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

Class: Six Subject: English 
 

Ass. 

No: 

Assignment 

(With Title) 

Learning 

Outcome/ 

Content 

Guidelines for Writing 

Assignment 

(Steps/Stages) 

Assessment Criteria/Rubrics Comment 

01 A conversation 

with a doctor 

about sickness 

Students will 

be able to- 

● participate in 

short 

dialogues 

and 

conversation 

on familiar 

topics 

● use 

punctuations 

accurately 

One of your family 
members has been sick. 
You have found some 
health problems in 
him/her such as:  
● Fever 
● Headache 
● Body Pain 
● Cough  
Now, write a 
conversation with a 
doctor. 
Your conversation 
should include the 
following points -  
1. Questions & 

Answers 
2.  
● Health problems 
● Health &hygiene 
● Remedies 
3. W/H & Yes/No 

questions 
4. Proper 

punctuations 
 (Note: Your 
conversation must 
contain 5 questions 
and their answers or 
10 exchanges of 
statements. 
 
Fragmented sentences 
like: 
‘Hi/Hello?Yes/No/Very 
Good/Thank You/ 
Welcome/ Bye’ will not 
be counted as 
sentence) 

Indicator 
Rating Scale 

Score 
 

4 3 2 1 0 

A Organization 

 

(Proper 

questions and 

their answers) 

 

All 5 

questions 

and their 

answers with 

greetings 

and closing 

4 questions 

and their 

answers with 

greetings 

and closing 

3 questions 

and their 

answers with 

greetings 

and closing 

2 or below 

questions and 

their answers 

with 

greetings and 

closing 

No 

developme

nt of 

question 

and 

answers  

4 

B Relevant 

content  

(Cohesion and 

cohesiveness) 

The contents 

are 

meaningful 

and relevant 

Contents are 

mostly 

meaningful 

and relevant 

Some 

contents are 

meaningful 

and relevant 

with some 

errors. 

Contents are 

rarely 

meaningful 

and relevant 

with many 

errors. 

No content 

is covered 

4 

C Proper use of 

words. 

Words are 

used 

appropriatel

y with the 

ability to 

make W/H 

and Yes/No 

questions. 

Words are 

used 

appropriatel

y in most 

cases with 

the ability to 

make W/H 

and Yes/No 

questions. 

Words are 

used 

appropriatel

y in some 

cases with 

the ability to 

make W/H 

and Yes/No 

questions. 

Words are 

poorly 

presented 

with no 

question and 

answers  

No 

question 

and 

answer 

4 

D Mechanical 

Accuracy  

(Spelling, 

punctuations 

& grammar) 

 

There are no 

error with 

spelling, 

punctuation 

and grammar  

There are 

only a few 

errors with 

spelling, 

punctuation 

and grammar 

There are 

several 

errors with 

spelling, 

punctuation 

and grammar 

There are lots 

of errors with 

spelling, 

punctuation 

and grammar 

No use of 

spelling, 

punctuatio

n and 

grammar 

4 

Total 16 

Assigned Number for the Assignment  

Number obtained after conversion to number 10  

 

Marks Range Comment 

  

8-10     Excellent 

6-7.9 Good 

4-5.9 Average 

Below 4  Need Improvement 
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শ্রেশি: ৬ষ্ঠ  শবষয়: বাংলার্েি ও শবশ্বপশরেয় 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

০১ 

 

 

(প্রর্থে অ্ধ্যায়: 

বাংলার্ের্ির 

ইশতহাস) 

 

বাঙাশলর 

মুশিযুর্ে 

ঝাঁশপর্য় পড়ার 

কারি এবং 

প্রশতর্রার্ 

আর্দালন 

 

 

 

 

 

 

  

❖ বাঙাশলর 

মুশিযুর্ে ঝাঁশপর্য় 

পড়ার কারি 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ব;  

 

❖  মুশিযুর্ে 

বাঙাশল কীভার্ব 

প্রশতর্রার্ গর্ড় 

তুর্লশছল তা 

বি েনা করর্ত 

পারর্ব। 

শনর্ের র্াপ অ্নুসরি 

কর্র অ্যাসাইনর্েন্ট 

সম্পন্ন করর্ত হর্ব- 

 

ক) প্রশতর্বের্নর 

শবষর্য়র আর্লার্ক  

ভূশেকা শলখর্ত হর্ব । 

 

খ) বাঙাশলর মুশিযুর্ে 

ঝাঁশপর্য় পড়ার কারি 

বি েনা করর্ত হর্ব।  

 

গ) প্রশতর্রার্ 

আর্দালর্নর উপায় 

বি েনা করর্ত হর্ব। 

 

 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 0 

ক ভূশেকা  

 

 

 

------------ 

 

-------- 

যর্থাযর্থভার্ব  

ভূশেকা 

উপস্থাপন 

করর্ল 

অ্সম্পূি ে 

ভূশেকা 

উপস্থাপন 

করর্ল 

 

--------- 

 

খ কারি 

ব্যাখ্যা  

 

 

 ০৪টি কারি 

যর্থাযর্থভার্ব  

উপস্থাপন 

করর্ল 

৩টি কারি 

যর্থাযর্থভার্ব  

উপস্থাপন 

করর্ল 

২টি কারি 

যর্থাযর্থভার্ব  

উপস্থাপন 

করর্ল 

১টি কারি 

উপস্থাপন 

করর্ল 

শ্রকার্না 

প্রাসশিক 

কারি 

শলখর্ত না 

পারর্ল  

 

গ  

প্রশতর্রার্র্র 

উপায় বি েনা  

 

প্রশতর্রার্র্র   

০৪টি শেক 

বি েনা করর্ত 

পারর্ল  

প্রশতর্রার্র্র   

০৩টি শেক 

বি েনা করর্ত 

পারর্ল 

প্রশতর্রার্র্র   

০২টি শেক 

বি েনা করর্ত 

পারর্ল 

প্রশতর্রার্র্র   

০১টি শেক 

বি েনা করর্ত 

পারর্ল 

অ্প্রাসশিক 

উত্তর শলখর্ল 

 

ঘ  

 

         

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১০ 

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 
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