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িবষয় :  ব াংেকর মাধ েম প  সরবরাহ কের ৬  িণ থেক ৯ম িণেত অধ য়নরত িশ াথীেদর বািষক পরী া এবং ১০ম 

িণর াক-িনবাচিন পরী া ২০২১ হেণর লে  খসড়া পাঠ সূিচর উপর মতামত দান 
 

উপযু  িবষেয় সংি  সকলেক অবগত করা যাে  য, যেশার িশ া বােডর অনলাইন ব াংেকর মাধ েম প  

সরবরাহ কের আগামী ২৪ নেভ র, ২০২১ ি . থেক ৩০ নেভ র, ২০২১ ি াে র মেধ  ৬  িণ থেক ৯ম িণেত অধ য়নরত 

িশ াথীেদর বািষক পরী া এবং ১০ম িণর াক-িনবাচিন পরী া ২০২১ হণ করা হেব । এ লে  মাধ িমক ও উ  িশ া 

অিধদ র, ঢাকা কতৃক কািশত ১৩/১০/২০২১ ি . তািরেখর ারক ন র ৩৭.০২.০০০০.১০৬.২৭.০০১.২০২০.১১৯০-এর িনেদশনা 

অনুসরণপূবক বাংলা, ইংেরিজ ও গিণত িবষেয়র খসড়া পাঠ সূিচ ণয়ন করা হেয়েছ । পরী া হেণর পূব পয  যিদ অন  কােনা 

অ াসাইনেম  ও িনেদশনা মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা দান কের, তাহেল তা এই পাঠ সূিচর সােথ সম য় করা হেব ।  

অ সাথ সংযু  খসড়া পাঠ সূিচ চূড়া  কারার লে  আগামী ২৩ অে াবর, ২০২১ ি . তািরেখর মেধ  

controller@jessoreboard.gov.bd অথবা িন া রকারীর িনকট জানােনার জন  অনুেরাধ করা হেলা ।  
 

we. `ª: cixÿvi mgqm~wP cieZx©‡Z Rvbv‡bv n‡e| 

 

 

 

 

 
 
¯§viK bs : cwb/cÖkœe¨vsK-01/৫৭৮             ZvwiL : 19-10-2021 wLª. 
 

অবগিত ও েয়াজনীয় কাযােথ অনুিলিপ িরত হেলা (েজ তার িভি েত নয়) : 
 

১।  মাননীয় সিচব, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা 

২। মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, িশ া ভবন, ঢাকা 

৩। উপ-পিরচালক, মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, খুলনা অ ল, খুলনা 

৪। সিচব, মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ া বাড, যেশার 

৫। জলা িশ া অিফসার (খুলনা িবভােগর সকল জলা) 

৬। উপেজলা/থানা মাধ িমক িশ া অিফসার (সকল) 

৭-৮। জনাব মাঃ ফজলুর রহমান, উপ-পিরচালক, ব াংক সল (অ াকােডিমক)/ জনাব মাঃ জািকর হােসন, উপ-পিরচালক, ব াংক 

সল (কািরগির) 

৯-১২। জনাব মাঃ কামাল হােসন, সহকারী পিরচালক, ব াংক সল (অ াকােডিমক)/ জনাব মাঃ আবু দাউদ,সহকারী পিরচালক, ব াংক 

সল (অ াকােডিমক)/ জনাব অেলাক র ন পাল, সহকারী পিরচালক, ব াংক সল (অ াকােডিমক)/ জনাব মাঃ কাম ল হাসান, 

সহকারী পিরচালক, ব াংক সল (অ াকােডিমক)  

১৩-১৫। জনাব মাঃ আিরফুল ইসলাম, সহকারী পিরচালক, ব াংক সল (কািরগির)/ জনাব মেনােতাষ িব াস, সহকারী পিরচালক, ব াংক 

সল, (কািরগির)/ জনাব মাঃ মাসুম িব াহ, সহকারী পিরচালক, ব াংক সল, (কািরগির)/  

১৬। চয়ারম ান মেহাদেয়র একা  সিচব, চয়ারম ান মেহাদেয়র অবগিতর জন  

১৭। ােনা টু সিচব, সিচব মেহাদেয়র অবগিতর জন  

১৮। সংর ণ নিথ 

  

( েফসর মাধব চ  ) 
পরী া িনয় ক 

ও 
পিরচালক ( াংক সল) 

মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড 
যেশার 

cÖavb wkÿK 
G †ev‡W©i AvIZvq wb¤œ gva¨wgK/gva¨wgK 
ch©v‡qi mKj wkÿv cÖwZôvb 
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ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও ন ম বেমির  ামষ ডক পরীক্ষা এ ং দিম বেমির প্রাক-মন ডাচমন পরীক্ষার খসড়া নম্বরম ন্যাস ও পাঠ্যসূমচ 

 

[ম শিষ দ্রষ্টব্য : সকল বেমিশে  াংলা, গমিে ও ইংশরমি এই ৩টি ম ষশের পরীক্ষা অনুমষ্ঠে হশ  । প্রমে ম ষশের পূি ডমান ৫০ এ ং সমেসীমা ১ ঘণ্টা ৩০মমমনট । 

পরীক্ষা গ্রহশির পূ ড পয ডন্ত যমদ অন্য বকাশনা অযাসাইনশমন্ট ও মনশদ ডিনা মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা অমিদপ্তর, ঢাকা প্রদান কশর থাশক, োহশল ো এই 

পাঠ্যসূমচর সাশথ সংযুক্ত হশ  ।] 

 

 ামষ ডক পরীক্ষা ২০২১ মি. 

ষষ্ঠ বেমির িন্য পাঠ্যসূমচ (খসড়া) 

 

ম ষে প্রথম পত্র মিেীে পত্র প্রশের িারা মান ণ্টন 

 াংলা 

 

গদ্য : 

১। মমনু 

২। মনল নদ আর 

মপরামমশর্র বদি 

কম ো : 

১। সুখ 

২। মানুষ িামে 

ব্যাকরি অংি : 

অধ্যাে ১ : ভাষা ও  াংলা 

ভাষা 

অধ্যাে ৬ :  ানান 

মনমম ডমে অংি : 

২ : সারাংি ও সারমম ড 

৪ : পত্র রচনা 

সৃিনিীল অংি : গদ্য বথশক ২টি এ ং কম ো বথশক 

২টি কশর বমাট ৪টি প্রে থাকশ  । উভে অংি বথশক ১টি 

কশর বমাট ২টি প্রশের উত্তর মদশে হশ  । 

২০ 

মনমম ডমে অংি : সারাংি/সারমম ড এ ং পত্র রচনা বথশক 

১টি কশর বমাট ২টি প্রশের উত্তর মদশে হশ  । 
১৫ 

 হুমন ডাচমন অংি : গদ্য, কম ো ও ব্যাকরি বথশক ৫টি 

কশর বমাট ১৫টি প্রশের উত্তর মদশে হশ  । 
১৫ 

বমাট নম্বর  ৫০ 

English 

First Paper Second Paper Marks Distribution 

Lesson 1: Going to 

a new school 

Lesson 2: 

Congratulations! 

Well done! 

Lesson 5: Thanks 

for your work 

Lesson 6: It smells 

good! 

Lesson 9: Health is 

wealth. 

Lesson 12: Son of 

the soil 

1. Articles: Articles 

(a, an or the). Put a 

cross (x) where no 

article. 

2. Changing 

sentences: 

(Affirmative to 

negative,  

assertive to 

interrogative, 

assertive to 

exclamatory, 

exclamatory to 

assertive) 

3. Right form of 

verbs 

4. Punctuations 

Reading and Writing Part: 

Seen passage: 

1. Multiple Choice Questions (MCQ) - 

1×5=5 marks 

2. Answering questions (open ended and 

close ended) - 2×5=10 marks 

Unseen passage: 

3. Information transfer - 1×5=5 marks 

4. Writing Paragraph - 1×10=10 marks 

30 

Grammar Part: 

5. Articles - 1×5=5 marks 

6. Right form of verbs - 1×5=5 marks 

7. Changing sentences - 1×5=5 marks 

8. Punctuations- 1×5=5 marks 

20 

Unseen Passage: 

Information 

transfer 
Total Number 50 

Writing Paragraph 

গমিে 

অধ্যােসমূশহর নাম ও ম ষে স্তু প্রশের িারা মান ণ্টন 

প্রথম অধ্যাে : স্বাভাম ক সংখ্যা ও ভগ্াংি  

মিেীে অিাে : অনুপাে ও িেকরা  

তৃেীে অধ্যাে : পূি ডসংখ্যা  

সপ্তম অধ্যাে : ব্যা হামরক িযামমমে (সম্পাদ্য ৪, সম্পাদ্য 

৫, সম্পাদ্য ৭) 

সৃিনিীল অংি : ৫টি প্রশ্ন বথশক বয-বকাশনা ৩টি 

প্রশের উত্তর করশে হশ  । 
৩০ 

অমে সংমক্ষপ্ত প্রে : ৫টি প্রে থাকশ  । সকল প্রশের 

উত্তর করশে হশ  । 
০৫ 

 হুমন ডাচমন অংি : ১৫টি প্রে থাকশ  । সকল প্রশের 

উত্তর করশে হশ  । 
১৫ 

বমাট নম্বর  ৫০ 
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 ামষ ডক পরীক্ষা ২০২১ মি. 

সপ্তম বেমির িন্য পাঠ্যসূমচ (খসড়া)  

 

ম ষে প্রথম পত্র মিেীে পত্র প্রশের িারা মান ণ্টন 

 াংলা 

 

গদ্য : 

১। কাবুমলওোলা 

২। লখার একুশি 

কম ো : 

১। কুমল-মজুর 

২। আমার  ামড় 

৩। বিান একটি মুমি শরর 

বথশক 

ব্যাকরি অংি : 

১ : ভাষা 

৪ : সমি 

মনমম ডমে অংি : 

১ : সারাংি ও সারমম ড 

২ : আশ দনপত্র ও মচঠি 

সৃিনিীল অংি : গদ্য বথশক ২টি এ ং কম ো বথশক 

২টি কশর বমাট ৪টি প্রে থাকশ  । উভে অংি বথশক ১টি 

কশর বমাট ২টি প্রশের উত্তর মদশে হশ  । 

২০ 

মনমম ডমে অংি : সারাংি/সারমমড এ ং আশ দনপত্র/মচঠি 

বথশক ১টি কশর বমাট ২টি প্রশের উত্তর মদশে হশ  । 
১৫ 

 হুমন ডাচমন অংি : গদ্য, কম ো ও ব্যাকরি বথশক ৫টি 

কশর বমাট ১৫টি প্রশের উত্তর মদশে হশ  । 
১৫ 

বমাট নম্বর  ৫০ 

English 

First Paper Second Paper Marks Distribution 

Unit One: 

Attention, Please 

Unit Two: My 

Study Guide  

Unit Three: What 

are Friends for? 

Unit Four: People 

Who Make a 

Difference 

1. Articles: Articles 

(a, an or the). Put a 

cross (x) where no 

article. 

2. Changing 

sentences: 
(Affirmative to 

negative,  

assertive to 

interrogative, 

assertive to 

exclamatory, 

exclamatory to 

assertive) 

3. Right form of 

verbs 

4. Punctuations 

Reading and Writing Part: 

Seen passage: 

1. Multiple Choice Questions (MCQ) - 

1×5=5 marks 

2. Answering questions (open ended and 

close ended) - 2×5=10 marks 

Unseen passage: 

3. Information transfer - 1×5=5 marks 

4. Writing Paragraph - 1×10=10 marks 

30 

Unseen Passage: 

Information 

transfer 

Grammar Part: 

5. Articles - 1×5=5 marks 

6. Right form of verbs - 1×5=5 marks 

7. Changing sentences - 1×5=5 marks 

8. Punctuations - 1×5=5 marks 

20 

Writing Paragraph 

Total Number 50 

গমিে 

অধ্যােসমূশহর নাম ও ম ষে স্তু প্রশের িারা মান ণ্টন 

প্রথম অধ্যাে : মূলদ ও অমূলদ সংখ্যা   

চতুথ ড অধ্যাে :  ীিগমিেীে রামির গুি ও ভাগ  

অষ্টম অধ্যাে : সমান্তরাল সরলশরখা  

একাদি অধ্যাে :  েথ্য ও উপাত্ত 

সৃিনিীল অংি : ৫টি প্রে বথশক বয-বকাশনা ৩টি প্রশের 

উত্তর করশে হশ  । 
৩০ 

অমে সংমক্ষপ্ত প্রে : ৫টি প্রে থাকশ  । সকল প্রশের 

উত্তর করশে হশ  । 
০৫ 

 হুমন ডাচমন অংি : ১৫টি প্রে থাকশ  । সকল প্রশের 

উত্তর করশে হশ  । 
১৫ 

বমাট নম্বর  ৫০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



 

 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার 

3 

 

 ামষ ডক পরীক্ষা ২০২১ মি. 

অষ্টম বেমির িন্য পাঠ্যসূমচ (খসড়া) 

 

ম ষে প্রথম পত্র মিেীে পত্র প্রশের িারা মান ণ্টন 

 াংলা 

 

গদ্য : 

১। পশড় পাওো 

২। তেলমচশত্রর ভূে 

৩। এ াশরর সংগ্রাম 

স্বািীনোর সংগ্রাম 

কম ো : 

১। মান  িম ড 

২। দুই ম ঘা িমম 

৩। পাশে বলাশক মকছু  শল 

ব্যাকরি অংি : 

১ম পমরশেদ : ভাষা  

২ে পমরশেদ : ধ্বমন ও  ি ড 

মনমম ডমে অংি : 

২ : সারাংি ও সারমম ড 

৪ : পত্র রচনা 

সৃিনিীল অংি : গদ্য বথশক ২টি এ ং কম ো বথশক 

২টি কশর বমাট ৪টি প্রে থাকশ  । উভে অংি বথশক ১টি 

কশর বমাট ২টি প্রশের উত্তর মদশে হশ  । 

২০ 

মনমম ডমে অংি : সারাংি/সারমম ড এ ং পত্র রচনা বথশক 

১টি কশর বমাট ২টি প্রশের উত্তর মদশে হশ  । 
১৫ 

 হুমন ডাচমন অংি : গদ্য, কম ো ও ব্যাকরি বথশক ৫টি 

কশর বমাট ১৫টি প্রশের উত্তর মদশে হশ  । 
১৫ 

বমাট নম্বর ৫০ 

English 

First Paper Grammar Marks Distribution 

Unit One: A 

glimpse of our 

culture 

Unit Two: Food 

and nutrition  

Unit Three : 

Health and hygiene 

Unit Five: 
Bangabandhu and 

Bangladesh 

1. Articles: Articles 

(a, an or the). Put a 

cross (x) where no 

article. 

2. Changing 

sentences: (Change 

of voice, affirmative 
to negative, 
assertive to 
exclamatory, 

exclamatory to 

assertive, assertive 

to imperative) 

3. Suffix, prefix or 

both 

4. Punctuations 

Reading and Writing Part: 

Seen passage: 

1. Multiple Choice Questions (MCQ) - 

1×5=5 marks 

2. Answering questions (open ended and 

close ended) - 2×5=10 marks 

Unseen passage: 

3. Information transfer - 1×5=5 marks 

4. Writing Paragraph - 1×10=10 marks 

30 

Grammar Part: 

5. Articles - 1×5=5 marks 

6. Suffix, prefix or both - 1×5=5 marks 

7. Changing sentences - 1×5=5 marks 

8. Punctuations - 1×5=5 marks 

20 

Unseen Passage: 

Information 

transfer 

Writing Paragraph 

Total Number 50 

গমিে 

অধ্যােসমূশহর নাম ও ম ষে স্তু প্রশের িারা মান ণ্টন 

প্রথম অধ্যাে : প্যাটান ড    

চতুথ ড অধ্যাে :  ীিগমিেীে সূত্রা মল ও প্রশোগ    

অষ্টম অধ্যাে : চতুর্ভ ডি (পৃষ্ঠা নং ১৩৪ – পৃষ্ঠা নং ১৩৮ 

পয ডন্ত)  

একাদি অধ্যাে :  েথ্য ও উপাত্ত 

সৃিনিীল অংি : ৫টি প্রে বথশক বয-বকাশনা ৩টি প্রশের 

উত্তর করশে হশ  । 
৩০ 

অমে সংমক্ষপ্ত প্রে : ৫টি প্রে থাকশ  । সকল প্রশের 

উত্তর করশে হশ  । 
০৫ 

 হুমন ডাচমন অংি : ১৫টি প্রে থাকশ  । সকল প্রশের 

উত্তর করশে হশ  । 
১৫ 

বমাট নম্বর  ৫০ 
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 ামষ ডক পরীক্ষা ২০২১ মি. 

ন ম বেমির িন্য পাঠ্যসূমচ (খসড়া)  

 

ম ষে প্রথম পত্র মিেীে পত্র প্রশের িারা মান ণ্টন 

 াংলা 

 

গদ্য : 

১।  ই পড়া 

২। অভাগীর স্বগ ড 

৩। পমিসামহেয 

কম ো : 

১।  ঙ্গ ািী 

২। িী ন-সঙ্গীে 

৩। জুো-আম ষ্কার 

ব্যাকরি অংি : 

পমরশেদ ১০ : উপসগ ড মদশে 

িব্দ গঠন  

পমরশেদ ১১ : প্রেযে মদশে 

িব্দ গঠন  

পমরশেদ ১২ : সমাস মদশে 

িব্দ গঠন 

পমরশেদ ১৩ : সমি 

মনমম ডমে অংি : 

পমরশেদ ৪৫ : সারাংি ও 

সারমম ড  

পমরশেদ ৪৭ : মচঠিপত্র 

সৃিনিীল অংি : গদ্য বথশক ২টি এ ং কম ো বথশক 

২টি কশর বমাট ৪টি প্রে থাকশ  । উভে অংি বথশক ১টি 

কশর বমাট ২টি প্রশের উত্তর মদশে হশ  । 

২০ 

মনমম ডমে অংি : সারাংি/সারমম ড এ ং মচঠিপত্র বথশক 

১টি কশর বমাট ২টি প্রশের উত্তর মদশে হশ  । 
১৫ 

 হুমন ডাচমন অংি : গদ্য, কম ো ও ব্যাকরি বথশক ৫টি 

কশর বমাট ১৫টি প্রশের উত্তর মদশে হশ  । 
১৫ 

বমাট নম্বর ৫০ 

English 

First Paper Second Paper Marks Distribution 

Unit One: Father 

of the Nation 

Unit Two: 

Pastimes 

Unit Three : 
Events and 

Festivals 

Unit Four: Are 

We Aware? 

1. Right form of 

verbs 

2. Changing 

sentences: 
(Change of voice, 

change of 

degrees, 

affirmative to 

negative, 

assertive to 

exclamatory, 

exclamatory to 

assertive, 

assertive to 

imperative) 

3. Tag Questions 

4. Punctuations 

Reading and Writing Part: 

Seen passage: 

1. Multiple Choice Questions (MCQ) - 

1×5=5 marks 

2. Answering questions (open ended and 

close ended) - 2×5=10 marks 

Unseen passage: 

3. Information transfer - 1×5=5 marks 

4. Completing Story - 1×10=10 marks 

30 

Unseen Passage: 

Information 

transfer 

Grammar Part: 

5. Right form of verbs - 1×5=5 marks 

6. Changing sentences - 1×5=5 marks 

7. Tag questions - 1×5=5 marks 

8. Punctuations - 1×5=5 marks 

20 
Completing 

Stories 

Total Number 50 

গমিে 

অধ্যােসমূশহর নাম ও ম ষে স্তু প্রশের িারা মান ণ্টন 

তৃেীে অধ্যাে :  ীিগামিমেক  রামি (অনুিীলনী ৩.১ – 

অনুিীলনী ৩.৩ পয ডন্ত) 

ষষ্ট অধ্যাে : বরখা, বকাি ও মত্রর্ভি (পৃষ্ঠা ১১৯ –পৃষ্ঠা 

১৩২ পয ডন্ত) 

সপ্তম অধ্যাে : ব্যা হামরক িযামমমে 

সপ্তদি অধ্যাে :  পমরসংখ্যান 

সৃিনিীল অংি : ৫টি প্রে বথশক বয-বকাশনা ৩টি প্রশের 

উত্তর করশে হশ  । 
৩০ 

অমে সংমক্ষপ্ত প্রে : ৫টি প্রে থাকশ  । সকল প্রশের 

উত্তর করশে হশ  । 
০৫ 

 হুমন ডাচমন অংি : ১৫টি প্রে থাকশ  । সকল প্রশের 

উত্তর করশে হশ  । 
১৫ 

বমাট নম্বর  ৫০ 
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প্রাক-মন ডাচমন পরীক্ষা ২০২১ মি. 

দিম বেমির িন্য পাঠ্যসূমচ (খসড়া)  

 

ম ষে প্রথম পত্র মিেীে পত্র প্রশের িারা মান ণ্টন 

 াংলা 

 

গদ্য : 

১। সুভা 

২। মিক্ষা ও মনুষ্যত্ব 

৩। মমোমদ 

৪। একাত্তশরর মদনগুমল 

কম ো : 

১।  ঙ্গ ািী 

২। মানুষ 

৩। রানার 

৪। বোমাশক পাওোর 

িন্য, বহ স্বািীনো 

ব্যাকরি অংি : 

৩ে অধ্যাে  

ষষ্ঠ পমরশেদ : সমাস  

সপ্তম পমরশেদ : উপসগ ড  

ন ম পমরশেদ : কৃৎ 

প্রেযশের ম স্তামরে 

আশলাচনা 

দিম পমরশেদ : েমিে 

প্রেযে 

মনমম ডমে অংি : 

১। সারাংি ও সারমম ড,  

২। পত্র মলখন 

৩। অনুশেদ রচনা 

সৃিনিীল অংি : গদ্য বথশক ২টি এ ং কম ো বথশক 

২টি কশর বমাট ৪টি প্রে থাকশ  । উভে অংি বথশক ১টি 

কশর বমাট ২টি প্রশের উত্তর মদশে হশ  । 

২০ 

মনমম ডমে অংি : সারাংি/সারমম ড, পত্র মলখন এ ং 

অনুশেদ-এর মশধ্য বয-বকাশনা ২টি ম ষে বথশক ১টি কশর 

বমাট ২টি প্রশের উত্তর মদশে হশ  । 

১৫ 

 হুমন ডাচমন অংি : গদ্য, কম ো ও ব্যাকরি বথশক ৫টি 

কশর বমাট ১৫টি প্রশের উত্তর মদশে হশ  । 
১৫ 

বমাট নম্বর ৫০ 

English 

First Paper Second Paper Marks Distribution 

Unit Three: 

Events and 

festivals 

Unit Four: Are we 

aware? 

Unit Ten : Dreams 

1. Gap filling 

activities without 

clues (To test 
prepositions, 
articles, zero 

articles) 

2. Right form of 

verbs 

3. Changing 

sentences: (Change 
of voice, change of 
degrees, affirmative 

to negative, 

assertive to 

exclamatory, 

exclamatory to 

assertive, assertive 

to imperative) 

4. Tag Questions 

Reading and Writing Part: 

Seen passage: 

1. Multiple Choice Questions (MCQ) - 

1×5=5 marks 

2. Answering questions (open ended and 

close ended) - 2×5=10 marks 

Unseen passage: 

3. Information transfer - 1×5=5 marks 

4. Writing Paragraph - 1×10=10 marks 

30 

Unseen Passage: 

Information 

transfer 

Writing 

Paragraph Grammar Part: 

5. Gap filling activities without clues- 

0.5×10=5 marks 

6. Right form of verbs - 1×5=5 marks 

7. Changing sentences - 1×5=5 marks 

8. Tag questions - 1×5=5 marks 

20 

Total Number 50 

গমিে 

অধ্যােসমূশহর নাম ও ম ষে স্তু প্রশের িারা মান ণ্টন 

তৃেীে অধ্যাে :  ীিগামিমেক  রামি  

ত্রশোদি অধ্যাে : সসীম িারা  

সপ্তম অধ্যাে : ব্যা হামরক িযামমমে 

ন ম অধ্যাে : মত্রশকািমমমেক অনুপাে  

সপ্তদি অধ্যাে :  পমরসংখ্যান 

সৃিনিীল অংি : ৫টি প্রে বথশক বয-বকাশনা ৩টি প্রশের 

উত্তর করশে হশ  । 
৩০ 

অমে সংমক্ষপ্ত প্রে : ৫টি প্রে থাকশ  । সকল প্রশের 

উত্তর করশে হশ  । 
০৫ 

 হুমন ডাচমন অংি : ১৫টি প্রে থাকশ  । সকল প্রশের 

উত্তর করশে হশ  । 
১৫ 

বমাট নম্বর  ৫০ 

  


