রয়্যাল ররসিডেসিয়্াল স্কুল
সিডলবাি-২০১৪
রেসি: তৃতীয়্
সবষয়্ ঃ বাাংলা

প্রথম িামসয়্ক পরীক্ষা
আমার বাাংলা বই (তৃতীয়্ ভাগ) ঃ
ছসব ও কথা, হাডে যাব, রাজা ও তাঁর সতন কন্যা, আমাডের এই বাাংলাডেশ, ভাষা
শসহেডের কথা, চল্ চল্ চল্, স্বাধীনতা সেবিডক সিডর।
ব্যাকরি ঃ ভাষা, ব্যাকরি, ধ্বসন, শব্দ, বাকয, পে, প্রশ্ন ততরীকরি।
পত্র/েরখাস্ত ঃ
১) বই রকনার জন্য োকা রচডয়্ সপতার সনকে পত্র রলখ।
২) সবদ্যালডয়্ অনুপসিত থাকার জন্য ছুটি রচডয়্ প্রধান সশক্ষডকর সনকে েরখাস্ত রলখ।
রচনা ঃ গরু, ধান, পাে, বষ ষাকাল, আমাডের সবদ্যালয়্।
সিতীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষা
কুঁডিা বুসির গল্প, তালগাছ, একাই একটি দুগ,ষ আমার পি, পাখ-পাখাসলর কথা,
আমাডের গ্রাম, কানা মাসছ রভাঁ রভাঁ।
ব্যাকরি ঃ বাকয, বচন, পুরুষ, সিয়্ার কাল, সলঙ্গ, িমাথ ষক শব্দ।
পত্র/েরখাস্ত ১) বনডভাজডন রযাগোডনর সনমন্ত্রি জাসনডয়্ বন্ধুর সনকে পত্র রলখ।
২) পরীক্ষায়্ ফলাফল জাসনডয়্ বি ভাইডক সচঠি রলখ।
৩) সবনা রবতডন অধ্যয়্ডনর জন্য প্রধান সশক্ষডকর সনকে েরখাস্ত রলখ।
রচনা ঃ জাতীয়্ ফুল, শাপলা, আমাডের গ্রাম, মাতাসপতার প্রসত কতষব্য, আমার সপ্রয়্
কসব।

বাসষ ষক পরীক্ষা
আেশষ রছডল, একজন পটুয়্ার কথা, ঘুসি, সিমাডরর সিটি, পাল্লা রেওয়্ার খবর,
বি রক? সনরাপডে চলাচল।
ব্যাকরি ঃ কারক, সবরামসচহ্ন, প্রসতশব্দ, বাগধারা।
পত্র/েরখাস্ত
১) রতামার রবাডনর সবডয়্ডত োওয়্াত সেডয়্ বন্ধুর সনকে পত্র রলখ।
২) সবলডে রবতন প্রোডন জসরমানা মওকডফর জন্য একখানা আডবেনপত্র রলখ।
পাতা-১২

পাতা-০১

প্রডশ্নর ধরি ও মান বন্টন
িঠিক উত্তরটি উত্তরপডত্র রলডখা (ডযাগ্যতাসভসত্তক ৫টি
১৫=৫
বহুসনব ষাচনী প্রশ্ন থাকডব)
২।
শূন্যিান পূরি কডরা (ডযাগ্যতাসভসত্তক ৫টি শূন্যিান থাকডব)
১৫=৫
৩।
যুক্তবি ষ সেডয়্ শব্দ গঠন ও বাডকয প্রডয়্াগ/যুক্তবি ষ সবভাজন
১৫=৫
কডর রলডখা (ডযাগ্যতাসভসত্তক)
৪।
সনডচর প্রশ্নগুডলার উত্তর রলডখা/বুসিডয়্ রলডখা
(ডযাগ্যতাসভসত্তক ২টি প্রশ্ন থাকডব এবাং প্রসতটির উত্তর
৫২=১০
সলখডত হডব)
প্রেত্ত অনুডেে/কসবতাাংশ পডি ৫, ৬ , ৭ ও ৮ িসমক প্রডশ্নর উত্তর রলডখা (পাঠ্য বই
হডত)ঃ
৫।
িঠিক উত্তরটি উত্তরপডত্র রলডখা (৫টি বহুসনব ষাচনী প্রশ্ন
১৫=৫
থাকডব)
৬।
সনডচর প্রশ্নগুডলার উত্তর রলডখা (৫টি প্রশ্ন থাকডব এবাং
২৫=১০
প্রসতটির উত্তর সেডত হডব।)
৭।
অনুডেে বা কসবতাাংশটুকর মূলভাব রলডখা
০৫
৮।
শব্দাথ ষ রলডখা (৫টি শব্দ থাকডব। প্রসতটির অথ ষ সলখডত হডব)
১৫=৫
৯।
বানান শুদ্ধ কডর রলডখা/ডকানটি রকান পে তা রলডখা
১৫=৫
১০।
সবরামসচহ্ন বসিডয়্ অনুডেে পুনসলষখন
১৫=৫
১১।
এক কথায়্ প্রকাশ (৫টি)/সিয়্াপডের চসলত রূপ রলডখা
(৫টি)
১৫=৫
১২।
সবপরীত শব্দ রলডখা (৫টি)/িমাথ ষক শব্দ রলডখা (৫টি)
১৫=৫
১৩। কসবতার চরি িাসজডয়্ রলডখা এবাং কসবতা, কসবর নাম ও
প্রডশ্নাত্তর রলডখা
১০
ক) কসবতার চরিগুডলা িাসজডয়্ রলখা
০৬
খ) কসবতাাংশটুক রকান কসবতার অাংশ?
০১
গ) কসবতাটির কসবর নাম কী?
০১
ি) কসবতাাংশ রথডক প্রশ্ন (১/২টি)
০২
১৪।
আডবেনপত্র রলডখা/সচঠি রলডখা
০৫
১৫। ফরম পূরি করি কডরা
০৫
১৬। ২০০ শডব্দর মডধ্য রচনা রলডখা (Hints রেওয়্া থাকডব)
১০

সবষয়্ ঃ সহন্দু ধমষ ও তনসতক সশক্ষা

১।

িব ষডমাে =

পাতা-০২

১০০

প্রথম িামসয়্ক পরীক্ষা
প্রথম অধ্যায়্ ঃ স্রষ্টা ও সৃসষ্ট
সিতীয়্ অধ্যায়্ ঃ রেব-রেবী ও পূজা
তৃতীয়্ অধ্যায়্ ঃ মহাপুরুষ ও মহীয়্িী নারী এবাং ধমষগ্রন্থ
প্রথম পসরডেে ঃ মহাপুরুষ ও মহীয়্িী নারী
সিতীয়্ পসরডেে ঃ ধমষগ্রন্থ
সিতীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষা
চতুথ ষ অধ্যায়্ ঃ িহমসমষতা
পঞ্চম অধ্যায়্ ঃ নম্রতা, ভদ্রতা ও অগ্রাসধকার
ষষ্ঠ অধ্যায়্
ঃ িততা ও িতযবাসেতা
প্রথম পসরডেে ঃ িততা
সিতীয়্ পসরডেে ঃ িতযবাসেতা
[প্রথম িামসয়্ক পরীক্ষার সবষয়্িমূহ পুনরাডলাচনা]
বাসষ ষক পরীক্ষা
িপ্তম অধ্যায়্ ঃ স্বািয রক্ষা ও আিন
অষ্টম অধ্যায়্ ঃ
নবম অধ্যায়্
ঃ মসির ও তীথ ষডক্ষত্র
[প্রথম ও সিতীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষার সবষয়্িমূহ পুনরাডলাচনা]
প্রডশ্নর ধরি ও মানবন্টন
তনব্যষসক্তক প্রশ্ন (৪০টি থাকডব। ৪০টি প্রডশ্নরই উত্তর সলখডত
হডব। তার মডধ্য ১৫টি হডব রযাগ্যতাসভসত্তক)
২। শূন্যিান পূরি (১০টি থাকডব। ১০টিরই উত্তর সলখডত হডব)
৩। িাংসক্ষপ্ত উত্তর প্রশ্ন (১০টি থাকডব। ১০টিরই উত্তর সলখডত হডব)

রেশডপ্রম

১।

৪।

কাঠাডমাবদ্ধ উত্তর প্রশ্ন (১০টি থাকডব। তার মডধ্য ৮টির উত্তর
সলখডত হডব। ১০টি প্রডশ্নর মডধ্য ২টি রযাগ্যতাসভসত্তক হডব, যা
আবসিক)
িব ষডমাে =
পাতা-১০
পাতা-১১

১৫ = ৪০
১১০ = ১০
১১০ = ১০

৫৮ = ৪০
১০০

1.
2.

সবষয়্ ঃ এডিা সশসখ রডের রখলা (৩)
িহজভাডব আঁকা রশখার বই

প্রথম িামসয়্ক পরীক্ষা
শাপলা, কুঁডিির, টি-পে (ডকেসল), হাঁি, একতারা, িকাডলর দৃি।
সিতীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষা
র াল, টিয়্া, রনৌকা, মাশরুম, গাছ, কৃষডকর ধান কাোর দৃশ এবাং ১ম িামসয়্ক
পরীক্ষার পুনরাডলাচনা।
বাসষ ষক পরীক্ষা
রমারগ, হাঁসি (পাসতল), পদ্ম ফুল, বক, জাতীয়্ স্মৃসতডিৌধ এবাং ১ম ও ২য়্
িামসয়্ক পরীক্ষার পুনরাডলাচনা।
মানবন্টন রয রকান চারটি সচত্র অাংকন করডত হডব।
চারটি ছসব
১০  ৪ = ৪০
একটি দৃি
১০  ১ = ১০
িব ষডমাে = ৫০

Subject: English
First Term Exam
English for today:
Unit 1 : Introducing Myself
Unit 2 : The Alphabet
Unit 3 : Commands, Instructions and Requests
Unit 4 : Let me count
Unit 5 : Names of the days and months

(Page : 1 – 7)
(Page : 8 – 12)
(Page : 13 – 20)
(Page : 21 – 35)
(Page : 36 – 40)

Grammar:
Language and Grammar, Letter and Alphabet, Vowel,
Consonant, Word and Syllable, The sentence, Subject and
Predicate, Parts of Speech, Number, Gender, Strong verb and
Weak Verb, Punctuation, Dialogue, Writing, Translation.
Paragraph: The Cow, The Cat, The Dog, Jute.
Letter Writing:

Write a letter to your father asking for money.
Write a letter to your friend inviting him to attend the marriage
ceremony of your sister.
Application:
1.
Write an application to the Headmaster for leave of absence.
2. Write an application to the Headmaster for a full free studentship.

Second Term Exam
English for today:
Unit 6 : People and Occupation
Unit 7 : Doing things
Unit 8 : Prepositions

(Page : 41 – 43)
(Page : 44 – 54)
(Page : 55 – 58)

Grammar:
Noun, Pronoun, Adjective, Verb, Adverb, Preposition, Conjunction,
Articles, Tense, Right form of verbs, Dialogue, Writing, Punctuation,
Translation.
Paragraph: Paper, Rice, My Mother, My Father.
Letter Writing:
1. Write a letter to your father about mother's illness.
2. Write a letter to your friend inviting him to attend your birthday
celebration.
3. Write a letter to your friend inviting him to open the summer
vacation with you.
Application:
1. Write an application to the Headmaster for a half holiday.
2. Write an application to the Headmaster praying for morning school.
Revision: First Term Examination.

Annual Examination
English for today:
Unit 09 : Use of Punctuation and capital letters
Unit 10 : Family and friends
Unit 11 : Food and hygiene

(Page : 59 – 65)
(Page : 66 – 73)
(Page : 74 – 79)

Grammar:
Interjection, Person, Case, Present, Tense, Past Tense, Future Tense,
Articles, Number, Gender, Right form of verbs, Strong and Weak
Verbs, Dialogue writing, Translation.
পাতা-০৪

সবষয়্ ঃ প্রাথসমক সবজ্ঞান
প্রথম িামসয়্ক পরীক্ষা
অধ্যায়্  সবষয়্বস্ত্ত্ত
প্রথম অধ্যায়্ ঃ আমাডের পসরডবশ
সিতীয়্ অধ্যায়্ ঃ জি ও জীব
তৃতীয়্ অধ্যায়্ ঃ সবসভন্ন ধরডির পোথ ষ
চতুথ ষ অধ্যায়্ ঃ পাসন
সিতীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষা
অধ্যায়্  সবষয়্বস্ত্ত্ত
পঞ্চম অধ্যায়্ ঃ মাটি
ষষ্ঠ অধ্যায়্
ঃ বায়ু
িপ্তম অধ্যায়্ ঃ খাদ্য
অষ্টম অধ্যায়্ ঃ স্বািযসবসধ
[প্রথম িামসয়্ক পরীক্ষার সবষয়্িমূহ পুনরাডলাচনা]
বাসষ ষক পরীক্ষা
অধ্যায়্  সবষয়্বস্ত্ত্ত
নবম অধ্যায়্
ঃ শসক্ত
েশম অধ্যায়্ ঃ প্রযুসক্তর িডঙ্গ পসরচয়্
একােশ অধ্যায়্ ঃ তথ্য ও রযাগাডযাগ
িােশ অধ্যায়্ ঃ জনিাংখ্যা ও প্রাকৃসতক পসরডবশ
[প্রথম ও সিতীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষার সবষয়্িমূহ পুনরাডলাচনা]
প্রডশ্নর ধরি ও মানবন্টন
১।

তনব্যষসক্তক প্রশ্ন (৪০টি থাকডব। ৪০টি প্রডশ্নরই উত্তর সলখডত
হডব। তার মডধ্য ১৫টি হডব রযাগ্যতাসভসত্তক)
২। শূন্যিান পূরি (১০টি থাকডব। ১০টিরই উত্তর সলখডত হডব)
৩। িাংসক্ষপ্ত উত্তর প্রশ্ন (১০টি থাকডব। ১০টিরই উত্তর সলখডত হডব)
৪। কাঠাডমাবদ্ধ উত্তর প্রশ্ন (১০টি থাকডব। তার মডধ্য ৮টির উত্তর
সলখডত হডব। ১০টি প্রডশ্নর মডধ্য ২টি রযাগ্যতাসভসত্তক হডব, যা
আবসিক)
িব ষডমাে =

১৫ = ৪০
১১০ = ১০
১১০ = ১০

৫৮ = ৪০
১০০

সবষয়্ ঃ ইিলাম ও তনসতক সশক্ষা
প্রথম িামসয়্ক পরীক্ষা
প্রথম অধ্যায়্ ঈমান ও আকাইে  আল্লাহর পসরচয়্, আল্লাহ স্রষ্টা, আল্লাহ পালনকারী,
আল্লাহ সরসজকোতা, আল্লাহ েয়্ালু, নসব-রসুল, আিমাসন সকতাব, আসখরাত, কাসলমা
তসয়্যবা।
সিতীয়্ অধ্যায়্ এবােত, পাক-পসবত্রতা, ওযু, কাডলমা, শাহাোত, ওযুর ফরজ, হাতপাডয়্র পসরেন্নতা, রচাডখর পসরেন্নতা, িালাত, িালাডতর ওয়্াক্ত, িালাডতর সনয়্ম,
িানা, আউযুসবল্লাহ, সবিসমল্লাহ, রুক ও সিজো, রুক করার সনয়্ম, সিজো করার সনয়্ম,
িালাম, িালাডতর তনসতক উপকার।
চতুথ ষ অধ্যায়্ সূরা আল ফাসতহা, সূরা আল ফালাক, সূরা আন্ নাি।
সিতীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষা
তৃতীয়্ অধ্যায়্ আখলাক  আববা-আম্মার কথা রমানা, িহপাঠীডের িাডথ ভাডলা
ব্যবহার, িালাম সবসনময়্, রমহমাডনর িাডথ ভাডলা ব্যবহার, মানুডষর রিবা, জীডব েয়্া,
িতয কথা বলা।
চতুথ ষ অধ্যায়্ করআন মসজে সশক্ষা  আরসব বি ষমালা, নুকতা, হরকত, তানবীন,
জযম, তাশেীে, শব্দ গঠন, মাডের হরফ।
বাসষ ষক পরীক্ষা
পঞ্চম অধ্যায়্ নসব-রসুল (ি)  মহানসব (ি), নবুয়্ত ও ইিলাম প্রচার, মানবেরেী,
অতযাচাডরর প্রসতবাে, কডয়্কজন নসবর নাম, নাডত-রসূল।
প্রডশ্নর ধরন ও মানবন্টন
তনব্যষসক্তক প্রশ্ন (৪০টি থাকডব। ৪০টি প্রডশ্নরই উত্তর সলখডত
হডব। তার মডধ্য ১৫টি হডব রযাগ্যতাসভসত্তক)

১।
২। শূন্যিান পূরি (১০টি থাকডব। ১০টিরই উত্তর সলখডত হডব)
৩। িাংসক্ষপ্ত উত্তর প্রশ্ন (১০টি থাকডব। ১০টিরই উত্তর সলখডত হডব)
৪। কাঠাডমাবদ্ধ উত্তর প্রশ্ন (১০টি থাকডব। তার মডধ্য ৮টির উত্তর
সলখডত হডব। ১০টি প্রডশ্নর মডধ্য ২টি রযাগ্যতাসভসত্তক হডব, যা
আবসিক)
িব ষডমাে =

১৫ = ৪০
১১০ = ১০
১১০ = ১০

৫৮ = ৪০
১০০

পাতা-০৮

Paragraph: Our School, Your Village, Newspaper.
Letter Writing:
1. Write a letter to your friend inviting him to join a picnic.
2. A letter from a boy to his father informing him the result of the
Annual Examination.
Application:
1. Write an application to the Headmaster for a stipend from poor fund.
2. Write an application to the Headmaster of your school for remission
of delay fine.
Revision: First & Second Term Examination.
Marks Distribution:
1.
2.
3.

Multiple choice questions (Competency based)
110=10
Fill in the blanks with the given words (Competency based)
15=5
Answer the following questions (5-7 questions will be given
and students will have a answer all of them) (Competency
10
based)
Read the text and answer the question 4, 5, and 6 (This text/dialogue/diagram/picture will
be taken from English for today class V book):
4.
Multiple choice questions
110=10
5.
Match given words with their meanings (In column A five
words and in column B five meanings and extra 2 will be
given. Students will have to write words and their meaning
15=5
according in their answer papers)
6.
Answer the following questions (2-5 questions will be given
and students will have to answer all of them)
05
7.
Rearrange the given five sentences to make a meaningful story
15=5
8.
Rewrite the sentence(s) using punctuations and capital letters
15=5
where necessary.
9.
Write correctly (Words/Phrases/Sentences) or Make question,
15=5
negative statement sentences:
10. Translate into English
15=5
11. Translate into Bangla
15=5
12. Write dialogue
05
13. Complete simple forms
05
14. Write
short
and
simple
compositions
(cues/questions/hints/model composition will be given)
10
15. Write simple personal letters (cues will be given and students
will have to write a letter accordingly):
10
Total Marks =
100

সবষয়্ ঃ প্রাথসমক গসিত
প্রথম িামসয়্ক পরীক্ষা
প্রাথসমক ধারিা ঃ িাংখ্যা গিিা কর, পি ও রলখ, িানীয়্ মান, িাংখ্যার তুলনা, বি
বা রছাে িডম িাজাডনা, রজাি-সবডজাি িাংখ্যা, িমবাচক িাংখ্যা, রযাগ, সবডয়্াগ, রযাগসবডয়্াডগর িম্পকষ। (১ - ৪১) পৃষ্ঠা, মানিাাংক এর মডধ্য থাকডব।
জযাসমসত সবসভন্ন জযাসমসতক আকৃসতর ধারিা, সত্রভুজ ও সত্রভুজ িাংিান্ত ধারিা।
সিতীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষা
প্রাথসমক ধারিা গুি, গুডির নামতা, ভাগ, রযাগ, সবডয়্পাগ, গুি ও ভাগ িাংিান্ত িমস্যা।
জযাসমসত জযাসমসতক ধারিা, রকাি, চতুভুষজ িাংিান্ত িমস্যা িমাধান।
বাসষ ষক পরীক্ষা
প্রাথসমক ধারিা ঃ ভগ্াাংশ, ভগ্াাংডশর রযাগ, ভগ্াাংডশর সবডয়্াগ, বাাংলাডেসশ মুদ্রা ও
রনাে, পসরমাপ, ওজন পসরমাপ, িময়্ পসরমাপ।
জযাসমসত জযাসমসতক ধারিা, বৃত্ত িাংিান্ত িমস্যা িমাধান।
প্রডশ্নর ধরি ও মানবন্টন
১।
২।

তনব্যষসক্তক প্রশ্ন (১০টি রযাগ্যতাসভসত্তক)
িাংসক্ষপ্ত উত্তর প্রশ্ন (১০টি প্রশ্ন থাকডব। তার মডধ্য ৫টি
প্রশ্ন হডব রযাগ্যতাসভসত্তক)
৩। চার প্রসিয়্া-িম্পসকষত িমস্যাবসল (ডযাগ্যতাসভসত্তক)
৪। ঐসকক সনয়্ম িম্পসকষত িমস্যা
৫। গি িম্পসকষত িমস্যা
৬। ল, িা, গু/গ, িা, গু িম্পসকষত িমস্যা
৭। িাধারি ভগ্াাংশ িম্পসকষত িমস্যা
৮। েশসমক ভগ্াাংশ িম্পসকষত িমস্যা
৯। শতকরা িম্পসকষত িমস্যা
১০। পসরমাপ িম্পসকষত িমস্যা
১১। িময়্-িম্পসকষত িমস্যা
১২। উপাত্ত সবন্যস্তকরি
১৩। জযাসমসত
ক) সনডে ষশনা অনুিাডর সচত্র অঙ্কন
খ) সচত্রিহ িাংজ্ঞা সলখন (৩টি)
িব ষডমাে =

পাতা-০৬

১১০=১০
১১০=১০
১০
১০
১০
১০
১০
১০
১০
১০
১০
১০
০৪
২৩=৬
১০০

সবষয়্ ঃ বাাংলাডেশ ও সবশ্ব পসরচয়্

-: সূসচপত্র :-

প্রথম িামসয়্ক পরীক্ষা (পৃষ্ঠা নাং ১ - ২৬)
অধ্যায়্ ১ঃ আমাডের িমাজ ও পসরডবশ
অধ্যায়্ ২ঃ সমডলসমডশ থাসক
অধ্যায়্ ৩ঃ আমাডের অসধকার ও োসয়্ত্ব
অধ্যায়্ ৪ঃ িমাডজর সবসভন্ন রপশা

ি/নাং
বইডয়্র নাম
০১। আমার বাাংলা বই
বাাংলা ব্যাকরি ও সনসমষসত

সিতীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষা ঃ (পৃষ্ঠা নাং ২৭ - ৪৮)
অধ্যায়্ ৫ঃ মানুডষর গুি
অধ্যায়্ ৬ঃ পসরবার ও সবদ্যালডয়্র উন্নয়্নমূলক কাজ
অধ্যায়্ ৭ঃ পসরডবশ িাংরক্ষি ও উন্নয়্ন
অধ্যায়্ ৮ঃ মহাডেশ ও মহািাগর
[প্রথম িামসয়্ক পরীক্ষার পুনরাডলাচনা]

০২।

Communicative English Grammar
& Composition Book (3)

০৩। প্রাথসমক গসিত
০৪। প্রাথসমক সবজ্ঞান
০৫। বাাংলাডেশ ও সবশ্ব পসরচয়্

বাসষ ষক পরীক্ষা (পৃষ্ঠা নাং ৪৯ - ৭২)
অধ্যায়্ ০৯ঃ আমাডের বাাংলাডেশ
অধ্যায়্ ১০ঃ আমাডের জাসতর সপতা
অধ্যায়্ ১১ঃ আমাডের ইসতহাি ও িাংস্কৃসত
অধ্যায়্ ১২ঃ বাাংলাডেডশর জনিাংখ্যা
[প্রথম ও সিতীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষার পুনরাডলাচনা]
প্রডশ্নর ধরি ও মানবন্টন
তনব্যষসক্তক প্রশ্ন (৪০টি থাকডব। ৪০টি প্রডশ্নরই উত্তর সলখডত
হডব। তার মডধ্য ১৫টি হডব রযাগ্যতাসভসত্তক)
২। শূন্যিান পূরি (১০টি থাকডব। ১০টিরই উত্তর সলখডত হডব)
৩। িাংসক্ষপ্ত উত্তর প্রশ্ন (১০টি থাকডব। ১০টিরই উত্তর সলখডত হডব)
৪। কাঠাডমাবদ্ধ উত্তর প্রশ্ন (১০টি থাকডব। তার মডধ্য ৮টির উত্তর
সলখডত হডব। ১০টি প্রডশ্নর মডধ্য ২টি রযাগ্যতাসভসত্তক হডব, যা
আবসিক)
িব ষডমাে =

English For Today

০৬।
০৭।

ইিলাম ও তনসতক সশক্ষা/সহন্দু ধমষ ও
তনসতক সশক্ষা
চারুকলার পাঠ (২)

সবষয়্

পূি ষমান

বাাংলা

১০০

ইাংডরসজ

১০০

গসিত
সবজ্ঞান
িমাজ
ধমষ

১০০
১০০
১০০
১০০

অাংকন ৫০
িব ষডমাে নের = ৬৫০

-: ফলাফল প্রকাডশর সনয়্ম :-

১।

১৫ = ৪০
১১০ = ১০
১১০ = ১০

৫৮ = ৪০
১০০

িাপ্তাসহক, িামসয়্ক/পাসব ষক, বাসষ ষক এবাং রমাে
উপসিসতর সভসত্তডত প্রাপ্ত নের ও বািীর কাডজর উপর
প্রাপ্ত নের গি কসরয়্া চুিান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়্।
প্রডতযকটি পরীক্ষা িমান গুরুত্ব বহন কডর।

