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                      BOOKLIST: 2022 
 

CLASS:  III   

Indian Culture: ১.  িশ েদর িবেবকান (উে াধন কাযালয়)।  
Bengali:     ২. পাতা বাহার ।* 

Bengali Grammar  ৩.  ভাষা মাল  (৩িবেবকান ) -  ড. রজত  চ বতী ( িব. িব. কু ু )। 

Bengali Reader:  ৪. িশ েদর িবেবকান ।    

English Text:    ৫. Butterfly (Textbook)।*  

English Grammar  ৬. Wings (part-1,2,3)*    

English Reader:  ৭. The story of Sarada Devi (িবদ ালয় থেক দওয়া হেব)।  

Mathematics:  ৮. আমার গিণত।*   

৯. গিণত ও মানসা  (৩) – ম ী জানা ও সুহাস িব াস ( িচলে ন এডুেকশন পাবিলেকশন)   

Environment:  ১০. আমােদর পিরেবশ।*  

Science:   ১১. িব ােনর কথা(৩) – েবাধ দ (এস পাবিলকাশন)।   

History:    ১২. আধুিনক ইিতহাস ও পিরেবশ (৩) – জীবন মুখাজী ( সািহত কুিঠ )।   

Geography:   ১৩. ভূ-পিরচয় (৩) – পণা দাস(দ ), পূবা দ ( এস. এস. এ ার াইজ)।  

Physical Education:  ১৪. াথ  ও শারীরিশ া।*    

সরকাির বই (*) 

CLASS: IV 

Indian Culture:  ১. িশ েদর িনেবিদতা (উে াধন কাযালয়)।  
Bengali:     ২. পাতা বাহার ।* 

Bengali Grammar:  ৩. ভাষাপাঠ ( ব াকরণ)।*   

৪.  ভাষা মাল  (৪) -  ড. রজত  চ বতী ( িব. িব. কু ু )। 

Bengali Reader:  ৫. িশ েদর িনেবিদতা। 

English Text:    ৬. Butterfly।* 

৭.  Work Book Wings (part-1,2,3)*  

English Grammar:  ৮. Functional English Grammar & Translation and composition- Tapan Kumar 

Karmakar (Sahitya Kuthi Pub.)   

English Reader:    ৯. Stories of Divine Children – Swami Raghaveshananda (িবদ ালয় থেক দওয়া হেব )।   

Mathematics:  ১০. আমােদর গিণত।*  

১১. গিণত স - সুবণা অিধকারী, িপ. ভ াচায (বাণী সংসদ)।  

Environment:  ১২. আমােদর পিরেবশ ।*  

Science:   ১৩. আধুিনক িব ান ও পিরেবশ(৪) – িচ র ন দ  ( সািহত  কুিঠ)।  

History:    ১৪. মানব সভ তার ইিতহাস ( ৪) - ণব চ বতী (এস. এস. এ ার াইজ)  

Geography:   ১৫. ভূেগাল সাপান(৪) – ডিল রায় (িবলাস কাশন)।  

Physical Education:  ১৬. া  ও শারীরিশ া।*    

সরকাির বই (*) 
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CLASS:  I  
 
Indian Culture: ১. িশ েদর রামকৃ  (উে াধন কাযালয়)।   

Bengali Text:    ২. সহজপাঠ ( থম ভাগ)।*  
Bengali Grammar:   ৩. ভাষা মাল  (১) -  ড. রজত  চ বতী ( িব. িব. কু ু )।  

Bengali Reader:  ৪. নীিতেবােধর গ (১) – শচীনারায়ণ চে াপাধ ায় ( র ন কাশন)।  
English Text &  
Grammar:    ৫. The Kinder Kids (1) – Indranarayan Chatterjee (B.B. Kundu).  

English Reader: ৬. The story of Vivekananda ( িবদ ালয় থেক দওয়া হেব) 

Mathematics:  ৭. গিণত - মাধবী রায় (B.B. Kundu Grandsons).   

Work Book:  ৮. আমার বই ( ১ম,২য়,৩য় পব)।*  

Science:   ৯. িব ােনর কথা (১) – পিরেতাষ রায় ( এস পাবিলেকশন )।  

History:    ১০. ইিতহােসর পাঠ( ি তীয় পাঠ)  – কৃ া দবী (িবভাবতী)।  

Geography:   ১১. আধুিনক ভূেগাল ও পিরেবশ(২) – সেরাজ সন ( সািহত  কুিঠ)।   

Physical Education:  ১২. াথ  ও শারীরিশ া।*  

            সরকাির বই (*)    

CLASS:  II 
 

Indian Culture: ১. িশ েদর মা সারদা (উে াধন কাযালয়)।  

Bengali:     ২. সহজপাঠ ( ি তীয় ভাগ)।*  
Bengali Grammar  ৩. ভাষা মাল  (২) -  ড. রজত  চ বতী ( িব. িব. কু ু )।    

Bengali Reader:  ৪. নীিতেবােধর গ (২) – শচীনারায়ণ চে াপাধ ায় ( র ন কাশন)।  

English:    ৫. Zoom English Reader(Book-2) – Shib Satya Hari Samanta( B.B.Kundu).   

English Reader:  ৬. The story of Ramakrishna (িবদ ালয় থেক দওয়া হেব)।   

Mathematics:  ৭. সরল গিণত িশ া (২) – যু  তপন কুমার কমকার ( এস.এস. এ ার াইজ)।  

Work Book:   ৮. আমার বই ( ১ম,২য়,৩য় পব)।*   

Science:   ৯.  িব ােনর কথা (২) – পিরেতাষ রায় ( এস পাবিলেকশন )।  

History:    ১০. ছাটেদর ইিতহাস পিরচয় – ম ু  কুমার ম ল (র ন কাশন)।  

Geography:   ১১. ভূ-পিরচয় (২) – পিরেতাষ রায় ( এস পাবিলেকশন)।  

Physical Education:  ১২. াথ  ও শারীরিশ া।*  
 

সরকাির বই (*)   
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                                                                   CLASS: V 
Indian Culture &  

Moral Education: ১. িশ েদর মা সারদা। (উে াধন কাযালয়)।  

Bengali Text:    ২. কথামুকুল ( পাঠ-৫) – কািতক ঘাষ ও দবি য়া ইসলাম ( িবভাবতী)।   

Bengali Grammar:  ৩. আধুিনক বাংলা ব াকরণ - ড.দীপ র মি ক (বুক ইি য়া) ।  

Bengali Reader:  ৪. মানুষ িনেজর ভাগ  িনেজ গেড় (উে াধন কাযালয়)। ।   

English Text:    ৫. Butterfly (Textbook)।* 

English Grammar ৬. Essential Grammar in use ( Cambridge) – Raymond Muprphy( new) 

English Reader:  ৭. Sri Ramakrishna for children (Udbodhan office) ( িবদ ালয় থেক দওয়া হেব)।  

Mathematics:  ৮. আমার গিণত ।* 

৯. গিণত পিরচয় (V) - সু ত দ ।  

Science:   ১০. িব ান বাহার(৫) – অনুরাধা সাঁতরা( িনমল বুক এেজি )।  

History:    ১১. ইিতহােসর প ম পাঠ- িবভাবতী।  

Geography:   ১২. আমােদর পিরেবশ।*  

Physical education:  ১৩. া  ও শারীরিশ া।*   

সরকাির বই (*)  
 

CLASS: VI 
Indian Culture &  

Moral Education: ১. িশ েদর রামকৃ  (উে াধন কাযালয়)।   

Bengali Text:    ২. কথামুকুল ( পাঠ-৬) – কািতক ঘাষ ও দবি য়া ইসলাম ( িবভাবতী)।   

Bengali Grammar:  ৩. আধুিনক বাংলা ব াকরণ ও ভাষা িবিচ া- িব জীবন মজুমদার ও ড. মৃতু য়কুমার  

( দবুক ক ান)।  

Bengali Reader:  ৪.  মা সারদা (  মাতৃ মি র)।  

English Text:    ৫. Blossoms (Textbook)।* 

English Grammar:  ৬. Essential Grammar In Use (Cambridge) – Raymond Murphy.  

English Reader:  ৭. Vivekananda for Children( িবদ ালয় থেক দওয়া হেব)।  

Mathematics:  ৮. গিণত পিরচয় (VI) - সু ত দ । 

Science:   ৯. পিরেবশ ও িব ান ।*   

History:    ১০. অতীত ও ঐিতহ । * 

Geography:   ১১. আমােদর পৃিথবী।* 

Physical education:  ১২. া  ও শারীরিশ া।*   

সরকাির বই (*)  
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CLASS: VII 
Indian Culture &  

moral Education: ১. ভারেতর িনেবিদতা। ( গালপাক)  

২. সবার ামীজী। ( গালপাক)   

Bengali Text:    ৩.  কথামুকুল ( পাঠ-৭) – কািতক ঘাষ ও দবি য়া ইসলাম ( িবভাবতী)।   

Bengali Grammar:  ৪. আধুিনক বাংলা ব াকরণ ( অ ম িণর)- ড.দীপ র মি ক (বুক ইি য়া) ।   

English Text:    ৫. Blossoms (Textbook)।* 

English Grammar:  ৬. High School English Grammar & Composition – Wren & Martin,  

revised by Dr. N.D.V Prassad Rao  

Mathematics:  ৭. গিণত ভা ( মধ িশ াপষদ)।*  

৮. গিণত পিরচয় (VII) - সু ত দ । 

Science:   ৯. িব ান ও পিরেবশ।*  

History:    ১০. অতীত ও ঐিতহ । * 

Geography:   ১১. আমােদর পৃিথবী।* 

Physical education:  ১২. া  ও শারীরিশ া।*   

সরকাির বই (*)  

                                                                CLASS: VIII 
Indian Culture & 

Moral Education: ১. জগেতর ধম । (রামকৃ  িমশন লাকিশ া পিরষদ)   

২. সবার ঠাকুর রামকৃ । (উে াধন কাযালয়)  

Bengali Text:    ৩.  কথামুকুল ( পাঠ-৮) – কািতক ঘাষ ও দবি য়া ইসলাম ( িবভাবতী)।  

Bengali Grammar ৪. আধুিনক বাংলা ব াকরণ ও ভাষা িবিচ া( নবম িণর) – ড. িব জীবন মজুমদার  

ও মৃতু য় কুমার ( দ বুক ক ান )।   

English Text:    ৫. Blossoms (Textbook)।* 

English Grammar: ৬. High School English Grammar & Composition – Revised by  

Dr. N.D.V Prasad Rao. 

Mathematics:  ৭. গিণত ভা ( মধ িশ াপষদ)।*  

৮. গিণত পিরচয় (VIII) - সু ত দ ।  

Science:   ৯. িব ান ও পিরেবশ।*  

History:    ১০. অতীত ও ঐিতহ । * 

Geography:   ১১. আমােদর পৃিথবী।* 

Physical education:  ১২. া  ও শারীরিশ া।*  

সরকাির বই (*) 
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IX(GIRLS) 

Indian Culture &  
Moral Education: ১. আদশ ছা জীবন- উে াধন কাযালয়। 

২. ভারেতর িনেবিদতা – উে াধন কাযালয়।  

Bengali Text:    ৩. পাঠসংকলন।* 

Bengali Reader: ৪. সহায়কপাঠ।* 

Bengali Grammar:  ৫. বাংলা ব াকরণ ও িনিমত- ড. আমলপাল ( দশমে িণর)।  

English Text:    ৬. Learing English (Textbook)।* 

English Grammar: ৭. A Text Book of Higher English Grammar, Composition & Translation  

(P.K. De Sarkar) 

Mathematics:  ৮. গিণত কাশ ( মধ িশ াপষদ)।*  

৯. নবম-দশম গিণত – অিমতাভ িম , িবদু ৎ হঠাকুরতা (IX)   

Physical Science:  ১০. ভৗতিব ান ও পিরেবশ – দুয়ারী, গা ুলী, মাইিত ( ছায়া)। 

Life Science:   ১১. িবেবকিদশা জীবনিব ান কথা – ামীিদব সুখান ।  

History:    ১২. ইিতহাস ও পিরেবশচচা – সমর কুমার মি ক, শা  দ  ( IP)। 

Geography:   ১৩. আধুিনক ভূেগাল ও পিরেবশ- হাজরা, হাজরা (বুক ইি য়া) ।  

সরকাির বই (*) 

IX(BOYS) 

Indian Culture &  
Moral Education: ১. আদশ ছা জীবন- উে াধন কাযালয়। 

২. ভারেতর িনেবিদতা – উে াধন কাযালয়।   

Bengali Text:    ৩. পাঠসংকলন।*  

Bengali Reader: ৪. সহায়কপাঠ।* 

Bengali Grammar: ৫. বাংলা ব াকরণ ও িনিমত- ড. আমলপাল ( দশম িণর)।  

English Text:    ৬. Learing English।* 

English Grammar:   ৭. A Text Book of Higher English Grammar, Composition & Translation  

(P.K. De Sarkar) 

Mathematics:  ৮. গিণত কাশ ( মধ িশ াপষদ)।*  

৯. নবম-দশম গিণত – অিমতাভ িম , িবদু ৎ হঠাকুরতা (IX)  

Physical Science:  ১০. অিভনব ভৗতিব ান ও পিরেবশ – ধন য় সরকার, ড. অেশাক কুমার ঘাষ (ভ াচায াদাস)  

Life Science:   ১১. া  -মাধ িমক জীিবনিব ান ও পিরেবশ – চে াপাধ ায়, সাতঁরা ও বসু ( াি ক)।  

History:    ১২. আধুিনক ইিতহাস ও পিরেবশচচা – শচী নাথ ম ল (দীপ কাশন)।  

Geography:   ১৩. আধুিনক ভূেগাল ও পিরেবশ- সমের  মাদক ( িব.িব. কু ু )।   

 
 

সরকাির বই (*)  
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X(GIRLS) 
 

Indian Culture & 

Moral Education: ১. ভারত কল াণ- উে াধন কাযালয়। 

Bengali Text:    ২. সািহত  স য়ন।* 

Bengali Reader:  ৩. কািন – মিত ন ী ( সহায়কপাঠ)।* 

Bengali Reader: ৪. বাংলা ব াকরণ ও িনিমত- ড. আমলপাল (দশম) - ছায়া।  

English Text:    ৫. Bliss ( English Text Book)।* 

English Reader: ৬. Highlights of English Grammar (Ix-x)- P.K. Mukherjee.  

Mathematics:  ৭. গিণত কাশ ( মধ িশ াপষদ)।*  

৮. নবম-দশম গিণত – অিমতাভ িম , িবদু ৎ হঠাকুরতা (x)।   

Physical Science:  ৯. ভৗতিব ান ও পিরেবশ – দুয়ারী, গা ুলী, মাইিত ( ছায়া)। 

Life Science:   ১০. িবেবকিদশা জীবন িব ান কথা – ামী িদব াসুখান । 

History:   ১১. ইিতহাস ও পিরেবশ – ড. িজ. ক. পাহাড়ী ও সুভাষ িব াস ( ছায়া)। 

Geography:   ১২. ভূেগাল ও পিরেবশ- সমের  মাদক (B.B Kundu) 

সরকাির বই (*) 

X(BOYS) 

Indian Culture &  

Moral Education: ১. ভারত কল াণ- উে াধন কাযালয়।  

Bengali Text:    ২. সািহত  স য়ন।* 

Bengali Reader:  ৩. কািন – মিত ন ী ( সহায়কপাঠ)।* 

Bengali Grammar:  ৪. বাংলা ব াকরণ ও িনিমত – অমল পাল (দশম)-ছায়া।   

English Text:    ৫. Bliss ( English Text Book)।* 

English Grammar:    ৬.  Highlights of English Grammar (Ix-x)- P.K. Mukherjee.  

Mathematics:  ৭. গিণত কাশ ( মধ িশ াপষদ)।*  

৮. নবম-দশম গিণত – অিমতাভ িম , িবদু ৎ হঠাকুরতা (x)।   

Physical Science:  ৯. ভৗতিব ান ও পিরেবশ – ভুইঁয়া ও সাহা ( াি ক)।  

Life Science:   ১০. জীবনিব ান ও পিরেবশ- সাতঁরা ও বসু। ( াি ক)।  

History:  ১১. আধুিনক ভারেতর ইিতহাস ও পিরেবশ – ড র ণব চে াপাধ ায় ( াি ক)।   

Geography:   ১২. আধুিনক ভূেগাল ও পিরেবশ- হাজরা, হাজরা (বুক ইি য়া) ।   

সরকাির বই (*) 

 
 


