
ঈশ্বরদী সরকারর কলেজ, ঈশ্বরদী, পাবনা এর পরীক্ষার পাঠ্যসূরি 

 

বিষয়ের নাম  অর্ ধ িাবষ ধক পরীক্ষা  িাবষ ধক পরীক্ষা প্রাক বনি ধাচনী পরীক্ষা  বনি ধাচনী পরীক্ষা 

িাাংলা ১ম পত্র িাঙ্গালার নব্য ললখকবিয়ের প্রবি বনয়িিন, 

অপবরবচিা, বিলাসী, বিভীষয়ের প্রবি 

লমঘনাি, লসানার িরী, লাল সালু  

গৃহ, আহ্বান, আমার পথ, 

মাবস-বপবস, িাোয়নার 

বিনগুয়লা, প্রবিিান, সুয়চিনা, 

িাহায়রই পয়র ময়ন, পদ্মা, 

আঠায়রা িছর িেস, লেব্রুোরী 

১৯৬৯  

লরইনয়কাট, মহাজােবিক 

বকউয়রটর, আবম বকাংিিবির 

কথা িলবছ, নূরলিীয়নর কথা 

ময়ন পয়র যাে 

লনকয়লস, ছবি, 

বসরাজউয়দৌলা, এিাং 

পূয়ি ধর সকল 

আয়লাচনা   

 

িাাংলা ২ে পত্র িাাংলা উচ্চারে এিাং িানায়নর বনেম, 

ব্যাকরবেক শব্দয়েেী, পবরভাষা, অনুিাি, 

বিনবলবপ, অবভজ্ঞিা িে ধনা, ভাষে এিাং 

প্রবিয়িিন  

উপসে ধ, প্রিযে, সমাস, 

িাকযিত্ত্ব 

পত্রবলখন, ক্ষুয়ি িািধা, ই-

লমইল  

ভাষার অপপ্রয়োে, শুদ্ধ 

প্রয়োে,সারাাংশ, সারমম ধ, ক্ষুয়ি 

েল্প, ভাি সম্প্রসারে, প্রিন্ধ 

রচনা   

পূয়ি ধর সকল 

আয়লাচনা  

ইাংয়রবজ ১ম পত্র Unit 1-6, paragraph, 

letter, completeing story  

Unit 7-15, 

paragraph, 

letter, 

completeing 

story 

Unit 

1,3,5,7,9,11,13,15, 

paragraph, letter, 

completeing story 

Full Syllabus 

ইাংয়রবজ ২ে পত্র Fill in the gaps, 

completeing sentence, 

right form of verbs, 

paragraph, essay 

Narration, 

modifier, 

sentence 

connector, 

synonym, 

antonym, 

punctuation, 

parragraph, 

essay  

Fill in the gaps, 

completeing 

sentence, 

modifier, 

narration, 

paragraph, essay  

Full Syllabus 

আইবসটি ১ম এিাং ৫ম অধ্যাে ১ম, ২ে, ৪থ ধ, ৫ম অধ্যাে ১ম-৫ম অধ্যাে পুয়রা িই 

পিাথ ধবিজ্ঞান ১ম পত্র ১ম-৪থ ধ অধ্যাে ১ম-৭ম অধ্যাে পুয়রা িই পুয়রা িই 

পিাথ ধবিজ্ঞান ২ে পত্র ১ম-৩ে অধ্যাে ১ম-৬ষ্ঠ অধ্যাে ১ম-৯ম অধ্যাে পুয়রা িই 

রসােন ১ম পত্র ২ে অধ্যােঃ দ্রাব্যিার পূি ধ পয ধি, ৩ে 

অধ্যােঃ শুরু লথয়ক রাসােবনক িন্ধয়নর পূি ধ 

পয ধি, ৪থ ধ অধ্যােঃ পাবনর আেবনক গুেেল 

পয ধি 

২ে, ৩ে, ৪থ ধ অধ্যাে ১ম এিাং ৫ম অধ্যাে ১ম লথয়ক ৫ম অধ্যাে 

রসােন ২ে পত্র ২ে অধ্যােঃ সমাণুিা পয ধি ২ে অধ্যাে ১মঃ গ্রাহায়মর সূত্র পয ধি, ৩েঃ 

জারে-বিজারে পয ধি, ৪থ ধঃ 

প্রমাে লকাষ বিভি পয ধি 

১ম, ৩ে, ৪থ ধ, ৫ম 

অধ্যাে 

জীিবিজ্ঞান ১ম পত্র   ১ম-৩ে অধ্যাে  ৪থ ধ-৬ষ্ঠ অধ্যাে  ৭ম-৯ম অধ্যাে  পুয়রা িই  

জীিবিজ্ঞান ২ে পত্র   ১ম-৩ে অধ্যাে  ৪থ ধ-৬ষ্ঠ অধ্যাে  ৭ম-৯ম অধ্যাে  পুয়রা িই  

েবেি ১ম পত্র  ১ম-৩ে অধ্যাে  ৩ে, ৭ম, ৯ম অধ্যাে  ৪থ ধ, ৫ম, ৮ম, ১০ম অধ্যাে  ৩ে, ৪থ ধ, ৬ষ্ঠ, ৯ম, 

১০ম অধ্যাে  

েবেি ২ে পত্র  ১ম, ৩ে, ৪থ ধ অধ্যাে  ৪থ ধ, ৫ম, ৬ষ্ঠ অধ্যাে  ৭ম-৯ম অধ্যাে  ২ে, ৮ম-১০ম অধ্যাে  

কৃবষবশক্ষা ১ম পত্র ১ম-২ে অধ্যাে  ৩ে-৪থ ধ অধ্যাে  ১ম-৬ষ্ঠ অধ্যাে  ১ম-৬ষ্ঠ অধ্যাে 

কৃবষবশক্ষা ২ে পত্র ১ম অধ্যাে  ২ে-৩ে অধ্যাে  ১ম-৫ম অধ্যাে   ১ম-৫ম  অধ্যাে  

 

বিশেষ দ্রষ্টিযঃ 

১। কশেজ ড্রেস পবিধান কশি কশেশজ আসা িাধযতামেূক।  

২। উপিবৃি, ফিম পূিণ সহ ড্রেশকান তথ্য এি জনয কশেশজি ওশেিসাইট https://www.igc.edu.bd/ এিং 

https://www.facebook.com/groups/1353010021485633 গ্রুশপ বনেবমত ড্র া োঁজ িা শত হশি। কশেজ সংক্রান্ত ড্রেশকান 

তথ্য উপশিাক্ত ঠিকানাশত পাওো োশি।  

https://www.igc.edu.bd/
https://www.facebook.com/groups/1353010021485633


ঈশ্বরদী সরকারর কলেজ, ঈশ্বরদী, পাবনা এর পরীক্ষার পাঠ্যসূরি 

 

বিষশেি নাম অধ ধ িাবষ ধক পিীক্ষা িাবষ ধক পিীক্ষা প্রাক বনি ধাচনী 

পিীক্ষা 

বনি ধাচনী 

পিীক্ষা 
িাাংলা ১ম পত্র িাঙ্গালার নব্য ললখকবিয়ের প্রবি বনয়িিন, 

অপবরবচিা, বিলাসী, বিভীষয়ের প্রবি 

লমঘনাি, লসানার িরী, লাল সালু 

গৃহ, আহ্বান, আমার পথ, 

মাবস-বপবস, িাোয়নার 

বিনগুয়লা, প্রবিিান, সুয়চিনা, 

িাহায়রই পয়র ময়ন, পদ্মা, 

আঠায়রা িছর িেস, লেব্রুোরী 

১৯৬৯ 

লরইনয়কাট, মহাজােবিক 

বকউয়রটর, আবম 

বকাংিিবির কথা িলবছ, 

নূরলিীয়নর কথা ময়ন পয়র 

যাে 

লনকয়লস, ছবি, 

বসরাজউয়দৌলা, এিাং 

পূয়ি ধর সকল 

আয়লাচনা 

 

িাাংলা ২ে পত্র িাাংলা উচ্চারে এিাং িানায়নর বনেম, 

ব্যাকরবেক শব্দয়েেী, পবরভাষা, অনুিাি, 

বিনবলবপ, অবভজ্ঞিা িে ধনা, ভাষে এিাং 

প্রবিয়িিন 

উপসে ধ, প্রিযে, সমাস, 

িাকযিত্ত্ব 

পত্রবলখন, ক্ষুয়ি িািধা, ই-

লমইল 

ভাষার অপপ্রয়োে, শুদ্ধ 

প্রয়োে,সারাাংশ, সারমম ধ, 

ক্ষুয়ি েল্প, ভাি সম্প্রসারে, 

প্রিন্ধ রচনা 

পূয়ি ধর সকল 

আয়লাচনা 

ইাংয়রবজ ১ম পত্র Unit 1-6, paragraph, letter, 

completeing story 

Unit 7-15, 

paragraph, 

letter, 

completeing 

story 

Unit 

1,3,5,7,9,11,13,15, 

paragraph, 

letter, 

completeing 

story 

Full 

Syllabus 

ইাংয়রবজ ২ে পত্র Fill in the gaps, 

completeing sentence, 

right form of verbs, 

paragraph, essay 

Narration, 

modifier, 

sentence 

connector, 

synonym, 

antonym, 

punctuation, 

parragraph, 

essay 

Fill in the gaps, 

completeing 

sentence, 

modifier, 

narration, 

paragraph, 

essay 

Full 

Syllabus 

আইবসটি ১ম এিাং ৫ম অধ্যাে ১ম, ২ে, ৪থ ধ, ৫ম অধ্যাে ১ম-৫ম অধ্যাে পুয়রা িই 

উৎপািন ব্যিস্থাপনা ও 

বিপেন ১ম পত্র 

১ম-৪থ ধ অধ্যাে ৫ম-৭ম অধ্যাে ৮ম-১০ম অধ্যাে পুয়রা িই 

উৎপািন ব্যিস্থাপনা ও 

বিপেন  ২ে পত্র 

১ম-৪থ ধ অধ্যাে ৫ম-৭ম অধ্যাে ৮ম-১০ম অধ্যাে পুয়রা িই 

ব্যিসাে সাংেঠন ও 

ব্যিস্থাপনা ১ম পত্র 

১ম-৪থ ধ অধ্যাে ৫ম-৮ম অধ্যাে ৯ম-১২শ অধ্যাে পুয়রা িই 

ব্যিসাে সাংেঠন ও 

ব্যিস্থাপনা ২ে পত্র 

১ম-৪থ ধ অধ্যাে ৫ম-৭ম অধ্যাে ৮ম-১০ম অধ্যাে পুয়রা িই 

বহসািবিজ্ঞান ১ম পত্র ১ম- ৩ে অধ্যাে ৪থ ধ-৬ষ্ঠ অধ্যাে ৭ম-৯ম অধ্যাে পুয়রা িই 

বহসািবিজ্ঞান ২ে পত্র ১ম-২ে অধ্যাে ৩ে-৪থ ধ অধ্যাে ৫ম-৭ম অধ্যাে পুয়রা িই 

কৃবষবশক্ষা ১ম পত্র ১ম-২ে অধ্যাে ৩ে-৪থ ধ অধ্যাে ১ম-৬ষ্ঠ অধ্যাে ১ম-৬ষ্ঠ অধ্যাে 

কৃবষবশক্ষা ২ে পত্র ১ম অধ্যাে ২ে-৩ে অধ্যাে ১ম-৫ম অধ্যাে ১ম-৫ম  অধ্যাে 

 

বিশেষ দ্রষ্টিযঃ  

১। কশেজ ড্রেস পবিধান কশি কশেশজ আসা িাধযতামেূক।  

২। উপিবৃি, ফিম পূিণ সহ ড্রেশকান তথ্য এি জনয কশেশজি ওশেিসাইট https://www.igc.edu.bd/ এিং 

https://www.facebook.com/groups/1353010021485633 গ্রুশপ বনেবমত ড্র া োঁজ িা শত হশি। কশেজ সংক্রান্ত ড্রেশকান 

তথ্য উপশিাক্ত ঠিকানাশত পাওো োশি।  

 

 

https://www.igc.edu.bd/
https://www.facebook.com/groups/1353010021485633


ঈশ্বরদী সরকারর কলেজ, ঈশ্বরদী, পাবনা এর পরীক্ষার পাঠ্যসূরি 
বিষয়ের নাম অর্ ধ িাবষ ধক পরীক্ষা িাবষ ধক পরীক্ষা প্রাক বনি ধাচনী পরীক্ষা বনি ধাচনী পরীক্ষা 

িাাংলা ১ম পত্র িাঙ্গালার নব্য ললখকবিয়ের প্রবি বনয়িিন, 

অপবরবচিা, বিলাসী, বিভীষয়ের প্রবি 

লমঘনাি, লসানার িরী, লাল সালু  

গৃহ, আহ্বান, আমার পথ, মাবস-

বপবস, িাোয়নার বিনগুয়লা, 

প্রবিিান, সুয়চিনা, িাহায়রই পয়র 

ময়ন, পদ্মা, আঠায়রা িছর িেস, 

লেব্রুোরী ১৯৬৯  

লরইনয়কাট, মহাজােবিক 

বকউয়রটর, আবম 

বকাংিিবির কথা িলবছ, 

নূরলিীয়নর কথা ময়ন পয়র 

যাে 

লনকয়লস, ছবি, 

বসরাজউয়দৌলা, 

এিাং পূয়ি ধর 

সকল 

আয়লাচনা   

 

িাাংলা ২ে পত্র িাাংলা উচ্চারে এিাং িানায়নর বনেম, 

ব্যাকরবেক শব্দয়েেী, পবরভাষা, অনুিাি, 

বিনবলবপ, অবভজ্ঞিা িে ধনা, ভাষে এিাং 

প্রবিয়িিন  

উপসে ধ, প্রিযে, সমাস, িাকযিত্ত্ব 

পত্রবলখন, ক্ষুয়ি িািধা, ই-লমইল  

ভাষার অপপ্রয়োে, শুদ্ধ 

প্রয়োে,সারাাংশ, সারমম ধ, 

ক্ষুয়ি েল্প, ভাি সম্প্রসারে, 

প্রিন্ধ রচনা   

পূয়ি ধর সকল 

আয়লাচনা  

ইাংয়রবজ ১ম পত্র Unit 1-6, paragraph, letter, 

completeing story  

Unit 7-15, 

paragraph, letter, 

completeing story 

Unit 

1,3,5,7,9,11,13,15, 

paragraph, 

letter, 

completeing 

story 

Full 

Syllabus 

ইাংয়রবজ ২ে পত্র Fill in the gaps, 

completeing sentence, 

right form of verbs, 

paragraph, essay 

Narration, 

modifier, sentence 

connector, 

synonym, antonym, 

punctuation, 

parragraph, essay  

Fill in the gaps, 

completeing 

sentence, 

modifier, 

narration, 

paragraph, 

essay  

Full 

Syllabus 

আইবসটি ১ম এিাং ৫ম অধ্যাে ১ম, ২ে, ৪থ ধ, ৫ম অধ্যাে ১ম-৫ম অধ্যাে পুয়রা িই 

লপৌরনীবি ও সুশাসন ১ম 

পত্র 

১ম-৩ে অধ্যাে  ৪থ ধ-৬ষ্ঠ অধ্যাে  ৭ম,৮ম,১ম, ৩ে  ৪থ ধ-৬ষ্ঠ, ৯ম-

১০ম  

লপৌরনীবি ও সুশাসন ২ে 

পত্র 

১ম-৩ে   ৪থ ধ-৬ষ্ঠ অধ্যাে  ৭ম-৮ম, ১ম, ৩ে  ৪থ ধ-৬ষ্ঠ, ৯ম-

১০ম  

অথ ধনীবি ১ম পত্র ১ম-৩ে অধ্যাে ৪থ ধ-৬ষ্ঠ অধ্যাে ৭ম-৮ম, ২ে-৩ে অধ্যাে পুয়রা িই 

অথ ধনীবি ২ে পত্র ১ম-৩ে অধ্যাে ৪থ ধ-৬ষ্ঠ অধ্যাে ৭ম-৮ম, ২ে-৩ে অধ্যাে পুয়রা িই 

ইবিহাস ১ম পত্র ১ম-২ে অধ্যাে ৩ে-৪থ ধ অধ্যাে ৫ম- ৬ষ্ঠ অধ্যাে পুয়রা িই 

ইবিহাস ২ে পত্র ১ম-২ে অধ্যাে ৩ে-৫ম অধ্যাে ৬ষ্ঠ-৭ম অধ্যাে পুয়রা িই 

ইসলায়মর ইবিহাস ও 

সাংস্কৃবি  ১ম পত্র 

১ম-২ে অধ্যাে ১ম-৪থ ধ অধ্যাে ১ম-৬ষ্ঠ অধ্যাে পুয়রা িই 

ইসলায়মর ইবিহাস ও 

সাংস্কৃবি  ২ে পত্র 

১ম-২ে অধ্যাে ১ম-৩ে অধ্যাে ১ম-৫ম অধ্যাে পুয়রা িই 

যুবিবিদ্যা ১ম পত্র ১ম-৩ে অধ্যাে  ১ম-৫ম অধ্যাে  ১ম-৬ষ্ঠ অধ্যাে  ১ম-৮ম অধ্যাে  

যুবিবিদ্যা ২ে পত্র ১ম-৩ে অধ্যাে  ১ম-৫ম অধ্যাে  ১ম-৬ষ্ঠ অধ্যাে  ১ম-৮ম অধ্যাে  

কৃবষবশক্ষা ১ম পত্র ১ম-২ে অধ্যাে  ৩ে-৪থ ধ অধ্যাে  ১ম-৬ষ্ঠ অধ্যাে  ১ম-৬ষ্ঠ অধ্যাে 

কৃবষবশক্ষা ২ে পত্র ১ম অধ্যাে  ২ে-৩ে অধ্যাে  ১ম-৫ম অধ্যাে   ১ম-৫ম  অধ্যাে  

 

বিশেষ দ্রষ্টিযঃ  

১। কশেজ ড্রেস পবিধান কশি কশেশজ আসা িাধযতামেূক। 

২। উপিবৃি, ফিম পূিণ সহ ড্রেশকান তথ্য এি জনয কশেশজি ওশেিসাইট https://www.igc.edu.bd/ এিং 

https://www.facebook.com/groups/1353010021485633 গ্রুশপ বনেবমত ড্র া োঁজ িা শত হশি। কশেজ সংক্রান্ত ড্রেশকান 

তথ্য উপশিাক্ত ঠিকানাশত পাওো োশি।  

 

https://www.igc.edu.bd/
https://www.facebook.com/groups/1353010021485633

