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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

৩০

২০%

১০০

৮০%

৩০

২০%

১০০

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

২০% + ৮০%
= ১০০%
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সবষয়িঃ বাাংো প্রথম পত্র
১ম মূ েযায়ন পরীক্ষািঃ

২য় মূ েযায়ন পরীক্ষািঃ

গদ্যিঃ

গদ্যিঃ

১। কাবু লিওয়ািা

৬। লপতৃপুরুশের গল্প

২। িখার একুশে

৩। মরু-ভাষ্কর

৭। ছলবর রং

৮। দরাশকয়া সাখাওয়াত দিাশসন

পদ্যিঃ

পদ্যিঃ

১। নতুন দেে

২। কুলি-মজুর

৬। শ্রাবশে

৩। আমার বালি

৮। সাময

আনন্দপাঠঃ

আনন্দপাঠঃ

১। দতাতা কালিনী

২। গুরুচণ্ডািী

৭। গরলবনী মা-জননী

৭। অিু ক্ষশে জুশতা

৬। আেু ভাই

অধণ-বাসষণক পরীক্ষািঃ

বাসষণক পরীক্ষািঃ

গেযঃ

গেযঃ

১। কাবু লিওয়ািা

২। িখার একুশে

৬। লপতৃপুরুশের গল্প

৩। মরু-ভাষ্কর

৪। েব্দ দেশক কলবতা

৮। দরাশকয়া সাখাওয়াত দিাশসন

৭। ছলবর রং

৫। পালখ

৯। দসই দছশিলি

পেযঃ

১০। বাংিাশেশের ক্ষুদ্র জালতসত্তা

১। নতুন দেে

পেযঃ

২। কুলি-মজুর

৩। আমার বালি

৬। শ্রাবশে

৭। গরলবনী মা-জননী

৪। দোন একলি মুলজবশরর দেশক

৮। সাময

৯। দমিা

৫। সবার আলম ছাত্র

১০। এই অক্ষশর

আনন্দপাঠঃ

আনন্দপাঠঃ

১। দতাতা কালিনী

২। গুরুচণ্ডািী

৬। আেু ভাই

৭। অিু ক্ষশে জুশতা

৩। বু িু

৪। মানু শের মন

৮। উলনে ে’ একাত্তর

৯। লবচার দনই

১০। চরু
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প্রলের ধারা ও মান বণ্টন
১ম ও ২য় মূ েযায়ন পরীক্ষা (১ ঘণ্টা)
১. িৃ জনশীে প্রেিঃ
২. বহুসনবণাচনী প্রেিঃ

২ × ১০ = ২০
১০ × ১ = ১০
শ্রমাট = ৩০

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

৭ × ১০ = ৭০
৩০ × ১ = ৩০
শ্রমাট = ১০০

সৃ জনেীি প্রশ্নঃ গেয দেশক ৪লি, পেয দেশক ৪লি এবং আনন্দপাঠ ৩লি কশর দমাি ১১লি সৃ জনেীি
প্রশ্ন োকশব। গেয ও কলবতাংে িশত কমপশক্ষ ২লি কশর এবং আনন্দপাঠ অংে িশত কমপশক্ষ
১লি কশর দমাি ৭লি প্রশশ্নর উত্তর লেশত িশব। িময় ২ ঘণ্টা ৩০ সমসনট।
বহুসনবণাচনী প্রশ্নঃ গেয দেশক ১২লি, পেয দেশক ১২লি এবং আনন্দপাঠ দেশক ৬লি কশর দমাি
৩০লি বহুসনবণাচনী প্রশ্ন োকশব। সবকয়লি প্রশশ্নর উত্তর লেশত িশব। িময় ৩০ সমসনট।
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লবেয়ঃ বাংিা ২য় পত্র
বযাকরে অংেঃ

১ম মূ েযায়ন পরীক্ষািঃ

২য় মূ েযায়ন পরীক্ষািঃ
বযাকরে অংেঃ

১। ভাো

৫.৩। েব্দরূপ

২। বযাকরে

৫.৪। লবশেেশের তর ও তম

৩। ধ্বলন ও বেণ

৬। েব্দ গঠন

৪। সলি

৬.১। উপসগণশ াশগ েব্দ গঠন

লনলমণলত অংেঃ

লনলমণলত অংেঃ

অনু ধাবনঃ দশ্রলে উপশ াগী (পাঠয বইশয়র ১১১ পৃ ঃ

অনু ধাবনঃ দশ্রলে উপশ াগী (পাঠয বইশয়র ১১১ পৃ ঃ

দ্রঃ)

দ্রঃ)

সারাংে ও সারমমণ রচনাঃ পাঠয বইশয়র ১, ২, ৫

সারাংে ও সারমমণ রচনাঃ পাঠয বইশয়র ৩, ৪, ৭

পত্র রচনাঃ পাঠয বইশয়র ১, ২, ৫

পত্র রচনাঃ পাঠয বইশয়র ৩, ৪, ৮

ভাবসম্প্রসারেঃ পাঠয বইশয়র ১, ২

ভাবসম্প্রসারেঃ পাঠয বইশয়র ৫, ৬

অধণ-বাসষণক পরীক্ষািঃ

বাসষণক পরীক্ষািঃ

বযাকরে অংেঃ

বযাকরে অংেঃ

১। ভাো

৫.৩। েব্দরুপ

২। বযাকরে

৫.৪। লবশেেশের তর ও তম

৩। ধ্বলন ও বেণ

৬। েব্দ গঠন

৪। সলি

৬.১। উপসগণশ াশগ েব্দ গঠন

৫। েব্দ ও পে

৬.২। প্রতযয়শ াশগ েব্দ গঠন

৫.১। কারক ও লবভলি

৭। বাকয

৫.২। সম্বি ও সশম্বাধন পে

৮। লবরাম লচহ্ন

১০.১। একই েশব্দর লবলভন্ন অশেণ প্রশয়াগ

৯। বানান

১০.৪। এক কোয় প্রকাে

১০.২। লবপরীতােণক েব্দ

১০.৫। বাগধারা

১০.৩। সমাচ্চালরত লভন্নােণক েব্দ

লনলমণলত অংেঃ

লনলমণলত অংেঃ

অনু ধাবনঃ দশ্রলে উপশ াগী (পাঠয বইশয়র ১১১ পৃ ঃ

অনু ধাবনঃ দশ্রলে উপশ াগী (পাঠয বইশয়র ১১১ পৃ ঃ

দ্রঃ)

দ্রঃ)
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সারাংে ও সারমমণ রচনাঃ পাঠয বইশয়র ১, ২, ৫,

সারাংে ও সারমমণ রচনাঃ পাঠয বইশয়র ১, ২, ৩,

৬

৪, ৫, ৬, ৭

ভাবসম্প্রসারেঃ পাঠয বইশয়র ১, ২, ৩, ৪

ভাবসম্প্রসারেঃ পাঠয বইশয়র ৫, ৬, ৭, ৮

পত্র রচনাঃ পাঠয বইশয়র ১, ২, ৫, ৬

পত্র রচনাঃ পাঠয বইশয়র ৩, ৪, ৫, ৬, ৮

প্রবি রচনাঃ পাঠয বইশয়র ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

প্রবি রচনাঃ পাঠয বইশয়র ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩

প্রলের ধারা ও মান বণ্টন
১ম ও ২য় মূ েযায়ন পরীক্ষা (১ ঘণ্টা)
১। িারাাংশ/িারমমণ

১৬=৬

২। অনু ধাবন/ভাবসম্প্রসারন

১৭=৭

৩। পত্র রচনা

১৭=৭
১০  ১ = ১০

৪। বহুসনবণাচনী প্রে (বযাকর অাংশ িলত)

শ্রমাট = ৩০
অধণ-বালেণক ও বালেণক পরীক্ষা (২ ঘণ্টা)
১। িারাাংশ/িারমমণ

১৫=৫

২। ভাবসম্প্রসারে

১৫=৫

৩। অনু লেদ্/অনু ধাবন

১৫=৫

৪। পত্র/আলবদ্নপত্র

১৫=৫

৫। প্রবি রচনা

১  ১০ = ১০

৬। বহুসনবণাচনী প্রে (বযাকর অাংশ িলত)

২০  ১ = ২০
শ্রমাট = ৫০
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st

Subject: English 1 Paper
1st Evaluation Test

2nd Evaluation Test

Unit: 1 - 2

Unit: 5 - 7

Comprehension : Class Standard

Comprehension : Class Standard

Completing Story:
(a) Who will bell the cat
(b) A fox without a tail
(c) The little boy Bayazed

Paragraph writing :
(a) Tea - stall
(b) An Ideal Teacher
(c) A day laborer

Dialogue writing : Between (a) two friends about the importance of
tree plantation
(b) a shopkeeper and a customer about
buying a television
(c) two friends bad effects of internet

Email:
(a) Write an email to your friend inviting
him/her on your sister’s marriage
anniversary.
(b) Write an email to your cousin
informing about the merits and demerits
of social media platform
(c) Write an email to your brother about
annual picnic of your school.

Half Yearly Examination

Annual Examination

Unit: 1 - 4

Unit: 5 - 9
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

Summarizing: Class Standard

Summarizing: Class Standard

Matching Table: Class Standard

Matching Table: Class Standard

Re-arrange: Class Standard
Completing story:
(a) The court of Solomon

Re-arrange: Class Standard
Completing Story:
(a) Who will bell the cat
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(b) A fox without a tail
(c) The little boy Bayazed

(b) A pious man
(c) Young man Androcles

Email:
(a) Write an email to your friend about
returning the book he borrowed earlier.
(b) Write an email to your friend
congratulating him on getting
scholarship
(c) Write an email to your younger
brother about discipline.

Email:
(a) Write an email to your friend inviting
him/her on your sister’s marriage
anniversary.
(b) Write an email to your cousin
informing about the merits and demerits
of social media platform
(c) Write an email to your brother about
annual picnic of your school.

Dialogue writing : Between (a) two friends about the importance of
tree plantation
(b) a shopkeeper and a customer about
buying a television
(c) two friends about bad effects of
internet

Dialogue writing : Between (a) two students about importance of cocurricular activities.
(b) librarian and student about borrowing
a book from school library
(c) teacher and student about ‘how to
eradicate illiteracy’

Paragraph Writing :
(a) Your school magazine
(b) A journey by train
(c) Grandparents

Paragraph writing :
(a) Tea - stall
(b) An ideal teacher
(c) A day laborer
Revision of 1st, 2nd evaluation and half
yearly exams.

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

7

Marks
5×1=5
5×1=5
5×1=5
1×7=7
1×8=8
Total = 30
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Marks Distribution for Half Yearly & Annual Examination
Time: 3 Hours

Marks: 100
Section A: Reading

Q.No
01
02
03
04
05
06
07
08

Question Type
Multiple choice question
Answering question
Completing table with the information given in the passage
Writing true/false
Summarizing
Fill in the gaps with clues
Matching table
Re-arrange

Marks
10 × 1 = 10
5 × 2 = 10
5×1=5
5×1=5
1 × 10 = 10
10 × 0.5 = 5
5×1=5
10 × 1 = 10
Total = 60

Section B : Writing
09
10
11
12

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. Suffix and Prefix
3. Voice change
4. Use of punctuation and capitalization
5. Application:
a) Write an application to the
headmaster of your school
requesting him to open an English
Language Club in your school
b) Write an application the headmaster
of your school for a Transfer
Certificate.
c) Write an application to the
headmaster of your school for
setting up a common room.
d) Write an application to the UNO for
repairing the damaged road.

1. Transformation of sentence
2. Narration
3. Right forms of verb
4. Use of punctuation and capitalization
5. Email:
a) Write an email to your father
telling him about your progress
of studies.
b) Write an email to your cousin
living in Australia wishing
him/her on his/her birthday.
c) Write an email to your friend
describing the condition of
Environment Pollution in your
area.
d) Write an email to your class
teacher about your future plan

Half Yearly Examination

Annual Examination

1. Use of articles
2. Suffix and Prefix
3. Transformation of sentence
4. Narration
5. Voice change
6. Right form of the verb
7. Use of punctuation and capitalization
8. Applications:
a) Write an application to the
headmaster of your school
requesting him to open an English
Language Club in your school.
b) Write an application the headmaster
of your school for a Transfer
Certificate.
c) Write an application to the
headmaster of your school for
setting up a common room.
d) Write an application to the UNO for
repairing the damaged road.

1. Use of articles
2. Suffix and Prefix
3. Transformation of sentence
4. Narration
5. Voice change
6. Right form of the verb
7. Use of punctuation and capitalization
8. Email:
a) Write an email to your father telling
him about your progress of studies.
b) Write an email to your cousin living
in Australia wishing him/her on
his/her birthday.
c) Write an email to your friend
describing the condition of
Environment Pollution in your area.
d) Write an email to your class teacher
about your future plan
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9. Compositions:
a) Your childhood memory
b) Bangabandhu Sheikh Mujibur
Rahman
c) Modern day science
d) Rivers of Bangladesh

9. Compositions:
a) Digital education system
b) Your favorite sportsman
c) Perseverance
d) Your village
Revision of 1st, 2nd evaluation and half
yearly exams.

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

Marks: 30

Topics
Use of articles / Transformation sentences
Suffix and Prefix / Right form of the verb
Voice change / Narration
Use of punctuation and capitalization
Writing application / Email

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
Suffix and Prefix
Transformation of sentence
Narration
Voice change
Right form of the verb
Use of punctuation and capitalization

08
09

Section B : Composition
Writing application/email
Writing composition

10

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

অধযায়- ১ মূ িে ও অমূ িে সংখযা

অধযায়- ২ সমানু পাত ও িাভ-ক্ষলত

(অনু েীিনী- ১.১, ১.২)

(অনু েীিনী- ২.৩)

অধযায়- ৪ বীজগলেতীয় রালের গুে ও ভাগ
(অনু েীিনী- ৪.১, ৪.২)

অধযায়- ৫ বীজগলেতীয় সূ ত্রাবলি ও প্রশয়াগ
(অনু েীিনী- ৫.৩, ৫.৪)

অধণ-বাসষণক পরীক্ষািঃ

বাসষণক পরীক্ষািঃ

ক সবভাগ (পাটীগস ত)

ক সবভাগ (পাটীগস ত)

অধযায়- ১ মূ িে ও অমূ িে সংখযা

অধযায়- ২ সমানু পাত ও িাভ-ক্ষলত

(অনু েীিনী- ১.১, ১.২)

(অনু েীিনী- ২.৩)

অধযায়- ২ সমানু পাত ও িাভ-ক্ষলত

অধযায়- ৩ পসরমাপ িম্পূ ণ

(অনু েীিনী- ২.১, ২.২, ২.৩)

খ সবভাগ (বীজগস ত)

খ সবভাগ (বীজগস ত)

অধযায়- ৫ বীজগলেতীয় সূ ত্রাবলি ও প্রশয়াগ

অধযায়- ৪ বীজগলেতীয় রালের গুে ও ভাগ

(অনু েীিনী- ৫.৩, ৫.৪)

(অনু েীিনী- ৪.১, ৪.২, ৪.৩)

অধযায়- ৬ বীজগলেতীয় ভগ্াংে

অধযায়- ৫ বীজগলেতীয় সূ ত্রাবলি ও প্রশয়াগ

(অনু েীিনী- ৬.১, ৬.২)

(অনু েীিনী- ৫.১, ৫.২)

অধযায় ৭- সরি সমীকরে)

গ সবভাগ (জযাসমসত)

(অনু েীিনী- ৭.১, ৭.২, ৭.৩)

অধযায়– ৮ সমান্তরাি সরিশরখা িম্পূ ণ

গ সবভাগ (জযাসমসত)

ঘ সবভাগ (পসরিাংখযান)

অধযায়- ৯ সত্রভুজ

অধযায়– ১১ তথয ও উপাত্ত (অনু েীিনী ১ দেশক

(অনু শীেনী- ৯.১, ৯.২, ৯.৩)

১৪ প ণন্ত)

অধযায় -১০ সবণসমতা ও সেৃ েযতা
(অনু শীেনী-১০.১, ১০.২, ১০.৩)
ঘ সবভাগ (পসরিাংখযান)
অধযায়– ১১ তথয ও উপাত্ত িম্পূ ণ
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প্রলের ধারা ও মান বণ্টন
১ম ও ২য় মূ েযায়ন পরীক্ষা (১ ঘণ্টা)
িৃ জনশীে প্রেিঃ ৩সট শ্রথলক ২সটর উত্তর সদ্লত িলব

২ × ১০ = ২০

বহুসনবণাচনী প্রেিঃ ১০ সট শ্রথলক ১০সটর উত্তর সদ্লত িলব

১০ × ১ = ১০
শ্রমাট = ৩০

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

৭ × ১০ = ৭০

বহুসনবণাচনী প্রেিঃ ৩০সট শ্রথলক ৩০সটর উত্তর সদ্লত িলব

৩০ × ১ = ৩০
শ্রমাট = ১০০

লবঃ দ্রঃ ৪লি লবভাগ দেশক দমাি ১১লি প্রশ্ন োকশব। ‘ক’ লবভাগ (পািীগলেত) দেশক ২লি, ‘খ’
লবভাগ (বীজগলেত) দেশক ২লি, ‘গ’ লবভাগ জযালমলত দেশক দেশক ২লি, ‘ঘ’ লবভাগ তেয ও উপাত্ত
দেশক ১লি কশর দমাি ৭লি প্রশশ্নর উত্তর লেশত িশব।

সবষয়িঃ বাাংোলদ্শ ও সবশ্ব পসরচয়
১ম মূ েযায়ন পরীক্ষািঃ

২য় মূ েযায়ন পরীক্ষািঃ

অধযায় সমূ িঃ প্রথম অধযায়, সিতীয় অধযায়,

অধযায় সমূ িঃ িপ্তম অধযায় অষ্টম অধযায়,

তৃতীয় অধযায়

নবম অধযায়

অধণ-বাসষণক পরীক্ষািঃ

বাসষণক পরীক্ষািঃ

অধযায় সমূ িঃ প্রথম অধযায়, সিতীয় অধযায়,
তৃতীয় অধযায়, চতুথণ অধযায়, পঞ্চম অধযায়,
ষষ্ঠ অধযায়

অধযায় সমূ িঃ িপ্তম অধযায়, অষ্টম অধযায়,
নবম অধযায়, দ্শম অধযায়, একাদ্শ অধযায়,
িাদ্শ অধযায়

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

২ × ১০ = ২০

বহুসনবণাচনী প্রেিঃ ১০সট শ্রথলক ১০সটর উত্তর সদ্লত িলব

১০ × ১ = ১০
শ্রমাট = ৩০
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অধণ-বাসষণক ও বাসষণক পরীক্ষা (৩ ঘণ্টা)
িৃ জনশীে প্রেিঃ ১১সট শ্রথলক ৭সটর উত্তর সদ্লত িলব

৭ × ১০ = ৭০

বহুসনবণাচনী প্রেিঃ ৩০সট শ্রথলক ৩০সটর উত্তর সদ্লত িলব

৩০ × ১ = ৩০
শ্রমাট = ১০০

সবষয়িঃ িাধারন সবজ্ঞান
১ম মূ েযায়ন পরীক্ষািঃ

২য় মূ েযায়ন পরীক্ষািঃ

অধযায় সমূ িঃ প্রথম অধযায়, সিতীয় অধযায়,

অধযায় সমূ িঃ অষ্টম অধযায়, নবম অধযায়,

তৃতীয় অধযায়, চতুথণ অধযায়

দ্শম অধযায়, একাদ্শ অধযায়

অধণ-বাসষণক পরীক্ষািঃ

বাসষণক পরীক্ষািঃ

অধযায় সমূ িঃ প্রথম অধযায়, সিতীয় অধযায়,
তৃতীয় অধযায়, চতুথণ অধযায়, পঞ্চম অধযায়,
ষষ্ঠ অধযায়, িপ্তম অধযায়

অধযায় সমূ িঃ 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 ৩সট শ্রথলক ২সটর উত্তর সদ্লত িলব

২ × ১০ = ২০

বহুসনবণাচনী প্রেিঃ ১০সট শ্রথলক ১০সটর উত্তর সদ্লত িলব

১০ × ১ = ১০
শ্রমাট = ৩০

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

৭ × ১০ = ৭০

বহুসনবণাচনী প্রেিঃ ৩০সট শ্রথলক ৩০সটর উত্তর সদ্লত িলব

৩০ × ১ = ৩০
শ্রমাট = 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 ৮-১৪

২য় অধযায় – পাঠ ১-৭

৪থণ অধযায় – পাঠ ৯-১৫

অধণ-বাসষণক পরীক্ষািঃ

বাসষণক পরীক্ষািঃ

১ম অধযায় – পাঠ ১-৫

১ম অধযায় – পাঠ ৬-৯

২য় অধযায় - পাঠ ১-৭

২য় অধযায় – পাঠ ৭-১১

৩য় অধযায় – পাঠ ১-৮

৩য় অধযায় – পাঠ ৮-১৪

৪থণ অধযায় - পাঠ ১-৮

৪থণ অধযায় – পাঠ ৯-১৫

৫ম অধযায় – পাঠ ১-৪

৫ম অধযায় – পাঠ ৪-৬

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

২ × ১০ = ২০

বহুসনবণাচনী প্রেিঃ ১০সট শ্রথলক ১০সটর উত্তর সদ্লত িলব

১০ × ১ = ১০
শ্রমাট = ৩০

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

৭ × ১০ = ৭০

বহুসনবণাচনী প্রেিঃ ৩০সট শ্রথলক ৩০সটর উত্তর সদ্লত িলব

৩০ × ১ = ৩০
শ্রমাট = ১০০
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সবষয়িঃ তথয ও শ্রযাগালযাগ প্রযু সি
১ম মূ েযায়ন পরীক্ষািঃ

২য় মূ েযায়ন পরীক্ষািঃ
অধযায় সমূ িঃ চতুথণ অধযায়, পঞ্চম অধযায়

অধযায় সমূ িঃ প্রথম অধযায়, সিতীয় অধযায়
অধণ-বাসষণক পরীক্ষািঃ

বাসষণক পরীক্ষািঃ

অধযায় সমূ িঃ প্রথম অধযায়, সিতীয় অধযায়,

অধযায় সমূ িঃ তৃতীয় অধযায়, চতুথণ অধযায়,

তৃতীয় অধযায়

পঞ্চম অধযায়

প্রশশ্নর ধারা ও মান বন্টন
১ম ও ২য় মূ িযায়ন পরীক্ষা (১ ঘন্টা)
১। ব ণনামূ েক প্রে

৩ × ৫ = ১৫

২। বহুসনবণাচনী প্রে

১৫ × ১ = ১৫
শ্রমাট

= ৩০

ব ণনামূ েক প্রেিঃ ৫সট প্রে থাকলব। শ্রয শ্রকান ৩ সট প্রলের উত্তর সদ্লত িলব।
বহুসনবণাচনী প্রেিঃ ১৫সট বহুসনবণাচনী প্রে থাকলব। িবকয়সট প্রলের উত্তর সদ্লত িলব।
অধণ-বালেণক ও বালেণক পরীক্ষা (২ ঘন্টা)
১। ব ণনামূ েক প্রে

৫ × ৫ = ২৫

২। বহুসনবণাচনী প্রে

২৫ × ১ = ২৫
শ্রমাট

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