
Assignment for the Students of Academic Year 2022 

Subject: English                                                                         Class: Six 

Assignment 

No: 

Assignment 

(With Title) 

Learning 

Outcomes/ 

Content 

Guidelines for Writing 

Assignment 

(Steps/Scopes/Cues) 

Assessment Criteria/Rubrics Comment 

2 Paper 

presentation  

on 4 

beautiful/ 

historical 

places in my 
district.  

 

(word limit: 

200 words) 

● Students will 

be able to- 

● describe 

pictures and 

places. 

 

● write short 

paragraphs. 

Discuss with your family 

members the most beautiful/ 

historical places of your 

district.  

Now, take 4 pieces of A4 

sized papers and make 4 

separate paper presentations 

on 4 most beautiful/ 

historical places of your 

district. Collect each of the 

pictures from the internet/ 

the newspaper or sketch 

those pictures by yourself.  

To prepare each paper, 

● Stick the picture on the 

top 

● Write the name of the 

place  

● write a paragraph about 

the place.. Each 

paragraph will contain 

not more than 50 words. 

● In your paragraph you 

have to mention- 

Location & Why it’s 

famous for. 

Indicator 
Rating Scale 

Score 
 

4 3 2 1 0 

A Pictures or 

Sketches 

 

4 posters are 

well 

organized 

with clear 

and relevant 

pictures/ 

sketches 

3 posters are 

well 

organized 

with clear and 

relevant 

pictures/ 

sketches 

2 posters are 

well 

organized 

with clear and 

relevant 

pictures/ 

sketches 

1 posters are 

well 

organized 

with clear and 

relevant 

pictures/ 

sketches 

No pictures 

are attached 

 

B Organization  All 4 

paragraphs 

with proper 

description  

3 paragraphs 

with proper 

description 

2 paragraphs 

with proper 

description 

Only 1 

paragraph 

with proper 

description 

No 

paragraph 

answered 

 

C 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 

in spelling, 

punctuation 

and grammar 

There are lots 

of errors with 

spelling, 

punctuation 

and grammar 

No use of 

spelling, 

punctuation 

and 

grammar 

 

D Word count 

 

Total words 

are 200 and 

each  

paragraph 

contains 50 

words 

Total words 

are about 150 

words  and 

each  

paragraph 

contains less 

than  40 

words 

Total words 

are about 100 

words  and 

each  

paragraph 

contains less 

than 30 words 

Total words 

are about 50 

words  and 

each  

paragraph 

contains less 

than 20 words 

Total words 

are about 

nil.  

 

Total  

Assigned Number for the Assignment 16 

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 

 

 

  



2০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট 

শবষয়: বাাংলর্েি ও শবশ্বপশরচয়                                                                                                                                  শ্রেশি: ষষ্ঠ 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(ধাপ/পশরশধ/সাংর্েত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

০২ 

 

(শিতীয় 

অ্ধ্যায়: 

বাাংলার্েি ও 

শবশ্বসভ্যতা) 

 

 

 

“ শসন্ধু সভ্যতা, 

উয়ারী-বর্েশ্বর ও 

েহাস্থানগর্ে প্রাপ্ত 

শনেি েনগুর্লা 

উন্নতোর্নর প্রাচীন 

ঐশতহযর্ে প্রোি 

ের্র”- শবষয়টির 

শবর্েষি   

 

 

 বাাংলার্ের্ির 

প্রাচীন সভ্যতার 

স্বরূপ ব্যাখ্যা 

েরর্ত পারর্ব; 

 নগর সভ্যতা 

শহর্সর্ব 

বাাংলার্ের্ির 

ঊয়ারী-বর্েশ্বর্র 

প্রাপ্ত শবশভ্ন্ন শনেি েন 

বি েনা েরর্ত 

পারর্ব; 

 নগর সভ্যতা 

শহর্সর্ব পুণ্ড্রনগর্রর 

(েহাস্থানগে) 

শবশভ্ন্ন শনেি েন 

বি েনা েরর্ত 

পারর্ব। 

শনর্চর ধাপ অ্নুসরি ের্র 

অ্যাসাইনর্েন্ট সম্পন্ন 

েরর্ত হর্ব। 

 ভ্ারতীয় 

উপেহার্ের্ির শসন্ধু 

সভ্যতার ববশিষ্টয 

শলখর্ত হর্ব ।  

 উন্নত নগর 

পশরেল্পনার সার্র্থ শসন্ধু 

সভ্যতার সাদৃশ্য শ্রবর 

ের্র শলখর্ত হর্ব । 

 “উয়ারী-বর্েশ্বর ও 

েহাস্থানগর্ে প্রাপ্ত 

শনেি েনগুর্লা আোর্ের 

উন্নত ঐশতর্হযর প্রোি 

ের্র”- শবর্েষি 

শলখর্ত হর্ব। 

 

শনর্ে েিে 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 0 

ে ভ্ারতীয় 

উপেহার্ের্ির 

শসন্ধু সভ্যতার 

ববশিষ্টয 

৪টি ববশিষ্টয 

শলখর্ল 

৩টি ববশিষ্টয 

শলখর্ল  

২টি ববশিষ্টয 

শলখর্ল  

১টি ববশিষ্টয 

শলখর্ল  

উত্তর 

অ্প্রাসশিে 

হর্ল  

 

খ উন্নত নগর 

পশরেল্পনার সার্র্থ 

শসন্ধু সভ্যতার 

সাদৃশ্য 

প্রাসশিেভ্ার্ব  

৪টি সাদৃশ্য 

উপস্থাপন 

েরর্ল 

প্রাসশিেভ্ার্ব  

৩টি সাদৃশ্য 

উপস্থাপন 

েরর্ল 

প্রাসশিেভ্ার্ব  

২টি সাদৃশ্য 

উপস্থাপন 

েরর্ল 

প্রাসশিেভ্ার্ব 

১টি সাদৃশ্য 

উপস্থাপন 

েরর্ল 

উত্তর 

অ্প্রাসশিে 

হর্ল  

 

গ উয়ারী-বর্েশ্বর ও 

েহাস্থানগর্ে প্রাপ্ত 

শনেি েনগুর্লা উন্নত 

ঐশতর্হযর প্রোি 

প্রাসশিে ও 

সৃজনিীলভ্ার্ব 

ঐশতহযর্ে 

প্রোি েরর্ল  

প্রাসশিে ও 

সৃজনিীলভ্ার্ব 

অ্শধোাংি  

ঐশতহযর্ে 

প্রোি েরর্ল 

- - 

উত্তর 

অ্প্রাসশিে 

হর্ল  

 

শ্রোে  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর ১২ 

10 নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

8-10     অ্শত উত্তে 

6-7.9 উত্তে 

4-5.9 ভ্ার্লা 

4 এর েে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 



Assignments for the Learners of 2022 Academic Year 

Subject: Bangladesh and Global Studies              Class: Six  
Assignment 

no. 

Assignment 

title 

Learning 

Outcome/s 

Guidelines 

(steps/scopes/cues) 
Assessment Criterion /Rubric 

02 

 

 

(Chapter  

Two: 

Bangladesh 

and World 

Civilization) 

  

“The relics 

found in 

Indus 

Civilization, 

Wari-

Bateshwar 

and 

Mahasthangar 

prove the rich 

ancient 

heritage”- 

analyze. 

SS (students) 

will be able to 

explain 

 

* the form of 

the ancient 

civilization of 

Bangladesh; 

 

*various relics 

found in Wari-

Bateshwar, an 

urban 

civilization in 

Bangladesh; 

 

*various relics 

found in 

Pundranagar 

(Mahasthangar), 

an urban 

civilization. 

In writing the 

assignment SS 

would follow the 

undermentioned 

steps. 

a. The features of 

the Indus 

Civilization of the 

Indian sub-continent 

should be written. 

b. The similarities of 

Indus Civilization 

with advanced urban 

planning should be 

written. 

c. “The relics found 

in Wari-Bateshwar 

and Mahasthangar 

prove our rich 

heritage.” 

– should be 

analyzed. 

 

Indicator 
Rating  Scale  

Score 
4 3 2 1 0 

a. Four features 

of Indus 

Civilization of 

Indian sub-

continent 

Four 

features 

have been 

written. 

Three 

features have 

been written. 

Two features 

have been 

written. 

One feature 

has been 

written. 

Irrelevant 

answer 

 

b. Similarities of 

Indus 

Civilization with 

advanced urban 

planning 

Could 

relevantly 

mention  

four  

similarities. 

Could 

relevantly 

mention  

three  

similarities. 

Could 

relevantly 

mention two 

similarities. 

 

 

Could 

relevantly 

mention one  

similarity. 

Irrelevant 

answer. 

 

c. The relics 

found in Wari-

Bateshwar and 

Mahasthangar 

prove our rich 

heritage 

Could prove 

the heritage 

in a relevant 

and creative 

way 

Could prove 

most of the 

heritage in a 

relevant and 

creative way 

---- ---- 

Irrelevant 

answer 

 

Total  

Assignment marks 12 

Marks obtained after conversion to 10   
 

 

         

 

Marks Obtained Comments 

8-10 Excellent 

6-7.9 Good 

4-5.9 Average 

Less than 4 Needs improvement 

 

 

 

 

  


	6 to 10

