‘পাঠ্যপুস্তক বুঝে পড়ি’

‘গাইড পড়িহাি কড়ি’

মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার
স্মারক সংখ্যা : পমি/ড়পএ∑৫০৯

১৯ মাঘ, ১৪২৬ ঙ্গাব্দ
0৪ বিব্রুয়ামর, ২০২০ মিষ্টাব্দ

ম ষয় : ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, ি ম ও দিম বেমির অভ্যন্তররণি পরণক্ষামভ্মিক পাঠ্যসূমি ম ভ্াজি ২০২০
সূত্র : মিক্ষা মন্ত্রিালশয়র ১৯/০৫/২০১৬ তামরশের ৩৭.০০.০০০.৩৭২.৩৭২.৪৪.০২০.১৪.২৩৪ িম্বর স্মারকপত্র
উপর্য ডক্ত ম ষশয় অ গমত ও কায ডাশথ ড জািাশিা যাশে বয, মিক্ষা মন্ত্রিালশয়র মিশদ ডশি জাতণয় মিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক ব ার্,ড াংলাশদি
(এিমসটিম ) কর্তক
ড অনুশমামদত ামষ ডক পাঠ পমরকল্পিা ও সময়া দ্ধ পাঠ্যসূমি অনুসরিপূ ডক অিলাইশি প্রশ্নব্াংশকর মাধ্যশম প্রিণত প্রশ্নপত্র
সর রাহ কশর যশিার মিক্ষা ব ার্ ড অভ্যন্তররণি পরণক্ষা গ্রহি কশর িশলশে ।
স্ব-স্ব ম দ্যালশয় কমডরত সকল ম ষয়মিক্ষক মিশজরাই পরণক্ষামভ্মিক একটি-একটি প্রশ্ন প্রিয়ি কশর অিলাইশি প্রশ্নব্াংশক আপশলার্ করশ ি ।
এলশক্ষয প্রশতযক মিক্ষশকর জন্য অিলাইি প্রশ্নব্াংশক সৃজিিণল প্রশ্নপদ্ধমতর উপশযাগণ কশর র্ায়িামমক প্যাশিল ততমর করা হশয়শে ।
যশিার মিক্ষা ব াশর্ ডর আওতাধণি মি ডামিত মাধ্যমমক ম দ্যালশয়র (সরকামর ও ব সরকামর) অমভ্জ্ঞ প্রধািমিক্ষক, ম ষয়মিক্ষকবৃন্দ, বজলা
মিক্ষা অমিসার, উপশজলা মাধ্যমমক মিক্ষা অমিসার ও ব াশর্ ডর কমডকতডাগশির সাশথ কমডিালা ও মতম মিমশয়র মভ্মিশত প্রিণত অভ্যন্তররণি
পরণক্ষামভ্মিক পাঠ্যসূমি ম ভ্াজি ২০২০-এর েসড়া এ ব াশর্ ডর ওশয় সাইশে সংমিষ্টশদর মতামশতর জন্য প্রকাি করা হয় । অিলাইশি প্রাপ্ত
মতামশতর ওপর পয ডাশলািিার মাধ্যশম গৃহণত মসদ্ধান্তর অনুযায়ণ ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, ি ম ও দিম বেমির মিশে মি ডত ম ষয় ও পশত্র
প্রশ্নব্াংশকর মাধ্যশম প্রিণত প্রশ্নপত্র সর রাহ কশর অভ্যন্তররণি পরণক্ষা গ্রহশির জন্য পাঠ্যসূমি পরণক্ষামভ্মিক ম ভ্াজি কশর (অত্রসাথ :
সংর্যক্ত) পর তী কায ডাশথ ড এ ব াঝড েি ওঝে সাইঝে প্রকাি করা হশলা ।
বয-সকল বেমি ও ম ষশয় প্রশ্নব্াংশকর মাধ্যশম প্রিণত প্রশ্নপত্র সর রাহ কশর অভ্যন্তররণি পরণক্ষা গ্রহি করা হশ ∑
ি ম ও দিম বেমির পরণক্ষার ম ষয়সমূহ : (১) াংলা ১ম পত্র (২) াংলা ২য় পত্র (৩) ইংশরমজ ১ম পত্র (৪) ইংশরমজ ২য় পত্র (৫) গমিত
(৬) তথ্য ও বযাগাশযাগ প্রর্যমক্ত (৭) ইসলাম ও তিমতক মিক্ষা (৮) মহন্দুধমড ও তিমতক মিক্ষা (৯) াংলাশদি ও ম শ্বপমরিয় (১০) ম জ্ঞাি
(১১) পদাথ ডম জ্ঞাি (১২) রসায়ি (১৩) জণ ম জ্ঞাি (১৪) উচ্চতর গমিত (১৫) াংলাশদশির ইমতহাস ও ম শ্বসভ্যতা (১৬) ভূশগাল ও পমরশ ি
(১৭) বপৌরিণমত ও িাগমরকতা (১৮) মহসা ম জ্ঞাি (১৯) মিন্যান্স ও ব্াংমকং
অষ্টম বেমির পরণক্ষার ম ষয়সমূহ : (১) াংলা (২) ইংশরমজ (৩) গমিত (৪) তথ্য ও বযাগাশযাগ প্রর্যমক্ত (৫) ইসলাম ও তিমতক মিক্ষা (৬)
মহন্দুধমড ও তিমতক মিক্ষা (৭ ) াংলাশদি ও ম শ্বপমরিয় (৮) ম জ্ঞাি
ষষ্ঠ ও সপ্তম বেমির পরণক্ষার ম ষয়সমূহ : (১) ইংশরমজ ১ম পত্র (২) ইংশরমজ ২য় পত্র (৩) গমিত (৪) তথ্য ও বযাগাশযাগ প্রর্যমক্ত (৫) ম জ্ঞাি
ম . দ্র. : পরণক্ষার সময়সূমি পর তী সমশয় জািাশিা হশ ।
যশিার মিক্ষা ব াশর্ ডর আওতাধণি
সকল মাধ্যমমক পয়ডাশয়র প্রমতষ্ঠাি-প্রধাি

স্মারক িম্বর : পমি/মপএ∑৫০৯
সদয় অ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

(প্রশিসর মাধ িন্দ্র রূদ্র)
পরণক্ষা মিয়ন্ত্রক
মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড,
যশিার
০৪ বিব্রুয়ামর, ২০২০

গমত ও কায ডাশথ ড বপ্ররি করা হশলা :
সমি , মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা ম ভ্াগ, মিক্ষা মন্ত্রিালয়, ঢাকা
মহাপমরিালক, মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা অমধদপ্তর , মিক্ষা ম ভ্াগ, ঢাকা
বিয়ারম্যাি, জাতণয় মিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক ব ার্,ড াংলাশদি (এিমসটিম ), ঢাকা
পমরিালক, মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা অমধদপ্তর, খুলিা অঞ্চল, খুলিা
খুলিা/ াশগরহাে/সাতক্ষণরা/কুমষ্টয়া/বমশহরপুর/যশিার/িড়াইল/মিিাইদহ/চুোডাঙ্গা ও মাগুরা বজলার সকল বজলা মিক্ষা অমিসার
খুলিা/ াশগরহাে/সাতক্ষণরা/কুমষ্টয়া/বমশহরপুর/যশিার/িড়াইল/মিিাইদহ/চুোডাঙ্গা ও মাগুরা বজলার সকল থািা/ উপশজলা মিক্ষা অমিসার

‘পাঠ্যপুস্তক বুঝে পড়ি’

‘গাইড পড়িহাি কড়ি’

মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার
অভ্যন্তরীণ পরীক্ষামভ্মিক পাঠ্যসূড়ি ম ভ্াজন ২০20
ষষ্ঠ বেমণ
অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা

ামষ ডক পরীক্ষা

গমণত

EFT-Lesson: 1-18 (Page No. 1-60)
According to the Syllabus and
Textbook of NCTB & Writing
Test (Class Standard)
অধ্যাে : 1, 3, 4, 6 ও 8

EFT-Lesson: 19-35 (Page No. 61-107)
According to the Syllabus and
Textbook of NCTB & Writing Test
(Class Standard)
অধ্যাে : 2, 4, 5, 7 ও 8

ম জ্ঞান

অধ্যাে : 1, 2, 3, ৪, 8, 9, 12 ও 13

অধ্যাে : 5, 6, 7, 10, 11 ও 14

তথ্য ও বযাগাশযাগ প্রযুমি

অধ্যাে : 1 ও 2

অধ্যাে : ৩, 4 ও 5

ম ষশের নাম
English First Paper
English Second
Paper

সপ্তম বেমণ
ম ষশের নাম

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা

ামষ ডক পরীক্ষা

English First Paper EFT-Unit: 1-5 (Page No. 1-52)
According to the Syllabus and
English Second
Textbook of NCTB & Writing
Paper
Test (Class Standard)
অধ্যাে : 1, 2 (অনু-2.1, 2.2) 4, 5, 8,
গমণত
9 ও 11
ম জ্ঞান
অধ্যাে : 1, 2, 3, 6, 8, 9, 12 ও 13

EFT-Unit: 6-9 (Page No. 53-110)
According to the Syllabus and
Textbook of NCTB & Writing Test
(Class Standard)
অধ্যাে : 2 (অনু-2.3) 3, 6, 7, ৯ (সম্পাদ্য ১
থেঝক ৬), 10 ও 11
অধ্যাে : 4, 5, 7, 10, 11 ও 14

তথ্য ও বযাগাশযাগ প্রযুমি

অধ্যাে : ৩, 4 ও 5

অধ্যাে : 1 ও 2
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‘পাঠ্যপুস্তক বুঝে পড়ি’

‘গাইড পড়িহাি কড়ি’

মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার
অভ্যন্তরীণ পরীক্ষামভ্মিক পাঠ্যসূড়ি ম ভ্াজন ২০20
অষ্টম বেমণ
অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা

ম ষে

াাংলা
(সামিতয কমণকা)

গদ্য
কম তা
১। অমতমির স্মৃমত
১। মান র্মড
২। ভ্া ও কাজ
২। ঙ্গভূমমর প্রমত
৩। পশে পাওো
৩। দুই ম ঘা জমম
৪। ততলমিশের ভূত
৪। পাশে বলাশক মকছু শল
৫। এ াশরর সাংগ্রাম
৫। প্রাি ডনা
স্বার্ীনতার সাংগ্রাম
৬। াবুশরর মিত্ত্ব
৬। আমাশের বলাকমিল্প
অর্ ধ-বাড়ষ ধক পিীক্ষা
ব্যাকরণ

( াাংলা
ব্যাকরণ ও মনমমডমত)

ম ষে
গমণত
ম জ্ঞান
English
াাংলাশেি ও ম শ্বপমরিে
তথ্য ও বযাগাশযাগ প্রযুমি
ইসলাম ও তনমতক মিক্ষা
মিন্দুর্মড ও তনমতক মিক্ষা

১.১ বিশক ৪.1, 4.5, ৪.৬ পয ডন্ত

সারাাংি
সারমমধ
ভ্া -সম্প্রসারণ
ব্যমিগতপে
আশ েনপে
মনমন্ত্রণপে

২.১, ২.২, ২.৩
২.৬, ২.৭, ২.৮
৩.১, ৩.২, ৩.৩, ৩.৪, ৩.৬, ৩.৭
৪.১-ক, খ
৪.২-ক, খ, গ
৪.৩-ক
৫.১, ৫.২, ৫.৩, ৫.৪, ৫.৫, ৫.৬,
প্র ন্ধ রিনা
৫.৭, ৫.৮, ৫.৯
অর্ ধ-বাড়ষ ধক পিীক্ষা
অধ্যাে : ১, ২, ৪, ৭, ৮, ১১
অধ্যাে : ১, ২, ৩, ৬,৭, ৮, ৯, ১২, ১৪
EFT-Unit: 1, 2, 5 & 6.
(According to the Syllabus and
Textbook of NCTB)
১ম অধ্যাে বিশক ৮ম অধ্যাে পয ডন্ত
১ম, ২ে, ৩ে অধ্যাে
অধ্যাে : ১, ২, ৩
অধ্যায় : ১, ২, ৩, ৪, ৫
অধ্যায় : ৭ এি পাঠ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

মিষ্টর্মড ও তনমতক মিক্ষা অধ্যাে : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮
ব ৌদ্ধর্মড ও তনমতক মিক্ষা অধ্যাে : ১, ২, ৩, ৪ ,৫, ৬, ৭, ৮

অ মিষ্ট পাঠ
গদ্য
1। সুখী মানুষ
২। মাংডুর পশি
৩। াাংলা ন ষ ড
৪। াাংলা ভ্াষার
জন্মকিা

কম তা
১। নািী
২। আ ার আমস মিশর
৩। রুপাই
৪। একুশির গান

অবড়িষ্ট পাঠ
৪.৮, ৫, ৫.১, ৬, ৬.১ বিশক ৬.৩,
ব্যাকরণ
৭, ৭.১, ৮, ৮.১, ১০, ১০.২, ১০.৪
সারাাংি
২.৪, ২.৫
সারমমড
২.৯, ২.১০
ভ্া -সম্প্রসারণ ৩.৫, ৩.৮, ৩.৯, ৩.১০
ব্যমিগতপে
৪.১-গ, ঘ
আশ েনপে
৪.২-ঘ
মনমন্ত্রণপে
৪.৩-খ
প্র ন্ধ রিনা

৫.১০, ৫.১১, ৫.১২, ৫.১৩, ৫.১৪

অবড়িষ্ট পাঠ
অধ্যাে : 3, 5, 6, 9, 10, ১১
অধ্যাে : ৪, ৫, ১০, ১১, ১৩
EFT- Unit: 7 & 9
(According to the Syllabus and
Textbook of NCTB)
৯ম অধ্যাে বিশক ১4ি অধ্যাে পয ডন্ত
৪ি ড, ৫ম অধ্যাে
অধ্যাে : ৪, ৫
অধ্যায় : ৬
অধ্যায় : ৭-এি পাঠ ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪,
১৫, ১৬, ১৭
অধ্যায় : ৮

অধ্যাে : ৮, ৯ ও ১০
অধ্যাে : ৯, ১০ ও ১১

বজএসমস পরীক্ষা : অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা ও অ মিষ্ট পাঠসি এনমসটিম র সম্পূণ ড মসশল াস
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ন ম বেমণ
ড়বষয়
গদ্য

াাংলা
প্রিম পে

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

সুভ্া
ই পো
অভ্াগীর স্বগ ড
পমিসামিতয
আম-আঁটির বেঁপু
মানুষ মুিম্মে (স.)
গদ্য

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
ড়বষয়

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

অর্ ধ-বাড়ষ ধক পিীক্ষা
কম তা
ঙ্গ াণী
কশপাতাক্ষ নে
জুতা-আম ষ্কার
জী ন-সঙ্গীত
ঝণ ডার গান
মানুষ
বাড়ষ ধক পিীক্ষা
কম তা
বসইমেন এই মাঠ
পমিজননী
আিা
আমম বকান আগন্তুক নই
রানার
বতামাশক পাওোর জশন্য, বি স্বার্ীনতা

মনমগাে
১।
উশপমক্ষত িমির উশবার্ন
২।
মিক্ষা ও মনুষ্যত্ব
৩।
প্র াস ন্ধু
৪।
মমতামে
৫।
পেলা ত িাখ
৬।
অর্ ধ-বাড়ষ ধক পিীক্ষা
১ম অধ্যাে : পমরশেে- ১, ২
ব্যাকরণ
২ে অধ্যাে : পমরশেে- ১, ২, ৩, ৪
৩ে অধ্যাে : পমরশেে- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭
সারমমড
১, ২, ৫, ৬, ৭
সারাাংি
১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২1
ভ্া স ম্প্রসার ণ ১, ২, ৩, ৪, ৬, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫
ক. ব্যমিগত মিঠি : ৪, ৬, 7
খ. আশ েনপে : ১, ২, ৩
পেমলখন
গ. সাং ােপশে প্রকাশির জশন্য মিঠি : ১, ২, ৩
ঘ. মানপে ও স্মারকমলমপ : ১, ২

াাংলা
মবতীে পে প্রমতশ েন

প্র ন্ধ রিনা

অনুশেে
রিনা

1. বতামার স্কুশলর ামষ ডক ক্রীো
প্রমতশযামগতা
2. বতামার ম দ্যালশের গ্রন্থাগার
3. মর্স এশেনার সুিল ও কুিল
4. ম দ্যালশের ামষ ডক পরীক্ষার িলািল
5. লঞ্চ দুঘ ডটনার কারণ ও প্রমতকার
6. মনতযপ্রশোজনীে দ্রশব্যর মূল্য বৃমদ্ধ
১, ৬, ২৬, ২৭, ৩০, ৩৩, ৩৫, ৪৬, ৪৮, ৫১
১. গ্রন্থাগার
২. কমম্পউটার
৩. িমিে মে স
৪. রূপড়স াাংলা
5. াাংলা ন ষ ড
6. াাংলাশেশির বপািাক মিল্প
7. জ্ঞানই িমি
8. িরীরিি ডার গুরুত্ব

সিপাঠ
১। (উপন্যাস) ‘কাকতাড়ুো’
১ বিশক ১৫ পৃষ্ঠা পয ডন্ত
২। (নাটক) ‘ মিপীর’
৩৫ বিশক ৫৩ পৃষ্ঠা পয ডন্ত

সিপাঠ
১। (উপন্যাস) ‘কাকতাড়ুো’
১৬-৩২ পৃষ্ঠা পয ডন্ত
২। (নাটক) ‘ মিপীর’
৫৪-৬৬ পৃষ্ঠা পয ডন্ত
বাড়ষ ধক পিীক্ষা

ব্যাকরণ
সারমমড
সারাাংি
ভ্া সম্প্রসারণ
পেমলখন

প্রমতশ েন

প্র ন্ধ রিনা

অনুশেে
রিনা

৩য় অধ্যায় : পড়িঝেদ- ৮, ৯, ১০, ১১
৪িড অধ্যাে : পমরশেে- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮
৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২
২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭
৮, ৯, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ অনুিীলনী- ২, ৪, ৮
ক. ব্যমিগত মিঠি : ৯, ১১, ১২
খ. আশ েনপে : ৪, ৫, ৬
গ. সাং ােপশের মিঠি : ৪, ৫, ৬
১. বতামার ম দ্যালশের ২১বি বিব্রুোমর উদযাপন
২. একুশির ই বমলা সম্পশকড প্রমতশ েন
৩. “পমরশ িগত ভ্ারসাশের জন্য িাই
বৃক্ষশরাপণ ” িীষ ডক প্রমতশ েন
৪. এলাকার আইনশৃঙ্খলা পমরমিমত সম্পশকড
সাং ােপশে প্রকাশির প্রমতশ েন
৫. " াধ্যতামূলক প্রািমমক মিক্ষা” মিশরানাশম
প্রমতশ েন
৬. ড়বদ্যালঝয় স্বার্ীনতা ড়দবস উদ্যাপন
২২, ২৪, ৩৪, ৫২, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৬১, ৬৬
১. ম জে মে স
২. স্বার্ীনতা মে স
৩. ইশমলা
৪. জাতীে পতাকা
৫. বযৌতুক প্রিা
৬. ত িাখী বমলা
৭. কুটির মিল্প

3/6

‘পাঠ্যপুস্তক বুঝে পড়ি’

‘গাইড পড়িহাি কড়ি’

মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার
অভ্যন্তরীণ পরীক্ষামভ্মিক পাঠ্যসূড়ি ম ভ্াজন ২০20
ন ম বেমণ
Subject
English First Paper
English Second Paper

Half Yearly Examination
EFT-Unit: 1- 5 ( Page No. 1-69)
According to the Syllabus and
Textbook of NCTB

ড়বষয়
গমণত
াাংলাশেি ও ম শ্বপমরিে
তথ্য ও বযাগাশযাগ প্রযুমি
রসােন
পোি ডম জ্ঞান
ম জ্ঞান
ইসলাম ও তনমতক মিক্ষা

মিন্দুর্মড ও তনমতক মিক্ষা
মিষ্টর্মড ও তনমতক মিক্ষা
ব ৌদ্ধর্মড ও তনমতক মিক্ষা
জী ম জ্ঞান
উচ্চতর গমণত
গাি ডিয ম জ্ঞান
কৃমষ মিক্ষা
ভূশগাল
াাংলাশেশির ইমতিাস ও
ম শ্বসভ্যতা
অি ডনীমত
বপৌরনীমত ও নাগড়িকতা

অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যায় :
অধ্যায় :
অধ্যায় :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা
১, ২, ৩, ৬, ৭, ৯, ১৭
১, ৩, ৬, ৯, ১1, ১4
১ও২
১, ২, ৩, ৪, ৫
১, ২, ৩, ৪, ৫
১, ২, ৪, ৫, ৭
১ (পাঠ- ১ বিশক পাঠ- ৫)
২ (পাঠ- ১ বিশক পাঠ- 8)
৩ (পাঠ- ১ বিশক পাঠ- ৪)
৪ (পাঠ- ১ বিশক পাঠ- 8)
৫ (পাঠ- ১ বিশক পাঠ- 5)
১, ২, ৩
৪ এি পাঠ ১, ২, ৩, ৪
১০ এি পাঠ ১, ২, ৩, ৪, ৫
১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬
১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭
১, ২, ৩, ৪, ৫
১, ২, ৩, ৮ (অনু : ৮.১, ৮.২), ১৪
১, ২, ৬, ৭, ১০, ১১, ১৪, ১৫
১
২ (১ বিশক ৬ পমরশেে পয ডন্ত)
১, ২, ৩, ৫, ৭, ১০

অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যায় :
অধ্যায় :
অধ্যায় :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :
অধ্যাে :

ামষ ডক পরীক্ষা
৪, ৮, ১১, ১২, ১৬ (অনু : ১৬.১, ১৬.২), ১৭
২, ৪, ৭, ১0, ১২, ১5
৩ও৪
৬, ৭, ৮
৬, ৭, ৮
৩, ৬, ৮, 9, ১০
১ (পাঠ- ৬ বিশক ১০)
২ (পাঠ- ৯ বিশক ১৭)
৩ (পাঠ- ৫ বিশক ৭)
৪ (পাঠ- ৯ বিশক ১৬)
৫ (পাঠ- ৬ বিশক ১০)
৪ এি পাঠ ৫, ৬, ৭, ৮
৫, ৬, ৭, ৮
১০ এি পাঠ ৬, ৭, ৮
৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২
৮, ৯ , ১০
৬, ৭, ৮, ৯, ১০
৪, ৫, ৮ (অনু : ৮.১, ৮.২), ৯, ১১, ১২, ১৪
৩, ৪, ৮, ১২, ১৬, ১৭
২ (৭ ও ৮ পমরশেে)
৩, ৪
৪, ৬, ৮, ৯, ১১, ১৫

অধ্যাে : ১, ২, ৩, ৪, ৫

অধ্যাে : ৬, ৭, ৮, ৯, ১০

অধ্যাে : ১, ২, ৩, ৪
অধ্যাে : ১, ২, ৩, ৪

অধ্যাে : ৫, ৬, ৭ , ৮
অধ্যাে : ৫, ৬ , ৭
অধ্যাে : ৮ (নগোন ই), ৯ (শরওোমমল)
১০ (ম িে আে ম রণী পয ডন্ত)
পুনরাশলািনা- ২, ৬ অধ্যাে
অধ্যাে : ৫, ৬, ৭, ৮
মিন্যান্স অাংি : অধ্যাে- ১, ৫, ৬
ব্যাাংমকাং অাংি : অধ্যাে ১০, ১১, ১২

মিসা ম জ্ঞান

অধ্যাে : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

ব্য সাে উশদ্যাগ

অধ্যাে : ১, ২, ৩, ৪
মিন্যান্স অাংি : অধ্যাে- ১, ২, ৩, ৪
ব্যাাংমকাং অাংি : অধ্যাে ৮, ৯

মিন্যান্স ও ব্যাাংমকাং

Annual Examination
EFT-Unit: 6-10 ( Page No. 70-137)
According to the Syllabus and Textbook
of NCTB
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েিম বেমণ
ড়বষয়

াাংলা প্রিম
পে

ড়বষয়

াাংলা মবতীে
পে

প্রাক-মন ডািমন পরীক্ষা
গদ্য
কম তা
সিপাঠ
১। একািশরর মেনগুমল
১। আমার পমরিে
১। (উপন্যাস)
২। সামিশতযর রূপ ও রীমত
২। স্বার্ীনতা, এ িব্দটি কীভ্াশ আমাশের িশলা
‘কাকতাড়ুো’ সম্পূণ ড
৩। মনেমত
৩। সািসী জননী াাংলা
২। (নাটক)
‘ মিপীর’ সম্পূণ ড
পুনরাশলািনা : ন ম বেমণর অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষার পাঠ্যসূড়ি
গদ্য (পুনরাশলািনা)
কম তা (পুনরাশলািনা)
১। সুভ্া
১। ঙ্গ াণী
২। ই পো
২। কশপাতাক্ষ নে
৩। অভ্াগীর স্বগ ড
৩। জুতা-আম ষ্কার
৪। পমিসামিতয
৪। জী ন-সঙ্গীত
৫। আম-আঁটির বেঁপু
৫। ঝণ ডার গান
৬। মানুষ মুিম্মে (স.)
৬। মানুষ
ধািড়ন
ড়নব
পিীক্ষা : এসএসমস পরীক্ষার জন্য এনমসটিম কর্তক
ধ ড়নর্ ধাড়িত সম্পূণ ড পাঠ্যসূড়ি
প্রাক-মন ডািমন পরীক্ষা
অধ্যাে : ৫ম (পমরশেে : ১ বিশক ৭) (পুনরাশলািনা) : ১ম অধ্যাে (পমরশেে : ১, ২), ২ে অধ্যাে
ব্যাকরণ
(পমরশেে : ১, ২, ৩ , ৪), ৩ে অধ্যাে (পমরশেে : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭)
সারমমড
১৩, ১৪, ১৫ (পুনরাশলািনা) : ১, ২, ৫, ৬, ৭
সারাাংি
২৮, ২৯, ৩০ (পুনরাশলািনা) : ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২1
ভ্া সম্প্রসারণ ২১, ২২, ২৩, ২৫ (অনুিীলনী : ৭, ১৩, ১৭, ২১, ২২) (পুনরাশলািনা) : ১, ২, ৩, ৪, ৬, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫
ক. ব্যমিগত মিঠি : ৮, ১০ (পুনরাশলািনা) : ৪, ৬, 7
খ. আশ েনপে : সম্পূণ ড
পেমলখন
গ. সাং ােপশে প্রকাশির জশন্য মিঠি : 8, 10 (পুনরাশলািনা) : ১, ২, 3
ঘ. মানপে, স্মারকমলমপ : (পুনরাশলািনা) : ১, ২
১. বমা াইল বিাশনর সুিল-কুিল সম্পমকডত প্রমতশ েন
২. ম দ্যালশে ম জে মে স উদযাপন সম্পমকডত প্রমতশ েন
পুনরাশলািনা :
1. স্কুশলর ামষ ডক ক্রীো প্রমতশযামগতা সম্পমকডত প্রমতশ েন
প্রমতশ েন
2. বতামার ম দ্যালশের গ্রন্থাগার সম্পশকড প্রমতশ েন
3. মর্স এশেনার সুিল , কুিল
4. ম দ্যালশের ামষ ডক পরীক্ষার িলািল
5. সেক দুঘ ডটনার কারণ, প্রমতকার
6. মনতযপ্রশোজনীে দ্রশব্যর মূল্য বৃমদ্ধ
প্র ন্ধ রিনা
৩, ২৭, ২৯, ৫৩, ৬৬, ৭১ (পুনরাশলািনা) : ১, ৬, ২৬, ৩০, ৩৩, ৩৫, ৪৬ , ৫১
১. মুমিযুদ্ধ
পুনরাশলািনা :
২. পমরশ ি দূষণ
১. িরীরিি ডার গুরুত্ব
৩. মিষ্টািার
2. জ্ঞানই িমি
৪. িরৎকাল
3. ত িাখী বমলা
অনুশেে রিনা
৫. মিশুেম
4. রূপমস াাংলা
৬. মর্মজটাল াাংলাশেি
5. াাংলা ন ষ ড
৭. সততা
6. াাংলাশেশির বপািাক মিল্প
৮. িীশতর সকাল
৭. আন্তজডামতক মাতৃভ্াষা মে স/একুশি বিব্রুোমর

ড়নব ধািড়ন পিীক্ষা : এসএসমস পরীক্ষার জন্য এনমসটিম কর্তক
ধ ড়নর্ ধাড়িত সম্পূণ ড পাঠ্যসূড়ি
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‘পাঠ্যপুস্তক বুঝে পড়ি’

‘গাইড পড়িহাি কড়ি’

মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার
অভ্যন্তরীণ পরীক্ষামভ্মিক পাঠ্যসূড়ি ম ভ্াজন ২০20
েিম বেমণ
Subject
English First Paper

Pre-Test Examination
EFT-Unit : 11 - 14 (Page No. 138-192)

English Second Paper According to the Syllabus and
Textbook of NCTB
ড়বষয়
গমণত
াাংলাশেি ও ম শ্বপমরিে
তথ্য ও বযাগাশযাগ প্রযুমি
রসােন
পোি ডম জ্ঞান
ম জ্ঞান

ইসলাম ও তনমতক মিক্ষা
মিন্দুর্মড ও তনমতক মিক্ষা
মিষ্টর্মড ও তনমতক মিক্ষা
ব ৌদ্ধর্মড ও তনমতক মিক্ষা
জী ম জ্ঞান
উচ্চতর গমণত
গাি ডিয ম জ্ঞান
কৃমষ মিক্ষা
ভূশগাল
াাংলাশেশির ইমতিাস ও ম শ্বসভ্যতা
অি ডনীমত
বপৌরনীমত ও নাগমরকতা
মিসা ম জ্ঞান
ব্য সাে উশদ্যাগ
মিন্যান্স ও ব্যাাংমকাং

Test Examination
According to the Syllabus and
Textbook of NCTB
According to the Syllabus and
Textbook of NCTB

প্রাক-মন ডািমন পরীক্ষা
অধ্যাে : ৩, 5, 10, 13, 14, 15, ১৬ (অনু : ১৬.৩, ১৬.4), 17
অধ্যাে : ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ১৪, ১৬
অধ্যাে : ৫ ও ৬
অধ্যাে : 9, ১০, ১১, ১2
অধ্যাে : ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩
অধ্যাে : ১১, ১২, ১৩, ১৪
অধ্যাে : (পুনরাশলািনা) ১, ৭
অধ্যাে : ১ (পাঠ- ৯ বিশক ১5)
অধ্যাে : ২ (পাঠ- ১৬ বিশক ২4)
অধ্যাে : ৩ (পাঠ- ৮ বিশক ১৩)
অধ্যাে : ৪ (পাঠ- ১৩ বিশক 22)
অধ্যাে : ৫ (পাঠ- ৯ বিশক 16)
অধ্যাে : ৭, ৮, ৯, 10
অধ্যাে : ১৩ বিশক ১৫
অধ্যাে : ১১, ১২
অধ্যাে : (পুনরাশলািনা) : ১, ২, ৩, ৪, ৫
অধ্যাে : ১১, ১২, 13, ১৪, (পুনিাঝলািনা) : ২, ৫
অধ্যাে : ৬, ৭, ১০, ১৩
অধ্যাে : (পুনরাশলািনা) : ১, ৩, ৮, ৯, ১১, ১৪
অধ্যাে : ৫, ৯, ১৭, ১৮
অধ্যাে : (পুনরাশলািনা) : ১, ২, ৩, ৪
অধ্যাে : ৫, ৬, ৭
অধ্যাে : ২, ৩, ৬, ১০, ১২, ১৩, ১৪
অধ্যাে : ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ (পুনিাঝলািনা) : ১, ২, ৩
অধ্যাে : ৯, ১০
অধ্যাে : (পুনরাশলািনা) : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮
অধ্যাে : ৮, ৯, ১০, ১১
অধ্যাে : ১০, ১১ , ১২
অধ্যাে : (পুনরাশলািনা) : ৪, ৬, ৭, ৮, ৯
অধ্যাে : ৯, ১০, ১১, ১২
অধ্যাে : (পুনরাশলািনা) : ১, ২, ৩
মিন্যান্স অাংি : অধ্যাে- ৭ (পুনরাশলািনা) : ২, ৩, ৫
ব্যাাংমকাং অাংি : অধ্যাে- ১২, ১৩ (পুনরাশলািনা) : ৯, ১১

মন ডািমন পরীক্ষা

এসএসমস পরীক্ষার
জন্য এনমসটিম
কর্তক
ধ ড়নর্ ধাড়িত
সম্পূণ ড পাঠ্যসূড়ি
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