
Assignment for the Students of Academic Year 2022 
Subject: English                                                 Paper:  2nd                                   Subject Code: 108                                       Class: Eight 

Assign

ment 

No: 

Assignment 

(With Title) 

Learning 

Outcomes/ Content 

Guidelines for Writing 

Assignment 

(Steps/Scopes/Cues) 

Assessment Criteria/Rubrics 
Comm

ent 

2 A short paragraph 

on ‘A Tour You 

Experienced’. 

Students will be 

able to write short 

paragraphs 

 

Recall one of the tours 

you enjoyed with your 

family.  

 

Now, write a short 

paragraph on ‘A tour 

you experienced.’ Your 

paragraph must not 

exceed 150 words. 

 

Your paragraph should 

include the answers of the 

following questions: 

 When did you go to 

the tour and where? 

 

 What was your 

preparation before 

the tour? 

 

 What were the places 

you visited? 

 

 Did you taste any 

special food? 

 

 How did you feel? 

 

Indicator 
Rating Scale Scor

e 

 

5 4 3 2 1 

A Content and 

Relevance 

The paragraph is 

well supported by 

detailed and 

relevant 

information 

The 

paragraph is 

moderately  

supported by 

some relevant 

information  

The 

paragraph is 

merely 

supported by 

any relevant 

information 

The 

paragraph 

has 

irrelevant 

information 

The 

paragraph 

has no 

information 

 

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 

are repeated 

with many 

inaccuracy 

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 

mistakes in  

punctuations 

and spelling 

Some 

sentences 

are 

grammaticall

y correct 

with many 

mistakes in 

punctuation 

and spelling 

Most  

sentences 

are 

grammatical

ly incorrect  

with many 

misspellings 

and wrong 

punctuation 

No 

accuracy in 

grammar, 

spelling and 

punctuation 

 

Total  

Assigned Number for the Assignment 20 

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:  বাাংলার্েি ও শবশ্বপশরচয়                                                                                           শ্রেশি: অ্ষ্টে  

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 

শিখনফল/ 

শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

(ধাপ/পশরশধ/সাংর্েত) 
মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

০২ 

 

(পঞ্চে অ্ধ্যায়: 

সাোশজেীেরি 

ও উন্নয়ন)   

 

সাোশজেীেরি: 

গ্রাে, িহর ও 

শবশ্ব  

 

 

 বাাংলার্ের্ির  

গ্রাে ও িহর্রর 

সাোশজেীেরি 

প্রশিয়ার তুলনা 

েরর্ত পারযে 

 

 সাোশজেীেরর্ি 

গিোধ্যে এবাং 

তথ্য ও প্রযুশির 

প্রভ্াব শবর্েষি 

েরর্ত পারব 

 

 সাোশজেীেরর্ি 

শবশ্বায়র্নর 

প্রভ্াব ব্যাখ্যা 

েরর্ত পারব 

 

অ্যাসাইনর্েন্টটি প্রিয়র্নর সুশবধার্র্থ ে শনর্চর 

শবষয়গুর্লা অ্নুসরি েরর্ত হর্ব। 

 তুশে গ্রার্ে বাস েরর্ল িহর্রর অ্র্থবা িহর্র 

বাস েরর্ল গ্রার্ের এেটি পশরবার্রর সার্র্থ 

ের্থা বর্ল তথ্য সাংগ্রহ ের্র শ্রসগুর্লার সার্র্থ 

শ্রতাোর পশরবার্রর শনর্নাি শেেগুর্লার তুলনা 

ের্রা: 

1। পশরবার্রর ধরন 

২। পশরবার্রর সেস্যর্ের পারস্পশরে সর্ম্বাধন 

৩। পাশরবাশরে অ্নুষ্ঠান 

৪। শ্রেশলশভ্ির্ন তারা শ্রোন ধরর্নর অ্নুষ্ঠান 

শ্রের্খন 

৫। সাোশজে শ্রোগার্োগ োধ্যর্ের প্রভ্াব  

 প্রশতর্বেন বতশরর সুশবধার্র্থ ে শনর্নর প্রশ্নগুর্লার 

উত্তর ভ্ার্লাভ্ার্ব শ্রজর্ন নাও: 

 গ্রাে ও িহর্রর শিশুরা শে এেই পশরর্বর্ি 

শ্রবর্ে ওর্ে? 

 গ্রাে ও িহর্রর অ্নুষ্ঠানগুর্লার্ত শ্রোন ধরর্নর 

পশরবতেন লক্ষ েরা োর্ে? 

 েে েস্থর্ল নারীর সাংখ্যা বৃশির ইশতবাচে প্রভ্াব 

েী? 

 গ্রাে ও িহর্রর োনুষ েীভ্ার্ব গিোধ্যে ও 

সাোশজে শ্রোগার্োগ োধ্যে িারা প্রভ্াশবত 

হর্ে? 

 -এবার শ্রতাোর প্রাপ্ত তর্থ্যর শভ্শত্তর্ত গ্রাে ও 

িহর্রর উোহরণসহ অ্যাসাইনর্েন্টটি বতশর 

ের্রা।  

শনর্ে েিে 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3 2 1 0 

ে তুলনামূলে 

উপস্থাপন - 

৪-৫ টি পর্য়র্ন্টর 

ওপর তুলনা 

উপস্থাপন েরর্ল 

২-৩ টি পর্য়র্ন্টর 

ওপর তুলনা 

উপস্থাপন েরর্ল 

১ টি পর্য়র্ন্টর ওপর 

তুলনা উপস্থাপন 

েরর্ল 

  

খ প্রাপ্ত তর্থ্যর 

আর্লার্ে 

গ্রার্ের 

সাোশজেীেরি 

প্রশিয়া 

- 

প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার 

ের্র এবাং 

উোহরিসহ গ্রার্ের 

সাোশজেীেরি 

ব্যাখ্যা েরর্ল  

উোহরি ব্যতীত শুধু 

প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার 

ের্র গ্রার্ের 

সাোশজেীেরি 

ব্যাখ্যা েরর্ল  

উোহরি এবাং প্রাপ্ত 

তথ্য ব্যবহার না 

ের্রই ব্যাখ্যা েরর্ল   

  

গ প্রাপ্ত তর্থ্যর 

আর্লার্ে 

িহর্রর 

সাোশজেীেরি 

প্রশিয়া 

- 

প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার 

ের্র এবাং 

উোহরিসহ িহর্রর 

সাোশজেীেরি 

ব্যাখ্যা েরর্ল 

উোহরি ব্যতীত শুধু 

প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার 

ের্র িহর্রর  

সাোশজেীেরি 

ব্যাখ্যা েরর্ল 

উোহরি এবাং প্রাপ্ত 

তথ্য ব্যবহার না 

ের্রই ব্যাখ্যা েরর্ল   

  

ঘ সাোশজেীেরর্ি 

শবশ্বায়র্নর 

প্রভ্াব 
- 

গ্রাে ও িহর্রর 

সাোশজেীেরর্ি 

শবশ্বায়র্নর প্রভ্াব 

প্রাপ্ত তথ্য ও 

উোহরিসহ ব্যাখ্যা 

েরর্ল  

শুধু প্রাপ্ত তর্থ্যর 

শভ্শত্তর্ত গ্রাে ও 

িহর্রর 

সাোশজেীেরর্ি 

শবশ্বায়র্নর প্রভ্াব 

ব্যাখ্যা েরর্ল  

গ্রাে ও িহর্রর 

সাোশজেীেরর্ি 

শবশ্বায়র্নর প্রভ্াব 

ব্যাখ্যায় তথ্যগত 

ঘােশত র্থাের্ল 

  

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 

 



Assignment for the Learners of 2022 Academic Year 

Subject: Bangladesh and Global Studies    Subject Code: 150      Class: Eight  
Assignment 

no. 

Assignment 

title 

Learning 

Outcome/s 
Guidelines (steps/scopes/cues) Assessment Criterion /Rubric Comn’t 

02 

 

 

Chapter  

Five: 

Socialization 

and 

Development 

  

Socializatio

n: Rural, 

Urban and 

global 

SS will be 

able to  

- compare 

rural and 

urban 

socialization 

process 

 

-analyze the 

impact of 

media and 

information 

technology 

on 

socialization 

 

-explain the 

impact of 

globalization 

on 

socialization 

The following points should be 

maintained while developing the 

assignment. 

If you live in rural or urban areas, 

talk to a family of urban or rural 

area respectively for collecting 

information and compare them with 

the following aspects of your 

family: 

1. Types of family 

2. Mutual greetings of family 

members 

3. Family program 

4. What types of programs do they 

watch on TV 

5. Impact of social media. 

*For preparing the report, let's find 

out the answers to the following 

questions: 

* Do the children of rural and urban 

areas grow up in a similar 

environment? 

*What types of changes are 

observed in the programs of rural 

and urban areas? 

*What is the positive impact of 

increasing the number of women in 

workplaces? 

*How are the people in rural and 

urban areas influenced by mass 

media and social media? 

* Make your assignment based on 

the collected information and use 

examples of rural and urban areas. 

 

Indicator 
Rating  Scale 

Score 
4 3 2 1 0 

a. Showing 

the 

comparisons 

- Comparisons  of 

4-5 points 

Comparisons  of 

2-3 points 

Comparison of 1 

point 
 

 

b. The 

process of 

socialization 

in rural areas 

based on the 

collected 

information   

- The socialization 

of rural areas has 

been explained 

with examples 

based on the 

collected 

information  

The socialization 

of rural areas has 

been explained 

based on 

collected 

information, but 

without examples 

The socialization 

of rural areas has 

been explained  

without  

collected 

information and 

examples 

 

 

c. The 

process of 

socialization 

in urban areas 

based on the 

collected 

information 

- The socialization 

of urban areas 

has been 

explained with 

examples based 

on the  collected 

information  

The socialization 

of urban areas 

has been 

explained based 

on the collected 

information, but 

without examples 

The socialization 

of urban areas 

has been 

explained 

without  

collected 

information and 

examples 

 

 

d. The impact 

of 

globalization 

on 

socialization 

 

- 
The impact of 

globalization on 

socialization in 

rural and urban 

areas has been 

explained based 

on the collected 

information and 

examples 

The impact of 

globalization on 

socialization in 

rural and urban 

areas has been 

explained based 

on collected 

information but 

without examples 

The impact of 

globalization on 

the socialization 

of rural and 

urban areas has 

been explained 

but without 

adequate 

information 

 

 

Total  

Assigned marks of assignment 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

