংখ্যা wbY©q। 

---- ---- সঠিকভার্ব 

সহর্েৌশলক 

সাংখ্যা wbY©q 

করর্ল। 

উশেশখত 

তাশলকা 

অ্ঙ্কন 

করর্ল  

 

গ গঠনকৃত 

সাংখ্যাটির্ক 

শ্রেিীয় এবাং 

আন্তজোশতক 

পদ্ধশতর্ত 

কর্থায় 

প্রকাি। 

 

যর্থাযর্থভার্ব েয় 

অ্র্ঙ্কর ক্ষুদ্রতে 

ও বৃহত্তে সাংখ্যা 

গঠন কর্র  

শ্রেিীয় পদ্ধশত ও 

আন্তজোশতক 

পদ্ধশতর্ত কর্থায় 

প্রকাি করর্ত  

পারর্ল। 

 শ্রেিীয় 

পদ্ধশতর্ত বা 

আন্তজোশতকভা

শ্রব কর্থায় 

প্রকাি 

করর্ল। 

েয় অ্র্ঙ্কর 

ক্ষুদ্রতে সাংখ্যা 

এবাং বৃহত্তে 

সাংখ্যা গঠন 

করর্ল। 

েয় 

অ্র্ঙ্কর 

ক্ষুদ্রতে 

সাংখ্যা বা 

বৃহত্তে 

সাংখ্যা 

গঠন 

করর্ল। 

  

ঘ শনর্ োশরত 

সাংখ্যাসমূহ  

২, ৩ ও ৪ 

দ্বারা শবভাজয 

শকনা যাচাই।  

যর্থাযর্থভার্ব 

ক্ষুদ্রতে সাংখ্যাটি 

wbY©q c~e©K  ২, 

৩ ও ৪ দ্বারা 

শবভাজয শকনা 

যাচাই করর্ত 

পারর্ল। 

ক্ষুদ্রতে 

সাংখ্যাটির্ক 

শ্রয শ্রকান 

দুইটি সাংখ্যা 

দ্বারা শবভাজয 

শকনা যাচাই 

করর্ত পর্রর্ল 

ক্ষুদ্রতে 

সাংখ্যাটির্ক ২ 

বা, ৩ বা ৪ 

দ্বারা শবভাজয 

শকনা যাচাই 

করর্ত পারর্ল 

চার 

অ্র্ঙ্কর 

ক্ষুদ্রতে 

সাংখ্যা 

গঠন 

করর্ত 

পারর্ল 

  

ঙ সাংখ্যা ত্রর্য়র 

ল.সা.গু. ও 

গ.সা.গু. 

শনি েয়। 

h_v_© সোর্ান 

করর্ত পারর্ল। 

সঠিক 

ল.সা.গু. ও 

গ.সা.গু. 

wbY©q । 

সঠিক ল.সা.গু. 

বা গ.সা.গু. 

(শ্রযর্কান ১টি) 

wbY ©q করর্ত 

পারর্ল। 

শ্রযৌশগক 

সাংখ্যা 

যাচাই 

করর্ত 

পারর্ল 

 

  

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর 1৭ 

10 নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  

 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

8-10     অ্শত উত্তে 

6-7.9 উত্তে 

4-5.9 ভার্লা 

4 এর কে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 

১২ 

 

২২ 

 

২৪ 

 


	শিক্ষাবর্ষের ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট (১ম সপ্তাহ) বিতরণ।

