
 

৬ষ্ঠ শ্রেণি (বাাংলা প্রথম পত্র) 

ক্রণমক ধরি টণপক  ক্লাস সাংখ্যা 
১ গদ্য নীল নদ্ আর পিরাপিডের দদ্শ ৪ 

২ কবিতা ঝিঙে ফুল ২ 

৩ গদ্য ততালপাড় ৪ 

৪ কবিতা  আসমাবি  ২ 

৫ গদ্য অমর একুঙে  ৩ 

৬ কবিতা  মুঝিি  ১ 

৭ গদ্য  সততার পুরস্কার  ৩ 

৮ কবিতা  মািুষ িাবত ২ 

৯   গল্প  আয়িা  ৩ 

 

 

৭ম শ্রেণি (বাাংলা প্রথম পত্র) 

ক্রণমক ধরি টণপক  ক্লাস সাংখ্যা 

 গদ্য  লখার একুশে  ৪ 

 কণবতা  কুণল মজুর  ২ 

 গদ্য  মরু ভাস্কর  ৪ 

 কণবতা  আমার বাণি  ২ 

 কণবতা  পাণখ  ৫  

 কণবতা  শ্রোন একটি মুণিবশরর শ্রথশক  ৩ 

 প্রবন্ধ  শ্রতাতা কাণিনী  ৩  

 কণবতা  সবার আণম ছাত্র  ১ 

 

 

 

 

 

 

৮ম শ্রেণি (বাাংলা প্রথম পত্র) 

ক্রণমক ধরি টণপক  ক্লাস সাংখ্যা 
১ গদ্য  এবাশরর সাংগ্রাম স্বাধীনতার 

সাংগ্রাম 

৫ 

২ গদ্য  আমশের শ্রলাকণেল্প ৫ 

৩ কণবতা পাশছ শ্রলাশক ণকছু বশল ২ 

৪ গদ্য (নাটক) সুখী মানুষ ৪ 



৫ কণবতা প্রাথ থনা ২ 

৬ কণবতা নারী ২ 

 

 

৯ম শ্রেণি (বাাংলা প্রথম পত্র) 

ক্রণমক ধরি টণপক  ক্লাস সাংখ্যা 
১   সুভা  ৪ 

২ কণবতা বঙ্গবািী  ২ 
৩ গদ্য/প্রবন্ধ পল্লী সাণিতয ৩ 
৪ কণবতা কশপাতাক্ষ নে ২ 

৫ মানুষ মানুষ ২ 

 

 

১০ম শ্রেণি (বাাংলা প্রথম পত্র) 

ক্রণমক ধরি টণপক  ক্লাস সাংখ্যা 
১ গদ্য  প্রবাস বন্ধু ৫ 
২ কণবতা  জুতা আণবষ্কার  ৪  
৩ গদ্য/প্রবন্ধ  পয়লা ববোখ ২ 
৪  নাটক  বণিপীর  ২ 

 

 

English 1st Paper 

Class Six 

Serial Lesson Page Topic Number of Class 

1 9 27-30 Health is Wealth 1 

2 10 31-34 Remedies: modern and 
traditional 

1 

3 11 35-36 Are you Listening?- 1 1 

4 12 37-38 Birds of Bangladesh 1 

5 13 39-41 An Unseen Beauty of 
Bangladesh 

1 

6 14 42-45 Our Pride 1 

7 15 46-48 The Lion’s Mane 1 

8 16 49-51 An Old People’s Home 1 

9 18 53-55 Are You Listening? -2 1 

10 19 56-58 Make your Snacks 1 

11 20 59 Stop, look and listen 1 

   

 



Class vii 

Serial  Unit Lesson Page Topic Number of Class 

1 3 1 17-18 Prize Giving Day 5 

2 2 19-20 Flora’s First day at 
School-1 

3 3 21-22 Flora’s First day at 
School-2 

4 4 23-24 A sad day for Farabi 

5 5 25 The best friend 

6 4 1 27-28 A teacher (1) 11 

7 2 29-30 A teacher (2) 
 

8 3 30-31 Whose child is this? 

9 4 32-33 Fixed- price shop 

10 5 33-34 Morality shop 

11 6 35-36 The home maker ( 1) 

12 7 36-38 The home maker ( 2) 

13 8 38-39 Hridoy gets a letter from 
his cousin 

14 9 39-40 A friend of the poor 

15 10 40-42 Waiting for a torch 
bearer 

16 
 

11 42-43 A hospital window 

17 5  
Great 
women to 
remember 

1 45-46 Begum Rokeya (1) 5 

18 2 46-47 Begum Rokeya (2) 

19 3 47-49 Helen killer ( 1) 

20 4 49-50 Helen killer (2) 

21 5 51-52 Two women 

      

 

 

 

Class viii 

Serial  Unit Lesson page Topic Number of Class 

1 2 Food and 
Nutrition 

1 11-12 Good Food 4 

2 2 12-13 Kinds of Food 

3 3 13-14 Our daily diet 

4 4 14-16 A delicious dish 

5 5 Making a 
difference 

1 45-46 The beginning 7 

6 2 46-48 Flash back 

7 3 48-49 Ever beautiful 
Shamima 



8 4 50-52 A man who love trees 

9 5 52-54 The truthful dove (1) 

10 6 54-55 The truthful dove (2) 

11 7 56-57 The truthful dove (3) 

12 6 Going on a 
foreign trip 

1 61-62 At the airport 9 

13 2 62-63 Filling in a form 

14 3 63-65 Going through 
immigration 

15 4 65-66 Boarding the plane 

16 5 66-68 Announcements on 
board (1) 

17 6 68-71 Announcements on 
board (2) 

18 7 71-73 Reaching Bangkok 

19 8 73-75 The Destination 

20 9 75-77 The Tha Kha floating 
market 

 

 

 

 

Class ix 

Day Unit Lesson page Topic Number of Class 

1 3 :Events 
and Festivals 

1 30-31 Mother’s Day 6 

2 2 31-33 May Day 

3 3 33-34 International Mother 
Language day -1 

4 4 34-36 International Mother 
Language day -2 

5 5 36-38 Independence Day 

6 6 38-40 Pahela Baishakh 

7 4: Are we 
aware? 

1 42-44 The ferry boat 5 

8 2 45-47 Are we too many? 

9 3 48-50 Our Food and shelter 

10 4 50-52 The story of Lipi 

11 5  Let’s become skilled 
workforce 

12 5, Nature 
and 
environment 

1 56-58 The greed of the mighty 
rivers 

5 

13 2 58-62 Environmental pollution 

14 3 62-64 Man and climate 

15 4 65-66 Putting our fish in hot 
water 

16 5 66-69 A friend of the Earth 



 

 

Class X 

Day Unit lesson page Topic Number of 
Class 

1 10, Dreams 1 130-132 I have a dream 4 

2 2 132-133 What I dream to be 

3 3 133-135 They had dreams 1 

4 4 136-137 They had dreams 2 

5 11 Renewable 
Energy 

1  140-142  Renewable energy sources 1 3 

6 2 142-146 Renewable energy sources 2 

7 3 147-150 Renewable energy sources 3 

8 12, Roots 1 151-154 My roots 4 

9 
 

2 155-157 My roots 2 

10 3 157-159 The return of the native 

11 4 159-163 In search of identity 

12 13, Media and 
Modes of e- 
communication 

1 165-168 Media and Modes of e- 
communication 

3 

13 2 168-171 Social Network services 

14 3 171-173 E-learning 
সাধারি গণিত 

শ্রেণি ণবষয় অধ্যায় পৃষ্ঠা ণেশরানাম পাঠ ণবষয়বস্তু 

৬ষষ্ঠ গণিত wØZxq ৩৮ - ৫৮ mgvbycvZ I jvf-
¶wZ 

১  wewfbœ ai‡bi Abycv‡Zi e¨vL¨v 

2- 3 eûivwkK, avivevwnK, µwgK I mgZzj  
Abycv‡Zi e¨vL¨v 

4-6  mij AbycvZ msµvšZ mgm¨v 
mgvavb  

7  kZKiv‡K mvaviY fMœvsks‡k 
Ges fMœvsk‡K kZKivq cÖKvk  

8 HwKK wbqg I kZKiv wnmv‡ei c×wZi 
eY©bv  

9 - 16 HwKK wbqg I kZKiv wnmv‡ei mvnv‡h¨ 
mgq I KvR, mgq I Lv`¨, mgq I `~iZ¡ 
welqK MvwYwZK mgm¨v mgvavb  

cÂg 95 -105 mij mgxKiY 17 mgxKiY I mij mgxKi‡Yi e¨vL¨v 
18-19 mij mgxKiY mgvavb 
20-23 mij mgxKiY MVb I mgvavb 

mßg 124-136 e¨envwiK R¨vwgwZ 24 †iLvs‡ki cwigvc 
25 cÖ`Ë Z_¨ e¨envi K‡i †iLvsk A¼b 
26-28 †iLvs‡ki †Kv‡bv we›`y‡Z j¤^ A¼b 
29-30 wewfbœ gv‡ci †Kv‡Yi wPÎ A¼b 

Aóg 141-143 Z_¨ I DcvË 31-32 Aweb¨¯Í Dcv‡Ëi ga¨K I cÖPziK wbY©q 
 



 
 

‡kÖwY welq Aa¨vq wk‡ivbvg c„ôv cvV welqe ‘̄ 

mßg MwYZ wØZxq mgvbycvZ I 
jvf Ñ ÿwZ 

18 - 37 1 eûivwkK AbycvZ I avivevwnK 
AbycvZ 

2 mgvbycvZ 

3 µwgK mgvbycvZ 

4 mgvbycvwZK fvM 

5 - 7 jvf-¶wZ 

8 - 10 ev¯Ze Rxe‡b mgq I KvR, 
bj I †PŠev”Pv, mgq I `~iZ¡ 
Ges †bŠKv I 
† ª̄vZ welqK mgm¨v mgvavb 

11 - 12 Ki, f¨vU, Kwgkb I 
gy`ªvwewbgq msµvšZ ˆ`bw›`b 
Rxe‡bi mgm¨v mgvavb 

cÂg exRMwYZxq 
m~Îvejx I 

cÖ‡qvM 

69 - 88 13 eM© wbY©‡q exRMwYZxq m~‡Îi 
eY©bv I cÖ‡qvM 

14 - 15 exRMwYZxq m~Î I Abywm×všZ 
cÖ‡qvM K‡i ivwki gvb wbY©q 

16 -17 exRMwYZxq m~Î cª‡qvM K‡i 
Drcv`‡K we‡kølY 

18 ¸YbxqK I ¸wYZK Kx Zv 
e¨vL¨v 

19 - 
20 

exRMwYZxq ivwki mvswL¨K 
mnMmn M.mv.¸. I j.mv.¸. 
wbY©q 

beg wÎfzR 127 - 
144 

21 wÎfz‡Ri AšZt ’̄ I ewnt ’̄ †KvY 
eY©bv 

22 - 
25 

wÎfy‡Ri †gŠwjK Dccv`¨¸‡jv 
cÖgvY I cÖ‡qvM 

26 - 
28 

wewfbœ kZ©mv‡c‡¶ wÎfzR A¼b 

29 wÎfz‡Ri evû I †Kv‡Yi 
cvi¯úwiK m¤úK© e¨envi K‡i 
RxebwfwËK mgm¨vi mgvavb 

30 wÎfzR †¶‡Îi f~wg I D”PZv 
†g‡c †¶Îdj cwigvc 

GKv`k Z_¨I DcvË 31 MYmsL¨v mviwY Kx Zv e¨vL¨v 



162 - 
169 

32 †kªwY e¨eav‡bi gva¨‡g 
Aweb¨¯Z DcvË web¨¯Z 
AvKv‡i cÖKvk 

 

 

 

‡kÖwY welq Aa¨vq wk‡ivbvg c„ôv cvV welqe ‘̄ 

Aóg MwYZ 

wØZxq gybvdv 12 - 27 

1  jvf-ÿwZ 

2-5 mij gybvdv 

6-8 Pµe„w× gybvdv 

cÂg 
exRMwYZxq 

fMœvsk 
75-96 

9 - 10 
exRMwYZxq fMœvs‡ki †hvM I 
we‡qvM 

11 - 12 
exRMwYZxq fMœvs‡ki ¸Y I 
fvM 

13 -15 
exRMwYZxq fMœvs‡ki 
mijxKiY 

Aóg PZzf©yR A¼b 
134 - 
140 

11 - 16 
m¤úv`¨ ( 1 Ñ 6) 

GKv`k Z_¨I DcvË 
159 - 
160 

17 Ñ 
20 

‡K› ª̀xq cÖebZvi e¨vL¨v, 
MvwYwZK m~‡Îi mvnv‡h¨ Mo, 
ga¨K I cÖPziK wbY©q 

lô 
mij 

mnmgxKiY 
97 - 114 21 - 27 

cÖwZ ’̄vcb, Acbqb, ev¯Íe 
mgm¨v mgvavb, ‡jLwP‡Îi 
mvnv‡h¨ mgvavb 

beg 
wc_v‡Mviv‡mi 

Dccv`¨ 
141 - 
147 

28 - 
32 

wc_v‡Mviv‡mi Dccv`¨ hvPvB 
I cÖgvY, wecixZ Dccv`¨ 
cÖgvY, Dccv‡`¨I cÖ‡qvM 

 

  



‡kÖwY welq Aa¨vq wk‡ivbvg c„ôv cvV welqe ‘̄ 

beg MwYZ 

3  
exRMvwYwZK 

ivwk 
43 - 74 

1 - 2 
exRMvwYwZK m~Î cÖ‡qvM K‡i eM© 
ivwki m¤ªmviY I cÖ‡qvM 

3 - 4 
exRMvwYwZK m~Î cÖ‡qvM K‡i Nb 
ivwki m¤ªmviY I cÖ‡qvM 

5  Drcv`‡K we‡kølY 

6 
fvM‡kl Dccv`¨ e¨vL¨v I Drcv`‡K 

we‡kølY 

7 - 8 
ev¯Ze mgm¨v mgvav‡bi Rb¨ 

exRMvwYwZK m~Î MVb I Ges m~Î 
cÖ‡qvM K‡i mgm¨v mgvavb 

7 
e¨envwiK 
R¨vwgwZ 

136 - 
151 

9 wP‡Îi mvnv‡h¨ wÎfzR I PZzf©yR e¨vL¨v 

10 - 12 cÖ`Ë DcvË e¨envi K‡i wÎfzR A¼b 

13 -14 cÖ`Ë DcvË e¨envi K‡i PZzf©yR A¼b 

9 
wÎ‡KvYwgwZK 

AbycvZ 
127 - 
144 

15 - 16 

R¨vwgwZK c×wZ‡Z 

30°, 45°, 60° †Kv‡Yi 

wÎ‡KvYwgwZK Abycv‡Zi gvb wbY©q 
K‡i cÖ‡qvM 

17  
0°, 90° †Kv‡Yi A_©c~Y© 

wÎ‡KvYwgwZK AbycvZ¸‡jvi gvb 
wbY©q K‡i cÖ‡qvM 

18 
c~iK †Kv‡Yi wÎ‡KvYwgwZK 

AbycvZ wbY©q 

19 
wÎ‡KvYwgwZK mgxKiY mgvavb 
K†i m~ÿè‡Kv‡Yi gvb wbY©q 

16 cwiwgwZ 
294 - 
301 

20 - 22 
wÎfzR †¶‡Îi †¶Îd‡ji m~Î wbY©q 
I GZ`m¤úwK©Z mgm¨v mgvavb 

17 cwimsL¨vb 
326 - 
344 

23 
†Kw›`ªq cÖeYZvi cwigvc c×wZ 
e¨vL¨v 

24 
msw¶ß c×wZi mvnv‡h¨ Mo, 

ga¨K I cÖPziK wbY©q 

  



‡kÖwY welq Aa¨vq wk‡ivbvg c„ôv cvV welqe ‘̄ 

`kg MwYZ 

12 

ỳB 
PjKwewkó 

mij 
mnmgxKiY 

224 - 
248 

1  
`yB PjKwewkó mij mnmgxKi‡Yi 
m½wZ I wbf©ikxjZv hvPvB 

2  
Avo¸Yb c×wZ e¨envi K‡i mij 
mnmgxKi‡Yi mgvavb 

3  
†jLwP‡Îi mvnv‡h¨ `yB PjKwewkó 
mij mnmgxKiY mgvavb 

4 
ev¯ZewfwËK MvwYwZK mgm¨vi 
mnmgxKiY MVb K‡i mgvavb 

8 
e„‡Ëi †Q`K 
I ¯úk©K 

163 - 
173 

5 
e„‡Ëi †Q`K, ¯úk©K I mvaviY 
¯úk©K e¨vL¨v 

6 - 7 
e„‡Ëi ¯úk©K m¤úwK©Z Dccv`¨ cÖgvY 
I cÖ‡qvM 

8 - 9 e„Ë m¤úK©xq m¤úv`¨ A¼b 

10 
~̀iZ¡ I 

D”PZv 
167 - 
204 

10  
f~-†iLv, EaŸ©‡iLv, Dj¤^Zj, DbœwZ 
†KvY I AebwZ †KvY e¨vL¨v 

11 -12 
wÎ‡KvYwgwZi mvnv‡h¨ `~iZ¡ I D”PZv 
welqK MvwYwZK mgm¨v mgvavb 

16 
cwiwgwZ 
(Nbe ‘̄) 

318 - 
325 

13 - 14 
AvqZKvi Nbe ‘̄, NbK I †ej‡bi 
†¶Îdj cwigvc Ges G m¤úwK©Z 
mgm¨v mgvavb 

17 cwimsL¨vb 
326 - 
344 

15   
AvqZ‡jL, MYmsL¨v eûfzR I 
AwRf †iLv e¨vL¨v 

16 - 17 
AvqZ‡jL, MYmsL¨v eûfzR I 
AwRf †iLv †jLwP‡Îi e¨vL¨v 

13 mmxg aviv 
249 - 
265 

18 
Abyµg I aviv eY©bv Ges Zv‡`i 
cv_©K¨ wbiƒcY, mgvšÍi aviv e¨vL¨v 
I mgwó wbY©‡qi m~Î MVb 

19  
mgvšÍi avivi m~Î cÖ‡qvM K‡i 
MvwYwZK mgm¨v mgvavb 

20 - 21 

¸‡YvËi avivi wbw`©óZg c` I 
wbw`©ó msL¨K c‡`i mgwó wbY©‡qi 
m~Î MVb Ges m~Î cÖ‡qvM 
K‡i MvwYwZK mgm¨vi mgvavb 

14 
AbycvZ, 
m`„kZv I 
cÖwZmgZv 

266 - 
284 

22 
R¨vwgwZK mgvbycvZ m¤ú‡K© 
e¨vL¨v I GZ`m¤úwK©Z Dccv`¨ 
cÖgvY 

23 
m „̀kZvi AbycvZ msµvšZ 
Dccv`¨¸‡jv cÖgvY 

24 
cÖwZmvg¨ †iLv I N~Y©b cÖwZmgZv 
hvPvB 



ণিসাবণবজ্ঞান 

শ্রেণিিঃ নবম (১৬ টি শ্রলকচার 

    

 

 

 

 

 

 

অধ্যায় ণেশরানাম পৃষ্ঠা শ্রলকচার 

নাং 

ণবষয়বস্তু 

 ৬ 

 

িাশবো 

 

৫৭-৬১ ০১  িাশবোর পুি থাাংগ ধারিা 

 িাশবোর গুরুত্ব 

 িাশবোর নমুনা ছক 

 িাশবোর শ্রেণিশত অন্তর্ভ থক্ত ণবষশয়র সাংণক্ষপ্ত পণরণচণত 

৬২-৬৫ ০২  সাধারন িাশবো োণখলা প্রোশন ণবশবচয ণবষয়িঃ ক-ঢ 

৭৭ ৩  সাধারন িাশবো অনুেীলনিঃ সৃিনেীল ৩ নাং সমস্যার সমাধান 

 কাি-১ (পৃষ্ঠা-৭১) বাণিশত অনুেীলন  

৬৭ ৪  কাি-১ (পৃষ্ঠা-৭১) সমাধান প্রেে থন 

 বাট্টা ও বাট্টার প্রকারশভে 

৭০ ৫  শ্রসবা প্রোনকারী প্রণতষ্ঠাশনর িাশবো 

৭১,৭২,

৭৭ 

৬  ক্রয় িাশবোর ধারিা 

 ক্রয় িাশবোর নমুনা অাংক – সৃিনেীল ১ 

৭২,৭৭ ৭  ণবক্রয় িাশবোর ধারিা 

 ণবক্রয় িাশবোর নমুনা অাংক – সৃিনেীল ২ 

 পৃষ্ঠা ৭৩ এর কাি বাণিশত অনুেীলন 

৭৩ ৮  পৃষ্ঠা ৭৩ এর কাি প্রেে থন ও ব্যাক্ষযা 

৭৮ ৯  সৃিনেীল ৪ নাং সমাধান 

৭৩,৭৪,

৭৮ 

১০  ক্রয়শেরত ও ণবক্রয়শেরত িাশবোর ধারিা 

 সৃিনেীল ৬ নাং সমাধান 

 পৃ ৭৪ এর কাি বাণিশত অনুেীলন 

৭৪ ১১  পৃ ৭৪ এর কাি সমাধান প্রেে থন 

৬৫ ১২  সাংশোধনী িাশবো 

৬৫ ১৩  সমন্বয় িাশবো  

৬৬ ১৪  সমাপনী িাশবো  

৬৬ ১৫  প্রারণিক িাশবো 

 ১৬  সৃিনেীল ৫ নাং সমাধান 



ণিসাবণবজ্ঞান 

শ্রেণিিঃ েেম (২২ টি শ্রলকচার) 

অধ্যায় ণেশরানাম পৃষ্ঠা শ্রলকচার 

নাং 

ণবষয়বস্তু 

  ১৪৪ ১ ণবেে আয় ণববরিীর শ্রমাট মুনাো পর্ থন্ত অন্তর্ভ থক্ত েোসমূশির 

ব্যাখ্যা 

১৪৪ ২ ণবেে আয় ণববরিীর নীট মুনাো পর্ থন্ত অন্তর্ভ থক্ত েোসমূশির 

ব্যাখ্যা 

১৪৮ ৩ আণথ থক অবস্থার ণববরিীর সম্পে, োয় ও মাণলকানাস্বশত্ব অন্তর্ভ থক্ত 

েোসমূশির ব্যাখ্যা 

১৭৩ ৪  শ্রসবামূলক ব্যবসায় আণথ থক ণববরিীর ছশকর 

তুলনামূলক ব্যাখ্যা 

 সৃিনেীল ১ সমাধান 

১৭৪ ৫ সৃিনেীল ২ সমাধান 

১৭৪,১৭৫ ৬ সৃিনেীল ৩ সমাধান 

১৭৫ ৭ সৃিনেীল ৪ সমাধান 

১৭৫,১৭৬ ৮ সৃিনেীল ৫ সমাধান 

১৭৬,১৭৭ ৯ সৃিনেীল ৬ সমাধান 

১৭৭ ১০ সৃিনেীল ৭ সমাধান 

১৭৮ ১১ সৃিনেীল ৮ সমাধান 

১৭৯,১৮০ ১২ সৃিনেীল ১১ সমাধান 

১৮০ ১৩ সৃিনেীল ১২ সমাধান 

১৭৮ ১৪ সৃিনেীল ৯ সমাধান 

১৭৯ ১৫ সৃিনেীল ১০ সমাধান 
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পশের ক্রয়মূল্য , 

উৎপােন ব্যয় ও 

ণবক্রয়মূল্য 

১৮৫,১৮৬,১৮৭ ১৬  উৎপােনকারী প্রণতষ্ঠাশনর ধারিা 

 ব্যশয়র উপাোনসমূশির ব্যাখ্যা 

১৯৪ ১৭ সৃিনেীল ১, ২ সমাধান 

১৯৫ ১৮ সৃিনেীল ৩ সমাধান 

১৯৫,১৯৬ ১৯ সৃিনেীল ৪  সমাধান 

১৯৬ ২০ সৃিনেীল ৫ সমাধান 

১২  পাণরবাণরক ও 

আত্মকম থসাংস্থানমূলক 

উশদ্যাশগর ণিসাব 

২১১ ২১ সৃিনেীল ১ সমাধান 

২১১,২১২ ২২ সৃিনেীল ২ সমাধান 

২১২ ২৩ সৃিনেীল ৩ সমাধান 

২১৩ ২৪ সৃিনেীল ৪ সমাধান 

 

 



ণবষয়:-ণেন্যান্স ও ব্যাাংণকাং 

 

 

১০ম শ্রেণি—১৩টি অধ্যাশয়র প্রণতটি শ্রথশক একটি ণরণভেন ক্লাস  

 

 

শ্রেণি ণবষয় অধ্যায় পাঠ পৃষ্ঠা নাং পাশঠর ণবষয় 

৯ম 

  

ণেন্যান্স 

   ও 

ব্যাাংণকাং 

৩– অশথ থর 

সময়মূল্য 

১ম ২৯,৩০(৩.১,৩.২) অশথ থর সময়মূশল্যর ধারিা ও গুরুত্ব 

২য় ৩১(৩.৩ , ৩.৩.১) 
অশথ থর সময়মূশল্যর সূত্র,  ভণবষ্যৎ মূল্য ও 

বাণষ থক চক্রবৃণি 

৩য় ৩২(৩.৩.২) বতথমান মূল্য ও বাণষ থক বাট্টাকরি  

৪থ থ ৩৩(৩.৩.৩) 
বছশর একাণধকবার চক্রবৃণিকরশির 

মাধ্যশম ভণবষ্যৎ মূল্য ণনধ থারি 

৫ম ৩৪(৩.৩.৪) 
বছশর একাণধকবার বাট্টাকরশির মাধ্যশম 

বতথমানমূল্য ণনধ থারি 

৬ষ্ঠ ৩৬(৩.৪) প্রকৃত সুশের িার 

৯– ব্যাাংণকাং 

ব্যবসায় ও 

তার ধরন 

৭ম 

৯০, ৯১, ৯২ (৯.০, 

৯.১) 

ব্যাাংণকাং ব্যবসায়, সূচনা ও ব্যাাংশকর 

উশেশ্যাবণল 

৮ম ৯৩ (৯.২, ৯.৩) 
ব্যাাংশকর গঠন ও ব্যাাংণকাং ব্যবসাশয়র 

মূলনীণত 

৯ম ৯৪, ৯৫,৯৬ (৯.৪) 
কাঠাশমাণভণিক শ্রেণিণবভাগ, কার্ থণভণিক 

শ্রেণিকরি 

১০ম ৯৭, ৯৮,(৯.৪) 

ব্যবসায় সাংগঠনণভণিক শ্রেণিণবভাগ, 

মাণলকানাণভণিক শ্রেণিকরি, 

অঞ্চলণভণিক প্রকারশভে 

১১ে ৯৮,৯৯,১০০(৯.৪) 

ণনবন্ধনণভণিক শ্রেণিকরি, ণবশেষ 

মশেলণভণিক শ্রেণিকরি ণনয়ন্ত্রিণভণিক 

শ্রেণিকরি, ধমীয় দৃণিশকাি ণভণিক 

ব্যাাংক 

৪—ঝুঁণক ও 

অণনশ্চয়তা  

১২ে 
৩৯,৪০,৪১(৪.১,৪.২) 

ভূণমকা, ঝুঁণক ও অণনশ্চয়তার মশধ্য 

পাথ থকয  

১৩ে ৪১,৪২ (৪.৩) ঝুঁণকর উৎস  

১৪ে 
৪৩,৪৪ ( ৪.৪,৪.৫) 

ঝুঁণকর তাৎপর্ থ , ঝুঁণকমুক্ত আয় ও 

ঝুঁণকবহুল আয়  

১৫ে  ৪৪,৪৫ (৪.৬) ঝুঁণক ও অণনশ্চয়তার পণরমাপ 



মাধ্যমমক জীবমবজ্ঞান মিলেবাি (SSC Biology Syllabus) 

মিতীয় অধ্যায় : জীব ককাষ ও টিস্যু (১২ মিমিয়ড) 

কেণী মবষয় অধ্যায় িাঠ িাঠ মিলিানাম 

নবম জীবমবজ্ঞান ২য় ১ম ১। জীবলকাষ ও ককালষি প্রকািলেদ 

২। উমিদ ও প্রামণলকালষি প্রধান অঙ্গানুি কাজ 

(ইলেক্ট্রন মাইলরাস্কমিক গঠন অনুিিলণ)  

ক) ককাষ প্রাচীি,  

খ) কপ্রাল াপ্লাজম 

   ২য় গ) প্লাজমা কমমলেন 

ঘ) িাইল াপ্লাজমীয় অঙ্গাণু : (i) 

মাইল াকমিয়া 

   ৩য় (ii)  প্লামিড 

(iii)   গেমজবমড 

   ৪র্ থ (iv)  এলডাপ্লাজমমক কিটিকুোম 

(v)   ককাষ গহ্বি 

(vi)   োইলিালজাম 

   ৫ম মিমিমবহীন িাইল াপ্লাজমীয় অঙ্গাণু : 

(i) ককাষ কঙ্কাে,  

(ii) িাইলবালজাম, 

(iii)   কিলরালজাম,  

   ৬ষ্ঠ মনউমিয়াি, করালমালজাম 

   ৭ম উমিদ ও প্রামণি কাজ িমিচােনায় মবমেন্ন 

প্রকাি ককালষি ভূমমকা : উমিদটিস্যু (িিে 

টিস্যু) 

   ৮ম উমিদ ও প্রামণি কাজ িমিচােনায় মবমেন্ন 

প্রকাি ককালষি ভূমমকা : উমিদটিস্যু (জটিে 

টিস্যু, জাইলেম ও কলালয়ম) 

   ৯ম প্রামণটিস্যু : (a) আবিণী টিস্যু 

(Epithelial Tissue) 

   ১০ম প্রামণটিস্যু : (b) ক াজক টিস্যু 

(connective Tissue) 

   ১১ি প্রামণটিস্যু: (C) কিমি টিস্যু, (D) স্নায়ু টিস্যু,  

   ১২ি অঙ্গ এবং তলেি ধািণা ও গুরুত্ব 

 

 

 

 

তৃতীয় অধ্যায় : ককাষ মবোজন (০২ মিমিয়ড) 

কেণী মবষয় অধ্যায় িাঠ িাঠ মিলিানাম 

নবম জীবমবজ্ঞান ৩য় ১ম ১। ককাষ মবোজন  

১.১ ধািণা  

১.২ প্রকািলেদ :  

২। মাইল ামিি  

২.১ ধািণা  

২.২ ি থায়: প্রলেজ, কপ্রালম ালেজ, কম ালেজ, 

এনালেজ, ক লোলেজ 



   ২য় মাইল ামিলিি গুরুত্ব, মমলয়ামিলিি ধািণা, গুরুত্ব 

 

চতুর্ থ অধ্যায় : জীবনীিমি (০৭ মিমিয়ড) 

কেণী মবষয় অধ্যায় িাঠ িাঠ মিলিানাম 

নবম জীবমবজ্ঞান ৪র্ থ ১ম ♦ জীবনীিমি ও এটিমিি ভূমমকা  

   ২য় ♦ িালোকিংলেষণ  

♦ প্রমরয়া  

   ৩য় ♦ বামহুক প্রোবলকি ভূমমকা  

 

   ৪র্ থ ♦ অেুন্তিীণ প্রোবলকি ভূমমকা 

িালোকিংলেষণ  এি গুরুত্ব 

   ৫ম ৩। শ্বিন  

৩.১ িবাত শ্বিন এি বণ থনা  

 

   ৬ষ্ঠ ৩.১ অবাত শ্বিন এি বণ থনা  

♦ অবাত শ্বিন 

ও অবাত শ্বিলনি িার্ থকু 

♦ িালোকিংলেষণ ও শ্বিলনি িার্ থকু 

   ৭ম প্রোবক ও 

৩.২ গুরুত্ব 

 

 

পোথ থ ণবজ্ঞান 



শ্রলকচার নাং  ণবষয়  অধ্যায়   পাঠ  ণবষয়বস্তু  পৃষ্ঠা নাং  

০১ পোথ থ ণবজ্ঞান ৩য়িঃ বল ৩.১-৩.৩ িিতা ও বশলর 

ধারিািঃ 

ণনউটশনর প্রথম 

সূত্র, 

িিতা ও বল 

শ্রমৌণলক বশলর 

প্রকৃণত 

  

৬৩-৬৯ 

০২   ৩.৪-৩.৫ ভরশবগ ও 

সাংঘষ থ 

৭০-৭৪ 

০৩   ৩.৬-৩.৭ বস্তুর গণতর 

উপর বশলর 

প্রভাবিঃ 

ণনউটশনর ণিতীয় 

সূত্র 

৭৫-৮২ 

০৪   ৩.৮-৩.৯.৪ ণনউটশনর তৃতীয় 

সূত্র 

৮৩-৯৩ 

০৫  ব্যবিাণরক  রাবার ব্যাশের 

ব্যাশলন্স 

 

০৬  ৪থ থিঃ কাি, 

ক্ষমতা ও েণক্ত 

৪.১-৪.৩.১ কাি, েণক্ত(গণত 

েণক্ত) 

৯৯-১০৪ 

০৭   ৪.৩.২-৪.৪ ণবভব েণক্ত-

েণক্তর ণবণভন্ন 

উৎস 

১০৫-১১২ 

০৮   ৪.৫-৪.৬ েণক্তর ণনতযতা 

এবাং রুপান্তর-

ভর ও েণক্তর 

সম্পকথ 

১১৩-১১৮ 

০৯   ৪.৭-৪.৯ ক্ষমতা-উন্নয়ন 

কার্ থক্রশম েণক্তর 

ব্যবিার 

 

১০   ৪.০১ োরীণরক ক্ষমতা 

ণনি থয় করা 

 



 

 

 

১১  ৫মিঃ পোশথ থর 

অবস্থা ও চাপ 

৫.১-৫.৩ চাপ-তরশলর 

ণভতশর চাপ 

১২৯-১৩৬ 

১২   ৫.৩.১-৫.৩.৩ আণকথণমণিস এর 

সূত্র এবাং প্লবতা-

বাাংলাশেশে শ্রনৌ 

পশথ দূঘ থটনার 

কারি। 

১৩৭-১৪০ 

১৩   ৫.৩.৪ প্যাসশকশলর সূত্র ১৪১-১৪২ 

১৪   ৫.৪ বাতাশসর চাপ-

বাতাশসর চাপ 

এবাং আবিাওয়া 

১৪৩-১৪৮ 

১৫   ৫.৫-৫.৬ ণস্থণতস্থাপকতা-

পোশথ থর চতুথ থ 

অবস্থা 

১৫১-১৫৫  

১৬ ৬ষ্ঠিঃ বস্তুর 

উপর তাশপর 

প্রভাব 

 ৬.১-৬.২ তাপ ও 

তাপমাত্রা-ণভন্ন 

শ্রস্কশলর মাশে 

সম্পকথ। 

১৬২-১৬৭ 

১৭   ৬.৩ পোশথ থর তাপীয় 

প্রসারি(কঠিন 

পোশথ থর 

প্রসারি) 

১৬৭-১৭২ 

১৮   ৬.৩.২ তরল পোশথ থর 

প্রসারি 

১৭২-১৭৪ 

১৯   ৬.৩.৩-৬.৭ গ্যাসীয় পোশথ থর 

প্রসারি,গলনাাংক 

এবাং 

স্ফুটনাাংশকর 

ওপর চাশপর 

প্রভাব 

১৭৪-১৭৯, 

১৮২-১৮৩ 

২০   ৬.৫-৬.৬ আশপণক্ষক তাপ-

কযাশলাণরণমণতর 

মূলনীণত  

১৭৯-১৮২ 

      

      



বাংোলদলিি ইমতহাি ও মবশ্বিেুতা  

 

মিতীয় অধ্যায় : (৮ মিমিয়ড) 

 

কেণী মবষয় অধ্যায় িাঠ Topic 

নবম বাংোলদলিি 

ইমতহাি ও 

মবশ্বিেুতা  

 

২য় মবশ্বিেুতা ১। মমিিীয় িেুতাাঃ  

  

i. ি ভূমম 

ii. কেৌলগামেক অবস্থান 

iii. িময়কাে 

iv. িাষ্ট্র ও িমাজ 

v. নীেনদ 

    ২। সভযতায় ণমেরীয়শের অবোন 

 

i. ধম থণবশ্বাস  

ii. মিল্প   

iii. োস্কর্য্থ 

iv. মেখনিদ্ধমত ও কাগজ 

আমবষ্কাি 

v. মবজ্ঞান।  

 

    ৩। মিন্ধুিেুতা  

 

i. ি ভূমম 

ii. কেৌলগামেক অবস্থান 

iii. িময়কাে 

iv. িাজননমতক ও িামামজক 

অবস্থা  

v. অর্ থননমতক অবস্থা  

vi. ধমীয় অবস্থা  

 

    ৪। ণসন্ধু সভযতার অবোন 

 

i. নগর পণরকল্পনা   

ii. িমিমাি িদ্ধমত 

iii. মিল্প 

iv. স্থািতু ও োস্ক থ 

 

    ৫। গ্রীক িেুতা  

 

i. ি ভূমম 

ii. প্রকািলেদ 



iii. কেৌলগামেক অবস্থান 

iv. িময়কাে 

v. িামমিক নগিিাষ্ট্র স্পা থা  

vi. গণতামেক িাষ্ট্র এলর্ন্স  

 

    i. ৬। মগ্রক িেুতাি অবদান 

 

ii. মিক্ষা  

iii. িামহতু 

iv. ধম থ 

v. দি থন 

vi. মবজ্ঞান 

vii. স্থািতু ও োস্ক থ 

viii. কখোধূো  

 

    ৭। কিামান িেুতা  

 

i. ি ভূমম 

ii. কেৌলগামেক অবস্থান 

iii. িময়কাে 

iv. কিামনগিী ও কিামান 

িািলনি িমিচয় 

 

    ৮। িেুতায় কিামানলদি অবদান  

 

i. মিক্ষা 

ii. িামহতু ও মেখনিদ্ধমত 

iii. স্থািতু 

iv. োস্ক থ 

v. মবজ্ঞান 

vi. ধম থ ও দি থন 

vii. আইন (িামমিক আইন, 

জনগলণি আইন, প্রাকৃমতক 

আইন)  

 

তৃতীয় অধ্যায় : প্রাচীন বাংোি জনিদ (১ মিমিয়ড) 

কেণী মবষয় অধ্যায় িাঠ িাঠ মিলিানাম 

নবম বাংোলদলিি 

ইমতহাি ও 

মবশ্বিেুতা 

৩য় প্রাচীন বাংোি 

জনিদ  

১। জনিদ  

 

i. কগৌড় 

ii. বঙ্গ 

iii. পুণ্ড্র 



iv. হমিলকে 

v. িমত  

vi. বলিন্দ্র  

vii. তাম্রমেপ্ত  

viii. চন্দ্রিীি 

 

 

 

একাদি অধ্যায় : োষা আলদােন ও িিবতী িাজননমতক ঘ নাপ্রবাহ (৩ মিমিয়ড) 

কেণী মবষয় অধ্যায় িাঠ িাঠ মিলিানাম 

নবম বাংোলদলিি 

ইমতহাি ও 

মবশ্বিেুতা 

একাদি োষা 

আলদােন ও 

িিবতী 

িাজননমতক 

ঘ নাপ্রবাহ 

১। োষা আলদােলনি ি ভূমম 

 

i. োষা আলদােলনি চূড়ান্ত 

ি থায় (২১-কি কেব্রুয়ািী) 

ii. নািীলদি ভূমমকা 

iii. োষা আলদােলনি তাৎি থ 

iv. িহীদ মদবি ও আন্তজথামতক 

মাতৃোষা মদবলিি গুরুত্ব 

 

 

    ২। িাজননমতক তৎিিতা 

 

i. মুিেীম েীগ ও তাি 

অগণতামেক কম থকাড 

ii. নতুন িাজননমতক দে  

iii. আওয়ামী মুিেীম েীগ কর্লক 

আওয়ামী েীগ  

 

    ৩। যুিফ্রন্ট ও প্রালদমিক মনব থাচন 

 

i. যুিফ্রন্ট গঠলনি ি ভূমম এবং 

২১ দো কম থসূচী 

ii. মনব থাচলনি েোেে 

iii. তাৎি থ 

iv. যুিফ্রলন্টি মেীিো গঠন 

v. বামতে ও পূব থ-বাংোি 

ককন্দ্রীয় িািন 

vi. ৫৬ িালেি িংমবধান 

 

 

 



িাদি অধ্যায়াঃ িামমিক িািন ও স্বামধকাি (১৯৫৮-১৯৬৯) (৪ মিমিয়ড) 

নবম বাংোলদলিি 

ইমতহাি ও 

মবশ্বিেুতা  

 

১২ িামমিক 

িািন ও 

স্বামধকাি  

১। ১৮৫৮ িালেি িামমিক িািন 

 

i. কমৌমেক গণতে 

ii. িামমিক িািন মবলিাধী 

আলদােন 

iii. ১৯৬৫ িালেি োিত 

িামকস্তান যুদ্ধ  

 

    ২। পূব থ-পাণকস্তাশনর প্রণত ববষম্য 

 

i. রািননণতক ববষম্য 

ii. প্রিািমনক ববষম্য 

iii. িামমিক ববষম্য 

iv. অর্ থননমতক ববষম্য 

v. মিক্ষালক্ষত্র ববষম্য 

vi. িামামজক ববষম্য 

vii. িাংস্কৃমতক ববষম্য 

 

     ছয় দো ও বাঙােী 

জাতীয়তাবাদ 

 ঐমতহামিক আগিতো 

মামো  

 আগিতো মামোি গুরুত্ব 

     এগাশরা েো আশদালন  

 ১৯৬৯ এর গি-অর্ভযত্থান  

 

 

বাাংলাশেে ও ণবশ্ব পণরচয়  

ক্রণমক শ্রেণি  অধ্যায়  ক্লাশসর 

সাংখ্যা 
শ্রমাট ক্লাস 

 ৬ ৫ম ৩  

১০  

 

 ৬ষ্ঠ ৩ 

 ৭ম ৪ 

 ৮ম  ২য়  ৫  

 ৫ম  ২ 

 ৬ষ্ঠ ৪ 

 ৯ম  ১১ে  ৩ ৬ 

  ১৪ে  ৩ 



 ১০ম  ৫ম  ৫ ১০  

  ১৩ে ৩ 

  ১৫ে ২ 

     

 


