রয়্যাল ররসিডেসিয়্াল স্কুল
সিডলবাি-২০১৪
রেসি: সিতীয়্
সবষয়্ ঃ বাাংলা

প্রথম িামসয়্ক পরীক্ষা
আমার বাাংলা বই সিতীয়্ ভাগ
গদ্য ছসবর গল্প সুন্দরবন, শীডতর িকাল, জলপসর ও কাঠুডর, নানা রডের
ফুলফল।
পদ্য আমাডের রেশ, আসম হব।
ব্যাকরি উোহরিিহ িাংজ্ঞা-ভাষা, ভাষার প্রকারডভে, ব্যাকরি ও বাাংলা
ব্যাকরি, ধ্বসন, বি ণ, বি ণমালা।
এক কথায়্ প্রকাশ কর: যারা মধুর চাক কাডে, যারা মাডে গরু চরায়্, জসমডত চাষ
কডরন সযসন, নেীডত মাছ ধডরন সযসন, তাঁডত শাসি ও কাপি ততসর কডরন সযসন,
কাে কাোর হাসতয়্ার, রয কাে কাডে, কাডজ ও কথায়্ িৎ থাকা, অডনক রলাভ
যার, সশক্ষা োন কডরন সযসন, আকাডশ চডর রয, আল্লাহর উপর সবশ্বাি আডছ যার,
আল্লাহর উপর সবশ্বাি রনই যার, একই িাডথ পাে কডর রয, পাসির োক।
সবপরীত শব্দ: িকাল, ঘুসমডয়্, রাত, আডগ, রকনা, দ ি, সকছুক্ষি, কাঁো, হযাঁ,
উপকার, আসে, উত্তম, জটিল, জমা, োন।
সলঙ্গ পসরবতণন: কৃষাি, অনাথ, কুমার, ছাত্র, বলে, ফুফা, পসত, নর, কসব, পুসলশ,
তরুি, সপতা, সশক্ষক, বালক, মাসল।
রচনা/ অনুডেে আমাডের সবদ্যালয়্, জাতীয়্ পতাকা, শীডতর িকাল।
সিতীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষা
আমার বাাংলা বই সিতীয়্ ভাগ
গদ্য োসে বাসির মজার সপো, দখুর রছডলডবলা।
পদ্য আমাডের রছাে নেী, রেন।
ব্যাকরি উোহরিিহ িাংজ্ঞা-শব্দ, বাকয, সলঙ্গ, মাত্রাছািা বি ণ, পূি ণ মাত্রার বি ণ,
অধ ণমাত্রার বি ণ।
এক কথায়্ প্রকাশ কর: নেী বা রাস্তা রযিাডন রেঁডক যায়্, সচৎকার কডর োকা,
প্রায়্ ভডর রগডছ এমন, আনডন্দর অনুষ্ঠান, আগুডনর তাডপ রান্না করা, রেডশর
সবসভন্ন অাংশ, বাদ্য বাজাডনার শব্দ, রছােডের জন্য আরসব-ফারসি রশিার
সবদ্যালয়্, পাকা ও কাঁচার মাঝামাসঝ, পাহারা রেয়্ রয, জাসতর সনজস্ব, জানার
ইো, েয়্া রনই যার, মাটি রভে কডর উডে যা, রকাসকডলর োক।
সবপরীত শব্দ: রাত, রেশ, রছাো, লাভ, রকামল, রগাপন, রাজা, স্বাধীন, সবযাতাত, আের, মান, েক।
সলঙ্গ পসরবতণন: পুসলশ, োক্তার, জনক, রাজা, চাকর, রেব, নে, বাঘ, বর, কতণা।
পাতা-১২

পাতা-০১

রচনা/ অনুডেে বষ ণাকাল, জাতীয়্ কসব কাজী নজরুল ইিলাম।
বাসষ ণক পরীক্ষা
আমার বাাংলা বই সিতীয়্ ভাগ
গদ্য িামার বাসির পশুপাসি, ছয়্ ঋতুর রেশ, মুসক্তযুডের একটি রিানাসল পাতা, গডল্প গডল্প
িাংযাতা।

পদ্য কাডজর আনন্দ, প্রাথ ণনা।
এক কথায়্ প্রকাশ কর: সেন ও রাডতর সমল হয়্ রয িমডয়্, ভাডলা কাডজর রাস্তা,
রেশডক স্বাধীন করার লিাই, স্বাধীনতার জন্য রয লিাই কডর, তিন্যডের থাকার
জায়্গা, কাজ করার উপায়্, মহৎ কাডজ সযসন জীবন রেন।
সবপরীত শব্দ: সেন, িাো, আডলা, িকাল, গরম, শীত, সূয ণ, ইো, িঞ্চয়্, আনন্দ,
িম্মান, রযাগ, শান্ত, প্রশ্ন, িাঁটি।
সলঙ্গ পসরবতণন: বাবা, চাচা, ভাই, োো, নানা, মামা, ফুফা, িালু, চাকর, পসত,
বােশা, রেব, বাঘ, জনক, নায়্ক।
রচনা/অনুডেে আমার মা, আমাডের মুসক্তযুে এবাং ১ম ও ২য়্ িামসয়্ক
পরীক্ষার পুনরাডলাচনা।
মান বন্টন
কসবতা সলিন (১টি)
= ১০
শব্দাথ ণ সলিন (৫টি)
= ০৫
বাকয গেন (৫টি)
= ০৫
শূন্যস্থান পূরি (৫টি)
= ১০
কসবতার আডগর/পডরর লাইন সলি
= ০৫
যুক্তবি ণ রভডঙ্গ, নতুন শব্দ গেন (৫টি)
= ১০
প্রডশ্নর উত্তর সলিন (৫টি)
= ১৫
ব্যাকরি প্রডশ্নর উত্তর সলিন (২টি)
= ১০
সবপরীত শব্দ সলিন (৫টি)
= ০৫
সলঙ্গ পসরবতণন (৫টি)
= ০৫
এক কথায়্ প্রকাশ (৫টি)
= ১০
রচনা/অনুডেে সলিন (১টি)
= ১০
িব ণডমাে = ১০০

Subject: English For Today
1st Term Exam
English for today:
Unit One : Greeting and Introductions
Lesson and Topic 1
: Hello
Lesson and Topic 2
: My name's
Lesson and Topic 3
: How old?

Lesson and Topic 4
: He's .........../She's ..............
Lesson and Topic 5
: Are you ..............?
Lesson and Topic 6
: I'm in .......................
Unit Two : The Alphabet
Lesson and Topic 1
: Letter's (Small)
Lesson and Topic 2
: Letter's (Capital)
Lesson and Topic 3
: What's this? (1)
Lesson and Topic 4
: What's this? (2)
Lesson and Topic 5
: What's this? (3)
Lesson and Topic 6
: What's this? (4)
Lesson and Topic 7
: What's this? (5)
Lesson and Topic 8
: What's this? (6)
Unit Three : Commands Instructions
Lesson and Topic 1
: Stand up
Lesson and Topic 2
: Head and shoulders
Lesson and Topic 3
: Parts of the body
পাতা-০২

সবষয়্ ঃ িাধারি জ্ঞান

প্রথম িামসয়্ক পরীক্ষা
বাাংলাডেশ (৪ - ১৭):
এক নজডর বাাংলাডেশ, ভাষা আডন্দালন, স্বাধীনতা যুে, জাতীয়্ পতাকা, জাতীয়্ সবষয়্,
বাাংলাডেডশর প্রথম, বাাংলাডেডশর রেষ্ঠ, বাাংলাডেডশর বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম, বাাংলাডেডশর
উচ্চতম ও েীঘ ণতম, অন্যান্য সবষয়্, বাাংলাডেডশর ঐসতহাসিক স্থান, রেি িব পার সকনা।
প্রাসি জগৎ (১৮ - ২২):
স্তন্য পায়্ী প্রাসি, জলজ প্রাসি, িরীসৃপ, পাসি, মানবডেহ।
সিতীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষা
উসিে জগৎ (২৩ - ২৫):
গাছ ও উসিে, ফুল, ফল, িাদ্য ও পানীয়্।
রিৌর জগৎ (২৭ - ৩৪):
পৃসথবী, চাঁে, পৃসথবীর বৃহত্তম, পৃসথবীর ক্ষুদ্রতম, পৃসথবীর েীঘ ণতম, পৃসথবীর উচ্চতম, রেি
িব পার সকনা, পৃসথবীর িপ্তাশ্চায ণ।
বাসষ ণক পরীক্ষা
রেশ, রাজধানী, মুদ্রা ও মহাডেশ (৩৫-৩৯):
রেশ, রাজধানী, মুদ্রা ও মহাডেশ, সবজ্ঞান, যন্ত্রপাসত, আসবস্কারক।
ধমণ (৪০ - ৪২):
ইিলাম ধমণ, সহন্দু ধমণ, সিস্টান ধমণ, রবৌে ধমণ।
রিলাধুলা (৪৩ - ৪৮):
অসলসিক, ফুেবল, সিডকে, অন্যান্য, রজডন ররডিা, রেি িব পার সকনা।
প্রডশ্নর ধরি ও মানবন্টন:
* িঠিক উত্তর
= ১০
* শূন্যস্থান পূরি
= ১০
* িতয/সমথ্যা সনি ণয়্
= ১০
* এক কথায়্ প্রকাশ
= ১০
* বাম-োডনর সমলকরি
= ১০
* িাংডক্ষডপ উত্তর োও
= ৩০
* েীকা সলিন
= ২০
িব ণডমাে = ১০০

সবষয়্ ঃ আমার প্রথম িনাতন ধমণ সশক্ষা (২)
প্রথম অধ্যায়্
সিতীয়্ অধ্যায়্
তৃতীয়্ অধ্যায়্
চতুথ ণ অধ্যায়্

:
:
:
:

১ম িামসয়্ক পরীক্ষা
ঈশ্বডরর স্বরূপ
ধমণ ও ধমণগ্রন্থ
রেব-রেবীর পসরচয়্
উপািনা ও প্রাথ ণনা

২য়্ িামসয়্ক পরীক্ষা
পঞ্চম অধ্যায়্
:
সনতযকমণ
ষষ্ঠ অধ্যায়্
:
কমণফল
িপ্তম অধ্যায়্
:
মসন্দর ও তীথ ণ
[১ম িামসয়্ক পরীক্ষার পিািহ]
বাসষ ণক পরীক্ষা
অষ্টম অধ্যায়্
:
গডিডশর মাতৃভসক্ত
নবম অধ্যায়্
:
রামায়্ডির কথা
েশম অধ্যায়্
:
িঙ্গডোষ
[১ম ও ২য়্ িামসয়্ক পরীক্ষার পিািহ]
প্রডশ্নর ধরি ও মান বন্টন
িঠিক উত্তডর টিক সচহ্ন (৫টি)
২  ৫ = ১০
শূন্যস্থান পূরি (৫টি)
২  ৫ = ১০
িতয/সমথ্যা সনি ণয়্ (৫টি)
২  ৫ = ১০
সমলকরি (৫টি)
২  ৫ = ১০
এক কথায়্ উত্তর োও (৫টি)
২  ৫ = ১০
িাংসক্ষপ্ত প্রশ্ন (৫টি)
৫  ৪ = ২০
সববৃসতমূলক প্রশ্ন (৬টি)
৫  ৬ = ৩০
িব ণডমাে
= ১০০

Grammar:
Language, Mother Language, Letter, Alphabet, Word.
Paragraph: My English Book, Our School, The Cow.

2nd Term Exam
Unit Four : Days of the week
Lesson and Topic 1
: Days (1)
Lesson and Topic 2
: Days of the week (2)
Lesson and Topic 3
: A Hungry Caterpillar
Unit Five : The Rainbow
Lesson and Topic 1
: Colours (1)
Lesson and Topic 2
: Colours (2)
Lesson and Topic 3
: Colours (3)
Lesson and Topic 4
: Colours (4)
Lesson and Topic 5
: Colours (5)
Lesson and Topic 6
: Colours (6)
Unit Six : Let's draw
Lesson and Topic 1
: Shapes and Sires
Lesson and Topic 2
: Mr. Shape
Lesson and Topic 3
: I'm Suzy circle
Lesson and Topic 4
: Sizes
Grammar: Sentences, Number, Article.
Paragraph: My mother, The dog.

Annual Examination
Unit Seven : Let's Count
Lesson and Topic 1
:
Lesson and Topic 2
:
Lesson and Topic 3
:
Lesson and Topic 4
:
Lesson and Topic 5
:
Unit Eight : Animals
Lesson and Topic 1
:
Lesson and Topic 2
:

Numbers (1)
Numbers (2)
Numbers (3)
How many?
Revision
A red rat
It's a . ./This is a . .

Lesson and Topic 3
: Where do they live?
Lesson and Topic 4
: Guessing game
Unit Nine : Life every day
Lesson and Topic 1
: Raihan's routine in the morning
Lesson and Topic 2
: Raihan's routine in the afternoon and in
the evening.
Lesson and Topic 3
: Anita's every day life.
Lesson and Topic 4
: The farmer and his goose.
Grammar: Parts of Speech, Kinds of noun, Gender.
Paragraph: The Cat, Our National Bird, Mango.

Marks distribution:















Rhyme (1 of 2)
Word meaning (10 of 11)
Make sentences (5 of 6)
Write true or false
Fill in the gaps with suitable word
Fill in the gaps with suitable word
Re-arrange letter
Change the Gender
Change the number
Write the opposite words (5 of 6)
Translate into English
Answering questions (5 to 6)
Definition (Grammar) (2 of 3)
Paragraph Writing (1 of 2)
Total

= 10
= 10
= 10
= 10
= 05
= 05
= 05
= 05
= 05
= 05
= 10
= 10
= 10
= 10
=100

Subject: N.B. Active English (2)
1st Term Exam
Lesson – 1
Lesson – 2
Lesson – 3
Lesson – 4

:
:
:
:

Greetings
Introduction
Greetings and introductions
Commands and Instructions
পাতা-০৪

প্রডশ্নর ধরি ও মান বন্টন
কথায়্ সলিন
= ০৫
অাংডক সলিন
= ০৫
গুি িাংিান্ত িমস্যা
= ১০
ভাগ িাংিান্ত িমস্যা
= ১০
মুদ্রা ও রনাে িাংিান্ত িমস্যা
= ১০
মুদ্রা ও রনাে িাংিান্ত িমস্যা (অাংক)
= ১০
ভগ্াাংডশর ধারিা
= ০৫
নামতা সলিন
= ১০
তেঘ ণয, ওজন ও আয়্তন পসরমাপ িাংিান্ত িিকণ = ১০
সেন, িপ্তাহ, মাি ও বছর িাংিান্ত িিকণ
= ১০
জযাসমসত িাংজ্ঞা ও সচত্র অাংকন
= ১০
িব ণডমাে = ১০০
বাসষ ণক পরীক্ষা
১ম িামসয়্ক পরীক্ষার সিডলবাি রথডক ৫০% এবাং ২য়্ িামসয়্ক পরীক্ষার সিডলবাি
রথডক ৫০% অন্তর্ভণক্ত থাকডব।
পাে  ১৬ ঃ জযাসমসতক আকৃসত
পাে  ১৭ ঃ সনডজ কসর
[১ম ও ২য়্ িামসয়্ক পরীক্ষার পুনরাডলাচনা।]
প্রডশ্নর ধরি ও মান বন্টন
অাংডক ও কথায়্ সলিন
= ১০
স্থানীয়্ মান সনি ণয়্ করি
= ০৫
িমবাচক িাংযাতা সলিা শূন্যস্থান পূরি
= ০৫
রজাি ও সবডজাি িাংযাতা সনি ণয়্
= ১০
নামতা সলিন
= ০৫
রযাগ সবডয়্াগ গুি ভাগ িাংিান্ত িমস্যা
= ১০
মুদ্রা ও রনাে িাংিান্ত িমস্যা
= ১০
বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম রমৌসলক িাংযাতা সলিন
= ১০
ররামান িাংযাতা সলিন
= ০৫
পসরমাপ ও সবসভন্ন একডকর মডধ্য িিকণ
= ১০
জযাসমসত সচত্রিহ িাংজ্ঞা সলিন
= ০৫
িব ণডমাে = ১০০

পাে  ৭ ঃ সবডয়্াগ িাংিান্ত িমস্যা (িমাধান কসর)
পাে  ৮ ঃ গুি িাংিান্ত িমস্যা (িমাধান কসর)
নামতা সলিন ঃ ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩।
িাংজ্ঞা
ঃ সত্রভুজ, চতুভুণজ, িমডকাি, সচত্র আঁকা ৯২, ৯৩, ৯৪ পৃষ্ঠা
প্রডশ্নর ধরি ও মান বন্টন
কথায়্ সলিন
= ১০
অাংডক সলিন
= ১০
স্থানীয়্ মান সনি ণয়্ করি
= ০৫
রজাি ও সবডজাি িাংযাতা সনি ণয়্
= ০৫
িাংযাতার তুলনা; বি রছাে সনি ণয়্
= ০৫
িমাবাচক িাংযাতা সলিন
= ১০
শূন্যস্থান পূরি
= ০৫
রযাগ িাংিান্ত িমস্যা
= ১০
সবডয়্াগ িাংিান্ত িমস্যা
= ১০
নামতা সলিন
= ১০
গুি িাংিান্ত িমস্যা
= ১০
জযাসমসত
= ১০
িব ণডমাে = ১০০
২য়্ িামসয়্ক পরীক্ষা
পাে  ৯ ঃ রযাগ ও সবডয়্াডগর িিকণ (িমাধান কসর)
পাে  ১০ ঃ গুি (িমাধান কসর)
পাে  ১১ ঃ ভাগ (িমাধান কসর)
পাে  ১২ ঃ গুি ভাগ িাংিান্ত িমস্যা (সনডজ কসর)
পাে  ১৩ ঃ বাাংলাডেশী মুদ্রা ও রনাে িাংিান্ত িমস্যা (িমাধান কসর)
পাে  ১৪ ঃ ভগ্াাংশ
নামতা সলিন ঃ ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০।
[১ম িামসয়্ক পরীক্ষার পুনরাডলাচনা]
পাতা-০৮

Lesson – 5
Lesson – 6
Lesson – 7
Lesson – 8

:
:
:
:

Fun with sounds
Out in the Garden
Use of 'This is' & 'That is'
Use of "Am, is, are".

2nd Term Exam
Lesson – 9
Lesson – 10
Lesson – 11
Lesson – 12
Lesson – 13
Lesson – 14

:
:
:
:
:
:

Use of and
Homes
Use of 'do & does'
Use of 'have & has'
Use of 'Was/were/had'
Cocks Crow

Annual Examination
Lesson – 15
Lesson – 16
Lesson – 17
Lesson – 18
Lesson – 19
Lesson – 20
Lesson – 21
Lesson – 22

:
:
:
:
:
:
:
:

Use of "We, you, he & she"
One, Two, Buckle My Shoe
Use of Adjective
Use of "What, Where, Who & When"
The Swing
Months of the year
Some questions for practice
Runa

সবষয়্ ঃ প্রাথসমক আরসব ও ইিলাম সশক্ষা
বই আরসব ও ইিলাম সশক্ষা (সিতীয়্ ভাগ)
১ম িামসয়্ক পরীক্ষা
প্রথম অধ্যায়্  ইিলাম ধমণ সশক্ষা : ইিলাম ধডমণর কথা, ঈমান ও আকাঈে, আল্লাহ
তা’আলা, নবী ও রাসূলগি, হযরত মুহাম্মে (ি), আল্লাহ তা’আলা, নবী ও রাসূলগি,
হযরত মুহাম্মে (ি), আিমানী সকতাবিমূহ।
সিতীয়্ অধ্যায়্  ইবােডতর সবসভন্ন সবষয়্ : ইবােত, পসবত্রতা, ওযূ, নামায, ররাজা।
তৃতীয়্ অধ্যায়্  কুরআন মাজীে সশক্ষা : আরসব বি ণমালা, রনাকতার পসরচয়্, হরডফর
সবসভন্ন রূপ, আল-কুরআডনর কডয়্কটি সূরা (সূরা ফাসতহার বাাংলা উচ্চারি)।

২য়্ িামসয়্ক পরীক্ষা
প্রথম অধ্যায়্  ইিলাম ধমণ সশক্ষা : আল কুরআন, রফডরশ্তা, আসিরাত।
সিতীয়্ অধ্যায়্  ইবােডতর সবসভন্ন সবষয়্ : হাজ্জ, যাকাত, আিলাক-চসরত্র, সপতামাতার কথা রশানা।
তৃতীয়্ অধ্যায়্  কুরআন মাজীে সশক্ষা : হরকডতর পসরচয়্, তানভীন এর পসরচয়্,
আল-কুরআডনর কডয়্কটি সূরা (সূরা ইিলাি এর বাাংলা উচ্চারি) এবাং ১ম িামসয়্ক
পরীক্ষার পিািহ]
বাসষ ণক পরীক্ষা
প্রথম অধ্যায়্  ইিলাম ধমণ সশক্ষা : ১ম িামসয়্ক ও ২য়্ িামসয়্ক পরীক্ষার
পুনরাডলাচনা।
সিতীয়্ অধ্যায়্  ইবােডতর সবসভন্ন সবষয়্ : িতয কথা বলা, িালাম, রমহমাডনর িাডথ
ভাল ব্যবহার, িহপােীডের িাডথ ভাল ব্যবহার, মানুডষর রিবা করা এবাং ১ম ও ২য়্
িামসয়্ক পরীক্ষার পিািহ।
তৃতীয়্ অধ্যায়্  কুরআন মাজীে সশক্ষা : জযম এর পসরচয়্, তাশেীে এর পসরচয়্,
মােডের হরফ, আল-কুরআডনর কডয়্কটি সূরা (সূরা লাহাব ও সূরা কাউিার এর বাাংলা
উচ্চারি), একটি রমানাজাত, কাসলমািমূহ এবাং ১ম ও ২য়্ িামসয়্ক পরীক্ষার পিািহ।
প্রডশ্নর ধরি ও মান বন্টন
শূন্যস্থান পূরি (৬টি)
২  ৬ = ১২
িতয ও সমথ্যা সনি ণয়্ (৬টি)
২  ৬ = ১২
িঠিক উত্তডর টিক সচহ্ন (৬টি)
২  ৬ = ১২
রচনামূলক প্রশ্ন (৬টি)
২  ৬ = ১২
িাংসক্ষপ্ত প্রশ্ন (১০টি)
২  ৬ = ১২
আরসব সূরার বাাংলা উচ্চারি সলিন (১টি)
১  ৪ = ০৪
িব ণডমাে = ১০০
সবষয়্ ঃ এন. সব. পসরডবশ সবজ্ঞান
বই এন. এি পসরডবশ সবজ্ঞান
১ম িামসয়্ক পরীক্ষা
সনব ণাসচত সবষয়্ িমূডহর োগাডনা অাংশ
১। প্রকৃসত ও পসরডবশ
২। উসিে
৩। বাাংলাডেডশর নে-নেী
৪। গিতাসন্ত্রক অসধকার

৫। ষিঋতু
৭। তথ্য ও রযাগাডযাগ প্রযুসক্ত
২য়্ িামসয়্ক পরীক্ষা
সনব ণাসচত সবষয়্ িমূডহর োগাডনা অাংশ
৮। জীবজন্তু
১০। আডলা ও তাপ
১২। ধমীয়্ ও জাতীয়্ অনুষ্ঠান

৬। মাটি
পাতা-০৬

৯। আমাডের িিে
১১। পসরবার

বাসষ ণক পরীক্ষা
সনব ণাসচত সবষয়্ িমূডহর োগাডনা অাংশ
১৩। স্বাস্থযসবসধ
১৪। সেক রচনা িহজ
১৫। আমাডের োসয়্ত্ব ও কতণব্য
১৬। সবসভন্ন প্রকার পোথ ণ
১৭। বাাংলাডেডশর ফিল
১৮। িাদ্য ও পুসষ্ট
১৯। সবসভন্ন উপজাসতর কথা
[১ম ও ২য়্ িামসয়্ক পরীক্ষার পিািহ]
প্রডশ্নর ধরি ও মান বন্টন
িতয/সমথ্যা সনি ণয়্ (৫টি)
২  ৫ = ১০
শুন্যস্থান পূরি (৫টি)
২  ৫ = ১০
িঠিক উত্তডর টিক সচহ্ন (৫টি)
২  ৫ = ১০
এক কথায়্ উত্তর (৫টি)
৩  ১০ = ৩০
বাম-োন সমলকরি (৫টি)
৩  ৫ = ১৫
রচনামূলক প্রশ্ন (৫টি)
৫  ৫ = ২৫
িব ণডমাে = ১০০
সবষয়্ ঃ প্রাথসমক গসিত
বই প্রাথসমক গসিত (সিতীয়্ রেসি)
১ম িামসয়্ক পরীক্ষা
পাে  ১ ঃ িাংযাতা (৫১ - ১০০) পয ণন্ত
পাে  ২ ঃ রজাি ও সবডজাি িাংযাতা
পাে  ৩ ঃ স্থানীয়্ মান সনি ণয়্করি
পাে  ৪ ঃ িাংযাতার তুলনা; বি রছাে সনি ণয়্
পাে  ৫ ঃ িমবাচক িাংযাতা রেসি িব পাসর সকনা?

পাে  ৬

ঃ

রযাগ িাংিান্ত িমস্যা (িমাধান কসর)
পাতা-০৭

-: সূসচপত্র :ি/নাং
বইডয়্র নাম
০১। আমার বাাংলা বই

সবষয়্
বাাংলা

English For Today
ইাংডরসজ
NB. Active English (2)
০৩। প্রাথসমক গসিত
গসিত
অক্সডফাে ণ আরসব ও ইিলাম সশক্ষা (২)/
০৪। আমার প্রথম িনাতন ধমণ সশক্ষা (২)
ধমণ

০২।

০৫।
০৬।

প
সবজ্ঞান
িা
সবশ্ব আমার হাডতর মুডোয়্ (২)
জ্ঞান
িব ণডমাে ন্বরর =
এনসব পসরডবশ সবজ্ঞান (২)

পূি ণমান
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
১০০
৬০০

-: ফলাফল প্রকাডশর সনয়্ম :িাপ্তাসহক, িামসয়্ক/পাসব ণক, বাসষ ণক এবাং রমাে
উপসস্থসতর সভসত্তডত প্রাপ্ত ন্বরর ও বািীর কাডজর উপর
প্রাপ্ত ন্বরর গি কসরয়্া চুিান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়্।
প্রডতযকটি পরীক্ষা িমান গুরুত্ব বহন কডর।

