
Assigned Task and Assessment Criteria on the basis of  
Revised Syllabusdue to COVID-19, 2020 

 

Class: 6                      Subject: English 

 

Serial Unit and Title of 

the Lesson 

Assigned Tasks/Assignment Assessment Criteria  

 

2nd 

Assigned 

Task 

 

Lesson 7:  
Holding hands 

 

Lesson 8:  
Grocery shopping 

 

 

HW:  
Justify the title of the poem “Holding Hands”. (Write at least five 

sentences.) 

 

Assignment:  
Have you ever visited any grocery shop? Why did you go there 

and who with?  What did you see there? If you are yet to visit 

such a shop, what are the reasons behind? In that case narrate any 

of your shopping experience in 300 words. 

 

 

Teacher will check students’ ideas of 

content, language, organization of 

writing, Spelling, grammar, 

punctuation 

 

 

  



ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি অ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি  োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো 

 

কেভি: 6ষ্ঠ                                                                             ভবষয়: গভিি 

এ্যোসোইনতেতন্টি 

ক্রে 

অ্ধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি ভিতিোনোে ভনভদ েষ্টকৃি  োজ: এ্যোসোইনতেন্ট/সংভক্ষপ্ত উিি প্রশ্ন/সৃজনিীল প্রশ্ন/অ্ন্যোন্য  ে েপত্র  মূল্যোয়ন ভনতদ েি  

 

ভনর্ েোভিি  

 োজ-১ 

১ে অ্ধ্যোয়: 

১. স্বোিোভব  সংখ্যোি অ্ং পোিন 

২. কদিীয় ও আন্তজেোভি  িীভিতি 

অ্ং পোিন 

৩. কেৌভল  সংখ্যো, ক ৌভগ  সংখ্যো 

ও সহতেৌভল  সংখ্যো ভিভিি িি 

৪. সোর্োিি িগ্োংি ও দিভে  

িগ্োংতিি সিলী িি 

৫. ল.সো.গু ও গ.সো.গু ভনি েয় 

 

২য় অ্ধ্যোয়: 

১. অ্নুপোতিি র্োিিো 

২. ভবভিন্ন প্র োি অ্নুপোি (সিল 

অ্নুপোি, ব্যস্ত অ্নুপোি, ভেে 

অ্নুপোি) 

৩. অ্নুপোি ও িি িো ভহসোব 

৪. অ্নুপোিত  িি িোয় এ্বং 

িি িোত  অ্নুপোতি প্র োি 

প্রশ্ন: ০১ 

১২, ১৫, ২০, ৩৫ িোিটি সংখ্যো 

 ) সংখ্যোগুতলোি ল,সো,গু ভনি েয়  ি। 

খ) পাঁি অ্ংত ি ক োন ক্ষুদ্রিে সংখ্যো উপতিি সংখ্যোগুতলো দ্বোিো ভনিঃতিতষ ভবিোজয? 

গ) িোি অ্ংত ি ক োন বৃহিে সংখ্যোত  উপতিি সংখ্যোগুতলো ভদতয় িোগ  িতল প্রতিয বোি 

িোগতিষ ১০ হতব? 

 

প্রশ্ন: ০২ 

৩৫ ভেটোি লম্বো এ্ টি বাঁতিি 7
1

2

 ভেটোি  োতলো, 5
4

25

 ভেটোি লোল এ্বং 8
3

10

 ভেটোি হলুদ িং 

 িো হতলো। 

 ) সিল  ি: 7
1

2

 - 
4

7

 এ্ি  
7

8

 

খ) বাঁিটিি  ি অ্ংি িং  িো হতয়তে। 

গ) বাঁিটিি  ি অ্ংি িং  িো বোভ  িইল। 

 
প্রশ্ন: ০৩ 

দুইটি  ভিউটোতিি দোতেি অ্নুপোি ৩:২। প্রথেটিি দোে ৫৫০০০ টো ো হতল,  

 ) উদ্দীপত ি অ্নুপোিটিত  ব্যোস্ত অ্নুপোতি রুপোন্তি  ি। 

খ) ভদ্বিীয়  ভিউটোিটিি দোে  ি? 

গ) ভদ্বিীয়  ভিউটোতিি দোে ২০০০ টো ো কবভি হতল,  ভিউটোি দুইটিি দোতেি অ্নুপোি 

 ি? 

১.িোজয এ্ি সোতথ িোগফল ও 

িোগতিষ এ্ি সি ে ভনি েয়  তি 

সেস্যোি সেোর্োন  িতি পোিো। 

 
 
২. সোর্োিি িগ্োংি ব্যবহোি  তি 

সেস্যোি সেোর্োন  িতি পোিো। 

 
 
৩. অ্নুপোতিি র্োিিো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিো। 

 

 

 

 



ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি অ্যোসোইনতেন্ট /ভনর্ েোভিি  োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো 

 কেভি: 6ষ্ঠ                                                                            ভবষয়: কৃভষ ভিক্ষো 

এ্যোসোইনতেতন্টি 

ক্রে 

অ্ধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি ভিতিোনোে এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি  োজ মূল্যোয়ন ভনতদ েি  

 

ভনর্ েোভিি  

 োজ-১ 

1ে অ্ধ্যোয়:  

আেোতদি জীবতন কৃভষ 

 

• পোঠ-1 কৃভষি পভিভর্ ও পভিসি 

• পোঠ-2 ফসল, েৎস্য, পশু পোভখ  ও 

বনোয়ন 

2য় অ্ধ্যোয়:  

কৃভষ প্রযুভি ও  ন্ত্রপোভি 

 

• পোঠ-4 হস্ত িোভলি উন্নি  ন্ত্রপোভিি 

ব্যবহোি 

• পোঠ-5 িভি িোভলি কৃভষ  ন্ত্রপোভিি 

ব্যবহোি 

• পোঠ-9  োভন্ত্র  উৎপোদতন িোনীয় কৃভষ 

 ন্ত্রপোভি ও ব্যবহোি 

সংভক্ষপ্ত উিি প্রশ্ন: 

 ) কৃভষ ভবষয়  িথ্য কপতি ক োন উৎতসি ভব ল্প কনই, ক ন? 

খ) বনোয়ন  োত  বতল? 

গ) ভনতিি েত  5টি  তি েোঠ ফসল ও উদ্যোন ফসল এ্ি নোে ভলখ : 

 ফসতলি নোে 

উদ্যোন ফসল  

েোঠ ফসল  

ঘ) ভনতিি কৃভষ  োজগুতলো  িতি ক  স ল  ন্ত্রপোভি ব্যবহোি  িো হয় িো েত  

উতেখ  ি : 

 োতজি র্িন  ন্ত্রপোভি 

জভে িোষ  

বীজ বপন  

ঔষর্ ভেটোতনো  

ফসতলি েোতঠ কসি  

 

1)  )  

• ভবষয়বস্তুি র্োিিো  

• ভবষয়বস্তুি র্িিো সিত ে 

পোঠ্যপুস্তত ি আতলোত  সঠি  ব্যোখ্যো 

প্রদোন 

খ) 

• ভবষয়বস্তুি র্োিিো/সংঙ্গো 

• ভবষয়বস্তুি র্োিিোি ব্যোখ্যো 

গ) 

• সঠি  িথ্য সহ োতি ে  পূিি 

ঘ) 

•  োতজি র্িন অ্নু োয়ী সঠি  িথ্য  

  সহ োতি ে  পূিি 

 

 

 

 



ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি অ্যোসোইনতেন্ট /ভনর্ েোভিি  োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো 

 কেভি: 6ষ্ঠ                                                                            ভবষয়: গোহ েিয ভবজ্ঞোন 

এ্যোসোইনতেতন্টি 

ক্রে  

অ্ধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি 

ভিতিোনোে 

এ্যোসোইতেন্ট/ভনর্ েোভিি  োজ মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো 

 

ভনর্ েোভিি  

 োজ-১ 

প্রথে অ্ধ্যোয়:  

গৃহ ও গৃহ পভিতবতিি 

প্রোথভে  র্োিিো  

 

তৃিীয় অ্ধ্যোয়:  

গৃহ ব্যবিোপনো 

 

অ্ষ্টে অ্ধ্যোয়:  

খোদ্য, পুভষ্ট ও স্বোিয 

সংভক্ষপ্ত উিি প্রশ্ন: 

১। গৃহ  ী? গৃহ নো থো তল কিোেিো  ী  ী সেস্যোি সনু্মখীন হতব?  

২। গৃতহি পভিতবি িক্ষোয় ও কসৌন্দ ে বর্ েতন তুভে  ীিোতব ভূভে ো 

িোখতব?  

৩। সৃজনিীল প্রশ্ন:  ভিে সোতহব কেতয়ি ভবতয়ি অ্নুষ্ঠোন  ীিোতব 

সিন্ন  িতবন কসটো ভিন্তো  তি সবোইত   োজ বুভিতয় ভদতলন। ভ ন্তু 

ক   ীিোতব  োজ  িতে িোি ক োতনো কখাঁজ ভনতলন নো। ফতল  োতজি 

কিেন অ্গ্রগভিই হতলো নো। িখন িাঁি বড় িোই ভবষয়টি বুতি সবোি 

সোতথ আতলোিনো  তি অ্নুষ্ঠোনটি  ীিোতব খুব িোতলোিোতব কিষ  িো 

 োয় কস ভবষতয় সবোইত  বুভিতয় কখাঁজ খবি ভনতয় অ্নুষ্ঠোন কিষ 

 িতলন।  

গ)  ভিে সোতহব িাঁি কেতয়ি ভবতয়তি গৃহ ব্যবিোপনোি ক োন র্োপটি 

অ্নুসিি  তিনভন- ব্যোখ্যো  ি।   

ঘ)  ভিে সোতহতবি িোই ক  ভসদ্ধোন্ত ভনতয়ভেতলন কসটি  ী ঠি  ভেল? 

যুভিসহ োতি কিোেোি েিোেি দোও।  

৪। প্রভিতবদন তিভি: তুভে এ্  সপ্তোতহ প্রভিভদন স োল, দুপুি ও িোতি 

ক সব খোবোি গ্রহি  ি িো কিোেোি বয়স ও িোভহদো অ্নু োয়ী সঠি   ী 

নো পোঠ্যপুস্তত ি আতলোত  েন্তব্য  ি।  

১।  

‡ ভবষয়বস্তুি র্োিিো প্রদোন 

‡  েপতক্ষ ৫টি সেস্যো উতেখ 

২। 

‡ গৃহ পভিতবি িক্ষোয় ও কসৌন্দ েবর্ েতন ৫টি ভূভে ো উতেখ 

‡ ব্যোখ্যো প্রদোন 

৩।  ) 

‡ সঠি  র্োিিো (র্োপ) প্রদোন 

‡ পোঠ্যপুস্ত  ও উদ্দীপত ি আতলোত  র্োিিোি সঠি  ব্যোখ্যো প্রদোন 

খ) 

‡ ভবষয়বস্তুি সঠি  র্োিিো প্রদোন 

‡ পোঠ্যপুস্ত  ও উদ্দীপত ি আতলোত  র্োিিোি সঠি  ব্যোখ্যো প্রদোন 

‡ ভবষয়বস্তুি র্োিিোি আতলোত  সংতেষি/ভবতেষি/েন্তব্য প্রদোন 

৪। ভনতে প্রদি ে টি সঠি িোতব পূিি  তি সঠি  েন্তব্য  িতি হতব। 

ভদন স োল ভব োল 

১ে   

২য়    

৩য়    

৪থ ে    

৫ে    

৬ষ্ঠ    

৭ে    

ভিক্ষোথীি েন্তব্য: 

‡ ে টি পূিতি সঠি িো 

‡ িথ্য প্রদোতন সিিো 

‡ ভনর্ভ েল িথ্য উপিোপন 

‡ েন্তব্য প্রদোতন  থোথ েিো 


