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ষষ্ঠ বেমণ  

 

 

ম ষশের নাম অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা  ামষ ডক পরীক্ষা 

English First Paper EFT-Lesson : 1 –19(Page No. 1-64) EFT-Lesson : 20–36(Page No. 65-107) 

English Second 

Paper 

According to the Syllabus of NCTB According to the Syllabus of NCTB 

গমণত অধ্যাে: 1, 3, 4, 6 ও 8 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 

 

 

িপ্তম বেমণ  

 

ম ষশের নাম অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা  ামষ ডক পরীক্ষা 

English First Paper EFT-Unit : 1- 5(Page No. 1-52) EFT-Unit : 6- 9(Page No. 53-110) 

English Second Paper According to the Syllabus of NCTB According to the Syllabus of NCTB 

গমণত অধ্যাে: 1, 2 (অনু-2.1,2.2) 4, 5, 8, 9, 11 অধ্যাে: 2 (অনু-2.3) 3, 6, 7, 10, 11 

ম জ্ঞান অধ্যাে: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 12 ও  13 অধ্যাে: 4, 5, 7, 10, 11 ও 14 

তথ্য ও বযাগাশযাগ প্রযুমি অধ্যাে: 1 ও 2 অধ্যাে: ৩, 4 ও 5 
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মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার 

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা মভ্মিক মিবে াি ম ভ্াজন-২০১৯ 

অষ্টম বেমণ  

ম ষে-  াাংো প্রথম পত্র 

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা : 

গদ্য কম তা 

১। অমতমথর স্মৃমত  

২। ভ্া  ও কাজ  

৩। পশে পাওো  

৪। ততেমিশত্রর ভূত  

৫। এ াশরর িাংগ্রাম স্বার্ীনতার  

     িাংগ্রাম  

৬। আমাশের বোকমিল্প  

১। মান র্ম ড  

২।  ঙ্গভূমমর প্রমত  

৩। দুই ম ঘা জমম  

৪। পাশে বোশক মকছু  শে  

৫। প্রাথ ডনা  

৬।  াবুশরর মহত্ত্ব  

 

অ মিষ্ট পাঠ: 

গদ্য কম তা মন্তব্য 

1। সুখী মানুষ  

২। মাংডুর পশথ  

৩।  াাংো ন  ষ ড  

৪।  াাংো ভ্াষার জন্মকথা  

 

১। নারী 

২। আ ার আমি  মিশর  

৩। রুপাই  

৪। একুশির গান 

অর্ ড  ামষ ডক পরীক্ষা ও অ মিষ্ট পাঠিহ বজএিমি 

পরীক্ষাে এনমিটিম  এর িম্পূণ ড মিশে াি 

 

 

 

 াাংো মিতীে পত্র 

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা অ মিষ্ট পাঠ 

ব্যাকরণ ১.১ বথশক ৪.1, 4.5, ৪.৬ পয ডন্ত   ব্যাকরণ ৪.৮, ৫, ৫.১, ৬, ৬.১ বথশক ৬.৩, ৭, 

৭.১, ৮, ৮.১, ১০, ১০.২, ১০.৪ 

িারাাংি ২.১, ২.২, ২.৩ িারাাংি ২.৪, ২.৫ 

িারম ডম ২.৬, ২.৭, ২.৮ িারম ডম  ২.৯, ২.১০  

ভ্া -িম্প্রিারণ ৩.১, ৩.২, ৩.৩, ৩.৪, ৩.৬, ৩.৭ ভ্া -িম্প্রিারণ ৩.৫, ৩.৮, ৩.৯, ৩.১০ 

ব্যমিগত পত্র ৪.১-ক, খ ব্যমিগত পত্র ৪.১-গ,ঘ  

আশ েন পত্র ৪.২-ক, খ, গ আশ েন পত্র ৪.২-ঘ 

মনমন্ত্রণ পত্র ৪.৩-ক  মনমন্ত্রণ পত্র ৪.৩-খ 

প্র ন্ধ রিনা ৫.১, ৫.২, ৫.৩, ৫.৪, ৫.৫, ৫.৬, ৫.৭, ৫.৮, 

৫.৯ 

প্র ন্ধ রিনা ৫.১০, ৫.১১, ৫.১২, ৫.১৩, ৫.১৪ 

বজএিমি পরীক্ষাে এনিটিম মর িম্পূণ ড মিশে াি 
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মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার 

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা মভ্মিক মিবে াি ম ভ্াজন-২০১৯ 

অষ্টম বেমণ  

 

 

ম ষশের নাম অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা অ মিষ্ট পাঠ 

 াাংোশেি ও ম শ্বপমরিে 

 

১ম অধ্যাে বথশক ৮ম অধ্যাে পয ডন্ত ৯ম অধ্যাে বথশক ১4ি অধ্যাে পয ডন্ত  

তথ্য ও বযাগাশযাগ প্রযুমি ১ম, ২ে, ৩ে  অধ্যাে ৪থ ড, ৫ম  অধ্যাে 

ম জ্ঞান অধ্যাে: ১, ২, ৩, ৬,৭, ৮, ৯, ১২, ১৪ অধ্যাে: ৪, ৫, ১০, ১১, ১৩ 

English EFT-Unit: 1, 2, 5& 6. 
(According to the Syllabus of 

NCTB) 

EFT- Unit: 7& 9 
(According to the Syllabus of 

NCTB) 

গমণত অধ্যাে- ১, ২, ৪, ৭, ৮, ১১ অধ্যাে- 3, 5, 6, 9, 10, ১১ 

ইিোম ও তনমতক মিক্ষা অধ্যাে: ১, ২, ৩ অধ্যাে: ৪, ৫ 

মহন্দু র্ম ড  ও তনমতক মিক্ষা 

 

অধ্যাে: ১,২,৩,৪ অধ্যাে ৫ এর পাঠ ১, ২, ৩, ৪, ৫, 

৬, ৭ 

অধ্যাে : ৫ (পাঠ 8 বথশক 9) 

অধ্যাে : 6, 7 ও ৯ 

মিষ্ট র্ম ড  ও তনমতক মিক্ষা 

 

অধ্যাে: ১, ২, ৩, ৪,  ৫, ৬, ৭, ৮ অধ্যাে : ৮, ৯ ও ১০ 

ব ৌদ্ধ  র্ম ড  ও তনমতক মিক্ষা 

 

অধ্যাে: ১, ২, ৩, ৪ ,৫, ৬, ৭, ৮ অধ্যাে :  ৯, ১০ ও ১১ 

বজএিমি পরীক্ষাে এনিটিম মর িম্পূণ ড মিশে াি 
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মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার 

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা মভ্মিক মিবে াি ম ভ্াজন-২০১৯ 

ন ম বেমণ  

 

   াাংো প্রথম পত্র, অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা: 

গদ্য কম তা িহপাঠ 

১।  সুভ্া  

২।   ই পো  

৩।  অভ্াগীর স্বগ ড  

৪।  পমিিামহতয  

৫।  আম-আঁটির বেঁপু  

৬।  মানুষ মুহম্মে (ি.) 

১।   ঙ্গ াণী  

২।  কশপাতাক্ষ নে  

৩।  জুতা-আম ষ্কার 

৪।  জী ন-িঙ্গীত  

৫।  ঝণ ডার গান  

৬।  মানুষ 

১।  (উপন্যাি)  ‘কাকতাড়ুো’ ১ বথশক ১৫ 

পৃষ্ঠা পয ডন্ত 

২।  (নাটক) ‘ মহপীর’ ৩৫ বথশক ৫৩ পৃষ্ঠা 

পয ডন্ত 

   াাংো প্রথম পত্র,  ামষ ডক পরীক্ষা: 

গদ্য কম তা িহপাঠ 

১।  মনমগাে  

২।  উশপমক্ষত িমির উশিার্ন  

৩।  মিক্ষা ও মনুষ্যত্ব  

৪।  প্র াি  ন্ধু  

৫।  মমতামে  

৬।  পেো ত িাখ 

১।  বিইমেন এই মাঠ  

২।  পমিজননী  

৩।  আিা  

৪।  আমম বকান আগন্তুক নই  

৫।  রানার  

৬।  বতামাশক পাওোর জশন্য, 

বহ স্বার্ীনতা 

১।  (উপন্যাি) ‘কাকতাড়ুো’ ১৬-৩২ পৃষ্ঠা 

পয ডন্ত  

২।  (নাটক) ‘ মহপীর’ ৫৪-৬৬ পৃষ্ঠা পয ডন্ত  

   াাংোশেি ও ম শ্বপমরিে: 

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা  ামষ ডক পরীক্ষা 

অধ্যাে:  ১ম, ৩ে, ৬ষ্ঠ, ৯ম, ১1ি ও ১4ি  অধ্যাে:  ২ে, ৪থ ড, ৭ম, ১0ি, ১২ি ও ১5ি 

  তথ্য ও বযাগাশযাগ প্রযুমি : 

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা  ামষ ডক পরীক্ষা 

অধ্যাে:  ১ম ও ২ে অধ্যাে:  ৩ে ও ৪থ ড 

  রিােন: 

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা  ামষ ডক পরীক্ষা 

অধ্যাে:  ১ম বথশক ৫ম অধ্যাে:  ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম 

  পোথ ড ম জ্ঞান : 

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা  ামষ ডক পরীক্ষা 

অধ্যাে:  ১ম, ২ে, ৩ে, ৪থ ড ও ৫ম অধ্যাে:   ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম 

 ম জ্ঞান : 

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা  ামষ ডক পরীক্ষা 

অধ্যাে:  ১ম, ২ে, ৪থ ড, ৫ম ও ৭ম অধ্যাে:  ৩ে, ৬ষ্ঠ, ৮ম ও ১২ি এ াং 9ম 
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মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার 

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা মভ্মিক মিবে াি ম ভ্াজন-২০১৯ 

ন ম বেমণ  

  াাংো ২ে পত্র  

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা  ামষ ডক পরীক্ষা 

ব্যাকরণ 

১ম অধ্যে:  পমরশেে- ১ ও ২  

২ে অধ্যাে:  পমরশেে- ১, ২, ৩, ৪  

৩ে অধ্যাে:  পমরশেে- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, 

৭  

ব্যাকরণ 

৩য় অধ্যায়: পররচ্ছেদ- ৮, ৯, ১০, ১১ 

৪থ ড অধ্যে:  পমরশেে- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭    

                           ও ৮  

িারমম ড ১, ২, ৫, ৬, ৭ িারমম ড ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২ 

িারাাংি ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ও ২1 িারাাংি ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭ 

ভ্া িম্প্রিারণ ১, ২, ৩, ৪, ৬, ১১, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ ভ্া িম্প্রিারণ 
৮, ৯, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ 

অনুিীেনী- ২, ৪, ৮ 

পত্রমেখন 

ক.  ব্যমিগত মিঠি:  ৪, ৬ ও 7 

খ.  আশ েনপত্র:  ১, ২ ও ৩ 

গ.  িাং ােপশত্র প্রকাশির জশন্য  

মিঠি:  ১, ২ ও ৩ 

ঘ.  মানপত্র ও স্মারকমেমপ:  ১ ও ২ 

পত্রমেখন  

ক. ব্যমিগত মিঠি:  ৯, ১১, ১২ 

খ. আশ েনপত্র:  ৪, ৫ ও ৬ 

গ.  িাং ােপশত্রর মিঠি: ৪, ৫, ৬ 

 

প্রমতশ েন 

1.  বতামার স্কুশের  ামষ ডক ক্রীো   

     প্রমতশযামগতা     

2.  বতামার ম দ্যােশের গ্রন্থাগার   

3. মর্ি এশেনার সুিে ও কুিে. 

4. ম দ্যােশের  ামষ ডক পরীক্ষার িোিে  

5.  েঞ্চ দূঘ ডটনার কারণ ও প্রমতকার  

6.  মনতয প্রশোজনীে দ্রশব্যর মূল্য বৃমদ্ধ   

প্রমতশ েন 

১.  বতামার ম দ্যােশের ২১বি বিব্রুোমর 

উদ যাপন 

২.  একুশির  ই বমো িম্পশকড প্রমতশ েন  

৩.  “পমরশ িগত ভ্ারিাশের জন্য িাই বৃক্ষ 

বরাপন ” িীষ ডক প্রমতশ েন  

৪.  এোকার আইন শাংখো পমরমিমত 

িম্পশকড িাং ােপশত্র প্রকাশির 

প্রমতশ েন  

৫.  " াধ্যতামূেক প্রাথমমক মিক্ষা” 

মিশরানাশম প্রমতশ েন  

৬.  রিদ্যালচ্ছয় স্বাধীনতা রদিস উদ্যাপন 

প্র ন্ধ রিনা 
১, ৬, ২৬, ২৭, ৩০, ৩৩, ৩৫, ৪৬, ৪৮ ও 

৫১ 
প্র ন্ধ রিনা 

২২, ২৪, ৩৪, ৫২, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৬১ ও 

৬৬ 

অনুশেে রিনা 

১.  গ্রন্থাগার  

২.  কমম্পঊটার  

৩.  িমহে মে ি 

৪.  রূপিী  াাংো 

5.   াাংো ন  ষ ড  

6.  াাংোশেশির বপািাক মিল্প  

7.  জ্ঞানই িমি  

8. িরীরিি ডার গুরুত্ব 

অনুশেে রিনা 

১. ম জে মে ি 

২. স্বার্ীনতা মে ি 

৩.  ইশমো 

৪. জাতীে পতাকা 

৫. বযৌতুক প্রথা 

৬. ত িাখী বমো 

৭. কুটির মিল্প 
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মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার 

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা মভ্মিক মিবে াি ম ভ্াজন-২০১৯ 

ন ম বেমণ  

 English First Paper : 

Half Yearly Examination Annual Examination 

EFT-Unit:  1 -  6 ( Page No. 1-89) EFT-Unit:  7 - 10 ( Page No. 90-137) 

 English Second Paper : 

Half Yearly Examination Annual Examination 

According to the Syllabus of NCTB According to the Syllabus of NCTB 

 গমণত : 

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা  ামষ ডক পরীক্ষা 

অধ্যাে:  ১, ২, ৩, ৬, ৭, ৯ ও ১৭ অধ্যে:  ৪, ৮, ১১, ১২, ১৬ (অনু: ১৬.১, ১৬.২) ও ১৭  

 ইিোম ও তনমতক মিক্ষা : 

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা  ামষ ডক পরীক্ষা 

অধ্যাে:  ১ (পাঠ- ১, ২, ৩, ৪, ৫)  

অধ্যাে:  ২ (পাঠ- ১ বথশক পাঠ- 8)  

অধ্যাে:  ৩ (পাঠ- ১ বথশক পাঠ- ৪)  

অধ্যাে:  ৪ (পাঠ- ১ বথশক পাঠ- 8)  

অধ্যাে:  ৫ (পাঠ- ১ বথশক পাঠ- 5)   

অধ্যাে:  ১ (পাঠ- ৬ বথশক ১০)  

অধ্যাে:  ২ (পাঠ- ৯ বথশক ১৭)  

অধ্যাে:  ৩ (পাঠ- ৫ বথশক ৭)  

অধ্যাে:  ৪ (পাঠ- ৯ বথশক ১৬)  

অধ্যাে:  ৫ (পাঠ- ৬ বথশক ১০) 

 মহন্দু র্ম ড ও তনমতক মিক্ষা : 

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা  ামষ ডক পরীক্ষা 

অধ্যাে:  ১, ২ ও ৩  

অধ্যাে:  ৪ (৪৫, ৪৬ ও ৪৭ পৃষ্ঠা)  

অধ্যাে:  ৪ (৪৮ পৃষ্টা বথক ৫৩ পৃষ্ঠা)  

অধ্যাে:  ৫ ও ৬ 

 মিষ্ট র্ম ড ও তনমতক মিক্ষা : 

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা  ামষ ডক পরীক্ষা 

অধ্যাে:  ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ অধ্যাে:  ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২  

 ব ৌদ্ধ র্ম ড ও তনমতক মিক্ষা : 

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা  ামষ ডক পরীক্ষা 

অধ্যাে:  ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭  অধ্যাে:  ৮, ৯ ও ১০  

 জী  ম জ্ঞান : 

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা  ামষ ডক পরীক্ষা 

অধ্যাে:  ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ অধ্যাে:  ৬, ৭, ৮ ও ৯ 

 উচ্চতর গমণত : 

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা  ামষ ডক পরীক্ষা 

অধ্যাে:  ১, ২, ৩, ৮ (অনু: ৮.১, ৮.২) ও ১৪ অধ্যাে:  ৪, ৫, ৮ (অনু: ৮.১, ৮.২), ৯, ১১, ১২ ও ১৪ 

 গাহ ডিয ম জ্ঞান : 

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা  ামষ ডক পরীক্ষা 

অধ্যাে:  ১, ২, ৬, ৭, ১০, ১১, ১৪ ও ১৫ অধ্যাে:  ৩, ৪, ৮, ১২, ১৬ ও ১৭ 
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মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার 

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা মভ্মিক মিবে াি ম ভ্াজন-২০১৯ 

ন ম বেমণ 
 

 কৃমষ মিক্ষা : 

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা  ামষ ডক পরীক্ষা 

অধ্যাে:  ১  

অধ্যাে:  ২ (পমরশেে ১ বথশক পমরশেে ৬ পয ডন্ত)   

অধ্যাে:  ২ (পমরশেে ৭ বথশক পমরশেে ৮ পয ডন্ত)  

অধ্যাে:  ৩ ও ৪   

 

 ভূশগাে : 

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা  ামষ ডক পরীক্ষা 

অধ্যাে:  ১, ২, ৩, ৫, ৭, ১০ অধ্যাে:  ৪, ৬, ৮, ৯, ১১, ১৫ 

  াাংোশেশির ইমতহাি ও ম শ্ব িভ্যতা : 

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা  ামষ ডক পরীক্ষা 

অধ্যাে:  ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ অধ্যাে:  ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ 

 অথ ডনীমত : 

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা  ামষ ডক পরীক্ষা 

অধ্যাে:  ১, ২, ৩ ও ৪ অধ্যাে:  ৫, ৬, ৭ ও ৮ 

 বপৌরনীমত : 

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা  ামষ ডক পরীক্ষা 

অধ্যাে:  ১, ২, ৩ ও ৪ অধ্যাে:  ৫, ৬ ও ৭ 

 মহিা  ম জ্ঞান : 

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা  ামষ ডক পরীক্ষা 

অধ্যাে:  ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ অধ্যাে:  ৮ (নগোন  ই), ৯ (শরওোমমে) 

১০ (ম িে আে ম ম রণী পয ডন্ত) 

পুনরাশোিনা- ২, ৬ অধ্যাে 

 ব্য িাে উশদ্যাগ : 

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা  ামষ ডক পরীক্ষা 

অধ্যাে:  ১,২,৩,৪ অধ্যাে:  ৫, ৬, ৭ ও ৮ 

 মিন্যান্স ও ব্যাাংমকাং : 

অর্ ড- ামষ ডক পরীক্ষা  ামষ ডক পরীক্ষা 

মিন্যান্স অাংি: অধ্যাে- ১, ২, ৩ ও ৪ 

ব্যাাংমকাং অাংি: অধ্যাে ৮ ও ৯ 

মিন্যান্স অাংি: অধ্যাে- ১, ৫, ও ৬ 

ব্যাাংমকাং অাংি: অধ্যাে ১০, ১১ ও ১২ 
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মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার 

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা মভ্মিক মিশে াি ম ভ্াজন-২০১৯ 

েিম বেমণ  

  াাংো প্রথম পত্র, প্রাক্ মন ডািমন পরীক্ষা : 

গদ্য কম তা িহপাঠ 

১।  একািশরর মেনগুমে  

২।  িামহশতযর রূপ ও রীমত  

৩। মনেমত 

১।  আমার পমরিে  

২।  স্বার্ীনতা, এ িব্দটি কীভ্াশ   

আমাশের হশো 

৩।  িাহিী জননী  াাংো 

১।  (উপন্যাি) ‘কাকতাড়ুো’ িম্পূণ ড  

২।  (নাটক) ‘ মহপীর’ িম্পূণ ড 

   

পুনরাশোিনা:   ন ম বেমণর অর্ ড- ামষ ডক  পরীক্ষার মিশে াি 

গদ্য (পুনরাশোিনা) - প্রাক মন ডািমন কম তা (পুনরাশোিনা) - প্রাক মন ডািমন 

১।  সুভ্া  

২।   ই পো  

৩।  অভ্াগীর স্বগ ড  

৪।  পমিিামহতয  

৫।  আম-আঁটির বেঁপু  

৬।  মানুষ মুহম্মে (ি.) 

১।   ঙ্গ াণী  

২।  কশপাতাক্ষ নে  

৩।  জুতা-আম ষ্কার 

৪।  জী ন-িঙ্গীত   

৫।  ঝণ ডার গান  

৬।  মানুষ  

মন ডািমন পরীক্ষা:  এিএিমি পরীক্ষার এনমিটিম  এর িম্পূণ ড মিশে াি 

 প্রাক- মন ডািমন পরীক্ষা,  াাংো ২ে পত্র : 

প্রাক মন ডািমন  মন ডািমন 

ব্যাকরণ 

অধ্যাে:  ৫ম (পমরশেে: ১ বথশক ৭) 

অধ্যাে (পুনরাশোিনা):  ১ম (পমরশেে: ১ ও ২)  

 ২ে (পমরশেে: ১, ২, ৩ ও ৪) 

 ৩ে (পমরশেে: ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭)  

এিএিমি 

পরীক্ষার 

এনমিটিম  

এর িম্পূণ ড 

মিশে াি 

 

 

 

িারমম ড 
১৩, ১৪, ১৫ 

(পুনরাশোিনা):  ১, ২, ৫, ৬, ৭ 

িারাাংি 
২৮, ২৯ ও ৩০ 

(পুনরাশোিনা):  ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ও ২1 

ভ্া িম্প্রিারণ 
২১, ২২, ২৩ ও ২৫ (অনুিীেনী: ৭, ১৩, ১৭, ২১, ২২) 

(পুনরাশোিনা):  ১, ২, ৩, ৪, ৬, ১১, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ 

পত্রমেখন 

ক. ব্যমিগত মিঠি:   ৮ ও ১০ (পুনরাশোিনা-  ৪, ৬ ও 7) 

খ. আশ েনপত্র:   িম্পূণ ড 

গ. িাং ােপশত্র প্রকাশির জশন্য মিঠি:   8 ও 10 (পুনরাশোিনা-   ১, ২ ও 3) 

ঘ. মানপত্র ও স্মারকমেমপ:   পুনরাশোিনা-  ১ ও ২ 

প্রমতশ েন 

১. বমা াইে বিাশনর সুিে-কুিে িম্পমকডত প্রমতশ েন। 

২. ম দ্যােশে ম জে মে ি উদ যাপন িম্পমকডত প্রমতশ েন। 

পুনরাশোিনা:-  

   1. স্কুশের  ামষ ডক ক্রীো প্রমতশযামগতা িম্পমকডত প্রমতশ েন। 

   2. বতামার ম দ্যােশের গ্রন্থাগার িম্পশকড প্রমতশ েন  

   3. মর্ি এশেনার সুিে ও কুিে 

   4. ম দ্যােশের  ামষ ডক পরীক্ষার িোিে  

   5. িেক দুঘ ডটনার কারণ ও প্রমতকার  

   6. মনতয প্রশোজনীে দ্রশব্যর মূল্য বৃমদ্ধ   
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মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার 

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা মভ্মিক মিশে াি ম ভ্াজন-২০১৯ 

েিম বেমণ  

 

প্র ন্ধ রিনা ৩, ২৭, ২৯, ৫৩, ৬৬, ৭১ (পুনরাশোিনা- ১, ৬, ২৬, ৩০, ৩৩, ৩৫, ৪৬ ও ৫১)  

অনুশেে রিনা 

১. মুমিযুদ্ধ 

২. পমরশ ি দূষণ 

৩. মিষ্টািার 

৪. িরৎকাে  

৫. মিশুেম  

৬.  মর্মজটাে  াাংোশেি 

৭.  িততা 

৮.  িীশতর িকাে 

  

পুনরাশোিনা:  

১. িরীরিি ডার গুরুত্ব  

2.  জ্ঞানই িমি 

3.  ত িাখী বমো  

4.  রূপিী  াাংো  

5.   াাংো ন  ষ ড  

6.  াাংোশেশির বপািাক মিল্প  

৭.  আন্তজডামতক মাতৃভ্াষা মে ি/একুশি বিব্রুোমর 

 গমণত : 

প্রাক মন ডািমন  মন ডািমন 

অধ্যাে:  ৩, 5, 10, 13, 14, 15, ১৬ (অনু:  ১৬.৩, 

১৬.4) ও 17 
এিএিমি পরীক্ষার এনমিটিম  এর িম্পূণ ড মিশে াি 

  াাংোশেি ও ম শ্বপমরিে : 

প্রাক মন ডািমন  মন ডািমন 

অধ্যাে:  ২ে, ৩ে, ৫ম, ৮ম, ১২ি, ১৪ি ও ১৫ি   এিএিমি পরীক্ষার এনমিটিম  এর িম্পূণ ড মিশে াি 

 তথ্য ও বযাগাশযাগ প্রযুমি : 

প্রাক মন ডািমন  মন ডািমন 

অধ্যাে:  ৫ম ও ৬ষ্ঠ এিএিমি পরীক্ষার এনমিটিম  এর িম্পূণ ড মিশে াি 

 রিােন : 

প্রাক মন ডািমন  মন ডািমন 

অধ্যাে:  9ম বথশক ১2ি  
এিএিমি পরীক্ষার এনমিটিম  এর িম্পূণ ড মিশে াি 

 পোথ ড ম জ্ঞান : 

প্রাক মন ডািমন  মন ডািমন 

অধ্যাে:  ৯ম বথশক ১৩ি   
এিএিমি পরীক্ষার এনমিটিম  এর িম্পূণ ড মিশে াি 

 ম জ্ঞান : 

প্রাক মন ডািমন  মন ডািমন 

অধ্যাে:  ১০ম, ১১ি, ১৩ি ও ১৪ি   

অধ্যাে: (পুনরাশোিনা):  ২ে ও ৫ম  
এিএিমি পরীক্ষার এনমিটিম  এর িম্পূণ ড মিশে াি 
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মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার 

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা মভ্মিক মিশে াি ম ভ্াজন-২০১৯ 

েিম বেমণ  

 English First Paper : 

Pre-Test Examination  Test Examination 

EFT-Unit : 9 - 14  (Page No. 120-192) According to the Syllabus of NCTB 

 English Second Paper : 

Pre-Test Examination Test Examination 

According to the Syllabus of NCTB According to the Syllabus of NCTB 

 ইিোম ও তনমতক মিক্ষা : 

প্রাক- মন ডািমন মন ডািমন 

অধ্যাে:  ১ (পাঠ- ৯ বথশক ১5)  

অধ্যাে:  ২ (পাঠ- ১৬ বথশক ২4)  

অধ্যাে:  ৩ (পাঠ- ৮ বথশক ১৩)  

অধ্যাে:  ৪ (পাঠ- ১৩ বথশক 22)  

অধ্যাে:  ৫ (পাঠ- ৯ বথশক 16) 

এিএিমি পরীক্ষার এনমিটিম  এর িম্পূণ ড মিশে াি 

 মহন্দু র্ম ড ও তনমতক মিক্ষা : 

প্রাক-মন ডািমন  মন ডািমন 

অধ্যাে:  ৭, ৮ ও ৯  এিএিমি পরীক্ষার এনমিটিম  এর িম্পূণ ড মিশে াি 

 মিষ্ট র্ম ড ও তনমতক মিক্ষা : 

প্রাক-মন ডািমন মন ডািমন 

অধ্যাে:  ১৩ বথশক ১৫ এিএিমি পরীক্ষার এনমিটিম  এর িম্পূণ ড মিশে াি 

 ব ৌদ্ধ র্ম ড ও তনমতক মিক্ষা : 

প্রাক-মন ডািমন  মন ডািমন 

অধ্যাে:  ১১ ও ১২  

অধ্যাে (পুনরাশোিনা):  ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ 
এিএিমি পরীক্ষার এনমিটিম  এর িম্পূণ ড মিশে াি 

 জী  ম জ্ঞান : 

প্রাক-মন ডািমন  মন ডািমন 

অধ্যাে:  ১০, ১১, ১২, 13 ও ১৪, পুনরাচ্ছলাচনা- ৫ এিএিমি পরীক্ষার এনমিটিম  এর িম্পূণ ড মিশে াি 

 উচ্চতর গমণত : 

প্রাক-মন ডািমন  মন ডািমন 

অধ্যাে:  ৬, ৭, ১০ ও ১৩  

অধ্যাে (পুনরাশোিনা):  ১, ৩, ৮, ৯, ১১ ও ১৪ 
এিএিমি পরীক্ষার এনমিটিম  এর িম্পূণ ড মিশে াি 

 গাহ ডিয ম জ্ঞান : 

প্রাক-মন ডািমন মন ডািমন 

অধ্যাে: ৫, ৯, ১৭ ও ১৮  

অধ্যাে (পুনরাশোিনা):  ১, ২, ৩ ও ৪  
এিএিমি পরীক্ষার এনমিটিম  এর িম্পূণ ড মিশে াি 
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মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার 

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা মভ্মিক মিশে াি ম ভ্াজন-২০১৯ 

েিম বেমণ 

 কৃমষ মিক্ষা : 

প্রাক-মন ডািমন মন ডািমন 

অধ্যাে:  ৫,৬ ও ৭  

 
এিএিমি পরীক্ষার এনমিটিম  এর িম্পূণ ড মিশে াি 

 ভূশগাে : 

প্রাক-মন ডািমন মন ডািমন 

অধ্যাে:  ২, ৩, ৬, ১০, ১২, ১৩ ও ১৪  এিএিমি পরীক্ষার এনমিটিম  এর িম্পূণ ড মিশে াি 

  াাংোশেশির ইমতহাি ও ম শ্ব িভ্যতা : 

প্রাক-মন ডািমন মন ডািনী 

অধ্যাে:  ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ এিএিমি পরীক্ষার এনমিটিম  এর িম্পূণ ড মিশে াি 

 অথ ডনীমত : 

প্রাক-মন ডািমন মন ডািমন 

অধ্যাে:  ৯ ও ১০  

অধ্যাে (পুনরাশোিনা):  ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮  
এিএিমি পরীক্ষার এনমিটিম  এর িম্পূণ ড মিশে াি 

 বপৌরনীমত :  

প্রাক-মন ডািমন মন ডািমন 

অধ্যাে:  ৮, ৯, ১০ ও ১১ এিএিমি পরীক্ষার এনমিটিম  এর িম্পূণ ড মিশে াি 

 মহিা  ম জ্ঞান : 

প্রাক-মন ডািমন মন ডািমন 

অধ্যাে:  ১০, ১১ ও ১২  

অধ্যাে (পুনরাশোিনা):  ৪, ৬, ৭, ৮, ৯ 
এিএিমি পরীক্ষার এনমিটিম  এর িম্পূণ ড মিশে াি 

 ব্য িাে উশদ্যাগ : 

প্রাক-মন ডািমন মন ডািমন 

অধ্যাে:  ৯, ১০, ১১ ও ১২  

অধ্যাে (পুনরাশোিনা):  ১, ২ ও ৩ 
এিএিমি পরীক্ষার এনমিটিম  এর িম্পূণ ড মিশে াি 

 মিন্যান্স ও ব্যাাংমকাং : 

প্রাক-মন ডািমন মন ডািমন 

মিন্যান্স অাংি: অধ্যাে- ৭, পুনরাশোিনা- ২, ৩ ও ৫  

ব্যাাংমকাং অাংি: অধ্যাে- ১২, ১৩, পুনরাশোিনা- ৯ ও ১১ 
এিএিমি পরীক্ষার এনমিটিম  এর িম্পূণ ড মিশে াি 
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