ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যাসোইনতেন্ট /ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
†kÖwY: ষষ্ঠ
welq: ভবজ্ঞোন
এ্যোসোইনতেতন্টি
এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ
মূল্যোয়ন ভনতদ েি
Aa¨vq I welqe¯‘i
wk‡ivbvg
ক্রে
১। ভবজ্ঞোন ী?
১ে Aa¨vq : ˆeÁvwbK
• ভনর্ভেি িথ্য ও যুভি সম্মি
ব্যোখ্যো প্রদোন
২। উভিতদি কেঁতি থো োি জন্য পোভন দি োি ভ নো িোি পিীক্ষোি জন্য
cÖwµqv I cwigvc
পোঠ -১ : ভবজ্ঞোন ী?
• প্রতেি িোভহদো অনু োয়ী উিি
ববজ্ঞোভন প্রভক্রয়োি র্োপগুতিো ী ী হতব?
পোঠ ২৩- : পিীক্ষণ
প্রদোতনি সক্ষেিো
৩। কিোেোি এ্ টি বইতয়ি বদর্ঘ েয ২০ কসভে, প্রি ১৫ কসভে এ্বং উচ্চিো ১
পোঠ -৬ : কেৌভি ও ক ৌভি
• প্রতেি অনুর্োবন ক্ষেিো
কসভে. এ্রুপ ৫০টি বইতয়ি আয়িন ি?
এ্
• ভবষয়বস্তুি িিীিিো
ভনর্ েোভিি োজ-১ পোপোঠ -৮৯- : ˆ`N¨, fi I ৪। আধুভন কেভণ িণ পদ্ধভিতি অযোভেবো ও েোিরুে ক োন িোতজযি
• প্রতয়োি ক্ষেিো
ে এ্তদি ববভিষ্ট্য ভিখ।
অন্তিি,
mgq পভিেোপ
পোঠ -১১ : আয়িন ও িোি
পভিেোপ

৫।

সোই োস, সুপোভি িোছ, েস, োঠাঁি িোছ, সভিষো

২য় Aa¨vq : জীবজিৎ
পোঠ ২-: RxeRM‡Zi †kÖwYKiY
পোঠ ৩ : অmcy®úK Dw™¢দ
পোঠ ৪৬- : mcy®úK Dw™¢দ
পোঠ ৭ : আবৃিবীজী Dw™¢দ

ছত উভিভখি উভিদগুতিো ক োন র্িতনি, িোতদি ববভিষ্ট্য ভিখ।

ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভণ : 6ষ্ঠ
ভবষয়ঃ িথ্য ও ক োিোত োি প্রযুভি
অযোসোইনতেতন্টি
ক্রে
ভনর্ েোভিি োজ-১

Aa¨vq I welqe¯‘i
wk‡ivbvg
প্রথে অধ্যোয়
cvV-৪ ,৫, ৬
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ি
ব্যবহোি

অযোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ
বিেেোন ভবতেি প্রভিটি কক্ষতেই িথ্য প্রযুভিি
ব্যপ ব্যবহোি হতে। বোংিোতদি ও িোি
ব্যভিক্রে নয়। িথ্য ও ক োিোত োি প্রযুভি
ক োথোয় ক োথোয় ব্যবহোি িো োয়, বণ েনো ি।
[বণ েনোয় ো ো থো তি হতব• ভূভে ো
• ব্যবহোতিি কক্ষেসমূহ
• প্রযুভি ব্যবহোতিি সুভবর্োসমূহ
• উপসংহোি ]

মূল্যোয়ন ভনতদ েি
•
•
•
•

ভবষয়বস্তু সম্পত ে র্োিণো
ভনর্ভেি িথ্য ও যুভিসংিি ব্যোখ্যো প্রদোন
ব্যভিিি অভিজ্ঞিোি সেন্বয়
িোভহদো অনু োয়ী উিি প্রদোতন সক্ষেিো

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যাসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
শ্রেণি : 6ষ্ঠ

ণিষয় : ইসলাম ও নৈণিক ণিক্ষা

অযোসোইনতেতন্টি
ক্রে

১

ভনর্ েোভিি োজ

১

ণৈর্ ধাণিি কাজ-১

1ম অধ্যায়-আকাইদ

সংণক্ষপ্ত প্রশ্ন1। আল-আসমাউল হুসৈা িলতি কী শ্রিাঝায়?
2। আল্লাহ পাতকি 5টি গুিিাচক ৈাম অর্ ধসহ শ্রলখ।
3। তুণম কীভাতি আল্লাহি গুতি গুিাণিি হতি পাি?
4। ‘দুণৈয়া আণখিাতিি িস্যতক্ষত্র’-ব্যাখ্যা কি।

1। ণিষয়িস্তুগি জ্ঞাৈ
2। ণৈর্ভধল িথ্য ও যুণি সঙ্গি ব্যাখ্যা প্রদাতৈি
সক্ষমিা
3। প্রতশ্নি চাণহদা অনুযায়ী র্ািািাণহকভাতি উত্তি
ণলখতৈি দক্ষিা
4।সমস্যা সমার্াতৈি শ্রযৌণিক পািঙ্গমিা

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ ে পুন েভবন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
কেভণ: ৬ষ্ঠ
ভবষয়: ভহন্দুর্েে ও বনভি ভিক্ষো
এ্যোসোইনতেতন্টি
ক্রে
ভনর্ েোভিি োজ-১

অধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি
ভিতিোনোে
প্রথে ও ভিিীয় অধ্যোয়:
• সৃষ্ট্ো ও সৃভষ্ট্
• র্ েেগ্রন্থ

এ্যাসাইনমেন্ট/ননর্ ধানিতকাজ
সংভক্ষপ্ত প্রে:
১। ঈেি ক ন িীিো তিন?
২। ঈেতিি েোহোত্ম্য প্র োি ি?
৩। শ্রীেিিবদ িীিোয় িিত য়টি কেভণতি ভবিি িো হতয়তছ?
৪। কবদ পোঠ তি তুভে ভ ভ ভিক্ষো িোি তিছ?
৫। ঈেি সব েে ীিোতব ভবিোজ িতছন?

মূল্যোয়ন ভনতদ েি

১। ঈেতিি িীিো িোি োিণসমূহ
২। ঈেতিি েোহোত্ম্য প্র োি ভবষয়সমূহ
৩। শ্রীেিিবদ িীিোয় উভিভখি িোিসমূহ
৪। পোঠ্যপুস্তত উতিভখি কবতদি ভিক্ষোসমূহ?
৫। ঈেি সব েে সম্পভ েি উদোহিণ এ্বংব্যোখ্যো

ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
শ্রেণি : ষষ্ঠ

এ্যাসাইৈতমতেি
ক্রম
ণৈর্ ধাণিি কাজ-১

ণিষয় : ণিষ্ট র্মধ ও নৈণিক ণিক্ষা

অধ্যায় ও ণিষয়িস্তুি ণিতিাৈাম
1ম অধ্যায়-ঈশ্বিতক জাৈা
2য় অধ্যায়-ঈশ্বতিি সৃণষ্ট কতমধি উতেশ্য

এ্যাসাইৈতমে/ণৈর্ ধাণিি কাজ

মূল্যায়ৈ ণৈতদ ধিক

সংতক্ষতপ উত্তি দাও1। আমিা ণকভাতি ঈশ্বিতক জাৈতি পাণি?
2। ঈশ্বতিি আত্মা প্রকাতিি র্াপ কয়টি ও ণক ণক?
3। ঈশ্বি শ্রকার্ায় শ্রমািীি সাতর্ কর্া িতলণিতলৈ?
4। সৃণষ্টি পূতি ধ জগি শ্রকমৈ ণিল?
5। সৃণষ্টি উপি প্রর্ভত্ব কিাি অর্ ধ ণক?
6। শ্রিামাি ণিদ্যালতয় গাি লাগাতৈাি সম্ভাব্য স্থাৈগুতলাি ৈাম
ণলখ এ্িং ণকভাতি যত্ন ণৈতি উতল্লখ কি।

➢ উত্তি দাতৈি র্িি ঠিক আতি কীৈা
➢ ণিষয়িস্তুি গভীিিা কিটুকু
➢ গাি লাগাতৈাি গুরুত্ব অনুর্ািৈ
কতিতি কী-ৈা
➢ ণিক্ষার্ীিা পাঠ্যপুস্ততকি
আতলাতক ণলতখতি কী-ৈা
➢ ণিক্ষকগি ণিক্ষার্ী প্রদত্ত উত্ততিি
মতধ্য জ্ঞাৈ, অনুর্ািৈ, উচ্চিি ও
প্রতয়াগ দক্ষিাি র্াপ অনুসিি
কতিতি কী-ৈা মূল্যায়ৈ কিতিৈ।

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি এ্যাসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো
শ্রেণি : 6ষ্ঠ

এ্যাসাইৈতমতেি
ক্রম
ণৈর্ ধাণিি কাজ-1

ণিষয় : শ্রিৌদ্ধ র্মধ ও নৈণিক ণিক্ষা

অধ্যায় ও ণিষয়িস্তুি ণিতিাৈাম
1ম অধ্যায়-শ্রগৌিম বুতদ্ধি জীিতপ্রম

এ্যাসাইৈতমে/ণৈর্ ধাণিি কাজ
সংণক্ষপ্ত প্রশ্ন1। ণসদ্ধাতর্ ধি ণপিা-মািাি ৈাম ণক?
2। সকল জীতিি প্রণি নমত্রীভাি শ্রপাষি কিতি হয় শ্রকৈ?
3। শ্রগৌিম বুতদ্ধি অণহংসাৈীণি উতল্লখ কি।
4। শ্রগৌিম বুতদ্ধি জীিৈ সম্পতকধ সংণক্ষপ্ত ণলখ।
5। নমত্রী িতেি সমার্ ধক দুটি িে ণলখ।

মূল্যায়ৈ ণৈতদ ধিক
➢ প্রতশ্নি র্িি অনুযায়ী উত্তি প্রদাৈ
➢ উত্ততিি যর্ার্ ধিা
➢ ণিষয়িস্তুি গভীিিা
➢ অনুর্ািৈ ও প্রতয়াগ দক্ষিা
➢ যুণি প্রতয়াগ
➢ মিামি প্রদাৈ ক্ষমিা

