রিযাল খররসনডরিিাল স্কুল
রসনলিাস-২০১৪
খেরণ: নিম

শারীররক রশক্ষা, স্বাস্থ্য রিজ্ঞান ও খেলাধুলা
প্রথম সামরিক পরীক্ষা:
প্রথম অধ্যাি
ঃ
চতুথ থ অধ্যাি
ঃ
অষ্টম অধ্যাি
ঃ
রিতীি সামরিক পরীক্ষা:
রিতীি অধ্যাি
ঃ
ষষ্ঠ অধ্যাি
ঃ
নিম অধ্যাি
ঃ
িারষ থক পরীক্ষা:
তৃতীি অধ্যাি
ঃ
পঞ্চম অধ্যাি
ঃ
সপ্তম অধ্যাি
ঃ
দশম অধ্যাি
ঃ

সুস্থ্ জীিননর জন্য শারীররক রশক্ষা
স্বাস্থ্য রিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যনসিা
দলগত খেলা
শারীররক সক্ষমতা
মাদকাসরি ও এইডস
অযাথনলটিকস ও সাঁতার
মানরসক স্বাস্থ্য ও অিসাদ
স্বানস্থ্যর জন্য পুরষ্ট
িি সরিকাল ও প্রজনন স্বাস্থ্য
খেলাধুলার দূর্ থটননা
[প্রথম ও রিতীি সামরিক পরীক্ষার পুনরানলাচনা।]

প্রনের ধরণ ও মানিন্টন:
সৃজনশীল প্রে: ৪০
* খমাটন ৬টি প্রে থাকনি। তন্মনধ্য ৪টি প্রনের উত্তর রদনত হনি
১০  ৪ = ৪০
* প্রনতযক প্রনের মান ১০ নম্বর।
প্রনের ধরণ:
শারীররক রশক্ষা অংশ হনত ২টি প্রে থাকনি।
স্বাস্থ্যরিজ্ঞান অংশ হনত ৩টি প্রে থাকনি।
খেলাধুলা অংশ খথনক একটি প্রে থাকনি।
প্রনতযক অংশ খথনক কমপনক্ষ একটি কনর খমাটন ৪টি প্রনের উত্তর রদনত হনি।
িহুরনি থাচনী প্রে: ৩৫
* খমাটন ৩৫টি প্রে থাকনি। সিকিটি প্রনের উত্তর রদনত হনি
৩৫  ১ = ৩৫
* প্ররতটি প্রনের মান - ০১।
ব্যিহাররক ও খমৌরেক: ২৫
* ১টি খেলা প্রদশথন
= ১২
* ১টি শরীরচচ থা
= ০৮
* খমৌরেক অভীক্ষা
= ০৫

রিষি িাংলা ১ম পত্র
প্রথম সামরিক পরীক্ষা:
গদ্য
ঃ পালানমৌ, খদনাপাওনা, িইপড়া, অভাগীর স্বগ,থ রনরীহ িাঙারল।
পদ্য
ঃ আমার সন্তান, কনপাতাক্ষ নদ, জীিন-সঙ্গীত, প্রাণ, অিিধূ।
সহপাঠ
ঃ উপন্যাস (এক তৃতীিাংশ), নাটনক (এক তৃতীিাংশ)।
রিতীি সামরিক পরীক্ষা:
গদ্য
ঃ আমা-অঃাঃটির খভপু, মানুষ মুহম্মদ (সা:), রনমগাছ, উনপরক্ষত শরির
উনিাধন, রশক্ষা ও মনুষ্যত্ব।
পদ্য
ঃ ঝণ থার গান, মানুষ, পরিজননী, বৃরষ্ট, আরম খকাননা আগন্তুক নই।
সহপাঠ
ঃ উপন্যাস (দুই তৃতীিাংশ), নাটনক (দুই তৃতীিাংশ)।
িারষ থক পরীক্ষা
গদ্য
ঃ মমতারদ, পিলা বিশাে, একাত্তনরর রদনগুরল, সারহনতযর রূপ-রীরত,
িাঙলা শব্দ।
পদ্য
ঃ খতামানক পাওিার জন্য খহ স্বাধীনতা, আমার পররচি, স্বাধীনতা এই শব্দটি
কীভানি আমানদর হনলা, সাহসী জননী িাংলা, খসই রদন এই মানঠ
সহপাঠ
ঃ উপন্যাস (অিরশষ্ট অংশ) * নাটনক (অিরশষ্ট অংশ)।
(প্রথম ও রিতীি পরীক্ষার পুনরানলাচনা)
প্রনের ধরণ ও মানিন্টন
৯টি সৃজনশীল প্রে থাকনি ৬টির উত্তর রদনত হনি ১০  ৬ = ৬০
িহু রনি থাচনী প্রে থাকনি

পাতা-১৬

পাতা-০১

১  ৪০ = ৪০
খমাটন = ১০০

রিষি: িাংলা ২ি পত্র
প্রথম সামরিক পরীক্ষা:
ব্যাকরণ ভাষা, িাংলা ব্যকরণ ও এর আনলাচয রিষি, ধ্বরনতত্ত্ব, ধ্বরনর পররিতথন, ণ-ত্ব রিধান ও ষ-ত্ব
রিধান, সরি, পুরুষ ও স্ত্রীিাচক শব্দ, রিরুি শব্দ, সংখ্যািাচক শব্দ, িচন, পদারেত শব্দ।
অনুনেদ রচনা চররত্র গঠননর উপাি, আমার রপ্রি সে, েনমর মর্ থাদা, গণরশক্ষা, গ্রীনের দুপুর,
রিদান-জীিনদান।
সারাংশ/ সারমমথ
১।

খকাথাি স্বগ থ খকাথাি নরক ----- কনড়র্র।

২।

তরুতনল িনস পান্থ ----- তরুর মনতান।

৩।

অপনরর জন্য তুরম ---- খগৌরনি খিাধ কনরন।

৪।

বদন্য র্রদ আনস,আসুক ----- দু হাত িাড়াস।
রকনস হি মর্ থাদা? ----- অিজ্ঞাি িলি-র্াও।

৫।

ভাি সম্প্রসারণ
১।

রশক্ষাই জারতর খমরুদন্ড।

২।

কীরতথমাননর মৃতুয নাই।

৩।

দুজথন রিিান হনলও পররতযাজয।

৪।

িনন্যরা িনন সুন্দর, রশশুরা মাতৃনকানড়।

প্ররতনিদন
১। ‘র্ানজটন একটি ভিািহ সমস্যা’- এই রশনরানানম একটি প্ররতনিদন বতরর কর।
২। ‘পররনিশ গত ভারসাম্য রক্ষাি চাই বৃক্ষনরাপন’ - এই রশনরানানম একটি প্ররতনিদন বতরর কর।
৩। সাপ্তারহক সারহতয ও সাংস্কৃরতক প্ররতনর্ারগতার িণ থনা রদনি একটি প্ররতনিদন বতরর কর।
পত্র/আনিদনপত্র
১।

িনধুর িািার মৃতুযনত সমনিদনা জারননি িন্ধুর রনকটন পত্র।

২।

একটি মমথারন্তক সড়ক দূর্ থটননার িণ থনা রদনি িন্ধুর রনকটন পত্র।

৩।

প্রসংশাপত্র খচনি প্রধান রশক্ষনকর রনকটন দরোস্ত।

৪।

খিাননর রিিাহ উপলনক্ষ ছুটি চারহিা প্রধান রশক্ষনকর রনকটন দরোস্ত।

প্রিি রচনা িাংলানদনশর ঋতু বিরচত্র, েনমর মর্ থাদা, একটি শীনতর সকাল,
অধ্যিসাি, ছাত্র জীিন।

পাতা-০২

রিষি: সাধারণ গরণত
প্রথম সামরিক পরীক্ষা:
িাস্তি সংখ্যা
খসটন ও ফাংশন
িীজগারণরতক রারশ
সূচক ও লাগররদম
খরো খকাণ, রত্রভুজ
রত্রনকাণরমরতক অনুপাত (৯.১)
অনুপাত, সদৃশতা ও প্ররতসমতা (১৪.১, ১৪.২)
পরররমরত (১৬.১)
রিতীি সামরিক পরীক্ষা:
এক চলকরিরশষ্ট সমীকরণ
ব্যিহাররক জযারমরতক
বৃত্ত ৮.১, ৮.২
রত্রনকাণরমরত অনুপাত ৯.২
খক্ষত্রফল সম্পরকথত উপপাদ্য ও সম্পাদ্য
িারষ থক পরীক্ষা:
পরররমরত ১৬.২
পররসংখ্যান ১৭ [প্রথম ও রিতীি সামরিক পরীক্ষার পুনরানলাচনা]
মানিন্টন
িীজগরণত : ৫০
* িাস্তি সংখ্যা খথনক ১টি প্রনের উত্তর রদনত হনি
১  ৫ = ০৫
* খসটন ও ফাংশন খথনক ১টি প্রনের উত্তর রদনত হনি
১  ৫ = ০৫
* িীজগারণরতক রারশ খথনক ৫টি প্রনের উত্তর রদনত হনি
৫  ৫ = ২৫
এিং উৎপাদক হনত ৩টি প্রনের উত্তর রদনত হনি
৩  ৩ = ০৯
* িাজগরণতীি অনুপাত ও সমানুপাত হনত ১টি উত্তর রদনত হনি ১  ৬ = ০৬
জযারমরত-৩০
* ২টি উপপানদ্যর উত্তর রদনত হনি
৬  ২ = ১২
* অনুশীলনী খথনক ২টি উত্তর রদনত হনি
২  ৪ = ০৮
* ১টি সম্পানদ্যর উত্তর রদনত হনি
১  ৫ = ০৫
* অনুশীলনীর সম্পাদ্য ১টি উত্তর রদনত হনি
১  ৫ = ০৫
রত্রনকাণরমরত-১২
* ৩টি প্রনের উত্তর রদনত হনি
৩  ৪ = ১২
পরররমরত-০৮
* ২টি প্রনের উত্তর রদনত হনি
২  ৪ = ০৮
খমাটন =
১০০

রিষি: িাংলানদশ ও রিশ্ব পররচি
প্রথম সামরিক পরীক্ষা
প্রথম অধ্যাি

ঃ

চতুথ থ অধ্যাি
সপ্তম অধ্যাি
একাদশ অধ্যাি
চতুদ থশ অধ্যাি

ঃ
ঃ
ঃ
ঃ

রিতীি সামরিক পরীক্ষা
রিতীি অধ্যাি
পঞ্চম অধ্যাি
অষ্টম অধ্যাি
িাদশ অধ্যাি
পঞ্চদশ অধ্যাি

ঃ
ঃ
ঃ
ঃ
ঃ

পূি থ িাংলার আনন্দালন ও জাতীিতািানদর
উত্থান (১৯৪৭ - ১৯৭০)
খসৌরজগৎ ও ভূমন্ডল
রাষ্ট্র, নাগররকতা ও আইন
জাতীি সম্পদ ও অথ থননরতক ব্যিস্থ্া
িাংলানদনশর সামারজক পররিতথন

স্বাধীন িাংলানদশ
িাংলানদনশর ভূপ্রকৃরত ও জলিায়ু
িাংলানদশ সরকানরর রিরভন্ন অঙ্গ ও প্রশাসন ব্যিস্থ্া

অথ থননরতক রনধ থারকসমূহ ও িাংলানদনশর অথ থনীরতর প্রকৃরত
িাংলানদনশর করতপি সামারজক সমস্যা ও

এর প্ররতকার রিধান
[প্রথম সামরিক পরীক্ষার পুনরানলাচনা।]
িারষ থক পরীক্ষা
তৃতীি অধ্যাি
ষষ্ঠ অধ্যাি
নিম অধ্যাি
দশম অধ্যাি
ত্রনিাদশ অধ্যাি

ঃ
িাংলানদনশর পররিার কাঠানমা ও সামারজকীকরণ
ঃ
িাংলানদনশর নদ-নদী ও প্রাকৃরতক সম্পদ
ঃ
িাংলানদনশর গণতন্ত্র ও রনি থাচন
ঃ
জারতসংর্ ও িাংলানদশ
ঃ
িাংলানদশ সরকানরর অথ থ ও ব্যাংক ব্যিস্থ্া
[প্রথম ও রিতীি সামরিক পরীক্ষার পুনরানলাচনা।]

মানিন্টন
সৃজনশীল প্রে ৯টি প্রনের মনধ্য ৬টির উত্তর রদনত হনি

৬  ১০ = ৬০

১  ১০ = ৪০
খমাটন =

িহুরনি থাচনী প্রে (৪০টি)
পাতা-১৪

১০০

রিতীি সামরিক পরীক্ষা:
ব্যাকরণ সমাস, উপসগ,থ অনুসগ,থ ধাতু, কৃৎপ্রতযনির রিস্তাররত আনলাচনা, তরিত প্রতযি, শনব্দর
খেরণরিভাগ, পদ প্রকরণ, রিিাপদ, কাল পুরুষ ও কানলর রিরশষ্ট প্রনিাগ, সমারপকা অসমারপকা
রিিার প্রনিাগ, িাংলা অনুজ্ঞা, রিিা-রিভরি।
অনুনেদ রচনা শীনতর সকাল, একতা, আমার রপ্রি করি, পররনিশ দূষণ, আন্তজথারতক মাতৃভাষা
রদিস, জীিনন রিজ্ঞাননর ব্যিহার, জ্ঞাননর ভান্ডার িই, আমার রপ্রি রশক্ষক।
সারাংশ/ সারমমথ:
১।
িাল্যকাল হইনতই ---- রনিনম িল লাভ কনর।
২। একদা রছল না জুতা ----- থানক কতক্ষণ।
৩। িসুমতী খকন তুরম ----- এনকিানরই ছানড়।
৪।
রনন্দুনকনর িারস আরম ----- তাহার কৃপাভনর।
৫। জীিননক সাথ থক ও সুন্দর --------- স্বাথ থক হইিা উঠনি।
৬। অতীতনক ভুনল র্াও --------- জীিন রননি িাঁচানত।
৭।
মানুনষর জীিননক --------- রণ আস্বাদন করা র্াি।
ভাি সম্প্রসারণ:
১।
পুষ্প আপনার জন্য খফানটন না।
২। আত্ম শরি অজথনই রশক্ষার উনেশ্য।
৩। খভানগ সুে নি, তযানগই প্রকৃত সুে?
৪।
গ্রন্থগত রিদ্যা আর পরহনস্ত ধন----------হনল প্রনিাজন।
৫। দু নের মত এত িড় পরশপাথর আর নাই।
৬। পররেম খসৌভানের প্রসূরত।
প্ররতনিদন:
১। সম্প্ররত খদনশ সড়ক দুর্ থটননা খিনড় র্াওিার কারণ ও প্ররতকানরর সুপাররশসহ একটি প্ররতনিদন রচনা কর।
২। ২১খশ খফব্রম্নিারর উপলনক্ষ একটি প্ররতনিদন বতরর কর।
৩। রনতযপ্রনিাজনীি দ্রনব্যর দাম বৃরি সম্পনকথ পরত্রকাি প্রকানশর রনরমনত্ত একটি প্ররতনিদন বতরর কর।
৪। যুিসমানজর বনরতক অিক্ষনির কারণ ও প্ররতকার রিষনি একটি প্ররতনিদন রচনা কর।
পত্র/আনিদনপত্র:
১।
খতামানদর এলাকাি ডাকর্র স্থ্াপননর প্রনিাজনীিতা মনমথ পরত্রকার সম্পাদনকর রনকটন পত্র রলে।
২। রশক্ষা সফনরর উপকাররতার িণ থনা রদনি িন্ধুর রনকটন পত্র।
৩। খতামার ভরিষ্যৎ জীিননর লক্ষয জারননি িন্ধুর রনকটন পত্র।
৪।
রশক্ষা সফনরর অনুমরত খচনি প্রধান রশক্ষনকর রনকটন দরোস্ত রলে।
৫। কশলারদ জারননি রপতার রনকটন পত্র রলে।
৬। খতামানদর এলাকাি একটি দাতব্য রচরকৎসালি প্রনিাজন মনমথ সম্পাদনকর রনকটন পত্র রলে।
৭।
পরীক্ষাি কৃরতত্ব প্রদশথননর জন্য িন্ধুনক অরভনন্দন জারননি পত্র।
প্রিি রচনা: সংিাদপত্র, রচরকৎসা খক্ষনত্র রিজ্ঞান, একটি কলনমর আত্মকারহনী, িষ থাি

িাংলানদশ।
১ম সামরিক পানঠর পুনরানলাচনা

িারষ থক পরীক্ষা:
ব্যাকরণ: সাধু ও চরলত, কারক ও রিভরি এিং সম্বি পদ ও সনম্বাদন পদ, িাকয প্রকরণ, শনব্দর
খর্ােতা রিকাশ ও িাগধারা, িাচয ও িাচয পররিতথন, উরি পররিতথন, র্রত িা খছদ-রচনের রলেন
খকৌশল, িানকযর খেরণরিভাগ, িাকয পদ-সংস্থ্াপনার িম।
অনুনেদ রচনা: আমার রপ্রি খেলা, িাংলা নিিষ থ, সতযিারদতা, িাংলানদনশর ফুল, প্রাতযরহক জীিনন
রিদুযৎ, খমািাইল খফান।
সারাংশ/ সারমমথ:
১।
বশশনি সদুপনদশ -------------------- না আরসনল রফনর?
২। সাথকথ জনম আমার -------------------- মুরদি নিন খশনষ।
৩। ভরিষ্যনত ভািনা ভািাই -------------------- একিার খভনি খদো উরচত।
৪।
মানুষ সৃরষ্টর খেষ্ঠ প্রাণী -------------------- উন্নিন আনিনন সক্ষম।
৫। জীিননর কল্যানণর জন্য -------------------- অসম্মান হি।
ভািসম্প্রসারণ:
১।
চররত্র মানুনষর অমূল্য সম্পদ।
২। পাপীনক নি, পাপনক ঘৃণা কর।
৩। স্পষ্টভাষী শত্রু রনি থাক রমত্র অনপক্ষা ভাল। ৪। সকনলর তনর সকনল আমরা ----- পনরর তনর।
প্ররতনিদন:
১।
হরতানলর কফল সম্পনকথ একটি প্ররতনিদন বতরর কর।
২। সাম্প্ররতক ভিািহ িন্যাি খতামার এলাকার ক্ষি-ক্ষরতর রিিরণ রদনি খজলা প্রশাসনকর রনকটন
একটি প্ররতনিদন বতরী কর।
৩। খতামার খদো একটি স্বাস্থ্যনকন্দ্র সম্পনকথ প্ররতনিদন রচনা কর।
পত্র/আনিদনপত্র:
১।
রিদ্যালনি খশষ রদননর মানরসক অিস্থ্া জারননি িন্ধুর রনকটন পত্র।
২। রিদ্যালনির রভতনর কযারন্টন স্থ্াপননর ব্যিস্থ্া করনত প্রধান রশক্ষনকর রনকটন দরোস্ত।
৩। এস,এস,রস পরীক্ষাথীনদর রিদাি উপলনক্ষ অরভনন্দন পত্র রলে।
৪।
রিদুযৎ রিভ্রানটনর আশু প্ররতকার খচনি সংিাদপনত্র প্রকানশর জন্য সম্পাদনকর রনকটন পত্র রলে।
রচনা: ১) জননসিা ২) কৃরষকানজ রিজ্ঞান ৩) সমনির মূল্য ৪) স্বনদশ খপ্রম।
১ম ও ২ি সামরিক পানঠর পুনরানলাচনা
মানিন্টন: িহুরনি থাচনী প্রে: ৪০ নম্বর/রচনামূলক প্রে: ৬০ নম্বর। (ব্যাকরণ অংশ এিং রনরমথত অংনশর
খকিল িাগধারা, িাকয সংনকাচন ও প্রিাদ-প্রিচন অংশ)।
১৪০ = ৪০
১।
অনুনেদ রচনা (২টি প্রে খথনক ১টি)
০৫
২। পত্র/দরোস্ত/মানপত্র/পরত্রকাি প্রকানশর জনন্য রচঠি (২টি প্রে খথনক ১টি)
০৫
৩। সারাংশ িা সারমমথ (২টি প্রে খথনক ১টি)
১০
৪।
ভািসম্প্রসারণ (২টি প্রে খথনক ১টি)
১০
৫। প্ররতনিদন প্রণিন (২টি প্রে খথনক ১টি)
১০
৬। প্রিি/রচনা রলেন (৩টি প্রে খথনক ১টি)
২০
পাতা-০৪

রিতীি সামরিক পরীক্ষা
রিতীি অধ্যাি ঃ িনািন
প্রথম পররনেদ
ঃ
িন পরররচরত ও িন রিরধ
রিতীি পররনেদ
ঃ
িন নাসাথ রর
তৃতীি পররনেদ
ঃ
িনািন
চতুথ থ পররনেদ
ঃ
বৃক্ষ কতথন ও সংরক্ষণ
তৃতীি অধ্যাি ঃ মাছ চাষ
প্রথম পররনেদ
ঃ
মৎস্য সম্পদ
রিতীি পররনেদ
ঃ
পুকনর মাছ চাষ
তৃতীি পররনেদ
ঃ
রচংরড় চাষ
চতুথ থ পররনেদ
ঃ
মানছর খরাগ ও প্ররতকার
পঞ্চম পররনেদ
ঃ
মাছ প্ররিিাজাতকরণ
চতুথ থ অধ্যাি ঃ গৃহপারলত পারে পালন
প্রথম পররনেদ
ঃ
হাঁস-মুররগর িাচ্চা উৎপাদন
রিতীি পররনেদ
ঃ
মুররগ পালন
তৃতীি পররনেদ
ঃ
পুকনর হাঁস, মুররগ, মাছ এর সমরিত চাষ
চতুথ থ পররনেদ
ঃ
হাঁস-মুররগর োমার স্থ্াপন।
পঞ্চম পররনেদ
ঃ
হাঁস-মুররগর োদ্য
ষষ্ঠ পররনেদ
ঃ
হাঁস-মুররগর খরাগ ও প্ররতকার
[প্রথম সামরিক পরীক্ষার পুনরানলাচনা।]
িারষ থক পরীক্ষা
পঞ্চম অধ্যাি গৃহপারলত পশু পালন
প্রথম পররনেদ
ঃ
গিারদপশুর জাত উন্নিন
রিতীি পররনেদ
ঃ
পাররিাররক দুগ্ধ োমার স্থ্াপন
তৃতীি পররনেদ
ঃ
গারভর দুধ খদাহন
চতুথ থ পররনেদ
ঃ
পাররিাররক ছাগল পালন
পঞ্চম পররনেদ
ঃ
গিারদ পশুর খরাগ
[প্রথম ও রিতীি সামরিক পরীক্ষার পুনরানলাচনা।]
মানিন্টন
সৃজনশীল (৯টির মনধ্য ৬টি)
১০  ৬ = ৬০
িহু রনি থাচনী (৪০টি)
১  ৪০ = ৪০
খমাটন =
১০০

রিষি: উচ্চতর গরণত
প্রথম সামরিক পরীক্ষা
খসটন ও ফাংশন
িীজগারণরতক রারশ
জযারমরত: উপপাদ্য ৩.১ খথনক ৩.৫।
রত্রনকাণরমরত ৮.১।
সমতলীি খভক্টর
সূচক ও লগাররদম ফাংশন
রিতীি সামরিক পরীক্ষা
জযারমরত ৩.৬ খথনক ৩.৯।
জযারমরত অনু: ৩.১, ৩.২।
জযারমরতক অংকন।
সমীকরণ।
রত্রনকাণরমরত ৮.২।
র্ন জযারমরত। [প্রথম সামরিক পরীক্ষার পুনরানলাচনা।]
িারষ থক পরীক্ষা
প্রথম ও রিতীিসামরিক পরীক্ষার পুনরানলাচনা।
রিষি: কৃরষ রশক্ষা
প্রথম সামরিক পরীক্ষা
প্রথম অধ্যাি ঃ মাঠ ফসল ও উদ্যান ফসল।
প্রথম পররনেদ
ঃ
কৃরষ জলিায়ু
রিতীি পররনেদ
ঃ
মাটি
তৃতীি পররনেদ
ঃ
মাটি উি থরতা ও ভূরম ক্ষি
চতুথ থ পররনেদ
ঃ
উরিনদর পুরষ্ট উপাদান
পঞ্চম পররনেদ
ঃ
িীজ
ষষ্ঠ পররনেদ
ঃ
কৃরষ র্ন্ত্রপারত ও খসচ
সপ্তম পররনেদ
ঃ
শস্য সংরক্ষণ
অষ্টম পররনেদ
ঃ
ফসল চাষ
পাতা-১২

Subject: English 1st Paper
First Term Examination:
Text Book:
Unit – 1 : Good Citizens
Unit – 2 : Pastime
Unit – 3 : Events and festivals
Unit – 4 : Are we aware?
Unit – 5 : Climate change
Writing test items:
* Writing paragraph by answering questions:
a) School Magazine, b) Tree Plantation, c) Traffic Jam, d) Your Newspaper,
e) Environment Pollution
Completing Story:
a)
Bayazid and his mother _____. b) The old man and his three sons _____.
c)
A greedy farmer and the golden goose ____. d) A liar cowboy _____.
e)
Robert Bruce and the spider _____.
Writing an E-mail:
a)
to return your book ___________.
b)
to help you by sending a suggestion on this subject ___________.
c)
on your new address to inform your friends ___________.
d)
to your cousin informing him of the outing you have enjoyed recently __.
e)
to inform your friend of the natural beauty of Bangladesh.
f)
send him congratulations by using e-mail.
Describing graphs and charts:
* Class standard/text base
Writing dialogue:
a)
You and your friend regarding your future plan after the publication of the result.
b)
You and the manager about the way of opening a bank account.
c)
You and your friend to eradicate the illiteracy problem from Bangladesh.
d)
You and your friend about city life and village life.
e)
You and your friend about the importance of learning English.
f)
You and your friend about the necessity of planting trees.

Second Term Examination: Text Book:
Unit – 8 : World heritage
Unit – 9 : Unconventional jobs
Unit – 10 : Dreams Unit – 11 : Renewable energy Unit – 12 : Roots
Writing test items:
* Writing paragraph by answering questions:
a) School library b) A tea stall c) Load-shedding d) 21st February e)
Deforestation f) A day labourer g) Women’s contribution to the development.
Completing Story:
a)
Hare and tortoise ____.
b) A wolf and a lamb ____.
c)
An honest wood cutter ____.
d) A mouse and a lion.
e)
Look before you leap ____.
f) An honest rickshaw puller ____.
f)
Who will bell the cat ____.
Writing an E-mail:
a)
to attend the marriage ceremony of your elder sister.
b)
to your friend thanking him for the hospitality ____.
c)
to someone important for the testimonial ____.
d)
to the manager of the travel company to cancel the ticket that was booked for you ____.
e)
to your friend telling him how you have enjoyed your picnic.
f)
about your recent visit to a historical place.
Describing graphs and charts:
* Class standard/text base
Writing dialogue:
a)
You and your younger brother on his brilliant success in the examination
b)
You and a book seller about buying a book.
c)
Between you and the doctor.
d)
You and your friend about the necessity of reading newspaper.
e)
You and your brother/friend about the benefit of early rising.
f)
You and your friend about load-shedding.
Annual Examination: Text Book:
Unit – 6 : Our neighbours
Unit – 7 : People who stand out
Unit – 13 : Media and e-communications
Unit – 14 : Pleasure and ourpose
Writing test items:
* Writing paragraph by answering questions:
a) A book fair you visited b) A street Hawker c) A day labourer d) Women’s
contribution to the development e) A railway station.
Completing Story:
a)
A pied piper ____.
b) A friend in need is a friend ____.
c)
An honest rickshaw puller. d) Who will bell the cat ____.
e)
Dividing the bread ____.
Writing an E-mail:
As same as the 1st and 2nd terms.
Describing graphs and charts:
* Class standard/text base
Writing dialogue:
As same as the 1st and 2nd terms.

পাতা-০৬

রিষি: জীি রিজ্ঞান
প্রথম সামরিক পরীক্ষা
প্রথম অধ্যাি ঃ জীিন পাঠ
রিতীি অধ্যাি ঃ জীিনকাষ ও টিসুয
তৃতীি অধ্যাি ঃ খকাষ রিভাজন
রিতীি সামরিক পরীক্ষা
চতুথ থ অধ্যাি জীিনী শরি
পঞ্চম অধ্যাি োদ্য, পুরষ্ট এিং পররপাক
[প্রথম সামরিক পরীক্ষার পুনরানলাচনা।]
িারষ থক পরীক্ষা
ষষ্ঠ অধ্যাি জীনি পররিহন
সপ্তম অধ্যাি ঃ োসীি রিরনমি
অষ্টম অধ্যাি ঃ মানি খরচন
[প্রথম ও রিতীি সামরিক পরীক্ষার পুনরানলাচনা।]
মানিন্টন
সৃজনশীল (৯টির মনধ্য ৬টি)
১০  ৬ = ৬০
িহু রনি থাচনী (৪০টি)
১  ৪০ = ৪০
খমাটন =
১০০
রিষি: চারু ও কারুকলা
প্রথম সামরিক পরীক্ষা
প্রথম অধ্যাি ঃ রশল্পকলা
রিতীি অধ্যাি ঃ খদশ-রিনদনশর উনিেনর্াে রশল্পী ও রশল্পকমথ
তৃতীি অধ্যাি ঃ িাঙারল খলাকজীিনন চারু ও কারুকলা
রিতীি সামরিক পরীক্ষা
চতুথ থ অধ্যাি আঁকনত হনল জাননত হনি
পঞ্চম অধ্যাি ব্যিহাররক রশল্পকলা
ষষ্ঠ অধ্যাি িাস্তি ও স্মৃরত খথনক অনুশীলন।
[প্রথম সামরিক পরীক্ষার পুনরানলাচনা।]
িারষ থক পরীক্ষা
সপ্তম অধ্যাি ঃ কারুকলা
[প্রথম ও রিতীি সামরিক পরীক্ষার পুনরানলাচনা।]

রিষি: রসািন
প্রথম সামরিক পরীক্ষা
অধ্যাি  ১ঃ রসািননর ধারণা
অধ্যাি  ২ ঃ পদানথ থর অিস্থ্া
অধ্যাি  ৩ ঃ পদানথরথ গঠন
অধ্যাি  ৪ ঃ পদানথ থর সাররণ

রিতীি সামরিক পরীক্ষা
অধ্যাি  ৫ঃ রাসািরনক িিন
অধ্যাি  ৬ঃ খমৌনলর ধারণা ও রাসািরনক গণনা
অধ্যাি  ৭ ঃ রাসািরনক রিরিিা
[প্রথম সামরিক পরীক্ষার পুনরানলাচনা।]
িারষ থক পরীক্ষা
অধ্যাি  ৮ঃ রসািন ও শরি
অধ্যাি  ৯ ঃ এরসড-ক্ষার সমতা
অধ্যাি  ১০ ঃ েরনজ সম্পদ ধাতু-অধাতু
[প্রথম ও রিতীি সামরিক পরীক্ষার পুনরানলাচনা।]
মানিন্টন
সৃজনশীল (৯টির মনধ্য ৬টি)

১০  ৬ = ৬০

িহু রনি থাচনী (৪০টি)

১  ৪০ = ৪০
খমাটন =

পাতা-১০

১০০

Second Term Examination:

Marks Distribution:
* Reading text (Unseen passage) Ques. 1 – 3
1.
Multiple choice ques
2.
Answering questions
3.
Summarizing
* Reading test (Unseen passage) Ques. 4 & 5
4.
Information transfer
5.
Gap filling without clues
6.
Matching
7.
Rearranging
Writing – 50:
8.
Paragraph
9.
Completing story
10. Describing graphs/charts
11. Informal letters
12. Dialogue writing

1  7 = 07
2  5 = 10
= 10
= 05
= 05
= 05
= 08
= 10
= 10
= 10
= 10
= 10
Total Marks = 100

Sub- English 2nd Paper
First Term Examination:
Part-A : (Grammar)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fill in the gaps with clues (Preposition, articles, parts of speech)
Substitution table
Right form of verbs
Narrative style (direct to indirect)
Changing sentences (Change of voice) sentence patterns degree)
Completing Sentences (Using conditions, infinitive, gerund, participle)
Use of suffix and prefix
Tag questions
9. Sentence connectors
10. Punctuation
Part-B : (Composition)
11. CV Writing: Practiced in Class.
12. Formal letter writing:
a)
To the Headmaster for a seat in the school hostel.
b)
for a transfer certificate.
c)
to set up a canteen in the school campus.
d)
for a study tour.
e)
for a half holiday.
f)
to set up a computer club.
Or. E-mail Writing: Practiced in class.
13. Paragraph Writing: a) A book fair you visited b) A rainy day c) An ideal
student d) A bus stand e) A street hawker.
14. Composition Writing: a) Early rising b) Blessings of science c) Child
Labour d) Your daily life e) The person you like most.

Part-A : (Grammar)
As same as the 1st term examination.
Part-B : (Composition)
11. CV Writing: Practiced in Class.
12. Formal letter writing:
a)
To the Headmaster for a testimonial.
b)
To Chairman for the construction of abridge over a canal in your locality.
c)
To Chairman for relief goods for the flood affected area.
d)
To the Headmaster for opening a debating club/English language club.
e)
To the Headmaster for a seat in the school hostel.
f)
To the Headmaster to increase common room facilities.
Or. E-mail Writing: Practiced in class.
13. Paragraph Writing: a) Load-shedding b) Tree plantation c) Traffic Jam
d) A day labourer e) A winter morning.
14. Composition Writing: a) Computer b) Your favourite game c) Your
future plan d) Duties of a student e) Newspaper.
Annual Examination:
Part-A : (Grammar)
As same as the 1st and 2nd term examination.
Part-B : (Composition)
11. CV Writing: Practiced in Class.
12. Formal letter writing: Practiced in Class.
Or. E-mail Writing: Practiced in class.
13. Paragraph Writing: a) A moonlit night b) A post man c) Railway station
d) Deforestation e) Physical Exercise.
14. Composition Writing: a) A Journey by boat/train b) Your hobby c) Visit
to a place of historical interest d) Book fair e) Your school magazine f) A
memorable day in your life.
Marks Distribution for all terms
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gaps with clues (Preposition, articles, parts of speech)
Gaps without clues (Preposition, articles, parts of speech)
Substitution table
Right form of verbs
Narrative style
Changing sentences
Completing Sentences
Using suffix and prefix
Tag questions
Sentence connectors
Punctuation
CV Writing
Formal letter/E-mail
Paragraph Writing:
Composition Writing:

0.5  10 = 05
0.5  10 = 05
1  5 = 05
0.5  10 = 05
= 05
1  10 = 10
1  5 = 05
0.5  10 = 05
1  5 = 05
1  5 = 05
= 05
= 08
= 10
= 10
= 12
Total = 100

পাতা-০৮

রিষি: পদাথ থ রিজ্ঞান
প্রথম সামরিক পরীক্ষা
অধ্যাি  ১ঃ খভৌত রারশ ও পররমাপ
অধ্যাি  ২ ঃ গরত
অধ্যাি  ৩ ঃ িল
অধ্যাি  ৪ ঃ কাজ, ক্ষমতা ও শরি।
রিতীি সামরিক পরীক্ষা
অধ্যাি  ৫ঃ
অধ্যাি  ৬ ঃ
অধ্যাি  ৭ ঃ
অধ্যাি  ৮ ঃ

পদানথ থর অিস্থ্া ও চাপ
িস্ত্ত্তর উপর তানপর প্রভাি
তরঙ্গ ও শব্দ
আনলার প্ররতফলন
[প্রথম সামরিক পরীক্ষার পুনরানলাচনা।]

িারষ থক পরীক্ষা
অধ্যাি  ৯ঃ আনলার প্ররতসরণ
অধ্যাি  ১০ ঃ রস্থ্র তরড়ৎ
অধ্যাি  ১১ ঃ চল তরড়ৎ
[প্রথম ও রিতীি সামরিক পরীক্ষার পুনরানলাচনা।]
মানিন্টন
সৃজনশীল (৯টির মনধ্য ৬টি)
১০  ৬ = ৬০
িহু রনি থাচনী (৪০টি)
১  ৪০ = ৪০
খমাটন =
১০০

-: সূরচপত্র :ি/নং

িইনির নাম
মাধ্যরমক িাংলা সারহতয

০১। িাংলা সহপাঠ

িাংলা ভাষার ব্যাকরণ

০২। রচনা সম্ভার
For Today
০৩। English
English Rapid
০৪। English Composition & Grammar
০৫। গরণত
০৬। িাংলানদশ ও রিশ্ব পররচি
০৭। পদাথ থ
০৮। কৃরষ রশক্ষা
০৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।

রিষি

পূণ থমান

িাংলা

১০০

ব্যাকরণ

১০০

ইংনররজ ১০০
গ্রামার
১০০
অংক
১০০
সমাজ
১০০
পদাথ থ ১০০
কৃরষ
১০০
শা
শারীররক রশক্ষা ও স্বাস্থ্য
১০০
রশক্ষা
রসািন
রসািন ১০০
জীি রিজ্ঞান
জীি
১০০
ইসলাম ও রহন্দু ধমথ বনরতক রশক্ষা
ইস ধমথ ১০০
উচ্চতর গরণত
উচ্চতর ১০০
করম্পউটনার
কম্প
১০০
সি থনমাটন নম্বর = ১৪০০

-: ফলাফল প্রকানশর রনিম :সাপ্তারহক, সামরিক/পারি থক, িারষ থক এিং খমাটন
উপরস্থ্রতর রভরত্তনত প্রাপ্ত নম্বর ও িাড়ীর কানজর উপর
প্রাপ্ত নম্বর গড় কররিা চুড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হি।
প্রনতযকটি পরীক্ষা সমান গুরুত্ব িহন কনর।

