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

শ্রেশি: ৬ষ্ঠ  শবষয়: বাাংলা 

 
অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

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

২ পাঠ্য বইর্য়র সাধু 

ভাষারীশতর 

রচনার্ক চশলত 

ভাষারীশতর্ত 

রূপন্তর করা  

শিখনফল ১১.১: বাাংলা 

ভাষার চশলত রীশতর 

ববশিষ্ট্য শনরূপি করর্ত 

পারর্ব। 

 

শনর্ে েিনা: 

 ‘বাাংলা ব্যাকরি ও শনশে েশত’ 

বইর্য়র ৭ পৃষ্ঠার ‘সাধু ও চশলত 

ভাষা’র আর্লাচনা পড়র্ত হর্ব। 

 পাঠ্যবই শ্রর্থর্ক ‘সততার 

পুরস্কার’ গল্পটি পড়র্ত হর্ব। 

 

কার্জর র্াপ: 

 সাধু ও চশলত ভাষারীশতর 

র্ারিা শের্ত হর্ব। 

 ‘সততার পুরস্কার’ গল্প শ্রর্থর্ক 

েিটি বাকয শলর্খ চশলত 

ভাষায় রূপান্তর করর্ত হর্ব। 

 শলশখত েিটি বাকয শ্রর্থর্ক সাধু 

ও চশলত ভাষার সব েনার্ের 

পার্থ েকয ছর্ক শ্রেখার্ত হর্ব। 

 শলশখত েিটি বাকয শ্রর্থর্ক সাধু 

ও চশলত ভাষার শিয়ার 

পার্থ েকয ছর্ক শ্রেখার্ত হর্ব। 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

৩ ২ ১ ০ 

ক সাধু ও চশলত 

ভাষারীশতর র্ারিা  

 

সব েনাে ও শিয়ার 

পার্থ েকয শ্রেশখর্য় 

উোহরিসহ সাধু ও 

চশলত ভাষার র্ারিা 

শের্ত পারলে 

উোহরিসহ সাধু 

ও চশলত ভাষার 

র্ারিা শের্ত 

পারলে 

সাধু ও চশলত 

ভাষার র্ারিা 

শের্ত পারলে 

 

 

 

খ ‘সততার পুরস্কার’ 

গল্প শ্রর্থর্ক েিটি 

বাকয শলর্খ চশলত 

ভাষায় রূপান্তর 

দু-একটি ভুল করলে শতন-চারটি ভুল 

করলে 

পাঁচ-ছটি বা 

এর শ্রবশি ভুল 

করলে 

  

গ শলশখত েিটি বাকয 

শ্রর্থর্ক সাধু ও চশলত 

ভাষার সব েনার্ের 

পার্থ েকয ছর্ক 

শ্রেখার্না 

ছর্ক ৫-৬টি 

সব েনার্ের পার্থ েকয 

শ্রেখার্ত পারলে 

ছর্ক ৩-৪টি 

সব েনার্ের 

পার্থ েকয শ্রেখার্ত 

পারলে 

ছর্ক ১-২টি 

সব েনার্ের 

পার্থ েকয 

শ্রেখার্ত 

পারলে 

  

ঘ শলশখত েিটি বাকয 

শ্রর্থর্ক সাধু ও চশলত 

ভাষার শিয়ার 

পার্থ েকয ছর্ক 

শ্রেখার্না 

ছর্ক ৫-৬টি শিয়ার 

পার্থ েকয শ্রেখার্ত 

পারলে 

ছর্ক ৩-৪টি 

শিয়ার পার্থ েকয 

শ্রেখার্ত পারলে 

ছর্ক ১-২টি 

শিয়ার 

পার্থ েকয 

শ্রেখার্ত 

পারলে 

  

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: শবজ্ঞান 

 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সাংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

 ১ 

 

(অ্ধ্যায়- 

তৃতীয়, 

উশিে ও 

প্রাশির 

শ্রকাষীয় 

সাংগঠন) 

শচশিত শচত্রসহ 

জীবর্কার্ষর 

গঠন 

* উশিে ও প্রািী 

শ্রকার্ষর পার্থ েকযকারী 

প্রর্ান ববশিষ্ট্য ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ব। 

* উশিে ও প্রািী 

শ্রকার্ষর শচশিত শচত্র 

অ্ঙ্কন করর্ত 

পারর্ব। 

*  জীবর্ের্হর নানা 

কাে েির্ে শ্রকার্ষর 

অ্বোন উপলশি 

করর্ত পারর্ব। 

শনর্চর র্াপগুর্লা 

অ্নুসরি কর্র 

অ্যাসাইনর্েন্টটি শলখর্ত 

হর্ব- 

ক) উশিের্কার্ষর 

শচশিত  শচত্র 

 

খ) উশিে ও 

প্রাশির্কার্ষর অ্াংগানু 

 

গ) শনউশিয়ার্সর ের্েল 

বতশর 

 

ঘ) োইর্টাকশিয়া 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 0 

ক শচত্র অ্ঙ্কন ও শবশভন্ন 

অ্াংি শচশিতকরি 

সঠিকভার্ব শচত্র 

অ্ঙ্কন ও 

শবশভন্ন অ্াংি 

শচশিতকরি 

শচত্র অ্ঙ্কন 

কর্র শবশভন্ন 

অ্াংি আাংশিক 

শচশিতকরি 

অ্সম্পূি ে শচত্র 

অ্ঙ্কন  ও 

অ্সম্পূি ে 

শচশিতকরি 

অ্সম্পূি ে 

শচত্র 

অ্ঙ্কন 

করর্ল 

উত্তর 

প্রাসশেক 

না হর্ল 

 

খ 

 

উশিে ও প্রাশির্কার্ষর 

অ্াংগানুগুর্লার ের্ধ্য 

শেল ও অ্শেল খ ুঁর্জ 

শ্রবর কর্র 

নার্ের তাশলকা বতশর 

ের্থাের্থ 

তাশলকা 

অ্শর্কাাংি 

সঠিক নার্ের 

তাশলকা   

আাংশিক  

সঠিক নার্ের 

তাশলকা 

অ্শেল 

অ্োনুর 

নাে 

অ্নুপশস্থত 

উত্তর 

প্রাসশেক 

না হর্ল 

 

 

 

 

গ A4 সাইর্জর কাগজ, 

সুতা, আঠা, শচশিত 

করার জন্য শ্রস্কল, 

শ্রপশিল শের্য় ের্েল 

বানার্না 

ের্থাের্থভার্ব  

ের্েল বতশর 

উপাোনগুর্লা 

ব্যবহার কর্র 

অ্োনুগুর্লা 

বতশর 

শ্রে শ্রকার্না 

২টি সঠিক 

তথ্য শের্য় 

বতশর 

শ্রে 

শ্রকার্না 

১টি 

সঠিক 

তথ্য  

উত্তর 

প্রাসশেক 

না হর্ল 

 

ঘ োইর্টাকশিয়ার 

গুরুত্ব বি েনা  

ের্থাের্থ 

উপস্থাপন  

৩টি সঠিক 

তথ্য 

২টি সঠিক 

তথ্য 

১টি 

সঠিক 

তথ্য  

উত্তর 

প্রাসশেক 

না হর্ল 

 

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১৬ 

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 

 

 

 

 


	শিক্ষাবর্ষের ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট (৩য় সপ্তাহ) বিতরণ।

