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শ্রেস িঃ ষষ্ঠ

পরীক্ষার নাম ও মানবন্টন

পরীক্ষার
ধর

১ম মূ েযায়ন
পরীক্ষা
অধণ-বাসষণক
পরীক্ষা
২য় মূ েযায়ন
পরীক্ষা
বাসষণক পরীক্ষা

পরীক্ষার
পূ ম
ণ ান

মানবন্টলনর
শতকরা সিিাব
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১০০

৮০%
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1

অধণ-বাসষণক
ও বাসষণক
পরীক্ষার
মানবন্টন
২০% + ৮০%
= ১০০%

২০% + ৮০%
= ১০০%

শ্রেস িঃ ষষ্ঠ

সবষয়িঃ বাাংো প্রথম পত্র
১ম মূ েযায়ন পরীক্ষািঃ

২য় মূ েযায়ন পরীক্ষািঃ

গদ্যিঃ

গদ্যিঃ

১। সততার পুরুস্কার
২। মিনু
৩। নীল নদ আর মপরামিডের দদশ

১। আকাশ

পদ্যিঃ
১। জন্মভূ মি

পদ্যিঃ

২। সু খ

১। িুমজব

২। বাাঁচডত দাও
৩। পামখর কাডে ফুডলর কাডে

৩। িানব জামত

আনন্দপাঠঃ

আনন্দপাঠঃ

১। আয়না

১। কাডঠর পা

অধণ-বাসষণক পরীক্ষািঃ

বাসষণক পরীক্ষািঃ
গদযঃ

গদযঃ
১। সততার পুরস্কার

১। আকাশ
২। িাদার দতডরসা
৩। কতমদডক কত কামরগর ৪। কতকাল ধডর

২। মিনু

৩। নীল নদ আর মপরামিডের দদশ
৪। দতালপাড়

২। িাদার দতডরসা

৩। কতমদডক কত কামরগর

৫। অির একুডশ

পদযঃ

পদযঃ

১। জন্মভূ মি

২। সু খ

৩। িানু ষ জামত

৪। মিডেফুল

১। িুমজব
২। বাাঁচডত দাও
৩। পামখর কাডে ফুডলর কাডে ৪। ফাগুন িাস

৫। আসিামন

আনন্দপাঠঃ

আনন্দপাঠঃ

১। কাডঠর পা

১। আয়না

২। মচন্তাশীল

২। জাদু কর

৩। অমি ও আইসমিি’অলা

৩। ঋণ পমরডশাধ

৪। রাসু ডলর দদডশ

৪। রাখাডলর বু মি

৫। অমকিং িসমজডদ ঈডদর জািায়াত

৫। বালডকর সততা
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শ্রেস িঃ ষষ্ঠ
প্রলের ধারা ও মান বণ্টন
১ম ও ২য় মূ েযায়ন পরীক্ষা (১ ঘণ্টা)
১. িৃ জনশীে প্রেিঃ ৩সি শ্রথলক ২সির উত্তর সদ্লত িলব
২. বহুসনবণাচনী প্রেিঃ ১০ সি শ্রথলক ১০সির উত্তর সদ্লত িলব

২ × ১০ = ২০
১০ × ১ = ১০
শ্রমাি = ৩০

অধণ-বাসষণক ও বাসষণক পরীক্ষা (৩ ঘণ্টা)
১. িৃ জনশীে প্রেিঃ
২. বহুসনবণাচনী প্রেিঃ

৭ × ১০ = ৭০
৩০ × ১ = ৩০
শ্রমাি = ১০০

সৃ জনশীল প্রশ্নঃ গদয দেডক ৪মি, পদয দেডক ৪মি এবিং আনন্দপাঠ ৩মি কডর দিাি ১১মি সৃ জনশীল
প্রশ্ন োকডব। গদয ও কমবতািংশ হডত কিপডে ২মি কডর এবিং আনন্দপাঠ অিংশ হডত কিপডে
১মি কডর দিাি ৭মি প্রডশ্নর উত্তর মদডত হডব। িময় ২ ঘণ্টা ৩০ সমসনি।
বহুসনবণাচনী প্রশ্নঃ গদয দেডক ১২মি, পদয দেডক ১২মি এবিং আনন্দপাঠ দেডক ৬মি কডর দিাি
৩০মি বহুসনবণাচনী প্রশ্ন োকডব। সবকয়মি প্রডশ্নর উত্তর মদডত হডব। িময় ৩০ সমসনি।
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মবষয়ঃ বািংলা ২য় পত্র
১ম মূ েযায়ন পরীক্ষািঃ
বযাকরণ অিংশঃ

২য় মূ েযায়ন পরীক্ষািঃ
বযাকরণ অিংশঃ

১। ভাষা ও বািংলা ভাষা

৫। বাগেি

২। ধ্বমনতত্ত্ব

৬। বানান

মনমিিমত অিংশঃ

মনমিিমত অিংশঃ

১। অনু ধাবন (১.১ এর ১ - ২ পর্িন্ত)

১। অনু ধাবন (১.১ এর ১ - ৩ পর্িন্ত)

২। সারািংশ ও সারিিি রচনা (২.১ এর ১ - ২

২। সারািংশ ও সারিিি রচনা (২.১ এর ১ - ৪ এবিং

এবিং ২.২ এর ১ - ২ পর্িন্ত)

২.২ এর ১ - ৪ পর্িন্ত)

৩। পত্র রচনা (৪.১ এর ১ - ২ এবিং ৪.২ এর

৩। পত্র রচনা (৪.১ এর ১ - ২ এবিং ৪.২ এর

২ - ৩ পর্িন্ত)

২ - ৪ পর্িন্ত)

৪। অনু ডেদ রচনা (৫.১ - ৫.২ পর্িন্ত)

৪। অনু ডেদ রচনা (৫.১ - ৫.৫ পর্িন্ত)

অধণ-বাসষণক পরীক্ষািঃ
বযাকরণ অিংশঃ

বাসষণক পরীক্ষািঃ
বযাকরণ অিংশঃ

১। ভাষা ও বািংলা ভাষা

৫। বাগেি

২। ধ্বমনতত্ত্ব

৬। বানান

৩। রূপতত্ত্ব

৭। মবরািমচহ্ন

৪। বাকযতত্ত্ব

৮। অমভধান

মনমিিমত অিংশঃ

মনমিিমত অিংশঃ

১। অনু ধাবন (১.১ এর ১ - ২ পর্িন্ত)

১। অনু ধাবন (১.১ এর ১ - ৩ পর্িন্ত)

২। সারািংশ ও সারিিি রচনা (২.১ এর ১ - ৩

২। সারািংশ ও সারিিি রচনা (২.১ এর ১ - ৪ এবিং

এবিং ২.২ এর ১ - ৩ পর্িন্ত)

২.২ এর ১ - ৪ পর্িন্ত)

৩। ভাবসম্প্রসারণ (৩.১ গদয ১ - ৩ এবিং ৩.২

৩। ভাবসম্প্রসারণ (৩.১ গদয ১ - ৪ এবিং ৩.২

কমবতা ১ - ৩ পর্িন্ত)

কমবতা ১ - ৪ পর্িন্ত)

৪। পত্র/আলবদ্নপত্র (৪.১ এর ১ - ২ এবিং

৪। পত্র/আলবদ্নপত্র (৪.১ এর ১ - ২ এবিং ৪.২

৪.২ এর ২ - ৩ পর্িন্ত)

এর ২ - ৪ পর্িন্ত)

৫। অনু ডেদ রচনা (৫.১ - ৫.৪ পর্িন্ত)

৫। অনু ডেদ রচনা (৫.১ - ৫.৫ পর্িন্ত)

৬। প্রবন্ধ রচনা (৬.১ - ৬.৬ পর্িন্ত)

৬। প্রবন্ধ রচনা (৬.১ - ৬.১৩ পর্িন্ত)
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প্রলের ধারা ও মান বণ্টন
১ম ও ২য় মূ েযায়ন পরীক্ষা (১ ঘণ্টা)
১। িারাাংশ/িারমমণ

১৬=৬

২। অনু লেদ্/অনু ধাবন

১৭=৭

৩। পত্র/আলবদ্নপত্র

১৭=৭
১০  ১ = ১০

৪। বহুসনবণাচনী প্রে

শ্রমাি = ৩০
অধি-বামষিক ও বামষিক পরীো (২ ঘণ্টা)
১। িারাাংশ/িারমমণ

১৫=৫

২। ভাব সম্প্রসারণ

১৫=৫

৩। অনু লেদ্/অনু ধাবন

১৫=৫

৪। পত্র/আলবদ্নপত্র

১৫=৫
১  ১০ = ১০

৫। প্রবন্ধ রচনা

২০  ১ = ২০

৬। বহুসনবণাচনী প্রে

শ্রমাি = ৫০
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st

Subject: English 1 Paper
1st Evaluation Test

2nd Evaluation Test

Lesson: 1 - 10

Lesson: 19 - 29

Comprehension : Class Standard

Comprehension : Class Standard

Completing Story:
(a) A greedy farmer and his goose
(b) Two friends and a bear
(c) A sleepy lion and a mouse

Paragraph writing :
(a) Digital education system
(b) Load shedding
(c) A rickshaw Puller

Dialogue writing : Between (a) two friends about the importance of
physical exercise
(b) a shopkeeper and a customer about
some goods
(c) two friends about importance of
reading newspaper

Email:
(a) Write an email to your friend inviting
him/her on your sister’s marriage
ceremony
(b) Write an email to your cousin
informing about the bad effects of
smoking
(c) Write an email to your brother about a
place of historical interest

Half Yearly Examination

Annual Examination

Lesson: 1 - 18

Lesson: 19 - 36

Comprehension : Class Standard

Comprehension : Class Standard

Completing table with the information
given in the passage : Class Standard

Completing table with the information
given in the passage : Class Standard

True/false: Class Standard

True/false: Class Standard

Fill in the gaps with clue: Class
Standard

Fill in the gaps with clue: Class
Standard

Matching Table: Class Standard

Matching Table: Class Standard

Re-arrange: Class Standard

Re-arrange: Class Standard
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Completing Story:
(a) A greedy farmer and his goose
(b) Two friends and a bear
(c) A sleepy lion and a mouse

Completing story:
(a) Rokon and his ailing mother
(b) A thirsty crow
(c) Robert Bruce and his kingdom

Email:
(a) Write an email to your father for
sending money
(b) Write an email to your friend
congratulating him on brilliant success in
the examination
(c) Write an email to your elder brother
about your preparation for the
examination

Email:
(a) Write an email to your friend inviting
him/her on your sister’s marriage
ceremony
(b) Write an email to your cousin
informing about the bad effects of
smoking
(c) Write an email to your brother about a
place of historical interest

Dialogue writing : Between (a) two friends about the importance of
Physical Exercise
(b) a shopkeeper and a customer about
some goods
(c) two friends about importance of
reading newspaper

Dialogue writing : Between (a) two friends about importance of tree
plantation
(b) doctor and patient about physical
illness
(c) a man and a waiter about food orders
at a restaurant

Paragraph Writing :
(a) Your favorite sportsman
(b) A journey by boat
(c) A day laborer

Paragraph writing :
(a) Digital education system
(b) Load shedding
(c) A rickshaw puller

Marks Distribution for 1st & 2nd Evaluation Test
Time: 1 Hour
Q.No
01
02
03
04
05

Marks: 30

Question Type
Multiple choice question (seen)
Answering question (seen)
Matching table
Completing story/ Email
Dialogue/Paragraph
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Marks
5×1=5
5×1=5
5×1=5
1×7=7
1×8=8
Total = 30

শ্রেস িঃ ষষ্ঠ
Marks Distribution for Half Yearly & Annual Examination
Time: 3 Hours

Marks: 80
Section A: Reading

Q.No
01
02
03
04
05
06
07

Question Type
Multiple choice question (seen)
Answering question (seen)
Completing table with the information given in the passage
Writing true/false.
Fill in the gaps with clue
Matching table
Re-arrange

Marks
10 × 0.5 = 5
5 × 2 = 10
5×1=5
5×1=5
10 × 0.5 = 5
5×1=5
10 × 0.5 = 5
Total = 40

Section B : Writing
08
09
10
11

Completing story
Email
Dialogue
Paragraph

1 × 10 = 10
1 × 10 = 10
1 × 10 = 10
1 × 10 = 10
Total = 40
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nd

Subject: English 2 Paper
1st Evaluation Test

2nd Evaluation Test

1. Use of articles
2. Use of preposition
3. Fill in the gaps with clues
4. Use of punctuation and capitalization
5. Applications:
a) Write an application to the
headmaster of your school for a seat
in the school hostel.
b) Write an application the class
teacher of your class for early leave.
c) Write an application to the
headmaster of your school for
setting up a girls’ common room.
d) Write an application to the
headmaster of your school seeking
permission to go on a study tour.

1. Changing sentences
2. Right Form of the verb
3. Substitution table
4. Use of punctuation and capitalization
5. Applications:
a) Write an application to the
headmaster of your school for leave
in advance.
b) Write an application to the librarian
of your school library for a library
card.
c) Write an application to the
headmaster of your school for a
transfer certificate.
d) Write an application to the UNO of
your upazilla for relief for the flood
affected people.

Half Yearly Examination

Annual Examination

1. Use of articles
2. Use of preposition
3. Fill in the gaps with clues
4. Substitution table
5. Changing sentences
6. Right form of the verb
7. Use of punctuation and capitalization
8. Applications:
a) Write an application to the Deputy
Commissioner of your district for
repairing the damaged roads on the
way of your school.
b) Write an application to the
headmaster of your school seeking
permission to arrange a friendly
cricket match.
c) Write an application to the
headmaster of your school
requesting him to open an English
Language Club.

1. Use of articles
2. Use of preposition
3. Fill in the gaps with clues
4. Substitution table
5. Changing sentences
6. Right form of the verb
7. Use of punctuation and capitalization
8. Applications:
Revision of 1st, 2nd evaluation and half
yearly exam.
9. Compositions:
a) The Duties of a Student
b) Your Hobby
c) The Season You Like Most
And Revision of Half Yearly Exam
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9. Compositions:
a) Your Aim in Life
b) The Value of Time
c) Wonders of Modern Science
d) Birds of Bangladesh

Marks Distribution for 1st & 2nd Evaluation Test
Time: 1 Hour
Q.No
01
02
03
04
05

Marks: 30

Topics
Use of articles / Changing sentences
Use of preposition / Right form of the verb
Fill in the gaps with clues / Substitution table
Use of punctuation and capitalization
Writing application

Marks
10 × 0.5 = 5
10 × 0.5 = 5
10 × 0.5 = 5
10 × 0.5 = 5
1 × 10 = 10
Total = 30

Marks Distribution for Half Yearly & Annual Examination
Time: 2 Hours

Marks: 50
Section A : Grammar

Q.No

Topics

01
02
03
04
05
06
07

Use of articles
Use of preposition
Fill in the gaps with clues
Substitution table
Changing sentences
Right form of the verb
Use of punctuation and capitalization

08
09

Section B : Composition
Writing application
Writing composition
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Marks
8 × 0.5 = 4
8 × 0.5 = 4
10 × 0.5 = 5
4×1=4
10 × 0.5 = 5
8 × 0.5 = 4
8 × 0.5 = 4
Total = 30
1×8=8
1 × 12 = 12
Total = 20
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সবষয়িঃ িাধার গস ত
১ম মূ েযায়ন পরীক্ষািঃ

২য় মূ েযায়ন পরীক্ষািঃ

পামিগমণত

পামিগমণত

অধযায়– ১ স্বাভাসবক িাংখ্যা ও ভগ্াাংশ

অধযায়– ২ অনু পাত ও শতকরা (অনু শীেনী-

(অনু শীেনী - ১.১, ১.২, ১.৩)

২.১, ২.২)

পামিগমণত

পামিগমণত

অধযায়– ৩ পূ ণ িাংখ্যা (অনু শীেনী - ৩.১,

অধযায়– ৪ বীজগস তীয় রাসশ (অনু শীেনী -

৩.২, ৩.৩)

৪.৩)

জযামিমত
অধযায়– ৬ জযাসমসতর শ্রমৌসেক ধার া এবাং
(অনু শীেনী - ৬.১ িম্পূ ণ)

জযামিমত
অধযায়– ৭ বযবিাসরক জযাসমসত (অনু লেদ্৭.১, ৭.২, ৭.৩)

অধণ-বাসষণক পরীক্ষািঃ

বাসষণক পরীক্ষািঃ

ক মবভাগ (পামিগমণত)

ক মবভাগ (পামিগমণত)

অধযায়– ১ স্বাভাসবক িাংখ্যা ও ভগ্াাংশ

অধযায়– ২ অনু পাত ও শতকরা (অনু শীেনী

(অনু শীেনী - ১.১, ১.২, ১.৩, ১.৪, ১.৫, ১.৬)

– ২.১, ২.২, ২.৩)

খ মবভাগ (বীজগমণত)

খ মবভাগ (বীজগমণত)

অধযায়– ৩ পূ ণিাংখ্যা (অনু শীেনী - ৩.১,

অধযায়– ৪ বীজগস তীয় রাসশ (অনু শীেনী -

৩.২, ৩.৩)

৪.১, ৪.২, ৪.৩)

অধযায়– ৪ বীজগস তীয় রাসশ (অনু শীেনী -

অধযায়– ৫ িরে িমীকর (অনু শীেনী - ৫

৪.১, ৪.২)

িম্পূ ণ)
গ মবভাগ (জযামিমত)

অধযায়–

৬

জযাসমসতর

শ্রমৌসেক

গ মবভাগ (জযামিমত)
ধার া

অধযায়– ৭ বযবিাসরক জযাসমসত (অনু শীেনী–

(অনু শীেনী – ৬.১ ও ৬.২ িম্পূ ণ)
ঘ মবভাগ (পমরসিংখযান)
অধযায়– ৮ তথয ও উপাত্ত (অনু লেদ্ – ৮.১,
৮.২, ৮.৩, ৮.৪, ৮.৫)

৭ িম্পূ )ণ
ঘ মবভাগ (পমরসিংখযান)
অধযায়– ৮ তথয ও উপাত্ত (অনু শীেনী– ৮
িম্পূ ণ)
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প্রলের ধারা ও মান বণ্টন
১ম ও ২য় মূ েযায়ন পরীক্ষা (১ ঘণ্টা)
িৃ জনশীে প্রেিঃ ৩সি শ্রথলক ২সির উত্তর সদ্লত িলব

২ × ১০ = ২০

বহুসনবণাচনী প্রেিঃ ১০ সি শ্রথলক ১০সির উত্তর সদ্লত িলব

১০ × ১ = ১০
শ্রমাি = ৩০

অধণ-বাসষণক ও বাসষণক পরীক্ষা (৩ ঘণ্টা)
িৃ জনশীে প্রেিঃ ১১সি শ্রথলক ৭সির উত্তর সদ্লত িলব

৭ × ১০ = ৭০

বহুসনবণাচনী প্রেিঃ ৩০ সি শ্রথলক ৩০সির উত্তর সদ্লত িলব

৩০ × ১ = ৩০
শ্রমাি = ১০০

মবঃ দ্রঃ ৪মি মবভাগ দেডক দিাি ১১মি প্রশ্ন োকডব। ‘ক’ মবভাগ (পািীগমণত) দেডক ২মি, ‘খ’
মবভাগ (বীজগমণত) দেডক ২মি, ‘গ’ মবভাগ জযামিমত দেডক দেডক ২মি, ‘ঘ’ মবভাগ তেয ও উপাত্ত
দেডক ১মি কডর দিাি ৭মি প্রডশ্নর উত্তর মদডত হডব।

সবষয়িঃ বাাংোলদ্শ ও সবশ্ব পসরচয়
১ম মূ েযায়ন পরীক্ষািঃ

২য় মূ েযায়ন পরীক্ষািঃ

অধযায় সিূ হঃ প্রথম অধযায়, সিতীয় অধযায়,

অধযায় সিূ হঃ অষ্টম অধযায়, নবম অধযায়,

তৃতীয় অধযায়

দ্শম অধযায়

অধণ-বাসষণক পরীক্ষািঃ

বাসষণক পরীক্ষািঃ

অধযায় সিূ হঃ প্রথম অধযায়, সিতীয় অধযায়,
তৃতীয় অধযায়, চতুথণ অধযায়, পঞ্চম অধযায়,
ষষ্ঠ অধযায়, িপ্তম অধযায়

অধযায় সিূ হঃ অষ্টম অধযায়, নবম অধযায়,
দ্শম অধযায়, একাদ্শ অধযায়, িাদ্শ অধযায়,
ত্রলয়াদ্শ অধযায়

প্রলের ধারা ও মান বণ্টন
১ম ও ২য় মূ েযায়ন পরীক্ষা (১ ঘণ্টা)
িৃ জনশীে প্রেিঃ ৩সি শ্রথলক ২সির উত্তর সদ্লত িলব

২ × ১০ = ২০

বহুসনবণাচনী প্রেিঃ ১০সি শ্রথলক ১০সির উত্তর সদ্লত িলব

১০ × ১ = ১০
শ্রমাি = ৩০
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অধণ-বাসষণক ও বাসষণক পরীক্ষা (৩ ঘণ্টা)
িৃ জনশীে প্রেিঃ ১১সি শ্রথলক ৭সির উত্তর সদ্লত িলব

৭ × ১০ = ৭০

বহুসনবণাচনী প্রেিঃ ৩০সি শ্রথলক ৩০সির উত্তর সদ্লত িলব

৩০ × ১ = ৩০
শ্রমাি = ১০০

সবষয়িঃ িাধারন সবজ্ঞান
১ম মূ েযায়ন পরীক্ষািঃ

২য় মূ েযায়ন পরীক্ষািঃ

অধযায় সিূ হঃ প্রথম অধযায়, সিতীয় অধযায়,

অধযায় সিূ হঃ অষ্টম অধযায়, নবম অধযায়,

তৃতীয় অধযায়, চতুথণ অধযায়

দ্শম অধযায়, একাদ্শ অধযায়

অধণ-বাসষণক পরীক্ষািঃ

বাসষণক পরীক্ষািঃ

অধযায় সিূ হঃ প্রথম অধযায়, সিতীয় অধযায়,
তৃতীয় অধযায়, চতুথণ অধযায়, পঞ্চম অধযায়,
ষষ্ঠ অধযায়, িপ্তম অধযায়

অধযায় সিূ হঃ অষ্টম অধযায়, নবম অধযায়,
দ্শম অধযায়, একাদ্শ অধযায়, িাদ্শ অধযায়,
ত্রলয়াদ্শ অধযায়, চতুদ্ণশ অধযায়

প্রলের ধারা ও মান বণ্টন
১ম ও ২য় মূ েযায়ন পরীক্ষা (১ ঘণ্টা)
িৃ জনশীে প্রেিঃ ৩সি শ্রথলক ২সির উত্তর সদ্লত িলব

২ × ১০ = ২০

বহুসনবণাচনী প্রেিঃ ১০সি শ্রথলক ১০সির উত্তর সদ্লত িলব

১০ × ১ = ১০
শ্রমাি = ৩০

অধণ-বাসষণক ও বাসষণক পরীক্ষা (৩ ঘণ্টা)
িৃ জনশীে প্রেিঃ ১১সি শ্রথলক ৭সির উত্তর সদ্লত িলব

৭ × ১০ = ৭০

বহুসনবণাচনী প্রেিঃ ৩০সি শ্রথলক ৩০সির উত্তর সদ্লত িলব

৩০ × ১ = ৩০
শ্রমাি = ১০০
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সবষয়িঃ ইিোম ও ননসতক সশক্ষা
১ম মূ েযায়ন পরীক্ষািঃ

২য় মূ েযায়ন পরীক্ষািঃ

১ম অধযায় – পাঠ ১-৫

৩য় অধযায় – পাঠ ৯-১৪

২য় অধযায় – পাঠ ১-৬

৪থণ অধযায় – পাঠ ৯-১২

অধণ-বাসষণক পরীক্ষািঃ

বাসষণক পরীক্ষািঃ

১ম অধযায় – পাঠ ১-৫

১ম অধযায় – পাঠ ৬-৮

২য় অধযায় - পাঠ ১-৬

২য় অধযায় – পাঠ ৮-১৩

৩য় অধযায় – পাঠ ১-৭

৩য় অধযায় – পাঠ ৯-১৪

৪থণ অধযায় - পাঠ ১-৮

৪থণ অধযায় – পাঠ ৯-১২

৫ম অধযায় – পাঠ ১-৩

৫ম অধযায় – পাঠ ৫-৬

প্রলের ধারা ও মান বণ্টন
১ম ও ২য় মূ েযায়ন পরীক্ষা (১ ঘণ্টা)
িৃ জনশীে প্রেিঃ ৩সি শ্রথলক ২সির উত্তর সদ্লত িলব

২ × ১০ = ২০

বহুসনবণাচনী প্রেিঃ ১০সি শ্রথলক ১০সির উত্তর সদ্লত িলব

১০ × ১ = ১০
শ্রমাি = ৩০

অধণ-বাসষণক ও বাসষণক পরীক্ষা (৩ ঘণ্টা)
িৃ জনশীে প্রেিঃ ১১সি শ্রথলক ৭সির উত্তর সদ্লত িলব

৭ × ১০ = ৭০

বহুসনবণাচনী প্রেিঃ ৩০সি শ্রথলক ৩০সির উত্তর সদ্লত িলব

৩০ × ১ = ৩০
শ্রমাি = ১০০

14

শ্রেস িঃ ষষ্ঠ

সবষয়িঃ তথয ও শ্রযাগালযাগ প্রযু সি
১ম মূ েযায়ন পরীক্ষািঃ

২য় মূ েযায়ন পরীক্ষািঃ
অধযায় সিূ হঃ চতুথণ অধযায়, পঞ্চম অধযায়

অধযায় সিূ হঃ প্রথম অধযায়, সিতীয় অধযায়
অধণ-বাসষণক পরীক্ষািঃ

বাসষণক পরীক্ষািঃ

অধযায় সিূ হঃ প্রথম অধযায়, সিতীয় অধযায়,

অধযায় সিূ হঃ সিতীয় অধযায়, চতুথণ অধযায়,

তৃতীয় অধযায়

পঞ্চম অধযায়

প্রডশ্নর ধারা ও িান বন্টন
১ি ও ২য় িূ লযায়ন পরীো (১ ঘন্টা)
১। ব ণনামূ েক প্রেিঃ

৩ × ৫ = ১৫

২। বহুসনবণাচনী প্রেিঃ

১৫ × ১ = ১৫
শ্রমাি

= ৩০

ব ণনামূ েক প্রেিঃ ৫সি প্রে থাকলব। শ্রয শ্রকান ৩ সি প্রলের উত্তর সদ্লত িলব।
বহুসনবণাচনী প্রেিঃ ১৫সি বহুসনবণাচনী প্রে থাকলব। িবকয়সি প্রলের উত্তর সদ্লত িলব।
অধি-বামষিক ও বামষিক পরীো (২ ঘন্টা)
১। ব ণনামূ েক প্রেিঃ

৫ × ৫ = ২৫

২। বহুসনবণাচনী প্রেিঃ

২৫ × ১ = ২৫
শ্রমাি

ব ণনামূ েক প্রেিঃ ৮সি প্রে থাকলব। শ্রয শ্রকান ৫ সি প্রলের উত্তর সদ্লত িলব।
বহুসনবণাচনী প্রেিঃ ২৫সি বহুসনবণাচনী প্রে থাকলব। িবকয়সি প্রলের উত্তর সদ্লত িলব।
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