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Class: Eight Subject: English 
 

Ass. 

No: 

Assignment 

(With Title) 

Learning 

Outcome/ 

Content 

Guidelines for 

Writing 

Assignment 

(Steps/Stages) 

Assessment Criteria/Rubrics Comment 

01 A recipe of 

any nutritious 

home-made 

food with the 

ingredients 

available at 

your home by 

answering the 

given questions 

in the 

guidelines.  

Students 

will be 

able to 

write 

answers to 

questions  

 

(Unit 2: 

Food and 

Nutrition) 

To get stronger 

immunity it is 

important to eat 

nutritious food. 

Write a recipe of 

a nutritious 

home-made food 

that can be made 

with the 

ingredients 

available at your 

home. 

 

Answer the 

following 

questions: 

a) What is the 

name of the 

dish? 

b) What are the 

ingredients 

that are 

required to 

prepare the 

dish? 

c) Write in 

detail about 

the process of 

preparing the 

dish. 

d) What is the 

nutritive 

value of the 

dish you have 

prepared? 

Indicator 
Rating Scale 

Score 
 

5 4 3 2 1 

A Relevance The answers 

are well 

supported by 

detailed and 

relevant 

information 

The answers 

are moderately 

correct 

supported by 

some 

information 

The answers 

are partially 

correct with a 

little 

information 

The answers 

are mostly 

wrong with no 

relevant 

information 

The answers 

are 

completely 

wrong 

 

B Word Choice The student 

uses varied 

words. The 

choice of words 

is accurate and 

appropriate 

The words are 

meaningful but 

at times seem 

inappropriate 

for subject 

matter 

The words are 

mostly 

inaccurate and 

lack variety  

The words 

show limited 

range of 

vocabulary 

The choice 

of words is 

completely 

wrong. 

 

C Organization 

 

 

Student 

sequences 

information and 

ideas logically 

and cohesively 

Most of the 

information and 

ideas are 

sequenced 

logically and 

cohesively 

Student’s 

response shows 

some 

organization 

but lacks 

overall 

progression 

Student’s 

response is 

merely 

organized with 

weak cohesion 

Student’s 

response is 

unorganized 

with no 

cohesion 

 

D Accuracy  

(Spelling, 

punctuations 

& grammar) 

 

 

 

Grammatically 

correct 

sentences with 

proper 

punctuation and 

spelling 

Most of the 

sentences are 

grammatically 

correct with 

some errors in 

punctuations 

and spelling 

Some sentences 

are 

grammatically 

correct with 

many errors in 

punctuation 

and spelling 

Most sentences 

are 

grammatically 

incorrect with 

misspellings 

and wrong 

punctuation 

No accuracy 

in grammar, 

spelling and 

punctuation 

 

Total 20 

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: ৭ম  শবষয়: বাংলার্েি ও শবশ্বপশরেয় 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানাে) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর 

শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

0১ 

 

(প্রর্থে 

অ্ধ্যায়: 

বাংলার্ের্ির 

স্বার্ীনতা 

সংগ্রাে) 

 

রাজননশতক 

ঘটনাপ্রবাহ 

(১৯৫২-১৯৭০) : 

 

ভাষা আর্দালন 

হর্ত ১৯৭০ এর 

শনব োেন পয েন্ত 

রাজননশতক 

ঘটনা প্রবার্হর 

গুরুত্ব শবর্েষি  

১. রাষ্ট্রভাষা 

আর্দালর্নর ঘটনার 

বি েনা শের্ত পারর্ব; 

২. যুিফ্রর্ের 

োধ্যর্ে বাঙাশলর 

অ্জেনসমূহ বি েনা 

করর্ত পারর্ব; 

৩. ছয়েফা 

আর্দালন সম্পর্কে 

বি েনা করর্ত পারর্ব; 

৪. ঊনসত্তর্রর 

গিঅ্ভ্যযত্থার্নর ঘটনা 

ও গুরুত্ব বি েনা 

করর্ত পারর্ব; 

৫. ১৯৭০ সার্লর 

শনব োের্ন বাঙাশলর 

শনরঙ্কুি শবজয় 

সম্পর্কে বি েনা 

করর্ত পারর্ব; 

ক) ছক দতশরপূব েক  

১৯৫২-১৯৭০ সাল পয েন্ত 

গুরুত্বপূি ে রাজননশতক  

ঘটনািে সেয় উর্েখ 

কর্র র্ারাবাশহকভার্ব 

শলখর্ব। 

খ) ছক শ্রর্থর্ক শ্রযর্কার্না 

একটি ঘটনা শনব োেন কর্র 

তার র্ারাবাশহক বি েনা  

গ) আোর্ের জাতীয় 

জীবর্ন উি ঘটনাটির 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা করর্ত হর্ব। 

ব্যাখ্যার শ্রক্ষর্ত্র শনর্নাি 

শেকগুর্লা র্থাকর্ত হর্ব-  

*বাঙাশল জাতীয়তাবার্ের 

শবকাি 

 *অ্র্থ েননশতক দবষম্য 

শনরসন  

*স্বার্ীকার আর্দালন  

*রাজননশতক শবজয় 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

 

 

4 3 2 1 0 

ক 
সালশভশত্তক 

ঘটনার উর্েখ 

৫টি সাল উর্েখ 

করর্ল 

৪টি সাল উর্েখ 

করর্ল 

৩টি সাল উর্েখ 

করর্ল 

১-২টি সাল উর্েখ 

করর্ল 

  

খ 

শনব োশেত ঘটনা 

বি েনার 

র্ারাবাশহকতা 

পাঠ্যবইর্য়র 

আর্লার্ক 

র্ারাবাশহকতা 

পূি োি  ঘটনা 

বি েনা করর্ল 

পাঠ্যবইর্য়র 

আর্লার্ক 

র্ারাবাশহকতা 

বজায় না শ্ররর্খ 

ঘটনা বি েনা করর্ল 

 

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

 

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

  

গ 

শনব োশেত 

ঘটনার গুরুত্ব  

 

শনব োশেত 

ঘটনার  ফর্ল- 

*বাঙাশল 

জাতীয়তাবার্ের 

শবকাি 

 *অ্র্থ েননশতক 

দবষম্য শনরসন  

*স্বার্ীকার 

আর্দালন  

*রাজননশতক 

শবজর্য়র  গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা করর্ল  

শনব োশেত ঘটনার  

ফর্ল- 

*বাঙাশল 

জাতীয়তাবার্ের 

শবকাি 

 *অ্র্থ েননশতক 

দবষম্য শনরসন  

*স্বার্ীকার 

আর্দালন  

*রাজননশতক 

শবজর্য়র  গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা করর্ল 

 (উি োরটির 

ের্ধ্য শ্রযর্কার্না 

শতনটি ব্যাখ্যা 

করর্ল) 

শনব োশেত ঘটনার  

ফর্ল- 

*বাঙাশল 

জাতীয়তাবার্ের 

শবকাি 

 *অ্র্থ েননশতক 

দবষম্য শনরসন  

*স্বার্ীকার 

আর্দালন  

*রাজননশতক 

শবজর্য়র  গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা করর্ল 

 (উি োরটির 

ের্ধ্য শ্রযর্কার্না 

দুটি ব্যাখ্যা 

করর্ল) 

শনব োশেত ঘটনার  

ফর্ল- 

*বাঙাশল 

জাতীয়তাবার্ের 

শবকাি 

 *অ্র্থ েননশতক 

দবষম্য শনরসন  

*স্বার্ীকার 

আর্দালন  

*রাজননশতক 

শবজর্য়র  গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা করর্ল  

(উি োরটির ের্ধ্য 

শ্রযর্কার্না একটি 

ব্যাখ্যা করর্ল) 

 

 

        

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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