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

Class: Seven Subject: English 
 

Ass. 

No: 

Assignment 

(With 

Title) 

Learning 

Outcome/ 

Content 

Guidelines for 

Writing 

Assignment 

(Steps/Stages) 

Assessment Criteria/Rubrics Comment 

01 Writing an 

informal 

letter to a 

friend 

inviting 

her/him to 

attend your 

birthday 

party with a 

map that 

shows the 

way to your 

home. 

Students will be 

able to- 

• follow 

instructions, 

commands, 

requests, 

announcemen

ts and act 

accordingly 

• write 

informal 

letters. 

 

Unit 1: 

Attention, 

please  

(English for 

Today)  

Please note: You 

have to write to a 

friend who lives 

in another district 

Now, you have to- 

 

➢ sketch a map 

from the 

nearest 

bus/train/launc

h station to 

your home 

➢ mention the 

turning points 

and road names 

➢ describe the 

instructions 

from the station 

to your home  

 

➢ mention 

features of an 

informal letter 
(Heading, Greeting/ 

Salutation, Body, 

Complimentary 
Closing, Envelop 

with Address; 

Go to page: 197, 
243 of your English 

Grammar and 

Composition 
Textbook) 

Indicator 
Rating Scale 

Score 
 

4 3 2 1 0 

A Map Sketching 

 

 

All the key 

points and 

road names 

are rightly 

mentioned 

Most of the 

key points 

and road 

names are 

rightly 

mentioned 

(1\2 key 

points are not 

clear) 

Some key 

points and 

road names 

are rightly 

mentioned but 

not clear 

A few key 

points and 

road names 

are 

haphazardly 

mentioned 

(many key 

points are not 

clear) 

Not clear at 

all 

 

B Description of 

Map 

The 

description is 

clear  

The 

description is 

mostly clear  

The 

description is 

clear to some 

extent 

The 

description is 

hardly clear  

The 

description is 

not clear  

 

C Features of an 

Informal Letter 
(Heading, 
Greeting/ 

Salutation, Body 

Complimentary 
Closing, Envelop 

with Address) 

All features 

with 

content/body 

are clearly 

mentioned  

All features 

are mentioned 

but 

content/body 

is mostly 

clear  

Some features 

are mentioned 

but 

content/body 

is clear to 

some extent 

Features and 

content/body 

are hardly 

clear 

No feature 

and 

content/body 

is mentioned 

 

D Accuracy  

(Grammar & 

Punctuations) 

 

 

 

Sentences are 

grammatically 

correct with 

punctuations  

Most of the 

sentences are 

grammatically 

correct with 

punctuations  

Some of the 

sentences are 

grammatically 

correct with 

punctuations  

A few of the 

sentences are 

grammatically 

correct with 

punctuations  

None of the 

sentences are 

grammatically 

correct  

 

Total 16 

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 



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

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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