আল-আমীন িমশন
পাঠ পু ক তািলকা
িশ াবষ -২০১৯
প ম

িণ

 বাংলাঃ১) পাতাবাহার – পঃ বঃ

াঃ িশঃ পঃ

২। ভাষা পাঠ – পঃ বঃ

াঃ িশঃ পঃ

৩) গ ম ির – প ম

িণর বাংলা সহায়ক পাঠ (সংকলক-

েসনিজৎ সান াল)

৪) ভাষা িশ া – ডঃ রবী নাথ কমকার (িনউ বু ক িসি েকট)

 ইংরািজঃ1) Butterfly – W.B.B.S.E
2) Page by Page – (Book 5) Gowri Ramachandran (Sapphire India Publishers Pvt. Ltd)
3) Beginners Applied English Grammar & Composition- P.C. Das

 গিণতঃ১) আমার গিণত- পঃ বঃ
২) গিণত বীিথ –

াঃ িশঃ পঃ

পৃ ীশ কুমার বসু

৩) School Maths – Book 5 – Lawrence D’ Souza Publisher : Seagull Learning

 আমােদর পিরেবশঃ১) আমােদর পিরেবশ – িবদ ালয় িশ া দ র

 আরবীঃ১) সহজ ীিনয়াত িশ া ( থম ভাগ) – মওলানা সখ এ. ক. মাঃ মিসউ াহ।
২) ু রআনী ফােয়দা – মু ফিত মহ দ রামজান
৩) আিম আরবী িলিখ – ( থম ভাগ) মু হাঃ মাহবু বু াহ িমে ( রা ু র)

 Computer:1) Double Click (Part 4) Publisher: Rewa Education Books

 Drawing:1) Pastel Scenery – Saibal Manna (Holy Child-003)
িবঃ ঃ বাংলা, ইংরািজ, গিণত এবং আমােদর পিরেবশ িমশন থেক িবনামূ েল দওয়া হেব।

আল-আমীন িমশন
পাঠ পু ক তািলকা
িশ াবষ -২০১৯
ষ

িণ

 বাংলাঃ১) সািহত মলা – (পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ)
২। ভাষা চচা – পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ
৩) হ-য-ব-র-ল – সু কুমার রায়(পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ)
৪) বাংলা ব াকরণ ও রচনা

স –কালীপদ চৗধু রী (বাণী সংসদ)

 ইংরািজঃ1) Blossoms – W.B.B.S.E
2) Page by Page – (Book 6) Gowri Ramachandran (Sapphire India Publishers Pvt. Ltd)
3) Beginners Applied English Grammar & Composition- P.C. Das
 গিণতঃ১) গিণত ভা- (পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ) (Bengali & English Version)
২) Ref : পাটীগিণত, বীজগিণত ও জ ািমিত –ডঃ হষ বদ
 িব ানঃ১) পিরেবশ ও িব ান – (পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ) (Bengali & English Version)
 ইিতহাসঃ১) অতীত ও ঐিতহ (পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ)
২) নবীেদর কথা – সখ মহঃ নু ল হক
 ভূ েগালঃ১) আমােদর পৃ িথবী (পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ)
২) এডু লাইট ু ল মানিচ – রেণন

(Edulight Publication Pvt.Ltd)

 আরবীঃ১) আদশ ীিনয়াত দপণ – আঃ আহাদ ও মু িজদ (আদশ

কাশনী)

২) এেসা আরবী িশিখ – মু ফিত নইমউি ন
৩) আিম আরবী িলিখ – (ি তীয় ভাগ) মু হাঃ মাহবু বু াহ িমে ( রা ু র)
 Computer:1) Double Click (Part 5) Publisher: Rewa Education Books
 Drawing:1) Master Scenery in Pastel- Sarat Shaw (Holy Child-003)
িবঃ ঃ বাংলা, ইংরািজ, গিণত এবং আমােদর পিরেবশ িমশন থেক িবনামূ েল দওয়া হেব।

আল-আমীন িমশন
পাঠ পু ক তািলকা
িশ াবষ -২০১৯
স ম

িণ

 বাংলাঃ১) সািহত মলা – (পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ)
২। ভাষা চচা – পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ
৩) মাকু – লীলা মজু মদার - (পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ)
৪) বাংলা ব াকরণ ও রচনা

স –কালীপদ চৗধু রী (বাণী সংসদ)

 ইংরািজঃ1) Blossoms – W.B.B.S.E
2) Learning to (Communicate- Book-7-Oxford Reader)
3) Beginners Applied English Grammar & Composition- P.C. Das
4) A Treasure Trove For English Learners – D.P. Bhattacharya
 গিণতঃ১) গিণত ভা- (পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ) (Bengali & English Version)
২) Ref : িদ িনউ অবেজকিটভ ম াথম ািটকস – ডঃ িপ বিণক
 িব ানঃ১) পিরেবশ ও িব ান – (পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ) (Bengali & English Version)
 ইিতহাসঃ১) অতীত ও ঐিতহ (পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ)
 ভূ েগালঃ১) আমােদর পৃ িথবী (পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ)
২) এডু লাইট ু ল মানিচ – রেণন

(Edulight Publication Pvt.Ltd)

 আরবীঃ১) আদশ ীিনয়াত দপণ – আঃ আহাদ ও মু িজদ (আদশ

কাশনী)

২) আিম কুরআন পিড় – মৗঃ মহাঃ মিসউ াহ, মৗঃ সইদু ল ইসলাম ( রা ু র)
 Computer:1) Double Click (Part 6) Publisher: Rewa Education Books
 িহি ঃ১) আরাধনা িহি
২) বসু ধা িহি

পাঠমালা (১) –Mind Makers Publications
ব াকরণ (১) - Mind Makers Publications

িবঃ ঃ বাংলা, ইংরািজ, গিণত এবং আমােদর পিরেবশ িমশন থেক িবনামূ েল দওয়া হেব।

আল-আমীন িমশন
পাঠ পু ক তািলকা
িশ াবষ -২০১৯
অ ম

িণ

 বাংলাঃ১) সািহত মলা – (পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ)
২। ভাষা চচা – পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ
৩) পেথর পাঁচালী – িবভূ িতভূ ষণ বে াপাধ ায় (পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ)
৪) বাংলা ব াকরণ ও রচনা

স –কালীপদ চৗধু রী (বাণী সংসদ)

 ইংরািজঃ1) Blossoms – W.B.B.S.E
2) Learning to Communicate- Book-7 (Oxford Reader)
3) Highlights of English – P.K Mukherjee
4) A Treasure Trove For English Learners – D.P. Bhattacharya
 গিণতঃ১) গিণত ভা- (পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ) (Bengali & English Version)
২) Ref : আইিডয়াল গিণত – অমল কুমার ভৗিমক
 িব ানঃ১) পিরেবশ ও িব ান – (পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ) (Bengali & English Version)
 ইিতহাসঃ১) অতীত ও ঐিতহ (পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ)
 ভূ েগালঃ১) আমােদর পৃ িথবী (পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ)
২) এডু লাইট ু ল মানিচ – রেণন

(Edulight Publication Pvt.Ltd)

 আরবীঃ১) আদশ ীিনয়াত দপণ – আঃ আহাদ ও মু িজদ (আদশ

কাশনী)

২) আিম কুরআন পিড় – মৗঃ মহাঃ মিসউ াহ, মৗঃ সইদু ল ইসলাম ( রা ু র বু ক

ল)

 Computer:1) Double Click (Part 7) Publisher: Rewa Education Books
 িহি ঃ১) আরাধনা িহি
২) বসু ধা িহি

পাঠমালা (২) –Mind Makers Publications
ব াকরণ (২) - Mind Makers Publications

িবঃ ঃ বাংলা, ইংরািজ, গিণত এবং আমােদর পিরেবশ িমশন থেক িবনামূ েল দওয়া হেব।

আল-আমীন িমশন
পাঠ পু ক তািলকা
িশ াবষ -২০১৯
নবম

িণ

 বাংলাঃ১) সািহত স য়ন – (পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ)
২)

েফসর শ ু র ডােয়ির – (পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ)

৩) বাংলা ব াকরণ ও িনিমত – ডঃ অমল পাল (ছায়া

কাশনী)

 ইংরািজঃ1) BLISS – W.B.B.S.E
2) Highlights of English – P.K Mukherjee
3) A Treasure Trove For English Learners – D.P. Bhattacharya
 গিণতঃ১) গিণত কাশ- (পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ) (Bengali & English Version)
২) Ref: স ূ ণ মাধ িমক গিণত – ডঃ ব ব ঘটক
 ইিতহাসঃ১) আধু িনক ইউেরােপর ও িবে র ইিতহাস – এ. ক. এম সিরফুর ামান
২) Ref: আধু িনক ইউেরােপর ইিতহাস ও পিরেবশ – জীবন মু েখাপাধ ায় (নবভারতী

কাশনী)

 ভূ েগালঃ১)

াক মাধ িমক আধু িনক ভূ েগাল ও পিরেবশ – রণিজৎ গরাং ( াি ক

২) আমার পৃ িথবী - ঝণা তালু কদার (পা ল

কাশনী)

কাশনী)

৩) ভূ েগাল ও পিরেবশ – অধ াপক দু লাল দাস ( ছায়া

কাশনী)

 জীবন িব ানঃ১)

াক মাধ ািমক জীবন িব ান ও পিরেবশ – চৗধু রী/ চে াপাধ ায়/ সাঁতরা/ বসু ( াি ক

কাশনী)

২) Life Science & Environment – Nandi Midya, Santra (English & Bengali version)
 ভৗতিব ানঃ১) ভৗতিব ান ও পিরেবশ ভাবনা – ডঃ সে াষকুমার ঘাড়ূ ই (পা ল

কাশনী)

২) Physical Science & Environment – Dutta, Bera, Ghosh, Maity (English & Bengali Version)
 Computer:1) Double Click (Part 8) Publisher: Rewa Education Books
িবঃ ঃ বাংলা, ইংরািজ এবং গিণত িমশন থেক িবনামূ েল দওয়া হেব।

আল-আমীন িমশন
পাঠ পু ক তািলকা
িশ াবষ -২০১৯
দশম

িণ

 বাংলাঃ১) সািহত স য়ন – (পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ)
২) কািন – মিত ন ী (পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ)
৩) ভাষা ভাবনা – মু েখাপাধ ায় ও ম ( াি ক
৪) বাংলা ব াকরণ ও রচনা

কাশনী)

স – কালীপদ চৗধু রী (বাণী সংসদ)

 ইংরািজঃ1) BLISS – W.B.B.S.E
2) Highlights of English – P.K Mukherjee
3) A New Course on Madhyamik English- P. K. De Sarkar ( Revised Edition)
 গিণতঃ১) গিণত কাশ- (পঃ বঃ মঃ িশঃ পঃ)
২) নবম দশম গিণত – অিমতাভ িম ।
 ইিতহাসঃ১) ইিতহাস ও পিরেবশ – িজ. ক. পাহািড় ও সু ভাষ িব াস (ছায়া

কাশনী)

২) Ref: ভারেতর ইিতহাস ও পিরেবশ চচা – শচী নাথ ম ল (দীপ

কাশনী)

৩) Ref: েদশ পিরচয় ও পিরেবশ – জীবন মু েখাপাধ ায় (নবভারতী

কাশনী)

 ভূ েগালঃ১) মাধ িমক আধু িনক ভূ েগাল ও পিরেবশ – রণিজৎ গরাং ( াি ক
২) আমার পৃ িথবী - ঝণা তালু কদার (পা ল
৩) ভূ েগাল

কাশনী)

কাশনী)

েবশ ও পিরেবশ – চে াপাধ ায়, মজু মদার (B. B. Kundu & CO.)

 জীবন িব ানঃ১) জীবন িব ান ও পিরেবশ পিরচয় - চৗধু রী/ ভ াচায / সাঁতরা/ (সাঁতরা

কাশনী)

২) Ref: জীবন িব ান ও পিরেবশ – সু ধীর কুমার সরকার, তু ষারকাি

সাম (বাণী সংসদ)

৩) Ref: মাধ ািমক জীবন িব ান ও পিরেবশ – সাঁতরা , বসু ( াি ক

কাশনী)

 ভৗতিব ানঃ১) মাধ িমক ভৗতিব ান ও পিরেবশ – ভু ঁইয়া, সাহা, বে াপাধ ায় ও গে াপাধ ায় ( াি ক
২) Ref: ভৗতিব ান ও পিরেবশ ভাবনা – ডঃ সে াষকুমার ঘাড়ূ ই (পা ল
৩) Ref: ভৗত িব ান ও পিরেবশ – দায়াির / মু েখাপাধ ায় (নবভারতী
িবঃ ঃ বাংলা, ইংরািজ এবং গিণত িমশন থেক িবনামূ েল দওয়া হেব।

কাশনী)

কাশনী)

কাশনী)

