রয়্যাল ররসিডেসিয়্াল স্কুল
সিডলবাি-২০১৪
রেসি: ৬ষ্ঠ
সবষয়্ঃ বাাংলা ১ম পত্র
প্রথম িামসয়্ক পরীক্াঃ
গদ্াাংশ
ঃঃ রাঁসি ভ্রমি, সমনু, লাল গরুটা, র ালপাড়।
পদ্াাংশ
ঃঃ জন্মভূসম, সুখ, মানুষ জাস , সিডে ফুল।
আনন্দ পাঠ
ঃঃ আয়্না, জাদুকর, ঋি পসরডশাধ, রাখাডলর বুসি।
সি ীয়্ িামসয়্ক পরীক্াঃ
গদ্াাংশ
ঃঃ অমর একুডশ, আকাশ, মাদার র ডরিা।
পদ্াাংশ
ঃঃ িভা, মুসজব, বাঁিড দাও।
আনন্দ পাঠ
ঃঃ বালডকর ি া, কাডঠর পা, সিন্তাশীল।
[ ১ম িামসয়্ক পরীক্ার সনব বাসি সবষয়্িমূহ]
বাসষ বক পরীক্াঃ
গদ্াাংশ
ঃঃ ক কাল ধডর, ক সদডক ক কাসরগর।
পদ্াাংশ
ঃঃ পাসখর কাডে ফুডলর কাডে, ফাগুন মাি।
আনন্দ পাঠ
ঃঃ অবাক জলপান, রসুডলর রদডশ, ওসকাং মিসজডদ ঈডদর জামায়্া ,
আসম ও আইিসিম অলা
[১ম ও ২য়্ িামসয়্ডকর সনব বাসি সবিয়্িমূহ]
মানবন্টনঃ
সৃজনশীল প্রশ্ন (৯টি থাকডব ৬টির উত্তর সদড হডব)

১৪০ =
রমাট =

বহুসনব বািনী প্রশ্ন (৪০টি)

পা া-১৬

১০৬ =

পা া-০১

৬০
৪০
১০০

সবষয়্ঃ বাাংলা ২য়্ পত্র
১ম িামসয়্ক পরীক্াঃ
১।
ব্যাকরি অাংশঃ ব্যাকরি, ভাষা, ধ্বসন, বি ব প্রকরি, শব্দ, প্রকৃস ও প্র যয়্,
নত্ব-সবধান ও ষত্ব সবধান।
২।
ভাব-িম্প্রিারিঃ
ক) ইচ্ছা থাকডল উপায়্ হয়্
খ) িকিক করডলই রিানা হয়্ না
গ) পসরেম রিৌভাডের প্রসূস
৩। িারমমবঃ
ক) সবপডদ রমাডর রক্া কর
-------- সনডজর মডন না রেন মাসনশয়্।
খ) মহাজ্ঞানী মহাজন রে পডথ কডর গমন
-------- সনজ সনজ কাডজ।
গ) িব িাধডনর বড় িাধক
-------- চুি ব হউক িবার অহাংকার।
িারাাংশঃ
ক) মুডখ অডনডকই টাকা তুচ্ছ,
-------- জগড টাকারই রখলা।
খ) অপডরর জন্য তুসম প্রাি
-------- রগৌরব রবাধ কডরন।
গ) রিাধ মানুডষর পরম শত্রু
-------- সরপু রিাডধর ন্যায়্ কৃ কাে ব হয়্ না।
৪।
অনুডচ্ছদ:
ক) িকালডবলা
খ) শীড র সপঠা
গ) ঘডরর িামডনর রাস্তা
ঘ) একটি পুডরাডনা বটগাে
৫। পত্রসলখনঃ
ক) সপ ার কাডে টাকা রিডয়্ পত্র
খ) রবাডনর সবডয়্ উপলডক্ বন্ধুডক আমন্ত্রি।
গ) বনডভাজডনর আমন্ত্রি জাসনডয়্ বন্ধুর সনকট পত্র।
দরখাস্ত/আডবদনপত্রঃ
ক) সবনা রব ডন পড়ার সুডোগ রিডয়্ প্রধান সশক্ডকর সনকট আডবদন।
খ) অসুস্থ ার জন্য দুই সদডনর ছুটি রিডয়্ প্রধান সশক্ডকর সনকট আডবদন।
৬।

গ) বড় রবাডনর সববাহ উপলডক্ স ন সদডনর ছুটি রিডয়্ প্রধান সশক্ডকর সনকট আডবদন পত্র।
ব , গ) রনৌকা ভ্রমি,
রিনাঃ ক) বষ বাকাল খ) মা া-সপ ার প্রস ক ব্য
ঘ) দদনসন্দন জীবডন সবজ্ঞান, ে) েডমর মে বাদা।

পা া-০২

সবষয়্ঃ কমব ও জীবনমুখী সশক্া
পূি বমানঃ ৩০
কডমবই আনন্দ
আত্মমে বাদার ধারিা
কাডজর রক্ডত্র আত্মমে বাদা ও আত্মমে বাদার গল্প
আত্মসবশ্বাি
আত্মসবশ্বািী মানুডষর গল্প রজডন এডিা আত্মসবশ্বািী হই
সৃজনশীল ার ধারিা
কাডজর রক্ডত্র সৃজনশীল া
কডয়্কজন সৃজনশীল মানুডষর গল্প ও কাসয়্ক েডমর পসরিয়্
কাসয়্ক েম ও এর অনুশীলন
রমধা েম
রমধােম ও এর অনুশীলন
পূি বমানঃ ৩০
ঃঃ আমাডদর প্রডয়্াজনীয়্ কাজ
ঃঃ প্রা যসহক জীবডন সনডজর সকছু কাজ
ঃঃ সনডজর কাজ সনডজই করব
ঃঃ সনডজর কাজ সনডজই করব
ঃঃ কাডজ িফল হব
ঃঃ প্রা যসহক জীবডন পাসরবাসরক কাজ
ঃঃ প্রা যসহক জীবডনর িব কাজই সক পসরবাডরর িদস্যরা কডরন?
[১ম িামসয়্ক পরীক্ার পুনরাডলািনা]
বাসষ বক পরীক্াঃ
পূি বমানঃ ৩০
তৃ ীয়্ অধ্যায়্
ঃঃ সশক্ার িাফল্য
পাঠ  ৪৩ - ৪৫
ঃঃ সশক্াডক্ডত্র িাফল্য লাডভর প্রডয়্াজনীয়্ গুিাবসল
পাঠ  ৪৬ - ৫৩
ঃঃ সশক্ায়্ িাফল্য লাডভর উপায়্
পাঠ  ৫৪ - ৫৫
ঃঃ সশক্ার মাধ্যডম খ্যাস মান হডয়্ ওঠার গল্প
পাঠ  ৫৬ - ৭০
ঃঃ সশক্াডক্ডত্র িফল অদম্য রমধাবী
মানবন্টনঃ ( থ্য ও রোগাডোগ প্রযুসি)
দনব্যবসিক প্রশ্নটি ২৫টি
২৫  ১ = ২৫
পা া-১৫
ব্যবহাসরক
= ২৫
কমব ও জীবনমুখী সশক্া
দনব্যবসিক প্রশ্নটি ২৫টি
২৫  ১ = ২৫
ব্যবহাসরক
= ২৫
রমাট = ১০০
১ম িামসয়্ক পরীক্াঃ
প্রথম অধ্যায়্
পাঠ  ১
পাঠ  ২ ও ৪
পাঠ  ৫
পাঠ  ৬ ও ৮
পাঠ  ৯
পাঠ  ১০
পাঠ  ১১ ও ১২
পাঠ  ১৩ - ২৫
পাঠ  ২৬
পাঠ  ২৭ - ৩১
২য়্ িামসয়্ক পরীক্াঃ
সি ীয়্ অধ্যায়্
পাঠ  ৩২ ও ৩৩
পাঠ  ৩৪
পাঠ  ৩৫
পাঠ  ৩৬
পাঠ  ৩৭ ও ৩৮
পাঠ  ৩৯ - ৪২

ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ

সবষয়্ঃ থ্য ও রোগাডোগ প্রযুসি
১ম িামসয়্ক পরীক্াঃ
প্রথম অধ্যায়্
পাঠ  ১
পাঠ  ২
পাঠ  ৩
পাঠ  ৪
পাঠ  ৫
পাঠ  ৬, ৭ ও ৮
২য়্ িামসয়্ক পরীক্াঃ
সি ীয়্ অধ্যায়্
পাঠ  ১
পাঠ  ২
পাঠ  ৩
পাঠ  ৪
পাঠ  ৫
পাঠ  ৬, ৭, ৮ ও ৯
তৃ ীয়্ অধ্যায়্
পাঠ  ১
পাঠ  ২
পাঠ  ৩
পাঠ  ৪ ও ৫

ঃঃ থ্য ও রোগাডোগ প্রযুসি পসরসিস
ঃঃ থ্য ও রোগাডোগ প্রযুসির ধারিা
ঃঃ থ্য ও রোগাডোগ প্রযুসির ধারিা
ঃঃ উপাত্ত ও থ্য
ঃঃ থ্য ও রোগাডোগ প্রযুসির ব্যবহার
ঃঃ থ্য ও রোগাডোগ প্রযুসির ব্যবহার
ঃঃ থ্য ও রোগাডোগ প্রযুসির গুরুত্ব
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ

থ্য ও রোগাডোগ প্রযুসির িাংসিষ্ট েন্ত্রপাস
থ্য ও রোগাডোগ প্রযুসি িাংসিষ্ট েন্ত্রপাস ; কসিউটার
কসিউটার কসিউটার রখলা
ইনপুট সেভাইি
রমডমাসর ও রটাডরজ সেভাইি
প্রডিির

ঃঃ থ্য ও রোগাডোগ প্রযুসির সনরাপদ ব্যবহার
ঃঃ থ্য ও রোগাডোগ প্রযুসির সনরাপদ ব্যবহার
ঃঃ আইসিটি েন্ত্রপাস রক্িাডবক্ি
ঃঃ িফটওয়্যার রক্িাডবক্ি
ঃঃ আইসিটি ব্যবহাডরর স্বাস্থয ঝসুঁ ক ও ব্যবহাডরর ি কব া
[প্রথম িামসয়্ক পরীক্ার পুনরাডলািনা]

বাসষ বক পরীক্াঃ

িতুথ ব অধ্যায়্
ঃঃ ওয়্াে ব প্রডিসিাং
পাঠ  ১
ঃঃ ওয়্াে ব প্রডিির
পাঠ  ২
ঃঃ থ্য ও রোগাডোগ প্রযুসিড ওয়্াে ব প্রডিিডরর গুরুত্ব
পাঠ  ৩ রথডক ২৮ ঃঃ ওয়্ােব প্রডিির ব্যবহার কডর নতুন ফাইল রখালা ও রলখা
পঞ্চম অধ্যায়্
ঃঃ ইন্টারডনট পসরসিস
পাঠ  ১
ঃঃ ইন্টারডনট
পাঠ  ২ ও ৩
ঃঃ ইন্টারডনট িাংডোগ ও রনটওয়্াকব রনটওয়্াকব রখলা
পাঠ  ৪
ঃঃ ওডয়্বিাইট
পাঠ  ৫ রথডক ২০ ঃঃ ওডয়্ব ব্রাউজার ও িাি ব ইসিন
[এোড়া প্রথম ও সি ীয়্ িামসয়্ক পরীক্ার পুনরাডলািনা]
পা া-১৪

২য়্ িামসয়্ক পরীক্াঃ
১।
ব্যাকরি অাংশঃ পদ, বিন, পুরুষ, সলঙ্গ, কারক, সবভসি, উপিগ,ব অনুিগ,ব ধাতু, সিয়্ার কাল, সিরুসি শব্দ।
২।
ভাব িম্প্রিারিঃ
ক) িকডলর ডর িকডল আমরা
প্রড যডক রমারা পডরর ডর।
খ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকিা সবন্দু সবন্দু জল।
গডড় র াডল মহাডদশ, িাগর অ ল।
গ) জীডব রপ্রম কডর রেই জন
রিই জন রিসবডে ঈশ্বর।
৩। িারমমবঃ
ক) বহুসদন ধডর বহু রিাশ দূডর
-------- একটি সশসশর সবন্দু।
খ) বসুমস , রকন তুসম এ ই কৃপিা?
-------- াড এডকবাডরই োডড়।’’
গ) দশশডব িদুপডদশ োহার না ররাডি
-------- রী না আসিডল সফডর।
িারাাংশঃ
ক) তুসম জীবনডক িাথ বক ও সুন্দর কসরড
-------- িাথ বক ও সুন্দর হইয়্া উঠিডব।
খ) ধডন সক মানুষ বড় হয়্? ধডনর মানুষ
-------- সবমল কর ও িরলড ।
গ) োহারা স্বয়্াং রিষ্টা কডরন
-------- উন্নস লাভ কসরড পাডর না।
৪।
অনুডচ্ছদঃ
K)একটি পুডরাডনা বটগাে
খ) বৃক্ডরাপি
গ) মাতৃভাষা
৫। পত্র সলখনঃ
ক) র ামার রদখা সবজ্ঞান রমলার বি বনা সদডয়্ বন্ধুর কাডে একটি পত্র সলখ।
খ) পরীক্ার প্রস্ত্ত্তস জাসনডয়্ বাবার কাডে একটি পত্র রলখ।
গ) র ামার মা ার অসুস্থ ার কথা জাসনডয়্ র ামার বাবার সনকট পত্র সলখ।
দরখাস্তঃ
ক) িকাল রবলা স্কুল রিডয়্ প্রধান সশক্ডকর সনকট আডবদনপত্র সলখ।
খ) নতুন সবদ্ালডয়্ ৬ষ্ঠ রেিীড ভস ব হওয়্ার অনুমস রিডয়্ প্রধান সশক্ডকর সনকট একটি আডবদন পত্র সলখ।
গ) অধ বসদডনর ছুটির প্রাথ বনা জাসনডয়্ প্রধান সশক্ডকর সনকট দরখাস্ত সলখ।
৬। রিনাঃ
ক) আমার সপ্রয়্ কসব খ) পাট গ) িমডয়্র মূল্য ঘ) সবশ্বকাপ সিডকট
[১ম িামসয়্ডকর সনব বাসি সবিয়্িমূহ]
বাসষ বক পরীক্াঃ
১।
ব্যাকরি অাংশঃ বাকয, সবরামসিহ্ন, প্রস শব্দ, িমাি, িডমাচ্চাসর শব্দ, সবপরী শব্দ, একই শডব্দর সবসভন্নাডথ ব
প্রডয়্াগ, বাগধারা, প্রবাদ প্রবিন, বাকয িাংডকািন।
২।
ভাব-িম্প্রিারিঃ
ক) রলাডভ পাপ পাডপ মৃতুয। খ) অথ বই অনডথ বর মূল।
গ) নদীর এপাডর কডহ োসড়য়্া সনঃশ্বাি
-------- সবশ্বাি।’’
৩। িারমমবঃ
ক) নদী কভু পান নাসহ কডর
-------- শুধু পরসহ ডর।
খ) আমার একার সুখ, সুখ নডহ ভাই
-------- এ জীবন সুমধুর কসর।
পা া-০৩

৪।
৫।

৬।

গ) সির সুখী জন ভ্রডম সক কখন
-------- বুসিড ো না।
িারাাংশঃ
ক) রুপার িামি মুডখ সনডয়্
--------দবরাডস্যর স্থান রনই।
খ) মানুডষর সুন্দর মুখ রদডখ
-------- পরাসজ করা িম্ভব নয়্।
গ) িময়্ ও ররা কাডরা জডন্য
-------- সফডর আডি না।
অনুডচ্ছদ:
ক) েসব আঁকা খ) রফসরওয়্ালা গ) শীড র িকাল ঘ) স্কুল লাইডব্রসর
পত্রসলখনঃ
ক) একটি দূঘ বটনার বি বনা সদডয়্ বন্ধুর সনকট পত্র
খ) র ামার সবদ্ালডয়্র বি বনা সদডয়্ বন্ধুর সনকট পত্র
গ) র ামার ভসবষ্যৎ জীবডনর লক্য জাসনডয়্ সপ ার সনকট একখানা পত্র সলখ।
দরখাস্ত/আডবদনপত্রঃ
ক) সবলডে সফ সদবার জন্য জসরমানা মাফ রিডয়্ প্রধান সশক্ডকর সনকট দরখাস্ত
খ) প্রধান সশক্ডকর সনকট প্রস ডোসগ ামূলক ফুটবল রখলার জন্য একটি আডবদনপত্র
রিনাঃ ক) কাগজ খ) অধ্যবিায়্ গ) কসিউটার ঘ) বাাংলাডদডশর ষড়ঋতু।
[১ম ও ২য়্ িামসয়্ডকর সনব বাসি সবিয়্িমূহ]

প্রডশ্নর ধরন ও মানবন্টন
* অনুডচ্ছদ রিনা (২টি প্রশ্ন রথডক ১টি)
৫  ১ = ০৫
* পত্র/দরখাস্ত/মানপত্র/পসত্রকায়্ প্রকাডশর জডন্য সিঠি (২টি প্রশ্ন রথডক ১টি)
০৫
* িারাাংশ/িারমমব (২টি প্রশ্ন রথডক ১টি)
৫  ১ = ০৫
* ভাবিম্প্রিারি (২টি প্রশ্ন রথডক ১টি)
৫  ১ = ০৫
* প্রবন্ধ রিনা (৩টি প্রশ্ন রথডক ১টি)
১০  ১ = ১০
* বহুসনব বািনী (২০টি)
১  ৫০ = ২০
রমাট = ৫০

পা া-০৪

সবষয়্ঃ ইিলাম ও দনস ক সশক্া
১ম িামসয়্ক পরীক্াঃ প্রথম অধ্যায়্ ও সি ীয়্ অধ্যায়্।
২য়্ িামসয়্ক পরীক্াঃ তৃ ীয়্ ও িতুথ ব অধ্যায়্। [প্রথম িামসয়্ক পরীক্ার পুনরাডলািনা]
বাসষ বক পরীক্াঃ পঞ্চম

অধ্যায়্ ও পূব ব পাডঠর পুনরাডলািনা।
[এোড়া প্রথম ও সি ীয়্ িামসয়্ক পরীক্ার পুনরাডলািনা]

৫১=

মানবন্টনঃ
* সৃজনশীল প্রডশ্ন ৯টি রিনামূলক প্রশ্ন থাকডব রে রকাডনা ৬টি প্রডশ্নর উত্তর সদড হডব। প্রস টি
প্রডশ্নর মান ১০ নের এবাং ৪০টি বহুসনব বািনী প্রশ্ন থাকডব। প্রস টির উত্তর সদড হডব। প্রস টি
প্রডশ্নর মান ১ নের।
সৃজনশীল প্রশ্ন ৯টি রথডক ৬টি
৬  ১০ = ৬০
বহুসনব বািনী প্রশ্ন ৪০টি
১  ৪০ = ৪০
রমাট = ১০০
সবষয়্ঃ িারু ও কারুকলা
১ম িামসয়্ক পরীক্াঃ
প্রথম অধ্যায়্
সি ীয়্ অধ্যায়্
তৃ ীয়্ অধ্যায়্
২য়্ িামসয়্ক পরীক্াঃ
িতুথ ব অধ্যায়্
পঞ্চম অধ্যায়্
ষষ্ঠ অধ্যায়্

ঃঃ িারু ও কারুকলার পসরিয়্
ঃঃ বাাংলাডদডশর িারু ও কারুকলা সশক্ার ইস হাি
ঃঃ বাাংলাডদডশর রলাকসশল্প ও কারুসশল্প
ঃঃ েসব আঁকার িাধারি সনয়্ম, উপকরি ও মাধ্যম
ঃঃ েসব আঁকার অনুশীলন
পা া-১৩
ঃঃ কাগজ ও রখলনা সজসনি সদডয়্ সশল্পকমব
[প্রথম িামসয়্ক পরীক্ার পুনরাডলািনা]

বাসষ বক পরীক্াঃ িম্পূি ব বই।

[এোড়া প্রথম ও সি ীয়্ িামসয়্ক পরীক্ার পুনরাডলািনা]
মানবন্টনঃ
ত্ত্বীয়্ নের
টিক সিহ্ন
িারুকলা (েসব আঁকা)
কারুকলা (হাড কলডম সশল্পকমব)

=
=
=
=

২০
১০
১০
১০

রমাট =

৫০

২য়্ িামসয়্ক পরীক্াঃ
অধ্যায়্  ৩ঃঃ প্রািীন বাাংলা এবাং ব মব ান বাাংলাডদডশর জীবনধারা
অধ্যায়্  ৪ঃঃ রাষ্ট্র ও নাগসরক
অধ্যায়্  ৭ঃঃ সশশুর অসধকার
[এোড়া প্রথম িামসয়্ডকর পঠি সবষয়্িমূহ]
বাসষ বক পরীক্াঃ

অধ্যায়্  ৫ঃঃ সবশ্ব রভৌডগাসলক পসরমন্ডডল বাাংলাডদশ
অধ্যায়্  ৬ঃঃ বাাংলাডদডশর অথ বনীস
অধ্যায়্  ৮ঃঃ িহডোসগ ার মাধ্যডম ভসবষ্যৎ
[এোড়া প্রথম ও সি ীয়্ িামসয়্ডকর পঠি সবষয়্িমূহ]
মানবন্টনঃ
সৃজনশীল প্রশ্ন ৯টি রথডক ৬টি
৬  ১০ = ৬০
বহুসনব বািনী প্রশ্ন ৪০টি
১  ৪০ = ৪০
রমাট = ১০০
* সৃজনশীল প্রডশ্ন ৯টি রিনামূলক প্রশ্ন থাকডব রে রকাডনা ৬টি প্রডশ্নর উত্তর সদড হডব। প্রস টি
প্রডশ্নর মান ১০ নের এবাং ৪০টি বহুসনব বািনী প্রশ্ন থাকডব। প্রস টির উত্তর সদড হডব। প্রস টি
প্রডশ্নর মান ১ নের।
সবষয়্ঃ কৃসষ সশক্া
১ম িামসয়্ক পরীক্াঃ
প্রথম অধ্যায়্, সি ীয়্ অধ্যায়্, তৃ ীয়্ অধ্যায়্।
২য়্ িামসয়্ক পরীক্াঃ
িতুথ ব অধ্যায়্, পঞ্চম অধ্যায়্।
[প্রথম িামসয়্ক পরীক্ার পুনরাডলািনা]
বাসষ বক পরীক্াঃ

ষষ্ঠ অধ্যায়্।
[এোড়া প্রথম ও সি ীয়্ িামসয়্ক পরীক্ার পুনরাডলািনা]
মানবন্টনঃ
সৃজনশীল প্রশ্ন ৯টি রথডক ৬টি

৬  ১০ =

৬০

১  ৪০ = ৪০
রমাট = ১০০

বহুসনব বািনী প্রশ্ন ৪০টি
পা া-১২

Subject: English 1st Paper
পা া-০৫
1st Tern Examination: Contents:
1.
Where are you from?
2.
Going to a new school
3.
A Railway Station
4.
Gongratulations! Well done!
5.
Thanks for your work
6.
It smells good!
7.
Holding Hands
8.
Grocery shopping
9.
Health is wealth
10. Remedies: Modern and traditional
11. Are you listening?-1
12. Birds of Bangladesh
Completing Story:
i)
There lived a farmer in a village. He had a wonderful goose. The goose
laid an egg of golden everyday. He thought _____.
ii)
Once there lived two cats in a house. They were very intimate to each
other. Oneday the two cats stole a piece of cake. Each at them _____.
Informal Letter:
i)
A letter to attend your birthday party.
ii)
A letter to your father to send you money.
Dialogue:
i)
Dialogue beytween you and Headmaster over three days leave.
ii)
Dialogue between two friends about the importance of learning English.
Paragraph:
i)
Water
ii)
Myself
2nd Term Examination: Contents:
1.
An Unseen beauty of Bangladesh
2. Our Pride
3.
The Lion's mane
4. An old people's home
5.
Boats sail on the rivers
6. Are you listening?-2
7.
Make your snakes
8. Stop, look and listen
9.
Hasan Raja; the mystic board of Bangladesh 10. Wonder's of the world-1
11. Wonders of the world-2
12. Aesop's fable

Completing Story:
i)
Once there lived a fox in a jungle. Oneday while walking throug the jungle
________________.
ii)
A crow was very thirsty. He flew from one place to another in search of
water. But there ________________.
Informal Letter:
i)
An e-mail to your friend describing the prize giving ceremony.
ii)
An e-mail to your friend congratulating him on his brilliant success.
Dialogue:
i)
benefits of rising early.
ii)
between a class teacher and a student seeking permission to leave school
early.
Paragraph:
i)
My Garden
ii)
My first day at school. Revision: 1st Terms Examination.
Annual Examination: Contents
1.
We live in a global village
2.
Our wage earners
3.
The concert for Bangladesh
4.
Buying clothes
5.
Andre
6.
Are you listening?-3
7.
Taking a test
8.
What should we do?
9.
Too much or too little water
10. An invitation for Robin
11. The Garden
Completing Story:
i)
A here is a very speedy animal. It can run very fast. But a tortoise moves
very slowly. Once upon a time ___________.
ii)
Once there was a lion sleeping in a forest. Suddenly a mouse cane there. It
did not _____________.

সবষয়্ঃ সবজ্ঞান
১ম িামসয়্ক পরীক্াঃ
অধ্যায়্  ১ঃঃ দবজ্ঞাসনক প্রসিয়্া ও পসরমাপ
অধ্যায়্  ২ঃঃ জীব জগৎ
অধ্যায়্  ৩ঃঃ উসিদ ও প্রািীর রকাষীয়্ িাংগঠন
অধ্যায়্  ৭ঃঃ পদাডথ বর দবসশষ্টয এবাং বাসহযক প্রভাব
অধ্যায়্  ৮ঃঃ সমেন
অধ্যায়্  ৯ঃঃ আডলার ঘটনা
২য়্ িামসয়্ক পরীক্াঃ
অধ্যায়্  ৪ঃঃ উসিডদর বাসহযক দবসশষ্টয
অধ্যায়্  ৫ঃঃ িাডলাকিাংডিষি
অধ্যায়্  ১০ঃঃ এডিা গস ডক জাসন
অধ্যায়্  ১১ঃঃ বল ও িরল েন্ত্র
[প্রথম িামসয়্ডকর পঠি সবষয়্িমূহ]
বাসষ বক পরীক্াঃ

অধ্যায়্  ৬ঃঃ িাংডবদী অঙ্গ
অধ্যায়্  ১২ঃঃ পৃসথবীর উৎপসত্ত ও গঠন
অধ্যায়্  ১৩ঃঃ খাদ্ ও পুসষ্ট
অধ্যায়্  ১৪ঃঃ পসরডবডশর ভারিাম্য এবাং আমাডদর জীবন
[প্রথম ও সি ীয়্ িামসয়্ক পঠি সবষয়্িমূহ]
মানবন্টনঃ
সৃজনশীল প্রশ্ন ৯টি রথডক ৬টি
৬  ১০ = ৬০
বহুসনব বািনী প্রশ্ন ৪০টি
১  ৪০ = ৪০
রমাট = ১০০
সবষয়্ঃ বাাংলাডদশ ও সবশ্ব পসরিয়্
১ম িামসয়্ক পরীক্াঃ
অধ্যায়্  ১ঃঃ িমাডজর কথা
অধ্যায়্  ২ঃঃ বাাংলা ও বাাংলার মানুষ

পা া-০৬

পা া-১১

সবষয়্ঃ প্রাথসমক গসি
১ম িামসয়্ক পরীক্াঃ
পাটীগসি

ঃঃ

অনুশীলনী  ১.১, ১.২, ১.৩, ১.৪, ১.৫, ১.৬

বীজগসি
জযাসমস

ঃঃ
ঃঃ

অনুশীলনী  ৩.১, ৩.২. ৩.৩. ৪.১
ল, ররখা, সবন্দু, রকাি, িরলডকাি, িমডকাি, িসন্নসহ
লে, পুরক রকাি, িম্পুরক রকাি, সবপ্র ীপ রকাি।

উপপাদ্

ঃঃ

১, ২, ৩ অনুশীলনী  ৬.২

২য়্ িামসয়্ক পরীক্া
পাটীগসি

ঃঃ

অনুশীলনী  ২.১, ২.২

বীজগসি

ঃঃ

অনুশীলনী  ৪.২, ৪.৩

জযাসমস

ঃঃ

িিাদ্  ১, ২, ৩, ৪, ৫।
[১ম িামসয়্ক পরীক্ার পুনরাডলািনা]

পাটীগসি

ঃঃ

অনুশীলনী  ২.৩, ৮

বীজগসি

ঃঃ

অনুশীলনী  ৫

জযাসমস

ঃঃ

বাসষ বক পরীক্া

িিাদ্  ৬, ৭, ৮ অনুশীলনী  ৭।
[১ম ও ২য়্ িামসয়্ক পরীক্ার পুনরাডলািনা]

প্রডশ্নর ধরন ও মানবন্টন
* পাটীগসি
* বীজগসি
* জযাসমস

রকাি,

Informal Letter:
i)
A letter condoling him for his father’s untimely death.
ii)
A letter for asking his permission to spend the summer vacation with your friend.
Dialogue:
i)
You want your friend to land you a book.
ii)
Dialogue about load-shedding and its effects.
Paragraph:
i)
Computer
ii) A Rickshaw Puller
st
nd
Revision: 1 and 2 Term Exams
Marks distribution:
1.
Reading Test: Marks – 40
Multiple Choice question (MCQ)
= 05
Open ended questions
= 10
a) Information Transfer
= 05
b) True/False
= 05
Gap Filling with clues
= 05
Substution Table
= 05
Rearranging
= 05
2.
Writing Test: Matks – 40
Completing a story
= 10
E-mail/Letter
= 10
Dialogue writing
= 10
Paragraph writing
= 10
3.
Lesting Test: Marks – 10
MCQ
= 05
Gap filling
= 05
4.
Speaking Test: marks – 10
Describing
= 05
Answering questions
= 05
Total = 100

Subject: English 2nd Paper
= ৪৮
= ৩২
= ২০
রমাট = ১০০

পা া-১০

1st Tern Examination:
1.
Article
3.
Fill in the blanks with clues
5.
Punctuation
7.
Transformation
8.
Application:
1.
Prayer for leave in advance.
2.
Prayer for a transfer certificate.
Composition:
পা া-০৭

2.
4.
6.

Preposition
Substitution table
Right form verbs

i) Discipline

ii) Science in every day life

2nd Term Examination:
1.
3.
5.
7.
8.
1.
2.
9.

Article
2. Preposition
Fill in the blanks with clues
4. Substitution table
Punctuation
6. Right form verbs
Transformation
Application:
Prayer for opening a common room.
Prayer for testimonial.
Composition:
i) Duties of a students ii) Newspaper iii) Floods in Bangladesh
[Revision: 1st Term Examination]

Annual Examination:
1.
3.
5.
7.
8.
1.
2.
3.
9.

Article
2. Preposition
Fill in the blanks with clues
4. Substitution table
Punctuation
6. Right form verbs
Transformation
Application:
Prayer for permission to go on a study tour.
Prayer for leave in advance
Prayer for testimonial.
Composition:
i) Mu Aim in life
ii) National Poet
iii) Fruits of Bangladesh.
[Revision: 1st and 2nd term Examination]
Marks distribution:
1.
Grammar Test 30 marks:
Use of Articles
= 04
Use of Preposition
= 04
Gap filling activitioes with clues
= 05
Substitution table
= 04
Changing sentences
= 05
Write form of verbs
= 04
Use of appropriate punctuations and letters
= 04
2.
Composition Test 20 marks:
Email/Application
= 08
Composition writing
= 12
Total = 50

পা া-০৮

সবষয়্ঃ শারীসরক সশক্া ও স্বাস্থয

iii) Floods in Bangladesh.

১ম িামসয়্ক পরীক্াঃ
প্রথম অধ্যায়্
ঃঃ
সি ীয়্ অধ্যায়্
ঃঃ
২য়্ িামসয়্ক পরীক্াঃ
তৃ ীয়্ অধ্যায়্
ঃঃ
িতুথ ব অধ্যায়্
ঃঃ
বাসষ বক পরীক্াঃ
প্রথম অধ্যায়্
ঃঃ
তৃ ীয়্ অধ্যায়্
ঃঃ
পঞ্চম অধ্যায়্
ঃঃ
মানবন্টনঃ
রিনামূলক প্রশ্ন ৪টি
িাংসক্প্ত ৫টি
বহু সনব বািনী প্রশ্ন ৫টি
শূন্যস্থান ৫টি
ি য/সমথ্যা সনি বয়্ ৫টি

শরীর িি বা ও সুস্থ জীবন
স্কাউটিাং ও গালব গাইে
স্বাস্থয সবজ্ঞান পসরসিস ও স্বাস্থযডিবা
আমাডদর জীবডন বয়্ঃিসন্ধকাল
শরীর িি বা ও সুস্থ জীবন
স্বাস্থয সবজ্ঞান পসরসিস ও স্বাস্থযডিবা
জীবডনর জন্য রখলাধুলা
৫  ৪ = ২০
৩  ৫ = ১৫
১  ৫ = ০৫
১  ৫ = ০৫
১  ৫ = ০৫
রমাট = ৫০
সবষয়্ঃ সহন্দু ধমব ও দনস ক সশক্া

প্রথম িামসয়্ক পরীক্াঃ
প্রথম অধ্যায়্
সি ীয়্ অধ্যায়্
তৃ ীয়্ অধ্যায়্
সি ীয়্ িামসয়্ক পরীক্াঃ
িতুথ ব অধ্যায়্
পঞ্চম অধ্যায়্
ষষ্ঠ অধ্যায়্
বাসষ বক পরীক্াঃ
িপ্তম অধ্যায়্
অষ্টম অধ্যায়্

ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ

রষ্টা ও সৃসষ্ট
ধমবগ্রন্থ
সহন্দু ধডমবর স্বরূপ ও ধমবসবশ্বাি

ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ

সন যকমব ও রোগািন
রদব-রদবী ও পূজা-পাব বি
ধমীয়্ উপাখ্যাডন দনস ক সশক্া
[এোড়া ১ম িামসয়্ক পরীক্ার পঠি সবষয়্ িমূহ]

ঃঃ
ঃঃ

আদশব জীবনিসর
সহন্দু ধমব ও দনস ক মূল্যডবাধ
[এোড়া ১ম ও ২য়্ িামসয়্ডক পঠি সবষয়্িমূহ।]

মানবন্টনঃ
৯টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকডব ৬টির উত্তর সদড হডব
বহু সনব বািনী প্রশ্ন থাকডব

পা া-০৯

১০  ৬ =
১  ৪০ =
রমাট = ১০০

৬০
৪০

-: সূসিপত্র :সবষয়্ পূি বমান
বাাংলা
১০০
আনন্দ পাঠ
দ্রু পঠন
বাাংলা ব্যাকরি ও সনসমব
ব্যাকরি ৫০
English For Today
ইাংডরসজ ১০০
English Rapid
English Composition & Grammar
গ্রামার
৫০
গসি
অাংক
১০০
বাাংলাডদশ ও সবশ্ব পসরিয়্
িমাজ
১০০
সবজ্ঞান
সবজ্ঞান ১০০
কৃসষ সশক্া
কৃসষ
১০০
শাঃ
শারীসরক সশক্া ও স্বাস্থয
১০০
সশক্া
থ্য ও রোগাডোগ প্রযুসি
থ্য
৫০
গাহ বস্থয সবজ্ঞান
গাঃ সবঃ ১০০
ইিলাম ও সহন্দু ধমব দনস ক সশক্া
ইিঃ ধমব ১০০
িারু ও
িারু ও কারু কলা
১০০
কারু
কমব ও
কমব ও জীবনমুখী সশক্া
৫০
জীঃ
িব বডমাট নের = ১২০০

ি/নাং
০১। িারুপাঠ
০২।
০৩।
০৪।
০৫।
০৬।
০৭।
০৮।
০৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।

বইডয়্র নাম

-: ফলাফল প্রকাডশর সনয়্ম :িাপ্তাসহক, িামসয়্ক/পাসব বক, বাসষ বক এবাং রমাট
উপসস্থস র সভসত্তড প্রাপ্ত নের ও বাড়ীর কাডজর উপর
প্রাপ্ত নের গড় কসরয়্া চুড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়্।
প্রড যকটি পরীক্া িমান গুরুত্ব বহন কডর।

