
আই.ই.এস. উ মাধ িমক িবদ ালয় 

মেডল ট -২০২০ 

নবম িণ িসেলবাস 

বাংলা ১ম প  

গদ ঃ ১. সুভা, ২. বই পড়া, ৩. অভাগীর গ, ৪. প ী সািহত , ৫. আম আঁিটর ভঁপু, ৬. মানুষ মুহা দ (সঃ) 

পদ ঃ ১. ব বাণী, ২. কেপাত  নদ, ৩. জীবন স ীত, ৪. জুতা আিব ার, ৫. ঝণার গান, ৬. মানুষ 

সহপাঠঃ উপন াসঃ কাকতাড়ুয়া (পৃ া ০১ থেক পৃ া ১৫ পয ) 

বাংলা ২য় প  

অধ বািষক পরী ার িসেলবাস অনুযায়ীঃ 

ব করণঃ স ূণ অংশ; অনুে দঃ থম ৫ িট; ভাব স সারণঃ ১-৫ নং; সারমমঃ ১-৫ নং; সারাংশঃ ১৬-২০ 

English 1st Paper 

Reading Test: (30) 

English for Today: Unit (1-5),  

Model Question (adv.) 2, 3, 11, 12, 14, 15 

Writing Test: (30) 

Paragraph: a. A Good Citizen, b. Importance of Yoga, c. Pastime d. Importance of 

Learning English 

Letter’s/e-mail: a, b, c from Syllabus 

Dialogue: a, b, c from Syllabus  

English 2nd Paper 

Part-A: Grammar (30) 

a. Right form of Verbs, b. Narrative Style (Direct/Indirect), c. Change Sentences          

d. Completing Sentences, d. Use of Suffixes and Prefixes e. Tag Questions 

Part-B: Writing (30) 

1. Writing CV with Cover Letter: Suppose some English teachers will be appointed in 

Ideal Preparatory School. Now, make a CV with cover letter for the post. Your CV 

should not exceed one page. 



2. Formal Letter/E-mail: a) For increasing common room facilities, b) For setting up a 

computer lab 

3. Paragraph: a) A School Magazine, b) A Book Fair 

গিণত 

বীজগিণতঃ অণু – ২.১, ৩.১, ৩.২, ৪.১, ৪.২ 

জ ািমিতঃ অধ ায় – ৬, ৭ এবং স াদ - ১ থেক ৩ পয  

ি েকাণিমিতঃ ৯.১ 

তথ  ও উপা ঃ ১৭ সব 

ইসলাম ও নিতক িশ া 

অধ বািষক িসেলবােসর ১, ২ ও ৩ অধ ায় 

তথ  ও যাগােযাগ যুি  

তৃতীয় অধ ায়ঃ আমার িশ ায় ই ারেনট 

চতুথ অধ ায়ঃ আমার লখােলিখ ও িহসাব 

পদাথ 

অধ ায় ১, ২, ৩, ৪ ও ৬ 

রসায়ন 

অধ ায়ঃ ১-৫ 

জীবিব ান 

অধ বািষক পরী ার িসেলবাস  

উ তর গিণত 

সট ও ফাংশনঃ অনু - ১.১, ১.২; জ ািমিতঃ অধ ায়-৩; ি েকানিমিতঃ ৮.১, ৮.২, ৮.৩; সমতলীয় ভ রঃ ১২ 

বাংলােদশ ও িব পিরচয় 

অধ ায়ঃ ১, ২, ৩ ও ৪  

িফন া  ও ব াংিকং 

িফন া  অংশঃ ১ম অধ ায়ঃ অথায়ন ও ব বসায় অথায়ন, ২য় অধ ায়ঃ অথায়েনর উৎস, ৩য় অধ ায়ঃ অেথর 

সময়মূল  



ব াংিকং অংশঃ ৮ম অধ ায়ঃ মূ া, ব াংক ও ব াংিকং, ৯ম অধ ায়ঃ ব াংিকং ব বসা ও তার ধরণ 

িহসাবিব ান 

১ম অধ ায়ঃ িহসাবিব ান পিরিচিত, ২য় অধ ায়ঃ লনেদন, ৩য় অধ ায়ঃ  দুতরফা দািখল প িত,            

৫ম অধ ায়ঃ িহসাব, ৬  অধায়ঃ জােবদা 

ব বসায় উেদ াগ 

১ম অধ ায়ঃ ব বসায় পিরিচিত, ২য় অধ ায়ঃ ব বসায় উেদ াগ ও উেদ া া, ৩য় অধ ায়ঃ আ কমসং ান,      

৪থ অধ ায়ঃ মািলকানার িভি েত ব বসায়  

িব ান 

অধ ায়ঃ ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ 

কৃিষ িশ া 

অধ ায়ঃ ১, ২ ও ৩ 

গাহ  িব ান 

অধ ায়ঃ ১, ২, ৩, ৬, ১০ ও ১৪ 

ভূেগাল ও পিরেবশ 

অধ ায়ঃ ১-৬ 

পৗরনীিত ও নাগিরকতা 

অধ ায়ঃ ৭, ৮ ও ৯ 

বাংলােদেশর ইিতহাস ও িব সভ তা 

অধ ায়ঃ ১, ২, ৩ ও ৪  


