`kg †kÖwY
welq t evsjv 1g cÎ
cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb
m„Rbkxj cÖkœ t 70 b¤^i
M`¨, KweZv Ges mncvV cÖwZwU Ask †_‡K h_vµ‡g 4wU, 3wU I 4wU| †gvU 11wU _vK‡e 7wU cÖ‡kœi DËi
w`‡Z n‡e|
eûwbe©vPbx cÖkœ t 30 b¤^i
M`¨ †_‡K 12wU , KweZv †_‡K 12wU Ges mncvV †_‡K 6wU cÖkœ _vK‡e| me KqwU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e|
cÖvK wbe©vPনী cixÿv
M`¨ t াঅভ াঅটিয ভেঁপু , াহত্যেয রূ  যীহয
c`¨ t ল্লী জননী , ভানুল , ভযাভাত্ে ায়ায জন¨ ভ স্বাধীনযা
Dcb¨vm t োেযাড়ুয়া (ম্পূর্)ণ
bvUK t ফহীয (ম্পূর্ ণ)

wbe©vPনী cixÿv
ভফার্ ণ হত্রফা ানুমায়ী ম্পূর্ ণ ফাআ

welq t evsjv 2q cÎ
cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb
iPbvg~jK t 70 b¤^i
eûwbe©vPbx t 30 b¤^i
iPbvg~jK Ask t
1| Aby‡”Q` t 2wU n‡Z 1wU
2| cÎ/`iLv¯Í/gvbcÎ/cwÎKvq cÖKv‡ki Rb¨ t 2wU n‡Z 1wU
3| mvivsk/mvigg© t 2wU n‡Z 1wU
4| fve-m¤úªmviY t 2wU n‡Z 1wU
5| cÖwZ‡e`b cÖYqb t 2wU n‡Z 1wU
6| cÖeÜ/iPbv wjLb t 3wU n‡Z 1wU

101 = 10
101 = 10
101 = 10
101 = 10
101 = 10
201 = 20
†gvU = 70

eûwbe©vPbx cÖkœ t 30 b¤^i
e¨vKiY Ges wbwg©wZ As‡ki evMaviv, evK¨ms‡KvPb I cÖev` cÖePb n‡Z †gvU 30wU cÖkœ _vK‡e| me KqwU
cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e|
প্রাে হনফ ণাচনী cixÿv
e¨vKiY t
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ভাহো , াভাহো  ভমৌহিে হিয়ায প্রত্য়াি, ত্েয ভমাগ্যযায হফো  ফািধাযা, ফাাংরা ানুজ্ঞা, হিয়াহফবহি : াদৄ  চহরয, োযে  হফবহি এফাং ম্বন্ধ দ  ত্ম্বাধন দ, োর, পুরুল  োত্রয বফহষ্ট্ে প্রত্য়াি
, ানুি ণ ফা েভ ণপ্রফচনীয় ে, ফােে প্রেযর্, ফাচে এফাং ফাচে হযফযণন, উহি হযফযণন, মহয ফা ভেদ হচত্ে হরখন
ভেৌর, ফাত্েেয ভেহর্ হফবাি, ফাত্েে দ াংস্থানায িভ, কৃৎ প্রযেত্য়য হফস্তাহযয াঅত্রাচনা, যহিয প্রযেয়,
ভা, উি ণ।
Aby‡”Q` t
বফাখী ভভরা, ফাাংরা নফফল,ণ ফাআত্ভরা, হশু েভ , ভান স্বাধীনযা হদফ, হফজয় হদফ, ভমৌতুে প্রথা, মানজট, ফাআ
ড়া, ীত্যয োর, যেফাহদযা, াআন্টাযত্নট, খাত্ে ভবজার।
াযাাংাঃ
১। াযীযত্ে ভুত্র মা……………………. বদহনে জীফন হনত্য় ফাাঁচত্য।
২। জাহয শুদৄ ফাাআত্যয ঐশ্বম -ম্ভায …………………………দাহয়ত্ব ভরখে  াহহযেেত্দয।
৩। তুহভ জীফনত্ে াথ ণে  সুন্দয ……………………………. াথ ণে  সুন্দয াআয়া উঠিত্ফ।
৪। ভাতৃত্স্দত্য তুরনা নাাআ ………………………….. েহযত্য ব্যথ ণ য়।
৫। ভানুত্লয মূল্য ভোথায় ………………….. চহযত্রফান ভাত্ন এাআ।
৬। জাহযত্ে হিারী ……………………. হফযাট হি ভজত্ি উত্ে।
৭। াঅজত্েয দুহনয়াটা াঅশ্চমবাত্ফ …………………………… াঅয ভোত্না ত্ন্দ থাত্ে না ।
mvigg© t
১। দহিত্যয াত্থ ………. ভাাযাধী ত্ফ তুহভ যায োত্ে ।
২। াথ ণে জনভ াঅভায ………. নয়ন ভভত্র মুদফ নয়ন ভত্ল।
৩। ত্যয মুত্খ ভখা বুহর …………………….. ভোথায় াহফ নাত্য।
৪। বদন্য মহদ াঅত্ ………………… দু ায ফাড়া।
৫। হনন্দুত্েত্য ফাভ াঅহভ………. যাায কৃা বত্য।
৬। ফসুভযী, ভেন তুহভ………………. এত্েফাত্যাআ োত্ড়।
৭। ািয াহড় ভদফ …………………… নতুন ভদত্য যীয।
Av‡e`bcÎ t
১। দহযদ্র যহফর ভথত্ে াাত্েয াঅত্ফদন জাহনত্য় ভযাভায হফোরত্য়য প্রধান হক্ষত্েয হনেট এেটি াঅত্ফদন
ত্র হরখ।
২। প্রাংাত্র ভচত্য় প্রধান হক্ষত্েয োত্ে াঅত্ফদন ত্র হরখ।
৩। হক্ষা পত্য মাফায জন্য ানুভহয প্রাথ ণনা েত্য প্রধান হক্ষত্েয োত্ে াঅত্ফদন ত্র হরখ।
৪। ভযাভায াআউহনয়ত্ন এেটি াোিায স্থাত্নয জন্য াআউহনয়ন হযলদ ভচয়াযম্যাত্নয োত্ে াঅত্ফদন ত্র হরখ।
৫। ভযাভায এরাোয হফদুেৎ হফভ্রাত্টয প্রহযোত্যয জন্য মথামথ েতৃণত্ক্ষয োত্ে এেটি াঅত্ফদন ত্র হরখ।
cÖwZ‡e`b t
১। ভযাভায স্কুত্র ানুহিয ফাহল ণে িীড়া প্রহযত্মাহিযায য এেটি প্রহযত্ফদন বযহয েয।
২। মৄফ ভাত্জয মূল্যত্ফাত্ধয াফক্ষত্য়য োযর্  প্রহযোয ম্পহেণয প্রহযত্ফদন াংফাদত্ত্র প্রোত্য জন্য বযহয
েয।
৩। ভযাভায হফোরত্য় াঅন্তজণাহযে ভাতৃবালা হদফ/ হফজয় হদফ/ স্বাধীনযা হদফ উরত্ক্ষ াঅত্য়াহজয ানুিাত্নয
ফর্ ণনা হদত্য় প্রধান হক্ষে ফযাফয এেটি প্রহযত্ফদন যচনা েয।
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৪। ‘খাত্ে ভবজাত্রয োযর্  প্রহযোয’ হত্যানাত্ভ াংফাদত্ত্র প্রোত্য জন্য এেটি প্রহযত্ফদন বযহয েয।
৫। হনযে প্রত্য়াজনীয় দ্রত্ব্যয মূল্যবৃহিয োযর্  প্রহযোয ম্বত্ন্ধ এেটি প্রহযত্ফদন বযহয েয।
৬। ‘হযত্ফিয বাযাম্য যক্ষায় চাাআ বৃক্ষত্যান’ – এাআ হত্যানাত্ভ এেটি প্রহযত্ফদন যচনা েয ।
৭। ভযাভায হফোরত্য় ফাাংরা নফফল ণ উদ্ মান উরত্ক্ষ াঅত্য়াহজয ানুিাত্ন হফফযর্ হদত্য় এেটি প্রহযত্দন যচনা
েয।
৮। ভাদোহি মৄফভাত্জয াফক্ষত্য়য ান্যযভ প্রধান োযর্- এ হফলত্য় হত্রোয় প্রোত্য উত্মািী এেটি
প্রহযত্দন যচনা েয।
৯। ভত্ন েয, ভোন স্কুত্রয রাাআত্েহযটি নানা ভস্যায় জজণহযয । এত্য হক্ষাথীত্দয ড়াত্রখা  জ্ঞানচচা ণ ব্যায
ত্ে। রাাআত্েহযয াফস্থা যদন্ত েত্য এেটি প্রহযত্দন যচনা েয।
১০। ভযাভায হফোরত্য়য ‘ফাহল ণে াহযে  াাংস্কৃহযে প্তা’ উরত্ক্ষ াঅত্য়াহজয ানুিানভারা ফর্ ণনা হদত্য়
প্রধান হক্ষত্েয হনেট এেটি প্রহযত্দন ভরখ।
fve-m¤úªmviY t
১। েীহযণভাত্নয মৃতুে নাাআ।
২। বফার হদহিত্য ফত্র…………………হদত্রভ হহয।
৩। গ্রন্থিয হফো াঅয যত্স্ত ধন …………………… নত্ ধন ত্র প্রত্য়াজন।
৪। ত্যয াহনষ্ট্ হচন্তা ……. েত্য ভ ফন।
৫। ভবাত্ি নয়, যোত্িাআ প্রকৃয সুখ।
৬। েত্রয যত্য েত্র…………………….. ত্যয যত্য ।
৭। স্বত্দত্ত্য উোত্য ……… শু ভাআ জন।
৮। াঅত্মহি াজণনাআ হক্ষায উত্েশ্য ।
৯। দুনীহয জাযীয় জীফত্নয ের উন্নহযয ান্তযায় ।
১০। হফযাভ োত্জয াঙ্গ এে াত্থ িাাঁথা………………………………।
cÖeÜ t
১। াধ্যফায় ২। স্বত্দত্প্রভ ৩। ভত্য়য মূল্য ৪। বদনহন্দন জীফত্ন হফজ্ঞান ৫। াআন্টাযত্নট  াঅজত্েয হফশ্ব
৬। ভানফ বেযায িভহফোত্ হফজ্ঞান ৭। জাযীয় জীফত্ন একুভয ভচযনা ৮।ভদ িেত্ন োা্ত্রভাত্জয ভূহভো
৯। ভাদোহি  যায প্রহযোয ১০। কৃহলোত্জ হফজ্ঞান
wPwV t
১। এ.এ.হ. যীক্ষায য াফত্যয হদনগুত্রা েীবাত্ফ োটাত্ফ যা জাহনত্য় ফন্ধুয োত্ে ত্র হরখ।
২। ঐহযাহে স্থান ভ্রভত্র্য াহবজ্ঞযা জাহনত্য় ফন্ধুয োত্ে ত্র হরখ।
৩। ভযাভায ভোন ফন্ধু ভাধ্যহভে যীক্ষায় হজহএ-৫ ভত্য়ত্ে। যাত্ে াহবনন্দন জাহনত্য় এেটি ত্র হরখ।
৪। ম্প্রহয ঠিয এেটি গ্রন্থ ম্পত্েণ হনত্জয ভযাভয জাহনত্য় ফন্ধুয োত্ে ত্র হরখ।
৫। ভযাভায ভোট বাাআত্ে এখন ভথত্ে্াআ হফজ্ঞানভনস্ক েত্য ভযারায জন্য বাত্রা বাত্রা হফজ্ঞান াভহয়েী 
হফজ্ঞাত্নয ফাআ ড়ায উত্দ হদত্য় এেখানা ত্র হরখ।
৬। হক্ষাপত্যয াহবজ্ঞযায ফর্ ণনা হদত্য় ভযাভায ফন্ধুয োত্ে ত্র হরখ।
ভানত্রাঃ
১। নতুন প্রধান হক্ষত্েয াঅিভন উরত্ক্ষ াংফধনাণ জাহনত্য় ভানত্র।
২। ভযাভায হফোরত্য় ভদত্য এেজন খ্যাযনাভা েহফ ফা াহহযেত্েয শুবািভন উরত্ক্ষ এেটি ভানত্র যচনা
েয।
৩। এএহ যীক্ষাথীত্দয হফদায় উরত্ক্ষ এেটি ভানত্র যচনা েয।
াংফাদত্ত্র প্রোত্য হচঠিাঃ
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১। দ্রব্যমূল্য বৃহিয পত্র সৃষ্ট্ দহযদ্র ভানুত্লয দুত্ব ণাি ম্পত্েণ জাহনত্য় মথামথ েতৃণত্ক্ষয দৃহষ্ট্ াঅেল ণর্ েত্য
াংফাদত্ত্র প্রোত্য উত্মািী এেটি ত্র হরখ।
২। র্ােিয স্থাত্নয াঅত্ফদন জাহনত্য় াংফাদত্ত্র প্রোত্য উত্মািী এেটি ত্র হরখ।
৩। হফশুি ানীয় জত্রয াবাফ জাহনত্য় এয প্রহযোত্যয জন্য মথামথ েতৃণত্ক্ষয দৃহষ্ট্ াঅেল ণর্ েত্য াংফাদত্ত্র
প্রোত্য উত্মািী এেটি ত্র হরখ।
হনফ ণাচনী cixÿv
ভফার্ ণ হত্রফা ানুমায়ী ম্পূর্ ণ ফাআ

Subject: English 1st Paper
Selected Books: English for Today
Marks Distribution
Reading Marks : 50
Seen Passage
* Multiple choice questions (MCQ)
* Answering questions (open ended and close
ended)
* Gap filling without clues
Unseen Passage
* Information Transfer
* Summarizing
* Matching
* Rearranging
Writing Marks : 50
* Writing paragraph answering questions
* Completing a story
* Writing informal letters/E-mails
* Describing graphs/charts
* Writing dialogues

07
10
05
05
10
05
08
10
10
10
10
10
Total=100

Pre Test Examination
English For Today : Unit - 11 , 12 , 13 , 14
Paragraph :
a) Load shedding
b) A street Accident
c) Life of a farmer
d) Our School Magazine
e) Importance of Tree Plantation
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f) A Winter Morning
g) Traffic Jam
h) Water Pollution
i) A Rainy Day
j) Our National Flag
Letters :
a) To a friend about the Importance of reading Newspaper.
b) To a friend describing a picnic you have attended.
c) To brother about the bad effect of smoking.
d) Now write a letter to your friend Anik/ Anika who lives at
Agrabad,Chattogram. Telling him/ her about how to improve English.
e) Now write a letter to your friend telling him/ her what you would like to do
after your SSC examination.
f) To a facebook friend about the natural and scenic beauty of Bangladesh.
g) Now write a letter to your friend thanking him for his hospitality.
h) Write a letter to your friend describing your experience of a train journey.
Writing Stories :
a) Where there is a Will there is a Way…….
b) The Lion and Mouse .
c) Nobody believes a Liar.
d) The honest Wood- cutter.
e) A friend in need is a friend indeed.
f) An old Farmer and his Sons.
g) The reward of Honesty.
E-mails :
a) Now write an e-mail to your father informing him about your preparation
for the SSC examination.
b) To sister about the importance of learning English .
c) Now write an e-mail to your friend inviting him/her to join birthday party.
d) To a friend describing co-curricular activities of yours school.
e) To mother informing about your Physical condition.
f) Now write an e-mail to your friend inviting him to visit Bangladesh .
g) Write an e-mail to your friend congratulating him on his brilliant success in
SSC Examination.
h) Guess you are Sumon. You have a pen-friend in Iran named Irfan who
wants to know about the International Mother Language Day. Now send an
e-mail to him describing it.
Describing Graphs/ charts/maps: Class Standard.
Dialogues:
a) Between two friends about the benefits to tree plantation.
b) Imagine, you are Rani and your friend is Mila , Now make a dialogue
between you and your friend about the importance of reading newspaper.
c) Between two friends about the benefits of reading books.
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d) Now make a dialogue between you and your friend Zuhaina about
illiteracy problem in Bangladesh.
e) Now write a dialogue between you and the doctor about his health
condition.
f) Now make a dialogue between you and your friend about the importance of
learning English.
Test Examination
According to Board Syllabus.

Subject: English 2nd Paper
Selected Books: English Grammar and Composition (NCTB)
Marks Distribution
Part-A : Grammar-60 Marks
1. Gap filling activities with clues (preposition, articles, parts
0.510 = 5
of speech)
2. Gap filling activities without clues (preposition, articles,
0.510 = 5
parts of speech)
3. Substitution table
15 = 5
4. Right forms of verbs
0.510 = 5
5.

Narrative style (direct to indirect and/or vice versa)

6.

Changing sentences (change of voice, sentence patterns,
degrees)
Completing sentences (using conditionals, infinitive, gerund,
participle)
Adding suffix and prefix

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tag questions
Using suitable connectors
Using capitals and punctuation marks
Part-B : Composition-40 Marks
C.V writing
Formal letter/E-mail writing
Paragraph writing
Composition writing

5
110 = 10
15 = 5
0.510 = 5
15 = 5
15 = 5
5
8
10
10
12
Total = 100

Pre test Examination
Grammar:
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Parts of Speech, Voice, Narration, Articles, Use of right form of
Verbs,Preposition, Substitution Table, Comparison of Adjective, Suffixes and
Prefixes, Transformation of Sentences, Completing Sentences, Tag Questions,
Punctuation and Capitalization, Sentence Connectors, Noun, Pronouns and
Possessives, Adverb, Introductory „it‟ & „there‟.
Compositions:
Writing CV with cover letters:

a)
b)
c)
d)
e)

Apply for the post of an English Teacher.
Apply for the post of a Senior Officer.
Apply for the post of a Mobile/ Computer Operator.
Apply for the post of a Medical Representative.
Suppose, you are Anik/ Anika and you are looking for a job. Now write a
CV with a cover letter for the post. Your CV should not exceed one page.
f) A CV with cover letter for the post of a Sub-editor for a newspaper.
Writing Formal letters:

a) Write an application to the principal of your school praying for opening an
“English Language Club” in your school.
b) Write an application to the principal of your school praying for a full free
studentship.
c) Write an application to the Director of liberation War Museum to visit the
museum.
d) Now write an application to the principal of your school praying
requesting for a transfer certificate.
e) Now write an application to the principal of your school on behalf of the
students requesting him to increase common room facilities as soon as
possible.
Writing Paragraphs:

a) A Bus Stand b) A Winter Morning you Enjoyed c) The Life of a
Farmer d) A School Magazine e) School Library f) A Book Fair You
Visited g) Early Rising h) Your National Flag i) A Street Hawker.
Writing Compositions:

a) Population problem in Bangladesh b) Your Hobby c) The Season You
Like Most d) Television e) My childhood memories f) Newspapper g)
Your Favourite games h) Your Aim in Life i) A journey by train/ by boat
j) Wonders of modern science.
Test Examination
According to Board Syllabus.
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welq t MwYZ
cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb
m„Rbkxj cÖkœ : 70 b¤^i + eûwbe©vPbx cÖkœ : 30 b¤^i = †gvU 100
m„Rbkxj cÖkœ : 11wU cÖkœ _vK‡e, 7wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e|
exRMwYZ Ask : 3wU cÖkœ †_‡K 2wUi DËi w`‡Z n‡e|
R¨vwgwZ Ask : 3wU cÖkœ †_‡K 2wUi DËi w`‡Z n‡e|
cwimsL¨vb Ask : 2wU cÖkœ †_‡K 1wUi DËi w`‡Z n‡e|
eûwbe©vPbx cÖkœ : mKj Ask †_‡K †gvU 30wU cÖkœ _vK‡e meKwUi DËi w`‡Z n‡e|301 = 30

প্রাে হনফ ণাচনী যীক্ষা
ফীজিহর্যাঃ
২য় াধ্যায়: ভট  পাাংন (ানু- ২.২)
৩য় াধ্যায়: ফীজিাহর্হযে যাহ (ানু- ৩.৫)
৪থ ণ াধ্যায়: সূচে  রিাহযদভ (ানু-৪.৩)
৫ভ াধ্যায়: এে চরেহফহষ্ট্ ভীেযর্ (ানু-৫.২)
১১দ াধ্যায়: ফীজিাহর্যীয় ানুায  ভানুায (ানু-১১.১ , ১১.২)
১২দ াধ্যায়: দুাআ চরেহফহষ্ট্ যর ভীেযর্ (ানু-১২.১ ত্য ১২.৬)
১৩দ াধ্যায়: ীভ ধাযা (ানু- ১৩.১  ১৩.২)
জোহভহযাঃ
৬ি াধ্যায়: ভযখা, ভোর্  হত্রভুজ (উাে ১২ ত্য ১৬ মন্ত , ানু-৬.৩)
৭ভ াধ্যায়: ব্যফাহযে জোহভহয (ানু- ৭.২)
৮ভ াধ্যায়: ম্পূর্ ণ
১৪দ াধ্যায়: ানুায, দৃযা  প্রহযভযা (ম্পূর্ ণ)
১৫দ াধ্যায়: ভক্ষত্রপর ম্পহেণয উাে  ম্পাে (ম্পূর্ ণ)
হত্রত্োর্হভহযাঃ
৯ভ াধ্যায়: হত্রত্োর্হভহযে ানুায (ানু- ৯.২)
১০ভ াধ্যায়: দূযত্ব  উচ্চযা (ানু-১০)
১৬ াধ্যায়: হযহভহয (ানু-১৬.৩ , ১৬.৪)
হযাংখ্যানাঃ
১৭ াধ্যায়: হযাংখ্যান (ানু-১৭)
হনফ ণাচনী cixÿv
ভফার্ ণ হত্রফা ানুমায়ী m¤ú~Y© ফাআ
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welq t Bmjvg I •bwZK wkÿv
cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb
m„Rbkxj cÖkœ : 70 b¤^i + eûwbe©vPbx cÖkœ : 30 b¤^i = †gvU 100
m„Rbkxj cÖkœ : 11wU cÖkœ _vK‡e, 7wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 10| 710 = 70
eûwbe©vPbx cÖkœ : 30wU cÖkœ _vK‡e meKwUi DËi w`‡Z n‡e|
301 = 30
প্রাে হনফ ণাচনী যীক্ষা
প্রথভ াধ্যায়াঃ
যাহদ, কুপয, হযে, াঅভাহন হেযাফ, াঅহখযাত্যয জীফত্নয েত্য়েটি স্তয, ৎেভ ণীর  বনহযে জীফন িেত্ন
াঅহখযাত্য হফশ্বাত্য ভূহভো।
হিযীয় াধ্যায়াঃ
ভাহি  ভাদাহন সূযা, সূযা াঅর-াআনহযা, সূযা াঅয-যীন, হযয়ত্যয তৃযীয় উৎ-াঅর াআজভা, হযয়ত্যয চতুথ ণ
উৎ-াঅর হেয়া, হযয়ত্যয াঅোভ াংিান্ত হযবালা।
চতুথ ণ াধ্যায়াঃ
হাংা, হপযনা-পাাদ, েভ ণহফমুখযা, সুদ  ঘুল, যােয়া, ারীনযা, াঅভানয, স্বত্দত্প্রভ।
ঞ্চভ াধ্যায়াঃ
মযয মুাম্মদ ()এয ভাদাহন জীফন, মযয মুাম্মদ ()এয ভিা হফজয়  হফদায় জ, মযয াঅবু ফেয
(যা.), মযয উভয (যা.), হচহেৎা াস্ত্র, যায়ন াস্ত্র, ভূত্িার াস্ত্র, িহর্য াস্ত্র ।
হনফ ণাচনী cixÿv
ভফার্ ণ হত্রফা ানুমায়ী m¤ú~Y© ফাআ

welq t wn›`y ag© I •bwZK wkÿv
cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb
m„Rbkxj cÖkœ : 70 b¤^i + eûwbe©vPbx cÖkœ : 30 b¤^i = †gvU 100
m„Rbkxj cÖkœ : 11wU cÖkœ _vK‡e, 7wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 10|710 = 70
eûwbe©vPbx cÖkœ : 30wU cÖkœ _vK‡e meKwUi DËi w`‡Z n‡e| 301 = 30
প্রাে হনফ ণাচনী যীক্ষা
হিযীয় াধ্যায়াঃ wn›`y a‡g©i wek¦vm , DrcwË I weKvk|
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চতুথ ণ াধ্যায়াঃ wn›`y a‡g©i ms¯‥vi|
mßg াধ্যায়াঃ ag©MÖ‡š’ •bwZK wkÿv |
`kg াধ্যায়াঃ AeZvi I Av`k© RxebPwiZ|
হনফ ণাচনী cixÿv
ভফার্ ণ হত্রফা ানুমায়ী m¤ú~Y© ফাআ

welq t kvixwiK wkÿv, ¯^v¯’¨ weÁvb I †Ljvদৄjv
cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb
†gvU b¤^i : 40+60 = 100
ZË¡xq Ask : 40
†kÖwY Awfÿv : 20
evwoi KR ev AbymÜvbg~jK KvR : 20
* Kgc‡ÿ 2wU †kÖwY Awfÿv wb‡Z n‡e| m‡e©v”P b¤^i cÖvß 1wU †kÖwY Awfÿvi b¤^i we‡ePbv Ki‡Z n‡e|
* Kgc‡ÿ 2wU evwoi KvR ev AbymÜvbg~jK KvR g~j¨vqY Ki‡Z n‡e| m‡e©v”P cÖvß 1wU b¤^i we‡ePbv
Ki‡Z n‡e|
e¨envwiK Ask : 60
†Ljvayjvq AskMÖnY : 40
†Ljvayjvq cvi`wk©Zv : 20
* cÖ‡Z¨K wkÿv_©xi Kgc‡ÿ 1wU †Ljvq AskMÖnY Ki‡Z n‡e|
* gv‡V wkÿv_©xi †Ljvayjvq AskMÖnY ch©‡eÿY K‡i b¤^i cÖ`vb Ki‡Z n‡e|
প্রাে হনফ ণাচনী যীক্ষা
K-wefvM: kvixwiK wkÿv - cª_g Aa¨vq I Z…Zxq Aa¨vq
L-wefvM: ¯^v¯’¨weÁvb - cÂg Aa¨vq I mßg Aa¨vq
M-wefvM: †Ljvদৄjv - `kg Aa¨vq|
হনফ ণাচনী cixÿv
ভফার্ ণ হত্রফা ানুমায়ী m¤ú~Y© ফাআ
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welq t weÁvb
cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb
m„Rbkxj cÖkœ : 11wU cÖkœ _vK‡e, 7wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 10| 710 = 70
eûwbe©vPbx cÖkœ : 30wU cÖkœ _vK‡e meKwUi DËi w`‡Z n‡e|
301 = 30
প্রাে হনফ ণাচনী যীক্ষা
Z…Zxq Aa¨vqt ‡`L‡Z n‡j Av‡jv PvB |
mßg Aa¨vqt A¤ø , ÿviK I je‡Yi e¨envi |
Aóg Aa¨vqt Avgv‡`য m¤ú`|
`kg Aa¨vqt G‡mv ej‡K Rvwb |
Øv`k Aa¨vqt cÖvZ¨vwnK Rxe‡b Zwor |
GKv`k Aa¨vqt Rxe cÖhyw³ |
PZz`©k Aa¨vqt Rxeb evuPv‡Z weÁvb|

হনফ ণাচনী cixÿv
ভফার্ ণ হত্রফা ানুমায়ী ম্পূর্ ণ ফাআ

welq t evsjv‡`k I wek^cwiPq
cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb
m„Rbkxj cÖkœ : 11wU cÖkœ _vK‡e, 7wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 10| 710 = 70
eûwbe©vPbx cÖkœ : 30wU cÖkœ _vK‡e meKwUi DËi w`‡Z n‡e|
301 = 30
প্রাে হনফ ণাচনী যীক্ষা
Z…Zxq Aa¨vqt †m․iRMr I f~gÛj |
lô Aa¨vqt ivóª , bvMwiKZv I AvBb |
Î‡qv`k Aa¨vqt evsjv‡`‡ki cwievi KvVv‡gv I mvgvwRKxKiY |
PZz`©k Aa¨vqt evsjv‡`‡ki mvgvwRK cwieZ©b |
cÂ`k Aa¨vqt evsjv‡`‡ki mvgvwRK mgm¨v I Gi cÖwZKvi |
হনফ ণাচনী cixÿv
ভফার্ ণ হত্রফা ানুমায়ী m¤ú~Y© ফাআ
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welq t c`v_© weÁvb
cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb
m„Rbkxj cÖkœ : 8wU cÖkœ _vK‡e, 5wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 10|
eûwbe©vPbx cÖkœ : 25wU cÖkœ _vK‡e meKwUi DËi w`‡Z n‡e|
e¨envwiK cixÿv :
1wU e¨envwiK cixÿv: 15, e¨envwiK LvZv: 05, †g․wLK cixÿv: 05

510 = 50
251 = 25
25

প্রাে হনফ ণাচনী
াধ্যায়াঃ
১১দ- চর হফদুেৎ
১২দ- হফদুেত্যয ভচৌম্বে হিয়া
১৩দ- াঅদৄহনে দাথ ণহফজ্ঞান  াআত্রক্ট্রহনেস্
১৪দ- জীফন ফাাঁচাত্য দাথ ণহফজ্ঞান
ব্যফাহযোঃ ভেহর্ত্য মা মা ভদয়া ত্ফ।
হনফ ণাচনী যীক্ষা
ভফার্ ণ হত্রফা ানুমায়ী m¤ú~Y© ফাআ ।

welqt imvqb
cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb
m„Rbkxj cÖkœ : 8wU cÖkœ _vK‡e, 5wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 10|
eûwbe©vPbx cÖkœ : 25wU cÖkœ _vK‡e meKwUi DËi w`‡Z n‡e|
e¨envwiK cixÿv : cixÿv-15, LvZv-05, †g․wLK-5

510 = 50
251 = 25
= 25

প্রাে হনফ ণাচনী
াধ্যায়াঃ
১০ভ – খহনজ ম্পদ: ধাতু-াধাতু
১১দ- খহনজ ম্পদ:জীফাশ্ম
১২দ- াঅভাত্দয জীফত্ন যায়ন
ব্যফাহযোঃ ভেহর্ত্য মা মা ভদয়া ত্ফ।
হনফ ণাচনী যীক্ষা
ভফার্ ণ হত্রফা ানুমায়ী m¤ú~Y© ফাআ ।
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welq t Rxe weÁvb
cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb
m„Rbkxj cÖkœ : 8wU cÖkœ _vK‡e, 5wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 10|
eûwbe©vPbx cÖkœ : 25wU cÖkœ _vK‡e meKwUi DËi w`‡Z n‡e|
e¨envwiK cixÿv : cixÿv-15, LvZv-05, †g․wLK-5

510 = 50
251 = 25
25

প্রাে হনফ ণাচনী
PZz_© Aa¨vqt Rxebxkw³ |
mßg Aa¨vqt M¨vmxq wewbgq |
Øv`k Aa¨vqt Rx‡ei eskMwZ I weeZ©b |
PZz`©k Aa¨vqt RxecÖhyw³|
e¨envwiKt ভেহর্ত্য মা মা ভদয়া ত্ফ।
হনফ ণাচনী যীক্ষা
ভফার্ ণ হত্রফা ানুমায়ী ম্পূর্ ণ ফাআ ।

welq t evsjv‡`‡ki BwZnvm I wek^mf¨Zv
cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb
m„Rbkxj cÖkœ : 11wU cÖkœ _vK‡e, 7wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 10| 710 = 70
eûwbe©vPbx cÖkœ : 30wU cÖkœ _vK‡e meKwUi DËi w`‡Z n‡e|
301 = 30
প্রাে হনফ ণাচনী
PZz_© Aa¨vqt cÖvPxb evsjvi ivR‣bwZK BwZnvm (wখ্রóc~e©vã 326 - 1204 wLªóvã)
lô Aa¨vqt ga¨hy‡Mi evsjvi ivR‣bwZK BwZnvm (wLªóvã 1204 - 1757 wLªóvã)
beg Aa¨vqt Bs‡iR kvmb Avg‡j evsjvq cÖwZ‡iva, beRvMiY I ms¯‥vi Av‡›`vjb
GKv`k Aa¨vqt fvlv Av†›`vjb I cieZ©x ivR‣bwZK NUbv cÖevn
PZz`©k Aa¨vqt e½eÜz ‡kL gywReyi ingv‡bi kvmbKvj (1972 - 1975)
cÂ`k Aa¨vqt mvgwiK kvmb I cieZ©x NUbvcÖevn (1975 - 1990)
হনফ ণাচনী যীক্ষা
ভফার্ ণ হত্রফা ানুমায়ী m¤ú~Y© ফাআ ।
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welq t f‚‡Mvj I cwi‡ek
cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb
m„Rbkxj cÖkœ : 11wU cÖkœ _vK‡e, 7wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 10| 710 = 70
eûwbe©vPbx cÖkœ : 30wU cÖkœ _vK‡e meKwUi DËi w`‡Z n‡e|
301 = 30
প্রাে হনফ ণাচনী
PZz_© Aa¨vqt c„w_exi Af¨šÍixY I evwn¨K MVb |
cÂg Aa¨vqt evqygÛj |
beg Aa¨vqt m¤ú` I A_©‣bwZK Kvh©vewj |
Î‡qv`k Aa¨vqt evsjv‡`‡ki Dbœqb Kg©KvÛ I cwi‡e‡ki fvimvg¨
PZz`©k Aa¨vqt evsjv‡`‡ki cÖvK…wZK `y‡h©vM |

হনফ ণাচনী যীক্ষা
ভফার্ ণ হত্রফা ানুমায়ী m¤ú~Y© ফাআ ।

welq t †cŠibxwZ I bvMwiKZv
cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb
m„Rbkxj cÖkœ : 11wU cÖkœ _vK‡e, 7wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 10| 710 = 70
eûwbe©vPbx cÖkœ : 30wU cÖkœ _vK‡e meKwUi DËi w`‡Z n‡e|
301 = 30
প্রাে হনফ ণাচনী
wØZxq Aa¨vqt bvMwiK I bvMwiKZv |
PZz_© Aa¨vqt ivóª I miKvi e¨e¯’v |
mßg Aa¨vqt MYZ‡š¿ ivR‣bwZK `j I wbe©vPb |
GKv`k Aa¨vqt evsjv‡`k I AvšÍR©vwZK msMVb |
হনফ ণাচনী যীক্ষা
ভফার্ ণ হত্রফা ানুমায়ী m¤ú~Y© ফাআ ।
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welq t A_©bxwZ
cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb
m„Rbkxj cÖkœ : 11wU cÖkœ _vK‡e, 7wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 10| 710 = 70
eûwbe©vPbx cÖkœ : 30wU cÖkœ _vK‡e meKwUi DËi w`‡Z n‡e|
301 = 30

প্রাে হনফ ণাচনী
wØZxq Aa¨vqt A_©bxwZi ¸iæZ¡c~Y© aviYvmg~n|
PZz_© Aa¨vqt Drcv`b I msMVb |
lô Aa¨vqt RvZxq Avq I Gi cwigvc |
ণ
Aóg Aa¨vqt ফাাংরাত্দত্য াথনীহয
beg Aa¨vqt ফাাংরাত্দত্য গুরুত্বপূর্ ণ াথ ণননহযে প্রঙ্গ
`kg Aa¨vqt evsjv‡`k miKv‡ii A_©e¨e¯’v |
হনফ ণাচনী যীক্ষা
ভফার্ ণ হত্রফা ানুমায়ী m¤ú~Y© ফাআ ।

welqt wnmve weÁvb
cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb
m„Rbkxj cÖkœ : 11wU cÖkœ _vK‡e, 7wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 10| 710 = 70
eûwbe©vPbx cÖkœ : 30wU cÖkœ _vK‡e meKwUi DËi w`‡Z n‡e|
301 = 30
প্রাে হনফ ণাচনী
wØZxq Aa¨vqt ‡jb‡`b|
Z…Zxq Aa¨vqt `yZidv `vwLjv c×wZ |
lô Aa¨vqt Rv‡e`v|
`kg Aa¨vqt Avw_©K weeiYx |
GKv`k Aa¨vqt c‡Y¨i µqg~j¨, Drcv`b e¨q I weµqg~j¨ |
Øv`k Aa¨vqt cvwievwiK I AvZ¥Kg©ms¯’vbg~jK D‡`¨v‡Mi wnmve |
হনফ ণাচনী যীক্ষা
ভফার্ ণ হত্রফা ানুমায়ী m¤ú~Y© ফাআ ।
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welq t e¨emvq D‡`¨vM
cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb
m„Rbkxj cÖkœ : 11wU cÖkœ _vK‡e, 7wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 10| 710 = 70
eûwbe©vPbx cÖkœ : 30wU cÖkœ _vK‡e meKwUi DËi w`‡Z n‡e|
301 = 30

প্রাে হনফ ণাচনী
Aa¨vqt 2q , 4_© , 6ô , 7g , 8g , 9g , 10g , 11`k |

হনফ ণাচনী যীক্ষা
ভফার্ ণ হত্রফা ানুমায়ী m¤ú~Y© ফাআ ।

welq t wdb¨vÝ I e¨vswKs
cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb
m„Rbkxj cÖkœ : wdb¨vÝ Ask †_‡K 6wU Ges e¨vswKs Ask †_‡K 5wU K‡i †gvU11wU cÖkœ _vK‡e| 7wU cÖ‡kœi
DËi w`‡Z n‡e|
710 = 70
eûwbe©vPbx cÖkœ : 30wU cÖkœ _vK‡e meKwUi DËi w`‡Z n‡e|
301 = 30

প্রাে হনফ ণাচনী

K-wefvM: wdb¨vÝ
Z…Zxq Aa¨vqt A‡_©i mgqg~j¨|
PZz_© Aa¨vqt SuywK I AwbðqZv |
cÂg Aa¨vqt g~j¨abx Avq-e¨q cÖv°jb|
lô Aa¨vqt g~jab e¨q |
mßg Aa¨vqt †kqvi, eÛ I wW‡eÂvi

L-wefvM: e¨vswKs
`kg Aa¨vqt evwYwR¨K e¨vsK I Zvi cwiwPwZ |
GKv`k Aa¨vqt e¨vs‡Ki AvgvbZ |
Î‡qv`k Aa¨vqt ‡K›`ªxq e¨vsK
c„ôv| 16

হনফ ণাচনী যীক্ষা
ভফার্ ণ হত্রফা ানুমায়ী m¤ú~Y© ফাআ ।

welq t D”PZi MwYZ
cÖ‡kœi aviv I gvb eÈb
m„Rbkxj cÖkœ : 50 b¤^i + eûwbe©vPbx cÖ‡kœ 25 b¤^i + e¨envwiK 25 b¤^i = 100
m„Rbkxj cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 10 Ges eûwbe©vPbx cÖwZwU cÖ‡kœi gvb-1|
* ÔKÕ wefvM : exRMwYZ Ask : cÖkœ _vK‡e 3wU
* ÔLÕ wefvM : R¨vwgwZ I †f±i : cÖkœ _vK‡e 3wU
* ÔMÕ wefvM : wÎ‡KvYwgwZ I m¤¢vebv cÖkœ _vK‡e 2wU
cÖ‡Z¨K wefvM n‡Z Kgc‡ÿ 1wU K‡i †gvU 5wU m„Rbkxj cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e
eûwbe©vPbx cÖkœ : 25wU cÖkœ _vK‡e meKwUi DËi w`‡Z n‡e|
e¨envwiK cixÿv : 15, e¨envwiK LvZv: 05, †g․wLK cixÿv: 05

105 = 50
251 = 25
25

প্রাে হনফ ণাচনী
ফীজিহর্যাঃ ৫.৭ , ১০.১ , ১০.২ ।
জোহভহয- উাোঃ ৬, ৭, ৮, ৯, ানু- ৩.২।
ম্পাোঃ ১, ২, ৩, (উদাযর্) ানু- ৪ (১১-১৮)
স্থানাঙ্ক জোহভহযাঃ ১১.২, ১১.৩, ১১.৪
হত্রত্োনহভহযাঃ ৮.৩ (উদাযর্)
ভবক্টযাঃ ১২ (১১-১৬) উদাযর্
িন জোহভহযাঃ ১৩(২০-৩২)উদাযর্
ম্ভাফনাাঃ ১৪(১৪-১৮) উদাযর্
ব্যফাহযোঃ ভেহর্ত্য মা মা ভদয়া ত্ফ।
হনফ ণাচনী যীক্ষা
‡evW© হত্রফা ানুমায়ী m¤ú~Y© ফাআ ।

welq t K…wl wkÿv
cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb
m„Rbkxj cÖkœ : 8wU cÖkœ _vK‡e, 5wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 10| 510 = 50
eûwbe©vPbx cÖkœ : 30wU cÖkœ _vK‡e meKwUi DËi w`‡Z n‡e|
251 = 25
e¨envwiK Ask : hš¿/DcKiY ms‡hvRb/mwVK cÖwµqv AbymiY/DcvË msMÖn cÖwµqv/kbv³KiY
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e¨envwiK cixÿv : cixÿv-15, LvZv-05, †g․wLK-5
প্রাে হনফ ণাচনী

= 25

lô Aa¨vqt K…wl mgevq |
mßg Aa¨vqt cvwievwiK Lvgvi |
ব্যফাহযোঃ ভেহর্ত্য মা মা ভদয়া ত্ফ।
হনফ ণাচনী যীক্ষা
‡evW© হত্রফা ানুমায়ী m¤ú~Y© ফাআ ।

welq t Mvn©¯’¨ weÁvb
cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb
m„Rbkxj cÖkœ : 8wU cÖkœ _vK‡e, 5wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 10|
eûwbe©vPbx cÖkœ : 30wU cÖkœ _vK‡e meKwUi DËi w`‡Z n‡e|
e¨envwiK cixÿv :
প্রাে হনফ ণাচনী

510 = 50
251 = 25
= 25

cÂg Aa¨vqt M„‡ni Af¨šÍixY m¾v |
beg Aa¨vqt cÖwZeÜx wkï |
Î‡qv`k Aa¨vqt Lv`¨ cÖ¯Z
‘ I cwi‡ek |
Aষ্ট্া`k Aa¨vqt †cvkv‡Ki hZœ I cvwicvU¨Zv |
ব্যফাহযোঃ ভেহর্ত্য মা মা ভদয়া ত্ফ।
হনফ ণাচনী যীক্ষা
‡evW© হত্রফা ানুমায়ী m¤ú~Y© ফাআ ।

welq t Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³
cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb
eûwbe©vPbx cÖkœ : 25wU cÖkœ _vK‡e meKwUi DËi w`‡Z n‡e|
e¨envwiK cixÿv :
প্রাে হনফ ণাচনী

251 = 25
= 25

wØZxq Aa¨vqt Kw¤úDUvi I Kw¤úDUvi e¨enviKvixi wbivcËv |
Z…Zxq Aa¨vqt Avgvi wkÿvq B›Uvi‡bU|
PZz_© Aa¨vqt Avgvi †jLv‡jwL I wnmve |
lô Aa¨vqt ‡WUv‡eR- Gi e¨envi |
ব্যফাহযোঃ ভেহর্ত্য মা মা ভদয়া ত্ফ।
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হনফ ণাচনী যীক্ষা
‡evW© হত্রফা ানুমায়ী m¤ú~Y© ফাআ ।

welq t K¨vwiqvi wkÿv
cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb
eûwbe©vPbx cÖkœ : 25wU cÖkœ _vK‡e meKwUi DËi w`‡Z n‡e|
e¨envwiK cixÿv :
প্রাে হনফ ণাচনী

251 = 25
= 25

cÖ_g Aa¨vqt Avwg I Avgvi K¨vwiqvi |
Z…Zxq Aa¨vqt K¨vwiqvi MV‡b †hvMv‡hvM, m¤úK© ¯’vcb I AvPiY|
ব্যফাহযোঃ ভেহর্ত্য মা মা ভদয়া ত্ফ।
হনফ ণাচনী যীক্ষা
‡evW© হত্রফা ানুমায়ী m¤ú~Y© ফাআ ।
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