
Assigned Task and Assessment criteria on the basis of                                                                                                                                   

Revised syllabus due to COVID-19, 2020 

 

 Class: 7               Subject: English 

Serial Unit and Title of the lesson Assigned Tasks/Assignment Assessment Criteria 

 

 

2nd 

Assigned 
Task 

 

 
Unit- 6 (Leisure) 
 Lesson-1 (A day in Zishan’s life) 
 
Lesson- 4 (Travelling by train-1) 
Lesson-5 (Travelling by Train-2)  

Assignment: 
Read the lesson 1 on “A day in Zishan’s life” (page no. 54) 
and make a daily routine accordingly for your own. Now try 
to follow your routine completely for the next three days 
without any gap. After three days, write on your note 
sheet/exercise book what you have really done for these 
three days and mention which portion of the routine you 
could not complete fully with practical reasons. 
Homework: 
1.Did you have any experience on a journey by train?  

• If yes, how was it? Write five/six sentences on it. 

• If no, which journey did you have and how was it? Write 
five/six sentences on it. 

 

 
Teacher will check 
students’ ideas of content, 
language, organization of 
writing, Spelling, grammar, 
punctuations 

 

 

  



ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২০ ভিক্ষোবতষ েি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভিি ভিভিতি অ্যোসোইনতেন্ট /ভনর্ েোভিি  োজ ও মূল্যোয়ন ভনতদ েিনো 

 কেভি: ৭ে                                                                             ভবষয়: গভিি  

এ্যোসোইনতেতন্টি 

ক্রে 

অ্ধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি 

ভিতিোনোে 

ভনভদ েষ্টকৃি  োজ: এ্যোসোইনতেন্ট/সংভক্ষপ্ত উিি প্রশ্ন/সৃজনিীল প্রশ্ন/অ্ন্যোন্য  ে েপত্র  মূল্যোয়ন ভনতদ েি  

 

ভনর্ েোভিি  

 োজ-১  

 
প্রথে অ্ধ্যোয়: 

বগ েমূল, মূলদ ও অ্মূলদ 

সংখ্যো 

 

িতুথ ে অ্ধ্যোয়: 

বীজ গভিিীয় িোভিি গুি ও 

িোগ 

 

অ্ষ্টে অ্ধ্যোয়: 

সেোন্তিোল সিলতিখো 

 

 

সৃজনিীল প্রশ্ন: 

1। 

 
 
 

 

      ভিতত্র, BA ও CE কিখোদ্বয় পিস্পি সেোন্তিোল। 

 ( )   BAC ও      ACE এ্ি েতধ্য সি ে ভলখ। 

 (খ) কদখোও ক ,    BAC +    ABC =    ACD|  
         (গ)  প্রেোি  ি ক ,    ABC +    BCE  = দুই সেত োি। 
 

২। এ্ টি ভত্রর্ভতজি দুইটি বোহু a = 3.2 কস:ভে:, b = 4.5 কস:ভে: এ্বং    B = 30º 

 ( )  B এ্ি সেোন এ্ টি ক োি আঁ । 
 (খ) এ্ টি ভত্রর্ভজ আঁ   োি দুইবোহু a ও b এ্বং এ্তদি অ্ন্তভূ েি ক োি    B এ্ি সেোন হয় 

 (গ) এ্েন এ্ টি ভত্রর্ভজ আঁ   োি দুইটি বোহু a ও b এ্বং    B এ্ি ভবপিীি বোহু a হয়। 

সংভক্ষপ্ত প্রশ্ন: 

১। সংখ্যোি এ্ ত ি িোতন ক োন্ অ্ঙ্ক থো তল সংখ্যোটি পূি েবগ ে হতব নো? 

২। " " এ্ি বগ েসংখ্যোি এ্   িোতন  ৬  থো তল " " এ্ি এ্   িোতনি অ্ঙ্কটি  ী  ী হতি পোতি? 

৩। ২৪৩৩৬ সংখ্যোটিি বগ েমূল  ি অ্ঙ্ক ভবভিষ্ট ? 

৪। ২৪৫ সংখ্যোটিত  ক্ষুদ্রিে ক োন্ কেৌভল  সংখ্যো দ্বোিো গুি  িতল গুিফল পূি ে বগ ে হতব ? 

৫। সোভি সংখ্যো এ্বং সোভিতি তসন্য সংখ্যো সেোন কিতখ সোজোতল ১৮০০ জন তসন্য কথত    িজনত  

সভিতয় িোখতি হতব? 

৬।  x = -2 , y = 3 হতল (3x - 2y )  কথত   ( - 2x - 3y) এ্ি ভবতয়োগফতলি েোন  ি? 

৭।  ( 7x - 3 ) এ্বং ( 7x + 5 ) এ্ি গুিফল  ি?  

৮।  2a2 - 7ab + 6b2 ক  2a - 3b দ্বোিো িোগ  িতল িোগফল  ি হতব? 

৯।  2[ 6 - 3{ - 2 ( 4 - 3 )}] এ্ি সিল েোন  ি? 

১০।  x4 - 7x3 + 2x - 11 িোভিটিি x3 
এ্ি সহগ কথত  ধ্রুব  পতদি ভবতয়োগফতলি েোন  ি?  

 
১. এ্ োন্তি ও অ্নুরূপ ক োতিি র্োিিো 

ব্যবহোি  তি ভত্রর্ভতজি অ্ন্তি ও 

বভহিঃি ক োতিি সি ে ভনি েয়  িতি 

পোিো। 

 
২. প্রদি বোহু ও ক োি ব্যবহোি  তি 

ভত্রর্ভজ অ্ং ন  িতি পোিো। 

 
সংভক্ষপ্ত প্রশ্নিঃ 

বগ েমূতলি র্োিিো ব্যবহোি  তি 

সেস্যোি সেোর্োন  িতি পোিো। 

 

বীজগভিিীয় িোভিি গুি, িোগ  িতি 

পোিো। 

E A 

C B D 



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

 কেভি: ৭ে                                                                            ভবষয়: কৃভষ ভিক্ষো  

এ্যোসোইন্টতেতন্টি

ক্রে 

অ্ধ্যোয় ও ভবষয়বস্তুি ভিতিোনোে এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি  োজ মূল্যোয়ন ভনতদ েি  

 

ভনর্ েোভিি  

 োজ-১ 

1ে অ্ধ্যোয়: 

কৃভষ ও আেোতদি সংস্কৃভি 

 

২য় অ্ধ্যোয়: 

কৃভষ প্রযুু্ভি 

পোঠ-1:  পোভনতসতিি প্রতয়োজনীয়িো 

ও  ো ে োভিিো 

পোঠ-2: কসি পদ্ধভি 

 

3য় অ্ধ্যোয়:  

কৃভষ উপ িি 

পোঠ-1: উভিতদি পুভষ্ট উপোদোন 

পোঠ-2: পুভষ্ট উপোদোতনি  োজ 

 

 

১. ( ) বোংলোতদতিি েোনুষত  েোতে িোতি বোঙোভল বলো হয় ক ন? 

(খ) এ্ টি সেোজ গঠন  িতি কৃভষ ভ িোতব ভূভে ো পোলন  তি? 

(গ) ভ িোতব কসতিি পোভন অ্পিয় হয়? 

ফলগোতেি কগোড়োয় এ্বং িো সবভজি কক্ষতি ক োন ক োন পদ্ধভিতি কসি 

কদওয়ো হয়? 

রুট সট  ও সোয়ন বলতি  ী বুি? 

(ঘ) 2টি সবুজ সোতিি নোে ভলখ 

 

সৃজনিীল প্রশ্ন: 

2. ভসয়োে িোি বোভড়তি েভিি গোে িোষ  তি। েভিি গোেগুতলো বোড়োি 

সোতথ সোতথ গোতেি পোিোি িঙ ভববি ে হতয় সেগ্র পোিোয় েভড়তয় পতড়। এ্ 

অ্বিো কদতখ ভসয়োতেি িোিো পভিভেি েোত্রোয় সোি প্রতয়োতগি পিোেি ে কদন। 

( )    

• ভসয়োতেি টতব ক োন পুভষ্ট উপ িতিি অ্িোব ঘতটতে? ব্যোখ্যো  ি। 

(খ) ভসয়োতেি িোিোি পিোেি ে মূল্যোয়ন  ি।  

 

1।  ) 

• ভবষয়বস্তু সিত ে র্োিিো প্রদোন 

• র্োিিোি সঠি  ব্যোখ্যো 

খ) 

• কৃভষি র্োিিো প্রদোন 

• র্োিিোি সঠি  ব্যোখ্যো 

গ) 

• পোভন ভনষ্কোিতনি র্োিিো 

• যুভিসংগি, ভনভূল ব্যোখ্যো 

ঘ) 

• ভবষয় বস্তুি র্োিিো 

• র্োিিোসমূতহি সঠি  ব্যোখ্যো 

ঙ) 

• সঠি  উদোহোিি প্রদোন 

 

2.  ) 

• ভবষয়বস্তুি র্োিিো (পুভষ্ট উপোদোন) 

• উদ্দীপত ি আতলোত  র্োিিোি সঠি  ব্যোখ্যো 

খ. 

• ভবষয়বস্তুি র্োিিো 

• উদ্দীপত ি আতলোত  র্োিিোি ব্যোখ্যো প্রদোন 

• ভবষয়বস্তুি র্োিিো সিত ে উদ্দীপত ি আতলোত  

সংতেষি/ভবতেষি/ভসদ্ধোন্ত গ্রহি 

 
 

 



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

 কেভি: ৭ে                                                                            ভবষয়: গোহ েিয ভবজ্ঞোন  

এ্যোসোইন্টতেতন্টি 

ক্রে 

অ্ধ্যোয় ও ভবষয় বস্তুি 

ভিতিোনোে 

এ্যোসোইনতেন্ট/ভনর্ েোভিি  োজ মূল্যোয়ন ভনতদ েি  

 

 

ভনর্ েোভিি 

 োজ-১ 

1ে অ্ধ্যোয়:  

গৃহ ব্যবিোপনোি স্তি ও 

গৃহ সিদ 

সংভক্ষপ্ত প্রশ্ন: 

1.  

 ) সিতদি তবভিষ্টয অ্নু োয়ী কিোেোি পভিবোতিি সিদগুতলো ভিভিি  তিো। 

খ) অ্থ ে ভদতয় ক োন ক োন  োজগুতলো  িো  োয়? ব্যোখ্যো  তিো। 

গ) কিোেোি ঘি পভিপোটি ও পভিচ্ছন্ন িোখোি কক্ষতত্র  োজ সহজ িতিি ক োন 

 লোত ৌিলগুতলো অ্বলম্বন  িতব িো উতেখ  তিো। 

1.     ) 

• ভবষয়বস্তুি র্োিিো 

• প্র োিতিদ অ্নু োয়ী   েপতক্ষ 3টি  তি 

সিদ ভিভিি িি 

খ) 

• ভবষয়বস্তুি র্োিিো 

• ভবষয় বস্তুি  ো ে োভিিো ব্যোখ্যো 

গ) 

• ভবষয়বস্তুির্োিিো 

• র্োিিোি ব্যোখ্যো প্রদোন 

•  েপতক্ষ 3টি ক ৌিল উতেখ 

2য় অ্ধ্যোয়:  

গৃহ সোেগ্রী ক্রয় 

সৃজনিীল প্রশ্ন: 

 ভিে সোতহব িোড়োহুড়ো  তি কলখোপড়োি সোেগ্রী ক্রতয়ি জন্য বোজোতি কগতলন। বোজোি 

কথত  ভনতজ ভিন্তো  তি প্রতয়োজনীয় সোেগ্রী ক্রয়  তি আনতলন। বোভড়তি আসোি পি 

িাঁি কেতল কেল িোইতল ভিভন কেল ভদতি অ্সোেথ্যে হন। িোেোড়ো ভিভন ক  ক োিোনীি 

 লে কিতয়ভেতলন িো নো ভদতয় ভবতক্রিো িোত  ন ল ক োিোনীি  লে কদন।  লে 

কফিি ভদতি কগতল ভবতক্রিো িো কফিি ভনতি অ্স্বীকৃভি জোনোন। 

2. )  ভিে সোতহব ক্রতয়ি ক োন নীভি অ্নুসিি  তিনভন বতল তুভে েতন  তিো, ব্যোখ্যো 

 তিো। 

খ)  লে ভ নতি ভগতয় কিোিোি অ্ভর্ োি ক্ষুন্ন হতয়তে ভবতেষি  তিো। 

2.     ) 

•  ভবষয়বস্তুি র্োিিো 

• পোঠ্যপুস্ত  ও উদ্দীপত ি আতলোত  র্োিিোি 

সঠি  ব্যোখ্যো 

  খ) 

•   ভবষয়বস্তুি র্োিিো 

• পোঠ্যপুস্ত  ও উদ্দীপত ি আতলোত  র্োিিোি 

সঠি  ব্যোখ্যো 

• ভবষয়বস্তুি র্োিিো ব্যোখ্যো ও উদ্দীপত ি 

আতলোত  সংতেষি/ভবতেষি/ভসদ্ধোন্ত গ্রহি 


