
২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট বা শনর্ োশরত কাজ ও মূল্যায়ন শনর্ে েিনা 

Class: Nine Paper: First Subject Code: 107 Subject: English 
 

Ass. 

No: 

Assignment 

(With Title) 

Learning 

Outcome/ 

Content 

Guidelines for 

Writing Assignment 

(Steps/Stages) 

Assessment Criteria/Rubrics Comment 

01 Influence of 

Bangabandhu’s 

leadership 

qualities in 

personal life 

Students will 

be able to- 

• exchange 

personal 

information 

• read and 

demonstrate 

understandin

g texts 

through 

silent 

reading 

  

Read and complete 

the activities ofUnit 

1 from your text book 

- English For Today. 

-Identify some 

leadership qualities of 

Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman. It 

could be leadership in 

the war of 

independence, 

establishing 

diplomatic ties with 

other countries, 

honoring mother 

tongue or any other 

areas.  

- Every time you 

identify a quality, 

state how it 

influences you 

personally.  

 

- You can state a 

quality and then show 

how it influences you 

or make a list of 

qualities and then 

show how each of 

them influences you.  

Indicator 
Rating Scale 

Score 

 

4 3 2 1 0 

A Content The learner 

identifies diverse 

leadership 

qualities of 

Bangabandhu and 

shows how they 

could influence 

him/her.  

The learner 

identifies a few 

leadership 

qualities of 

Bangabnadhu 

and shows how 

they could 

influence 

him/her.  

The learner 

identifies a few 

leadership 

qualities of 

Bangabnadhu 

but could not 

show how they 

influence 

him/her.  

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

B Spelling There is no 

spelling error. 

There are 

occasional 

spelling errors. 

There are 

frequent spelling 

errors.  

 

X 

 

X 

 

C Organization The presentation 

is well organized. 

The presentation 

is mostly 

organized. 

 

X 

The 

presentation 

is hardly 

organized. 

The 

presentation is 

not organized 

at all. 

 

D Language 

Accuracy 
 

All sentences are 

grammatically 

correct. 

Most of the 

sentences are 

grammatically 

correct with 

occasional 

errors.  

There are 

frequent 

grammatical 

errors. 

There are 

grammatical 

errors almost 

in every 

sentence.  

None of the 

sentences are 

grammatically 

correct. 

 

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 

 

 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট বা শনর্ োশরত কাজ ও মূল্যায়ন শনর্ে েিনা 

শ্রেশি: ৯ম ববষয় ক াড: ১২৭ শবষয়: শবজ্ঞান 
 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 
শিখনফল/শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট প্রিয়র্নর শনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সংর্কত) 
মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

১ 

 

প্রর্থে অ্ধ্যায়  

 

 উন্নততর 

জীবনর্ারা 

একজন পূি ে 

বয়স্ক ব্যশির 

দেশনক সুষে 

খাদ্য তাশলকা 

প্রস্তুতকরি 

• খাদ্য উপাোন ও 

আেিে খাদ্য 

শপরাশেড ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ব 

• শভটাশের্নর উৎস 

এবং এর 

অ্ভাবজশনত 

প্রশতশিয়া ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ব 

• খাদ্য লবর্ির 

উৎস এবং এর 

অ্ভাবজশনত 

প্রশতশিয়া ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ব 

 

শনর্ের র্াপগুর্লা শবর্বেনা কর্র 

অ্যাসাইর্েন্টটি দতশর করর্ত হর্ব- 

 

➢ খাদ্য উপাোন অ্নুযায়ী ২৫টি খার্দ্যর 

নাে ছক আকার্র উপস্থাপন  

➢ একজন পূি েবয়স্ক োনুর্ষর দেশনক 

সুষে খার্দ্যর শবভাজন একটি পাই 

োট ে অ্ংকন কর্র উপস্থাপন 

➢ শ্রতাোর খাদ্য তাশলকা শ্রর্থর্ক প্রাপ্ত 

শভটাশেনগুর্লার নাে ও অ্ভাবজশনত 

শ্ররাগগুর্লার নাে এবং প্রশতকার্রর 

উপায় বি েনা  

➢ শ্রতাোর খাদ্য তাশলকা শ্রর্থর্ক কী কী   

খশনজ পোর্থ ে পাওয়া যায় তার্ের নাে 

ও কাজ বি েনা  

শনর্ে েিক 
পারেশি েতার োত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 
4 3 2 1 0 

ক খাদ্য উপাোর্নর 

ছক আকার্র 

তাশলকা দতশর 

 

ছর্কর োধ্যর্ে 

সঠিকভার্ব 

তথ্যসমূহ 

উপস্থাপন 

অ্শর্কাংি 

উপস্থাপন 

আংশিক 

উপস্থাপন 

শুধু ছক 

দতশর 

  

খ একজন পূি েবয়স্ক 

োনুর্ষর দেশনক 

সুষে খার্দ্যর 

শবভাজন পাই 

োর্ট ে উপস্থাপন 

পাই োর্ট ে 

খার্দ্যর 

উপাোন 

সঠিকভার্ব % 

(িতকরা হার) 

সহ উপস্থাপন 

পাই োর্ট ে 

সঠিকভার্ব % 

(িতকরা হার) 

সহ 3টি  

উপস্থাপন 

দুইটি তথ্য 

উপস্থাপন 

পাই োট 

দতশর 

  

গ শভটাশেনগুর্লার 

নাে, 

অ্ভাবজশনত 

শ্ররার্গর নাে ও 

প্রশতকার্রর উপায় 

যর্থাযর্থভার্ব 

সবগুর্লা 

শভটাশের্নর 

নাে, 

অ্ভাবজশনত 

শ্ররার্গর নাে ও 

প্রশতকার্রর 

উপায় 

উপস্থাপন 

অ্শর্কাংি 

উপস্থাপন  

আংশিক 

উপস্থাপন  

 

শুধু 

শভটাশের্নর 

নাে  

  

ঘ খাদ্য তাশলকায় 

প্রাপ্ত খশনজ পোর্থ ে 

এর  নাে ও কাজ 

উোহরিসহ  

৪টির নাে ও 

কাজ 

সঠিকভার্ব 

উপস্থাপন 

উোহরিসহ  

৩টির নাে ও 

কাজ 

সঠিকভার্ব 

উপস্থাপন 

উোহরিসহ  

২টির নাে 

ও কাজ 

সঠিকভার্ব 

উপস্থাপন 

উোহরিসহ  

১টির নাে 

ও কাজ 

সঠিকভার্ব 

উপস্থাপন 

  

শ্রোট  

অ্যাসাইনর্ের্ন্টর বরাদ্দকৃত নম্বর ১৬ 

10 নম্বর্র রূপান্তর্রর পর প্রাপ্ত নম্বর  
 

নম্বর্রর ব্যাশপ্ত েন্তব্য 

8-10     অ্শতউত্তে 

6-7.9 উত্তে 

4-5.9 ভার্লা 

4 এর কে অ্গ্রগশত প্রর্য়াজন 

 



২০২২ শিক্ষাবর্ষ ের শিক্ষার্থীর্ের জন্য অ্যাসাইনর্েন্ট বা শনর্ োশরত কাজ ও মূল্যায়ন শনর্ে েিনা 

শ্রেশি: ৯ম ববষয় ক াড: ১৫০ শবষয়: বাংলার্েি ও শবশ্বপশরেয় 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

নম্বর 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

(শির্রানােসহ) 

শিখনফল/ 

শবষয়বস্তু 

অ্যাসাইনর্েন্ট 

প্রিয়র্নরশনর্ে েিনা 

(র্াপ/পশরশর্/সংর্কত) 

মূল্যায়ন শনর্ে েিনা (রুশিক্স) েন্তব্য 

০১ 

 

অ্ধ্যায় 

(1 ও 2) 

বাংলার্ের্ির 

অ্ভ্যযের্য়র 

ইশতহাস 

1। ভাষা আর্দালর্নর    

পটভূশে ও তাৎপয ে 

ব্যাখ্যা করর্ত পারর্ব। 

2। 1954 সার্লর 

যুিফ্রন্ট শনব োের্নর 

প্রভাব শবর্েষি করর্ত 

পারর্ব। 

3। ঐশতহাশসক ছয় 

েফার গুরুত্ব শবর্েষি 

করর্ত পারর্ব    

4। বাংলার্ের্ির 

স্বার্ীনতা অ্জের্ন 7ই 

োর্ে ের ভাষর্ির গুরুত্ব 

শবর্েষি করর্ত পারর্ব। 

বাংলার্ের্ির 

অ্ভ্যযের্য়র ইশতহাস 

শবষয়ক একটি শনবন্ধ 

রেনা করর্ত হর্ব। এ 

শনবর্ন্ধ উর্েখ করর্ত 

হর্ব: 

 

1। 1952 সার্লর 

ভাষা আর্দালর্নর 

পটভূশে ও তাৎপয ে 

 

2। 1954 সার্লর 

যুিফ্রন্ট শনব োেন 

 

3। ঐশতহাশসক ছয় 

েফার গুরুত্ব 

 

4। 7ই োর্ে ের 

ভাষর্ির গুরুত্ব 

 

শনর্ে েিক 
পারেশি েতারোত্রা/নম্বর প্রাপ্ত 

নম্বর 

 

4 3   2 1 0 

ক ভাষা 

আর্দালন 

 

যর্থাযর্থ ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

অ্শর্কাংি ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ল 

আংশিক 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

শকছু তথ্য শের্ত 

পারর্ল 

   

খ যুিফ্রন্ট 

গঠর্নর 

কারি  

সম্পূি ে ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

অ্শর্কাংি শ্রক্ষর্ত্র 

ব্যাখ্যা করর্ত পারর্ল 

আংশিক 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

শকছু তথ্য শের্ত 

পারর্ল 

  

গ 1966 

সার্লর ছয় 

েফা 

কেপর্ক্ষ 4টি েফা 

ব্যাখ্যা করর্ত পারর্ল  

কেপর্ক্ষ 3টি েফা 

ব্যাখ্যা করর্ত পারর্ল 

কেপর্ক্ষ 2টি 

েফা ব্যাখ্যা 

করর্ত পারর্ল 

কেপর্ক্ষ 1টি েফা 

ব্যাখ্যা করর্ত 

পারর্ল 

  

ঘ 1971 

সার্লর 

মুশিযুর্ের 

তাৎপয ে 

 

7ই োর্ে ের ভাষি 

শ্রর্থর্ক েহান মুশিযুে 

ও শবজয় পুর্রাটা 

শলখর্ত পারর্ল 

7ই োর্ে ের ভাষি ও 

মুশিযুদ্ধ সম্পর্ ে 

শলখর্ত পারর্ল 

7ই োর্ে ের 

ভাষর্ি 

আংশিক 

শলখর্ল ও 

মুশিযুদ্ধ 

সম্পর্ ে 

আংশিক  

শলখর্ত পারর্ল 

1টি সঠিক তথ্য 

শের্ত পারর্ল 

  

শ্রোট   

অ্যাসাইনর্ের্ন্টরবরাদ্দকৃতনম্বর ১৬ 

10 নম্বর্ররূপান্তর্ররপরপ্রাপ্তনম্বর  

 

নম্বর্ররব্যাশপ্ত েন্তব্য 

8-10     অ্শতউত্তে 

6-7.9 উত্তে 

4-5.9 ভার্লা 

4 এরকে অ্গ্রগশতপ্রর্য়াজন 
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