
�ুল   ফর   কিমউিন�ট   �ডেভলপেম�   
িসেলবাস   ২০২২   

��িণ   :   ৩য়   
বাংলা   

অধ �-বািষ �ক  

১।   ছিব   ও   কথা   
২।   আমােদর   এই   বাংলােদশ   
৩।   রাজা   ও   তারঁ   িতন   কন�া     
৪।   হােট   যােবা     
৫।   চল্   চল্   চল্   
৬।   কঁুেজা   বুিড়র   গ�   
৭।   তালগাছ   
৮।   আমার   পণ   
৯।   পািখেদর   কথা     
*�িত�ট   অনুশীলনী   �থেক   শ�াথ �,   বাক�   গঠন,   যু�বণ �,   িমলকরণ,   শনূ��ান   পূরণ,   স�ঠক   উ�র�ট   
বাছাই   কির,   �ছাট   ��,   িবপরীত   শ�,   এক   কথায়   �কাশ   ইত�ািদ   �ােস   করােনা   হেব   এবং   �সই   
অনুযায়ী   পরী�ার   ��   �তরী   করা   হেব।   
*বড়   ��   থাকেব   যা   বইেয়র   গে�র   িভতর   �থেক   �দওয়া   হেব।   
*ভ�ল   বানান   ���করণ।     
১০।   অনুে�দ:   (ক)   বাংলােদশ     
(খ)   বাংলােদেশর   পািখ     
(গ)   ছা�জীবেনর   দািয়�   ও   কত�ব�   

বািষ �ক   

১।   আমােদর   �াম   
২।   কানামািছ   �ভা ঁ  �ভা ঁ      
৩।   আদ�শ   �ছেল   
৪।   ঘুিড়   
৫।   ি�মােরর   িস�ট   
৬।   পা�া   �দওয়ার   খবর   
৭।   বড়   �ক?     
৮।   িনরাপদ   চলাচল   
৯।   খিলফা   আবু   বকর   (রা.)     
*�িত�ট   অনুশীলনী   �থেক   শ�াথ �,   বাক�   গঠন,   যু�বণ �,   িমলকরণ,   শনূ��ান   পূরণ,   স�ঠক   উ�র�ট   
বাছাই   কির,   �ছাট   ��,   িবপরীত   শ�,   এক   কথায়   �কাশ   ইত�ািদ   �ােস   করােনা   হেব   এবং   �সই   
অনুযায়ী   পরী�ার   ��   �তরী   করা   হেব।   
*বড়   ��   থাকেব   যা   বইেয়র   গে�র   িভতর   �থেক   �দওয়া   হেব।   
*�তিলিপ   �ট�   ও   িরিডং   �ট�।     
১০।   অনুে�দ:   (ক)   আমােদর   �াম   
(খ)   আদশ �   মুসিলম   বালক/বািলকা   



  

(গ)   খিলফা   আবু   বকর   (রা.)   

English   

Half-Yearly   

English   for   Today   (EFT)   –   Unit   (1-27)   
Basic   Concept   of   English   Grammar,   SCD:   
Nouns-   Common   and   Proper   
Nouns-   Countable   and   Uncountable   
Nouns-   Collective   and   Abstract   
Nouns-   Singular   and   Plural   
Nouns-   Gender   (Masculine,   Feminine,   Common   and   Neuter)   
Articles-   A,   An,   The   
Pronouns   (I,   we,   you,   he,   she,   it,   they)   
Pronouns-   Personal   and   Demonstrative   
Adjectives-   (of   Quality,   of   Number,   of   Quantity)   
Adjectives-   ((Demonstrative   and   Possessive)   
Verbs-   Main   Verbs   (am,   is,   are,   was,   were,   has,   have,   had)   
Verbs-   Helping   Verbs   (am,   is,   are,   was,   were   and   modals)   
Grammar:   

● (Grammar   Chapters   1-12),   Chapters-   23-25   will   be   part   of   all   assessment,     
              #Vocabulary-   Synonyms,   Antonyms,   Homophones,      
              Compound   Words   
              #Composition-   Writing   Paragraphs,   Dialogues,     
              Stories   and   Informal   Letters   
              #Reading   Comprehension     

● EFT   (   Unit   1-27)   

Final   

English   for   Today   –   Unit   (28-39)   
Basic   Concept   of   English   Grammar,   SCD:   
Verbs-   Regular   and   Irregular   Verbs   
Forming   Adjectives   (from   Nouns   and   from   Verbs)   
Verbs-   Tenses   (Verbs   in   the   simple   present,   the   simple   past   and   the   simple   future   
tense)   
Adverbs-   (of   Manner,   of   Time   and   of   Place)   
Prepositions-   (of   Place   and   of   time-   at,   in,   on,   under)   
Conjunctions-   and,   or,   but/,   because/,   so/,   though/,   as   
Interjections   and   Islamic   Interjections   
Punctuation-   (Question   Mark,   Exclamation   Mark,   The   Comma,   The   Apostrophe)   
Sentence   and   Kind   of   Sentences   (Assertive/   Declarative,   Interrogative,   Exclamatory)   
Sentence   (Assertive/   Declarative)-   Affirmative   and   Negative)   



  

  

  

Grammar:   
● (Grammar   Chapters   13-22),   Chapters-   23-25   will   be   part   of   all   assessment,     

              #Vocabulary-   Synonyms,   Antonyms,      
               Homophones,   Compound   Words   
              #Composition-   Writing   Paragraphs,   Dialogues,      
              Stories   and   Informal   Letters   
              #Reading   Comprehension     

● EFT   (   Unit   28-39)   

গিণত   

অধ �-বািষ �ক   

১।   সংখ�া।   
২।   �যাগ।   
৩।   িবেয়াগ।   
৪।   �ণ।   
৫।   ভাগ।   
৬।   �যাগ,   িবেয়াগ,   �ণ,   ভাগ   সং�া�   সমস�া।   
৭।   জ�ািমিত   :   িব�,ু   �রখা,   তল,   �কাণ।   
৮।   নামতা:   ২-১০   পয ��   নামতা।   

  
  

  বািষ �ক   

১।   বাংলােদিশ   মু�া   ও   �নাট।   
২।   ভ�াংশ।   
৩।   পিরমাপ।   
৪।   জ�ািমিত   :   ব�ৃ,   চত�ভ� �জ,   আয়ত,   বগ �   ।   
৫।   নামতা:   ২-২০   পয ��   নামতা।   

িব�ান   

অধ �-বািষ �ক   

১।   আমােদর   পিরেবশ   
২।   জীব   ও   জড়   
৩।   িবিভ�   ধরেনর   পদাথ �     
৪।   জীবেনর   জন�   পািন     
৫।   মা�ট     
৬।   বায়ু   

বািষ �ক   

১।   খাদ�     
২।   �া��িবিধ     
৩।   শ��     
৪।   �যু��র   সােথ   পিরচয়   
৫।   তথ�   ও   �যাগােযাগ   



  

  
  

বাংলােদশ   ও   িব�   পিরচয়   

অধ �-বািষ �ক   

১।   �াকৃিতক   ও   সামা�জক   পিরেবশ     
২।   িমেলিমেশ   থাকা     
৩।   আমােদর   অিধকার   ও   দািয়�     
৪।   সমােজর   িবিভ�   �পশা     
৫।   মানুেষর   �ণ     

বািষ �ক   

১।সামা�জক   পিরেবেশর   উ�য়ন     
২।পিরেবশ   দষূণ   �িতেরাধ   ও   সংর�ণ     
৩।   মহােদশ   ও   মহাসাগর     
৪।   আমােদর    বাংলােদশ   

ইসলাম   িশ�া   

   অধ �-বািষ �ক   

*আকীদা:   
১।   আ�াহ ্   মহািবে�র   ��া   
২।   আ�াহ   স�ৃ�র   রব   
৩।   আ�াহ ্   তায়ালার   রেয়েছ   সু�রতম   নাম   ও   �ণাবলী   ৪।ইবাদত   �ধু   আ�াহর   হক   
৫।   আল   কুরআেনর   পিরচয়     
*ঈমােনর   �থম   িতন�ট   ��     
*কুরআন:   
১।   সূরা   ফািতহা     
২।   সূরা   ফালাক   
৩।   সূরা   নাস     
*কুরআেনর   কািহনী     

বািষ �ক   

*আকীদা:   
১।   সাফেল�র   পথ-   সূরা   আসর   
*ঈমােনর   �শষ   িতন�ট   ��     
*কুরআন:   ১।   সূরা   ফীল   
২।   সূরা   মাঊন   
৩।   সূরা   ইখলাস     
৪।   সূরা   কুরাইশ     
*পিব�তার   সাধারণ   ধারণা   -   ওয,ু   �গাসল।     
*নবীেদর   কািহনী   িরিডং   পড়েব।   
*�ছাট   �ছাট   �ে�র   উ�র   জানেব।   
*সূরা�েলার   িশ�া   জানেব।   
*আমােদর   করণীয়   জানেব।     


