†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wPi ZvwjKv
µ: bs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

welqmg~n

welq †KvW

evsjv cÖ_g cÎ
evsjv wØZxq cÎ
Bs‡iwR cÖ_g cÎ
Bs‡iwR wØZxq cÎ
MwYZ
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³
imvqb
D”PZi MwYZ
c`v_©weÁvb
RxeweÁvb
evsjv‡`k I wek¦cwiPq
weÁvb
A_©bxwZ
†cŠibxwZ I bvMwiKZv
evsjv‡`‡ki BwZnvm I wek¦mf¨Zv
f~‡Mvj I cwi‡ek
wnmveweÁvb
e¨emvq D‡`¨vM
wdb¨vÝ I e¨vswKs
K…wlwkÿv
Mvn©¯’¨ weÁvb

101
102
107
108
109
154
137
126
136
138
150
127
141
140
153
110
146
143
152
134
151

µ: bs
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

welqmg~n

welq †KvW

Pviæ I KviæKjv
K¨vwiqvi wkÿv
kvixwiK wkÿv, ¯^v¯’¨weÁvb I †Ljvayjv
Bmjvg I ˆbwZK wkÿv
wn›`yag© I ˆbwZK wkÿv
Lªxóag© I ˆbwZK wkÿv
†eŠ×ag© I ‰bwZK wkÿv

148
156
147
111
112
114
113

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: Pviæ I KviæKjv
welq †KvW: 148

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi Rb¨ cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: Pviæ I KviæKjv
Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cÖ_g:
wkíKjv

welq †KvW: 148

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

ev¨envwiK-25

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi µg
K¬vm
msL¨v

 wkíKjvi DrcwË m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvi‡e|

 cvV-1 : wkíKjv

1g

 wkíKjvi wewfbœ kvLv m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z
cvi‡e|

1

 cvV-2,3,4,5 : wkíKjvi †kÖwYwefvM

2

2q, 3q

3

4_©, 5g,
6ô

 wkíKjv PP©vi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
 wkíKjvi Ab¨Zg gva¨g Pviæ I KviæKjvi ¸iæZ¡
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|

PZz_©:
AuvK‡Z n‡j
Rvb‡Z n‡e

c~Y© b¤^vi-100 : ZË¡xq-75

 Qwe AuvKvi wbqg¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
 Qwe AuvKvi wewfbœ DcKi‡Yi eY©bv w`‡Z cvi‡e|
 Qwe AuvKvi wewfbœ gva¨g I Zvi e¨envi m¤ú‡K©
eY©bv Ki‡Z cvi‡e|

 cvV-6,7,8,9 : wkíKjv PP©vi ¸iæZ¡
 cvV-10,11 : wkíKjvi ¸iæZ¡c~Y© Ask
: wPÎKjv I KviæKjv

1

7g

 cvV-1 : Qwe AuvKvi wbqg

1

8g

 cvV-2 I 3 : cwi‡cÖwÿZ

2

9, 10g

1

11Zg

1

12Zg

1

13Zg

2

14, 15Zg

 cvV-4 : K‡¤úvwRkb
 cvV-5 : Av‡jvQvqv
 cvV-6 : Kvco, KvM‡Ri Qwe Ges KvV
I †djbv wRwb‡mi fv¯‹h©
 cvV-7 : Qwe AuvKvi DcKiY
 cvV-8,9,10 : Qwe AuvKvi wewfbœ
gva¨g
 e¨envwiK K¬vm

gšÍe¨

e¨envwi‡Ki ZvwjKvi 1g
KvRwU 2wU K¬v‡m m¤úbœ
Ki‡Z n‡e|

cÂg:
e¨envwiK
wkíKjv

lô:
ev¯Íe I ¯§„wZ
†_‡K
Abykxjb

 evsjv, Bs‡iwR I Aviwe eY©gvjv my›`ifv‡e wjL‡Z
cvi‡e Ges ˆkwíK Dc¯’vcb Ki‡Z cvi‡e|
 ˆ`bw›`b Rxe‡b bKkvi eûwea e¨envi e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡e|
 wcÖ›U ev Qvcvi Rb¨ e¨envi Dc‡hvMx wewfbœ
wWRvBb ˆZwi Ki‡Z cvi‡e|
 AvšÍR©vwZK A½‡b evsjv‡`‡ki †cvkvK wk‡íi
¯^KxqZv I ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
 evOvwj ms¯‹…wZi mv‡_ mgš^q †i‡L wewfbœ †cvkvK
Ges bKkv ˆZwi Ki‡Z cvi‡e|
 evmM„n, Awdm BZ¨vw`i Af¨šÍixY mvR-m¾vi
mvaviY wbqg-Kvbyb eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
 m„RbkxjZv, Dc‡hvwMZv I iæwP‡ev‡ai mgš^‡q
evmM„n, Awdm BZ¨vw`i Af¨šÍixY mvR-m¾vi
KvR Ki‡Z cvi‡e|
 w÷j jvBd ev w¯’i Rxeb wb‡q Qwe AuvK‡Z
cvi‡e|
 gvbyl I wewfbœ cÖvYxi Qwe AuvK‡Z cvi‡e|
 cÖK…wZ I cvwicvwk^©K RMZ wb‡q Qwe AuvK‡Z
cvi‡e|
 ¯§„wZ †_‡K wewfbœ NUbv ev welqwfwËK Qwe
AuvK‡Z cvi‡e|
 UvBjm w`‡q †gvRvBK †cBw›Us Ki‡Z cvi‡e|

e¨venvwiK
1| 4_© Aa¨vq : †iLv wPÎ, `„k¨ AsKb (†h †Kv‡bv gva¨‡g)

 cvV- 1,2 I 3 : eY©gvjv I nv‡Zi
†jLv (UvB‡cvMÖvwd I K¨vwjMÖvwd)

1

16Zg

 cvV- 4,5 I 6 : bKkv

2

17, 18Zg

 cvV- 7,8 I 9 : MÖvwdK wWRvBb

1

19Zg

 cvV- 10,11 I 12 : d¨vkb wWRvBb

1

20Zg

 cvV- 13,14 I 15 : Af¨šÍixY
mvRm¾v

1

21Zg

 e¨venvwiK

 cvV- 1,2,3,4,5 I 6 : w÷j jvBd I
wkíKjv (Ro Rxeb)
 cvV- 7,8,9,10,11 I 12 : gvbyl I
wewfbœ cÖvYxi Qwe AuvKvi Abykxjb
 cvV- 13,14,15,16,17,18 I 19 :
cÖK…wZ †_‡K Abykxjb

2

22Zg
23Zg

1

24Zg

ev¨envwi‡Ki ZvwjKvi 2q
KvRwU 2wU K¬v‡m m¤úbœ
Ki‡Z n‡e|

25Zg
1

26Zg

 cvV- 20,21,22,23,24 I 25 : ¯§„wZ
†_‡K Abykxjb

1

27Zg

 cvV- 26,27,28,29 I 30 : †gvRvBK
†cBw›Us/ †`IqvjwPÎ ev gy¨ivj

1

28Zg

 ev¨envwiK

2

29, 30Zg

e¨venvwi‡Ki ZvwjKvi 3q
KvRwU 2wU K¬v‡m m¤úbœ
Ki‡Z n‡e|

me©‡gvU
30
ZË¡xq K¬v‡mi cvkvcvwk DwjøwLZ mg‡qi g‡a¨ e¨venvwiK KvRwU Kiv‡Z n‡e|

2| 5g Aa¨vq : bKkv (cÖvK…wZK I R¨vwgwZK) gva¨g mv`vKv‡jv i‡O
3| 6ô Aa¨vq : †iLvwPÎ, Ro Rxeb, cÖvK…wZK `„k¨ (†h †Kv‡bv gva¨‡g)

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

ক োভিড ১৯ পভিভিভিতি 2021 mv‡ji এসএসভস পিীক্ষোি
ি
পূনভবন্যোসকৃি
পোঠ্যসূভি

welq : wnmveweÁvb
welq †KvW : 146

ক োভিড ১৯ পভিভিভিতি এসএসভস পিীক্ষোি পূনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
welq: wnmveweÁvb
Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
wØZxq
Aa¨vq:
†jb‡`b

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj








Z…Zxq
Aa¨vq :
`yZidv
`vwLjv
c×wZ









lô Aa¨vq:
Rv‡e`v

welq †KvW: 146






†jb‡`‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
†jb‡`‡bi cÖK…wZ kbv³ Ki‡Z cvie|
wnmve mgxKiY we‡kølY Ki‡Z cvie|
wnmve mgxKi‡Y e¨emvwqK †jb‡`‡bi cÖfve e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
e¨emvq cÖwZôv‡bi †jb‡`‡bi Drm `wjjvw` ZvwjKv ˆZwi
K‡i eY©bv Ki‡Z cvie|
†jb‡`‡bi mg_©‡b cÖ‡qvRbxq `wjjvw` h_vh_fv‡e cÖ¯‘Z
Ki‡Z cvie|
†jb‡`‡bi ˆØZ ¯^Z¡v bxwZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
`yZidv `vwLjv c×wZi aviYv I ˆewkó¨ eY©bv Ki‡Z cvie|
`yZidv `vwLjv c×wZi myweavmg~n e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
†jb‡`‡b RwoZ `ywU cÿ A_©vr †WweU I †µwWU cÿ
kbv³/wPwýZ Ki‡Z cvie|
wnmveP‡µi wewfbœ avc e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
†jb‡`‡bi Rb¨ Dchy³ wnmv‡ei eB wPwýZ Ki‡Z cvie|
GKZidv `vwLjvi aviYv wb‡q e¨emv‡qi gybvdv wbY©q Ki‡Z
cvie|
cÖviw¤¢K wjLb wn‡m‡e Rv‡e`vi aviYv I ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
Rv‡e`vi †kÖwYwefvM Ki‡Z cvie|
†jb‡`‡bi mvaviY Rv‡e`v `vwLjv cÖ`vb Ki‡Z cvie|
Pvjv‡bi wfwË‡Z µq I weµq Rv‡e`v, †WweU †bv‡Ui
wfwË‡Z µq †diZ Rv‡e`v Ges †µwWU †bv‡Ui wfwË‡Z

c~Y© b¤^i: 100
welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

K¬v‡mi µg




†jb‡`‡bi aviYv|
†jb‡`‡bi cÖK…wZ ev ˆewkó¨|

1

1g



†jb‡`b wPwýZKiY|

1

2q



wnmve mgxKiY|

1

3q



e¨emvwqK †jb‡`‡bi Drm Ges GZ`&msKªvšÍ
`wjjcÎvw`|

1

4_©





`yZidv `vwLjv c×wZi aviYv
`yZidv `vwLjv wnmve c×wZi g~jbxwZ ev ˆewkó¨
`yZidv `vwLjv c×wZi myweavmg~n

1

5g







†WweU †µwWU wbY©‡qi wbqgvewj
`yZidv `vwLjv c×wZ‡Z iwÿZ wnmv‡ei eB
wnmve Pµ
wnmv‡ei avivevwnKZv iÿv c×wZ
GKZidv `vwLjv c×wZ

1

6ô

1

7g

Rv‡e`vi aviYv
Rv‡e`vi ¸iæZ¡
Rv‡e`vi †kÖwYwefvM
mvaviY Rv‡e`v `vwLjv cÖ`v‡b we‡eP¨ welq

1

8g

2

9g
10g
11Zg






 evÆv I evÆvi cÖKvi‡f`

1

gšÍe¨

Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

K¬v‡mi µg

weµq †diZ Rv‡e`v cÖ¯‘Z Ki‡Z cvie|
mßg Aa¨vq: 
LwZqvb





beg
Aa¨vq:
†iIqvwgj






cvKv eB wn‡m‡e LwZqv‡bi aviYv I ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
LwZqv‡bi †kÖwYwefvM Ki‡Z cvie|
Rv‡e`v I LwZqv‡bi cv_©K¨ wbiƒcY Ki‡Z cvie|
ÔTÕ I ÔPjgvb †RiÕ Q‡K wnmve cÖ¯‘Z K‡i wnmv‡ei †Ri
wbY©q Ki‡Z cvie|
wewfbœ ai‡bi LwZqv‡bi †WweU I †µwWU †R‡ii Zvrch©
we‡kølY Ki‡Z cvie|

wnmv‡ei DØ„Ë w`‡q h_vh_ Q‡K †iIqvwgj cÖ¯Z
‘ K‡i
wnmv‡ei MvwYwZK wbfyi© Zv cixÿv Ki‡Z cvie|
wnmve wjL‡bi fzj¸‡jvi g‡a¨ †Kvb fzj¸‡jv †iIqvwg‡ji
Miwgj NUv‡e Ges †Kvb fzjMy‡jv Miwgj NUv‡e bv, Zv
kbv³ Ki‡Z cvie|
AwbwðZ wnmv‡ei cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
AwbwðZ wnmve Ly‡j mvgwqKfv‡e †iIqvwg‡ji Dfq w`K
†gjv‡Z cvie|






LwZqv‡bi aviYv
ˆewkó¨
LwZqv‡bi ¸iæZ¡
Rv‡e`v I LwZqv‡bi cv_©K¨

1

12Zg






LwZqvbfz³KiY ev †cvw÷s
wnmv‡ei †Ri Uvbv ev e¨v‡jwÝs
mvaviY Rv‡e`v n‡Z LwZqvb cÖ¯‘ZKiY
mvaviY LwZqvb

1

13Zg





mnKvix LwZqvb
we‡kl Rv‡e`v I mswkøó LwZqvb cÖ¯‘Z
LwZqvb DØ„Ë Øviv MvwYwZK ï×Zv hvPvB

1

14Zg








†iIqvwg‡ji aviYv
D‡Ïk¨
†iIqvwg‡j bgybv QK
†iIqvwgj cÖ¯Z
‘ cÖYvwj
†iIqvwgj cÖ¯Z
‘ Ki‡Y we‡eP¨ welqmg~n
LwZqv‡bi †WweU DØ„Ë I †µwWU DØ„Ë
†iIqvwg‡ji AšÍ©fzw³ Ki‡Yi gva¨‡g †iIqvwgj
cÖ¯‘ZKiY

1

15Zg

1

16Zg





†iIqvwg‡j †h mg¯Í fzj aiv c‡o
†iIqvwg‡j †h mg¯Í fzj aiv c‡o bv
cwi‡k‡l ejv hvq DwjøwLZ Pvi ai‡bi fzj _vKv
m‡Ë¡I †iIqvwgj wg‡j hv‡e wKš‘ †iIqvwg‡j fzj
†_‡K hv‡e|

1

17Zg

gšÍe¨

Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj

`kg Aa¨vq: 
[AvswkK]
Avw_©K

weeiYx





g~jab I gybvdv RvZxq †jb‡`‡bi cv_©K¨ Ges Avw_©K
weeiYx cÖ¯‘ZKi‡Y GB cv_©‡K¨i cÖ‡qvM Ki‡Z cvie|
wek` Avq weeiYx cÖ¯‘Z Ki‡Z cvie Ges Zv †_‡K jvfÿwZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
Avw_©K Ae¯’vi weeiYx cÖ¯‘Z Ki‡Z cvie Ges G †_‡K ¯’vqx
I PjwZ m¤ú` Ges `xN©‡gqvw` I PjwZ `v‡qi g‡a¨ cv_©K¨
Ki‡Z cvie|
bM` I cY¨ D‡Ëvjb, bZzb g~jab, wbU jvf/ÿwZ Kxfv‡e
g~jab wnmv‡e cwieZ©b Av‡b Zv eyS‡Z cvie|
KzFY Ges m‡›`nRbK KzFY mwÂwZi cÖ‡qvRbxqZv Dcjwä
K‡i wnmvef~³ Ki‡Z cvie|
m¤ú`mg~‡ni AeP‡qi A_©, D‡Ïk¨ I cÖ‡qvRbxqZv ey‡S Gi
wnmve ivL‡Z cvie Ges Avw_©K weeiYx‡Z Gi cÖ‡qvM
†`Lv‡Z cvie|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

K¬v‡mi µg







Aï× †iIqvwgj ï× Kivi Dcvq
AwbwðZ wnmve
Avw_©K weeiYx
wek` Avq weeiYx
wek` Avq weeiYxi D‡Ïk¨

1

18Zg

1

19Zg



4

20Zg ‡_‡K 23Zg



wek` Avq weeiYx cÖ¯‘Z( cY¨ K&ªq-weµqKvix
e¨emvq)
gvwjKvbv m¦‡Z¡ cwieZ©b weeiYx cÖ¯‘Z cÖYvwj

3

24Zg ‡_‡K 26Zg




Avw_©K Ae¯’vi weeiYx
Avw_©K Ae¯’vi weeiYxi cÖ¯‘Z cÖYvwj

2

27Zg
28Zg




m¤ú` I `v‡qi †kÖwYwefv‡Mi cÖ‡qvRbxqZv
Avw_©K weeiYx cÖ¯‘ZKi‡Y wnmveweÁv‡bi
bxwZgvjvi cÖ‡qvM

1

29Zg



Avw_©K weeiYx cÖ¯‘ZKi‡Y we‡eP¨ mgš^qmg~n|

1

30Zg

me©‡gvU K¬vm msL¨v=

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

30

gšÍe¨

Avswk
K

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq : K…wlwkÿv
welq †KvW: 134

ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
ভবষয়:

কৃভষভিক্ষো

অধ্যোয় ও
ভিতিোনোম

ভবষয় ক োড: ১৩৪
পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফে

 মোটি ও পভিতবতিি ববভিষ্ট্য অনুযোয়ী ফসে
ভনব িোিন িতি পোিব।
 ধোপ উতিিপূব ি জভম প্রস্তুভিি পদ্ধভি বর্ িনো
িতি পোিব।
 জভম প্রস্তুভিি প্রতয়োজনীয়িো ভবতেষর্ িতি
পোিব।
 ভূভমক্ষয়, ভূভমক্ষতয়ি োির্ এবং প্র োিতিদ
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 ভূভমক্ষতয়ি ক্ষভি োি ভদ গুতেো বর্ িনো িতি
পোিব।
 ভূভমক্ষয় কিোতধি োয ি িী উপোয়সমূহ ভবতেষর্
িতি পোিব।
প্রথম
 বীজ সংিক্ষতর্ি পদ্ধভিগুতেো বর্ িনো িতি পোিব।
অধ্যোয়:
কৃভষ প্রযুভি  বীজ সংিক্ষতর্ি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 িস্যবীজ সংিক্ষর্ িি পোিব।
 মোছ ও পশুপোভিি িোদ্য সংিক্ষতর্ি প্রতয়োজনীয়িো
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 মোছ ও পশুপোভিি িোদ্য সংিক্ষতর্ি ধোপগুতেো
বর্ িনো িতি পোিব।
 সম্পূি িোদ্য সম্পত ি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 মোতছি ও পশুপোভিি সম্পূি িোদ্য িোভে ো বিভি
িতি পোিব।
 মোছ ও পশুপোভিি সম্পূি িোতদ্যি প্রতয়োগ পদ্ধভি
বর্ িনো িতি পোিব।


মোছ ও পশুপোভিি দ্রুি বৃভদ্ধ ও পভিপুভষ্ট্ি জন্য
সম্পূি িোতদ্যি প্রতয়োজনীয়িো ভবতেষর্ িতি পোিব।

পূর্ ি নম্বি: ১০০
ভবষয়বস্তু
১ম পভিতেদ:
ফসে ভনব িোিন
১ম পভিতেদ:
ফসে ভনব িোিন
(১নং ব্যবহোভি )
২য় পভিতেদ:
ফসে উৎপোদতনি জন্য
জভম প্রস্তুভি
৩য় পভিতেদ:
ভূভমক্ষয় ও ক্ষয়তিোধ
৪থ ি পভিতেদ:
বীজ সংিক্ষর্
৪থ ি পভিতেদ:
বীজ সংিক্ষর্
(২নং ব্যবহোভি )
৫ম পভিতেদ:
িোদ্য সংিক্ষর্
৬ষ্ঠ পভিতেদ:
সম্পূি িোদ্য
o মোছ
o পশু

িত্ত্বীয় নম্বি: ৭৫
প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো
১

ব্যোবহোভি নম্বি : ২৫

ক্লোতসি ক্রম

মন্তব্য

১ম

 ব্যোবহোভিত ি িোভে োয়
উভিভিি ১নং ও ২নং
ব্যবহোভি যথোক্রতম ২য় ও
৭ম ক্লোতস সম্পন্ন িতি
হতব।

১

২য়

১

৩য়

২

৪থ ি ও ৫ম

১

৬ষ্ঠ

১

৭ম

১

৮ম

২

৯ম ও ১০ম

অধ্যোয় ও
ভিতিোনোম

ভিিীয়
অধ্যোয়:
কৃভষ
উপ ির্

পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফে
 ফসে বীজ ও বংিভবস্তোি উপ ির্ ও ধোপগুতেো
সম্পত ি বর্ িনো িতি পোিব।
 ফসে বীজ ও বংিভবস্তোি উপ িতর্ি গুরুত্ব
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 মোতছি পুকুতিি স্বরূপ ও পুকুি প্রস্তুভিি ধোপগুতেো
বর্ িনো িতি পোিব।
 মোতছি পুকুি প্রস্তুভিি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
 পুকুতিি ভবভিন্ন স্ততিি বর্ িনো ও বোস্তুসংিোন ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
 িোয়ী, কমৌসুভম ও আঁতুড় পুকুি বর্ িনো এবং
প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 মোতছি অিয়োশ্রতমি গুরুত্ব সম্পত ি ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
 মোতছি আবোসিে িক্ষোয় মৎস্য সংিক্ষর্ আইতনি
গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 গৃহপোভেি পোভিি আবোসন স্বরূপ ও আবোসন
বিভিি ধোপগুতেো বর্ িনো িতি পোিব।
 গৃহপোভেি পোভিি আবোসন বিভিি প্রতয়োজনীয়িো
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 গৃহপোভেি পোভিি িোদ্য এবং িোতদ্যি গুরুত্ব ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
 গবোভদপশুি িোদ্য ও িোদ্য বিভিি পদ্ধভি বর্ িনো
িতি পোিব।
 গবোভদপশুি িোতদ্যি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব।

ভবষয়বস্তু
১ম পভিতেদ:
ফসে বীজ ও বংি
ভবস্তোি উপ ির্
১ম পভিতেদ:
ফসে বীজ ও বংি
ভবস্তোি উপ ির্
(৩ নং ব্যবহোভি )
২য় পভিতেদ:
মোতছি পুকুি
৩য় পভিতেদ:
মোছ িোতষি জন্য পুকুি
িনন এবং প্রস্তুি ির্
o পুকুতিি ভবভিন্ন
স্তি
o িোয়ী, কমৌসুভম
ও আঁতুড় পুকুি
৩য় পভিতেদ:
মোছ িোতষি জন্য পুকুি
িনন এবং প্রস্তুি ির্
(৪ নং ব্যবহোভি )
৪থ ি পভিতেদ:
মোতছি অিয়োশ্রম
৫ম পভিতেদ:
মৎস্য সংিক্ষর্ আইন
৬ষ্ঠ পভিতেদ:
গৃহপোভেি পোভিি
আবোসন
৭ম পভিতেদ:
গৃহপোভেি পোভিি িোদ্য

প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো
২

১১িম - ১২িম

১

১৩িম

২

১৪িম ও ১৫িম

১

১৬িম

১

১৭িম

১

১৮িম

১

১৯িম

১

২০িম

ক্লোতসি ক্রম

মন্তব্য
 ব্যবহোভিত ি িোভে োয়
উভিভিি ৩নং ও ৪নং
ব্যবহোভি যথোক্রতম
১৩িম ও ১৭িম ক্লোতস
সম্পন্ন িতি হতব।

অধ্যোয় ও
ভিতিোনোম

িতুথ ি
অধ্যোয়:
কৃভষজ
উৎপোদন
(আংভি )

পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফে

ভবষয়বস্তু

৮ম পভিতেদ:
গবোভদপশুি িোদ্য
o আঁি জোিীয়
িোদ্য
o কহ ও সোইতেজ
১ম পভিতেদ:
 িোষ উপতযোগী ভবভিন্ন জোতিি ফসতেি নোম,
ফসতেি উৎপোদন পদ্ধভি, কিোগ বোেোই ব্যবিোপনো ফসে িোষ পদ্ধভি
o ধোন িোষ
ও ফসতেি অথ িননভি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
১ম পভিতেদ:
ফসে িোষ পদ্ধভি
o পোট িোষ

প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো
১

৩

৩

১ম পভিতেদ:
ফসে িোষ পদ্ধভি
o সভিষো িোষ

২

১ম পভিতেদ:
ফসে িোষ পদ্ধভি
o মোষ েোই িোষ

১

সর্ বম োট ক্লোস সংখ্যো
ব্যোবহোভি
১। ভবভিন্ন ধিতনি মোটিি নমুনো সংগ্রহ ও িনোি ির্
২। মোটিি পোতে বীজ সংিক্ষর্
৩। উভিদিোভত্ত্ব ও কৃভষিোভত্ত্ব বীজ সংগ্রহ ও িনোি ির্ (ধোন, মূেো, মভিি, কগোে আলু, গাঁদো ও
কমতহদীি োণ্ড)
৪। পুকুতি মোতছি প্রোকৃভি িোতদ্যি উপভিভি ভনর্ িয়
মোনবণ্টন
gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

ক্লোতসি ক্রম

মন্তব্য

২১িম

২২িম, ২৩িম ও  িতুথ ি অধ্যোতয়ি (কৃভষজ
২৪িম
উৎপোদন) ১ম পভিতেদ
(ফসে িোষ পদ্ধভি)
পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভিি িো
২৫িম, ২৬িম ও
হতেো।
২৭িম
 িতুথ ি অধ্যোতয়ি বোভ ৭টি
পভিতেদ পোঠ্যসূভিতি
২৮িম ও ২৯িম
অন্তর্ভিি িো হয়ভন।
৩০িম

৩০
িত্ত্বীয় ক্লোতসি পোিোপোভি উভিভিি সমতয়ি মতধ্য ব্যবহোভি
িোতি হতব

োজটি

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq : evsjv cÖ_gcÎ
welq †KvW: 101

†KvwfW19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: evsjv cÖ_gcÎ
welq: evsjv cÖ_gcÎ
Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

welq †KvW:

101

wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj

1.M`¨ (Mí)

11.5 we‡kl Pvwn`vm¤úbœ gvby‡li cÖwZ ms‡e`bkxj nIqvi ¸iæZ¡ e¨³ Ki‡Z cvi‡e|

2.M`¨ (Mí)

5.5 †QvUMí c‡o Zvi welqe¯‘, e³e¨ I PwiÎ we‡kølY Ki‡Z cvi‡e|

3.M`¨ (cÖeÜ)

7.1 b¨vq, mZZv, †mŠRb¨, m`vPvi BZ¨vw` ˆbwZK g~j¨‡ev‡ai cwiPq w`‡Z cvi‡e|

4.M`¨ (cÖeÜ)

7.1 b¨vq, mZZv, †mŠRb¨, m`vPvi BZ¨vw` ˆbwZK g~j¨‡ev‡ai cwiPq w`‡Z cvi‡e|

5.M`¨ (ågY
Kvwnwb)

6.2 cwiwPZ RMr I wb‡Ri AwfÁZvi welq e¨³ Ki‡Z cvi‡e|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi
wk‡ivbvg)

c~Y©gvb: 100
cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi µg
K¬vm msL¨v

myfv
iex›`ªbv_ VvKzi
Avg AvuwUi †fucy
wef‚wZf‚lY e‡›`¨vcva¨vq
gvbyl gynv¤§` (m.)
†gvnv¤§` Iqv‡R` Avjx
wkÿv I gbyl¨Z¡
†gvZv‡ni †nv‡mb †PŠayix
cÖevm eÜz
ˆmq` gyRZev Avjx

2

ggZvw`
gvwbK e‡›`¨vcva¨vq
GKvË‡ii w`b¸wj
Rvnvbviv Bgvg

2

mvwn‡Z¨i iƒc I ixwZ
nvqvr gvgy`

2

1
2
2

2

1g I 2q
K¬vm
4_© K¬vm
6ô I 7g
K¬vm
9g I 10g
K¬vm
16 I 17Zg
K¬vm

12.2 Aci RvwZ, †`k I Zvi ms¯‹…wZi cÖwZ kÖ×vi g‡bvfve cÖKvk Ki‡Z cvi‡e|
6. M`¨ (Mí)

11.1 Av_©-mvgvwRK †kÖwY-‡ckvi gvby‡li cÖwZ kÖ×v, gg‡Z¡i g‡bvfve cÖKvk Ki‡Z cvi‡e|

7. M`¨
(¯§„wZPviYg~jK
iPbv)

8.2 gyw³hy‡×i †PZbvq DØy× n‡q †`k MV‡b mwµq nIqvi ¸iæZ¡ e¨³ Ki‡Z cvi‡e|

8. M`¨ (cÖeÜ)

5.1. mvwn‡Z¨i wewfbœ iƒc‡kÖwYi cwiPq w`‡Z cvi‡e|

8.3 gyw³‡hv×v‡`i msMÖvgx, †`k‡cÖwgK f‚wgKvi cÖwZ kÖ×v cÖ`k©‡b DØy× n‡e|

5.2 KweZv, †QvUMí, Dcb¨vm I bvU‡Ki mvaviY ˆewkó¨ eY©bv Ki‡Z cvi‡e|

2

19 I 20Zg
K¬vm
23 I 24Zg
K¬vm
27 I 28Zg
K¬vm

gšÍe¨

Aa¨vq I wk‡ivbvg

wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj

1. KweZv

5.3 KweZv c‡o Zvi g~jfve we‡kølY Ki‡Z cvi‡e|

2. KweZv

5.3 KweZv c‡o Zvi g~jfve we‡kølY Ki‡Z cvi‡e|

3. KweZv

9.2 RvwZ, ag©, eY© I †MvÎ wbwe©‡k‡l mKj gvby‡li cÖwZ ggZv I cÖxwZi g‡bvfve
cÖ`k©‡bi ¸iæZ¡ e¨³ Ki‡Z cvi‡e|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

K¬vm b¤^i

K¬v‡mi µg

e½evYx
Ave`yj nvwKg
K‡cvZvÿ b`
gvB‡Kj gaym~`b `Ë
gvbyl
KvRx bRiæj Bmjvg

1

3q K¬vm

1

5g K¬vm

1

8g K¬vm

cwjøRbbx
RmxgD`&`xb
ivbvi
myKvšÍ fÆvPvh©
Avgvi cwiPq
‰mq` kvgmyj nK

2

11 I 12Zg
K¬vm
18Zg K¬vm

2

21 I 22Zg
K¬vm

¯^vaxbZv, GB kãwU Kxfv‡e
Avgv‡`i n‡jv
wbg©‡j›`y ¸Y
KvKZvo–qv

2

25 I 26Zg
K¬vm

3

13, 14 I
15Zg K¬vm

ewncxi

2

29 I 30Zg
K¬vm

9.3 gvbeZv we‡ivax Kv‡Ri mv‡_ gvbweK g~j¨‡ev‡ai Zzjbv Ki‡Z cvi‡e|
4. KweZv

5.3 KweZv c‡o Zvi g~jfve we‡kølY Ki‡Z cvi‡e|

5. KweZv

9.3 gvbeZv we‡ivax Kv‡Ri m‡½ gvbweK g~j¨‡ev‡ai Zzjbv Ki‡Z cvi‡e|

6. KweZv

10.3 evsjvi ¸iæZ¡c~Y© HwZ‡n¨i cwiPq Zz‡j ai‡Z cvi‡e|

1

10.4 evsjvi ms¯‹…wZ I HwZ‡n¨i cÖwZ gg‡Z¡i g‡bvfve cÖKvk Ki‡Z cvi‡e|
7. KweZv

8.2 gyw³h‡×i †PZbvq DØy× n‡q ‡`k MV‡b mwµq nIqvi ¸iæZ¡ e¨³ Ki‡Z
cvi‡e|

Dcb¨vm

8.2 gyw³h‡×i †PZbvq DØy× n‡q ‡`k MV‡b mwµq nIqvi ¸iæZ¡ e¨³ Ki‡Z
cvi‡e|

bvUK

11.3 bvix Ges bvixi Kg© I RxweKvi cÖwZ kÖ×vi g‡bvfve cÖKvk Ki‡Z cvi‡e|

me©‡gvU K¬vm msL¨v=
gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

30

gšÍe¨

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: evsjv wØZxqcÎ
welq †KvW : 102

†KvwfW-19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq : evsjv wØZxqcÎ

welq †KvW : 102

c~Y©gvb : 100

(e¨vKiY Ask)
Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
1. wØZxq Aa¨vq
cÖ_g cwi‡”Q`
2. wØZxq Aa¨vq
PZz_© cwi‡”Q`
3. Z…Zxq Aa¨vq
wØZxq cwi‡”Q`
4. Z…Zxq Aa¨vq
cÂg cwi‡”Q`
5. Z…Zxq Aa¨vq
lô cwi‡”Q`
6. Z…Zxq Aa¨vq
mßg cwi‡”Q`
7. Z…Zxq Aa¨vq
beg cwi‡”Q`
8. Z…Zxq Aa¨vq
`kg cwi‡”Q`
9. Z…Zxq Aa¨vq
GKv`k cwi‡”Q`
10. PZz_© Aa¨vq
cÖ_g cwi‡”Q`
11. PZz_© Aa¨vq
wØZxq cwi‡”Q`
12. PZz_© Aa¨vq
mßg cwi‡”Q`
13. cÂg Aa¨vq
cÖ_g cwi‡”Q`

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
1

K¬v‡mi µg

mwÜ

1

2q K¬vm

1.8 welq I fvee¯‘ Abyhvqx Dchy³ kã cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|

wØiæ³ kã

1

3q K¬vm

1.8 welq I fvee¯‘ Abyhvqx Dchy³ kã cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|

c`vwkÖZ wb‡`©kK

1

5g K¬vm

1.5 evsjv kã MV‡bi Dcvq¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvi‡e|

mgvm

1

6ô K¬vm

1.5 evsjv kã MV‡bi Dcvq¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvi‡e|

DcmM©

1

7g K¬vm

1.5 evsjv kã MV‡bi Dcvq¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
1.5 evsjv kã MV‡bi Dcvq¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvi‡e|

K…r-cÖZ¨‡qi we¯ÍvwiZ
Av‡jvPbv
Zw×Z cÖZ¨q

1.10 evsjv e¨vKiwYK kã †kÖwY (c`) m¤úwK©Z aviYv e¨³ Ki‡Z cvi‡e|

wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj
1.1 evsjv aŸwbmg~‡ni cwiPq D”Pvi‡Yi ¯’vb I ixwZ Abyhvqx eY©bv Ki‡Z cvi‡e,
1.2 evsjv aŸwb¸‡jvi D”Pvi‡Yi wbqg eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
1.5 evsjv kã MV‡bi Dcvq¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvi‡e|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
aŸwbZË¡

1

1g K¬vm

9g K¬vm

1

10g K¬vm

k‡ãi †kÖwYwefvM

1

11Zg K¬vm

1.10 evsjv e¨vKiwYK kã †kÖwY (c`) m¤úwK©Z aviYv e¨³ Ki‡Z cvi‡e|

c`-cÖKiY

1

13Zg K¬vm

1.10 evsjv e¨vKiwYK kã †kÖwY (c`) m¤úwK©Z aviYv e¨³ Ki‡Z cvi‡e|

wµqvc`

1

14Zg K¬vm

1.11 evsjv wefw³i e¨envi m¤ú‡K© aviYv e¨³ Ki‡Z I Zv cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|

KviK I wefw³ Ges m¤^Ü
c` I m‡¤^vab c`
evK¨ cÖKiY

1

15Zg K¬vm

1

17Zg K¬vm

1.9 welq I fvee¯‘ Abyhvqx ï× evK¨ cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e

gšÍe¨

14. cÂg Aa¨vq
wØZxq cwi‡”Q`

2.4 ev‡K¨ evMaviv, cÖev` cÖePb e¨envi Ki‡Z cvi‡e
1.14 A_©MZ wfbœZv Abyhvqx kã cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e

k‡ãi †hvM¨Zvvi weKvk I
evM&aviv

1

18Zg K¬vm

wbwg©wZ Ask
Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

Aby‡”Q`

4.1 cvV¨m~wP ewnf©~Z eB-cy¯K
Í I cÎ-cwÎKv c‡o welqe¯‘ I gg© e¨³ Ki‡Z cvi‡e

Aby‡”Q`

cÎwjLb

3.2 ˆ`bw›`b e¨env‡ii cÖ‡qvR‡b wPwV-cÎ, `iLv¯Í, ÿz‡`evZv© BZ¨vw` wjL‡Z cvi‡e

cÎ

mvigg© I mvivsk
wjLb
fvem¤úªmviY

3.5 mvigg© I mvims‡ÿc ˆZwi Ki‡Z cvi‡e

mvivsk/mvigg©

4.2 cv‡Vi m‡½ msMwZc~Y© iPbv c‡o Zzjvbg~jK Av‡jvPbv Ki‡Z cvi‡e|

fvem¤úªmviY

cÖwZ‡e`b

3.6 msev`c‡Î cÖKv‡ki Rb¨ cÖwZ‡e`b ˆZwi Ki‡Z cvi‡e|

cÖeÜ iPbv

4.2 cv‡Vi m‡½ msMwZc~Y© iPbv c‡o Zzjbvg~jK Av‡jvPbv Ki‡Z cvi‡e|

1

K¬v‡mi µg
4_© K¬vm

1

8g K¬vm

1
1

12Zg K¬vm
16Zg K¬vm

cÖwZ‡e`b

1

19Zg K¬vm

cÖeÜ

1

20Zg K¬vm

me©‡gvU K¬vm msL¨v=

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

20

gšÍe¨
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ভবষয় ক োড : ১৫০

0

ভবষয় : বোাংেোতেশ ও ভবশ্বপভিিয়
অধ্যোয় ও
অধ্যোতয়ি
ভশখনফে
প্রথম অধ্যায়:
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আন্দালন ও
জাতীয়তার্ান্ের
উত্থান (19471970)
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ভবষয়ত োড: 150
পূর্ িমোন : 100
পোঠ্যপুস্তত উভিভখি ভশখনফে

ভবষয়বস্তু

প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সাংখ্যো

ক্লোতসি
ক্রম

পমরন্েে 1.1 : র্াঙামল
জাতীয়তার্ান্ের মর্কান্ে ভাষা
আন্দালন

1

1ম

পমরন্েে 1.2 : র্াঙামল
জাতীয়তার্ান্েি ভব োতশ
রাজননমতক আন্দালন্নর ভূমমকা

1

2য়

পমরন্েে 1.3 : সামমরক োসন ও
পরর্তী িোজননভি ঘটনা প্রর্াি
(1958-1970)

1

3য়

পমরন্েে 2.1 : মুমক্তযুন্দ্ধর
প্রস্তুমত, সেস্ত্র মুমক্তযুদ্ধ ও স্বোধীন
র্াাংলান্েন্ের অভ্যুেয়

2

4র্ ি ও
5ম

পমরন্েে 2.2 : স্বাধীন র্াাংলান্েশ

1

6ষ্ঠ

(পোঠ ও পোতঠি ভশতিোনোম)

















মদ্বতীয় অধ্যায় : 

স্বাধীন

র্াাংলান্েে




ভাষা আন্দালন্নর পটভূমম ও তাৎপর্ ব ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
জাতীয়তার্ান্ের উন্েন্ষ ভাষা আন্দালন্নর গুরুত্ব মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
জামতসাংঘ কর্তবক 21 শে শেব্রুয়ামরন্ক আন্তজবামতক মার্তভাষা মের্স মিন্সন্র্ স্বীকৃভি শেওয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা
করন্ত পারর্;
মনজ ও অপন্রর মার্তভাষার প্রমত শ্রদ্ধােীল িন্ত পারর্;
আওয়ামী মুসমলম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট গঠন্নর কারণ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
1954 সান্লর যুক্তফ্রন্ন্টর মনর্ বাচন্নর প্রভার্ মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
1955 সান্ল আওয়ামী মুসেীম লীগ শথন্ক আওয়ামী লীন্গ রূপান্তন্রর কারণ এর্াং 1958-পরর্তী রাজননমতক
ঘটনার্মল ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
র্াঙামল জাতীয়তার্ােী শচতনায় উদ্বুদ্ধ িন্ত পারর্;
1958 সান্লর সামমরক োসনমর্ন্রাধী আন্দালন্নর কারণ ও েলােল র্ণ বনা করন্ত পারর্;
মর্মভন্ন শেন্ে পূর্ ব র্াাংলার প্রমত পমিম পামকস্তান্নর বর্ষন্ের প্রকৃমত মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
ঐমতিামসক ছয় েোর গুরুত্ব মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
ঐমতিামসক আগরতলা মামলার (রাষ্ট্র র্নাম শেখ মুমজবুর রিমান এর্াং অন্যান্য) ঘটনা র্ণ বনা করন্ত পারর্;
ঊনসত্তন্রর গণঅভ্যুত্থান্নর পটভূমম র্ণ বনা করন্ত পারর্;
স্বাধীনতা যুন্দ্ধ শপ্ররণাোয়ক েমক্ত মিন্সন্র্ গণ আন্দালন্নর ভূমমকা মূল্যায়ন করন্ত পারর্;
1970 সান্লর মনর্ বাচন্নর র্ণ বনা করন্ত পারর্ এর্াং পরর্তী ঘটনাপ্রর্ান্ি এর প্রভার্ মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
শেন্ের স্বাথ ব রোয় সন্চতন ির্।
র্াাংলান্েন্ের স্বাধীনতা অজবন্ন 7ই মান্চ বর ভাষন্ণর গুরুত্ব মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
স্বাধীনতাযুদ্ধ পমরচালনায় মুমজর্নগর সরকান্রর ভূমমকা মূল্যায়ন করন্ত পারর্;
মুমক্তযুন্দ্ধ মর্মভন্ন রাজননমতক েল, ছাে, শপোজীর্ী, নারী, গণমাধ্যম, সাাংস্কৃমতক কমী ও সাধারণ মানুন্ষর
ভূমমকা মূল্যায়ন করন্ত পারর্;
স্বাধীনতা অজবন্নর ঘটনাপ্রর্ান্ি গুরুত্বপূণ ব রাজননমতক ব্যমক্তর্ন্গরব অর্োন মূল্যায়ন করন্ত পারর্;
স্বাধীন র্াাংলান্েন্ের অভ্যুেন্য় মর্শ্বজনমত সৃমি ও মর্ন্শ্বর মর্মভন্ন শেন্ের ভূমমকা মূল্যায়ন করন্ত পারর্;
মিান মুমক্তযুন্দ্ধর ঐমতিামসক তাৎপর্ ব মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;

মন্তব্য

1

অধ্যোয় ও
অধ্যোতয়ি
ভশখনফে

চতুথ ব অধ্যায় :
র্াাংলান্েন্ের
ভূ-প্রকৃমত ও
জলর্ায়ু

পোঠ্যপুস্তত উভিভখি ভশখনফে

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভশতিোনোম)












স্বাধীনতার স্থপমত জামতর মপতা র্ঙ্গর্ন্ধু শেখ মুমজবুর রিমান্নর আেন্েবর প্রমত উদ্বুদ্ধ ির্;
ব প্রভক্রয়ার র্ণ বনা মেন্ত পারর্;
যুদ্ধমর্ধ্বস্ত শেে পুনগঠন
1972 সান্লর সাংমর্ধান প্রণয়ন্নর পটভূমম ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
1975 সান্ল জামতর মপতা ও চার জাতীয় শনতার িতুা এর্াং রাজননমতক পট পমরর্তবন্নর র্ণ বনা করন্ত পারর্;
1975-এি 15ই আগস্ট পিবিী সোমভি শোসতনি উত্থোন সম্পত ি বর্ িনো িতি পোিব:
1981 সান্ল মজয়াউর রিমান্নর িতুা এর্াং পরর্তী মনর্ বাচন র্ণ বনা করন্ত পারর্;
1982 সান্লর এরোন্ের সামমরক োসন ও তার প্রভার্ মূল্যায়ন করন্ত পারর্;
1990 সান্লর গণঅভ্যুত্থান এর্াং গণতন্ের পুনর্ বাোর র্ণ বনা করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ের উন্েখন্র্াগ্য আথ ব-সামামজক ও সাাংস্কৃমতক অগ্রর্াো র্ণ বনা করন্ত পারর্;
শেন্ের প্রমত ভান্লার্াসা, গণতে এর্াং মুমক্তন্র্াদ্ধান্ের প্রমত শ্রদ্ধা শপাষণ করর্;

ব র্ঙ্গর্ন্ধুি োসন আমল
পুনগঠকন
ও পরর্তী ঘটনার্মল









র্াাংলান্েন্ের শভৌন্গামলক অর্স্থান ও সীমানা র্ণ বনা করন্ত পারর্;
মর্শ্ব মানমচন্ে র্াাংলান্েন্ের শভৌন্গামলক অর্স্থান ও ভূ-প্রাকৃমতক অঞ্চল মচমিত করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ের ভূ-প্রাকৃমতক অঞ্চন্লর শশ্রমণমর্ভাগ ও গঠন ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
ভূ-প্রাকৃমতক গঠন কীভান্র্ জনসাংখ্যার (জনর্সমত) মর্স্তরন্ণ প্রভার্ মর্স্তার কন্র তা মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ের ভূমম ব্যর্িান্রর উপর জনর্সমত মর্স্তান্রর প্রভার্ মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
পমরন্র্ে সাংরেন্ণ উদ্বুদ্ধ ির্;
র্াাংলান্েন্ের সান্থ েমেণ এমেয়ার কন্য়কটি শেন্ের (ভারত, মময়ানমার ও শনপাল) জলর্ায়ুর বর্মেন্িুর তুলনা
করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ের মানুন্ষর জীর্ন-জীমর্কার ওপর জলর্ায়ুর প্রভার্ মর্ন্েষণ ও এ মর্ষন্য় প্রমতন্র্েন বতমর করন্ত
পারর্;
ভূমমকন্ের ধারণা ও কারণ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
মর্ন্শ্বর ভূমমকেপ্রর্ণ শেে মিন্সন্র্ পমরমচত কন্য়কটি শেন্ের পমরমস্থমত র্ণ বনা করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েেন্ক ভূমমকেপ্রর্ণ অঞ্চল র্লার কারণ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
ভূমমকে ঝমুঁ ক শমাকামর্লায় র্াাংলান্েন্ের প্রস্তুমত ও প্রন্য়াজনীয় পেন্েপ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
জলর্ায়ু পমরর্তবনজমনত সমস্যা শমাকামর্লায় সন্চতন ির্ এর্াং অমভন্র্াজন্ন সেমতা লাভ করর্;
ভূমমকে পরর্তী পমরমস্থমত শমাকামর্লায় সিন্র্ামগতার মন্নাভার্ বতমর করর্।









প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সাংখ্যো

ক্লোতসি
ক্রম

পমরন্েে 2.3 : শসনা োসন
আমল (1975-1990)

1

7ম

পমরন্েে 2.4 : গণতন্ের পুনর্ বাো

1

8ম

পমরন্েে 4.1 : র্াাংলান্েন্ের ভূপ্রকৃমত

1

9ম

পমরন্েে 4.2 : র্াাংলান্েন্ের
জলর্ায়ু ও প্রাকৃমতক দুত্ িোগ

3

মন্তব্য

10ম,
1১িম
12িম

2
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ষষ্ঠ অধ্যায় :


রাষ্ট্র, নাগমরকতা 

ও আইন






েেম অধ্যায় :
শটকসই উন্নয়ন
অভীি
(এসমিমজ)

ভবষয়বস্তু








একােে অধ্যায় : 
জাতীয় সেে ও 
অথ বননমতক 
ব্যর্স্থা




রান্ষ্ট্রর ধারণা ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
রান্ষ্ট্রর কার্ বার্মল ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
নাগমরন্কর ধারণা ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ের নাগমরক মিন্সন্র্ রান্ষ্ট্রর প্রমত োময়ত্ব ও কতবব্য ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
নাগমরক মিন্সন্র্ মনজ োময়ত্ব পালন্ন উদ্বুদ্ধ ির্;
আইন্নর ধারণা ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
আইন্নর উৎস ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
সুোসন্নর জন্য আইন্নর প্রন্য়াজনীয়তা ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ের তথ্য অমধকার আইন ও এর প্রন্য়াগ র্ণ বনা করন্ত পারর্ এর্াং এ ব্যাপান্র সন্চতন ির্।

রাষ্ট্র, নাগমরকতা ও আইন

শটকসই উন্নয়ন অভীি অজবন্ন অাংেীোমরন্ত্বর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
শটকসই উন্নয়ন অভীি অজবন্নর েলােল মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
শটকসই উন্নয়ন অভীি অজবন্ন চুান্লঞ্জসমূি মচমিত করন্ত পারর্;
শটকসই উন্নয়ন অভীি অজবন্ন চুান্লঞ্জ শমাকামর্লায় করণীয় ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
শটকসই উন্নয়ন অভীি অজিতন করণীয় সেন্কব সন্চতনতা সৃমির জন্য শপাস্টার মিজাইন করন্ত পারর্;
শটকসই উন্নয়ন অভীি র্াস্তর্ায়ন্ন অনুপ্রামণত ির্।

পাঠ-১ : শটকসই উন্নয়ন অভীি
অজবন্ন অাংেীোমরন্ত্বর গুরুত্ব

জাতীয় সেন্ের ধারণা ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ের জাতীয় সেন্ের সাংরেণ ও অপচয় শরান্ধর উপায় র্ণ বনা করন্ত পারর্;
মর্মভন্ন অথ বননমতক ব্যর্স্থার তুলনা করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ের প্রচমলত অথ বননমতক ব্যর্স্থার বর্মেিু মচমিত করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ের জাতীয় আন্য়র র্ণ্টণ পমরমস্থমত র্ণ বনা করন্ত পারর্;
সেে সাংরেণ ও অপচয় শরান্ধ সন্চতন ির্:

প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সাংখ্যো
03

ক্লোতসি
ক্রম

মন্তব্য

13িম
14িম
15িম

1

16িম

পাঠ-3 : শটকসই উন্নয়ন অভীি
অজবন্ন র্াাংলান্েন্ের চুান্লঞ্জ

1

17িম

পাঠ-৪ : চুান্লঞ্জ শমাকাভবলায়
করণীয়

1

18িম

পাঠ-2 : শটকসই উন্নয়ন অভীি
অজবন্নর সম্ভাব্য েলােল

জাতীয় সেে ও অথ বননমতক
ব্যর্স্থা
05

19িম
20িম
21িম
22িম
23িম
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শষাড়ে অধ্যায় : 
র্াাংলান্েন্ের 
সামামজক সমস্যা 
ও এর প্রমতকার 























প্রতয়োজনীয়
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মর্মভন্ন অথ বননমতক ব্যর্স্থা সেন্কব জানন্ত আগ্রিী ির্।
সামামজক সমস্যার ধারণা ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
সামামজক বনরাজু ও সামামজক মূল্যন্র্ান্ধর অর্েন্য়র ধারণা ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ে সামামজক বনরাজু ও সামামজক মূল্যন্র্ান্ধর অর্েন্য়র কারণ ও প্রভার্ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
সামামজক বনরাজু ও সামামজক মূল্যন্র্ান্ধর অর্েয় প্রমতন্রান্ধর পেন্েপ মচমিত করন্ত পারর্;
‘নারীর প্রমত সমিাংসতা’- ধারণাটি ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ে নারীর প্রমত সমিাংসতার ধরন ও কারণ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ে নারীর প্রমত সমিাংসতার প্রভার্ মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
নারীর প্রমত সমিাংসতা শরান্ধ আইন্নর মর্ষয়র্স্তু ও োমস্ত ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ে নারীর প্রমত সমিাংসতা শরান্ধ সামামজক আন্দালন গন্ড় শতালার উপায় ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
মেশুশ্রম ও মকন্োর অপরান্ধর ধারণা, ধরন ও আইমন প্রমতকার ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
মার্তকল্যাণ ধারণা ও মার্তত্বকালীন সুমর্ধা ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
এইচআইমভ/এইিন্সর ধারণা ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
এইচআইমভ/এইিন্সর পমরমস্থমত ও কারণ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
এইচআইমভ/এইিন্সর প্রভার্ মর্ন্েষণ করন্ত পারর্ এর্াং প্রমতন্রাধ কার্ বক্রম ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
সড়ক দুঘ বটনার কারণ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ে সড়ক দুঘ বটনার পমরমস্থমত র্ণ বনা করন্ত পরর্;
সড়ক দুঘ বটনার প্রভার্ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
দুঘ বটনামুক্ত র্া মনরাপে সড়ক করার উপায় এর্াং দুঘ বটনা হ্রান্সর পেন্েপ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
জমঙ্গর্ান্ের ধারণা ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
জমঙ্গর্ান্ের কারণ ও প্রভার্ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
জমঙ্গর্াে প্রমতন্রান্ধর পেন্েপ মচমিত করন্ত পারর্;
দুনীমতর ধারণা, কারণ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
দুনীমতর মর্রুন্দ্ধ প্রমতন্রান্ধর পেন্েপ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্ এর্াং আে বে জীর্ন গঠন্ন উদ্বুদ্ধ ির্;
নারীর প্রমত শ্রদ্ধাশীল ির্ এর্াং নারী মনর্ বাতন প্রমতন্রান্ধ সন্চতন ির্;
এইচআইমভ/এইিস সেন্কব সন্চতন ির্ এর্াং আক্রান্ত শরাগীর শসর্ায় স্বতঃস্ফূতবভান্র্ এমগন্য় আসর্;
দুনীমত প্রমতন্রাধ ও দুঘ বটনা মর্ষন্র্ সন্চতন ির্;

cwi‡”Q` 15.1: mvgvwRK
ˆbivR¨ I g~j¨‡ev‡ai Aeÿq

1

24িম

cwi‡”Q` 15.2: bvixi cÖwZ
mwnsmZv

2

25িম,
26িম

cwi‡”Q` 15.3 : GBPAvBwf
(HIV)/GBWস (AIDS)

1

27িম

cwi‡”Q` 15.4 : moK `yN©Ubv

1

28িম

cwi‡”Q`

1

29িম

1

30িম

15.5 : Rw½ev`

cwi‡”Q` 15.6 : `ybx© wZ

4
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প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সাংখ্যো

ক্লোতসি
ক্রম

মন্তব্য

ধমীয় আেেব জীর্ন গঠন্ন উদ্বুদ্ধ ির্।

সব িতমোট ক্লোস সাংখ্যো=

30

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

5

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: RxeweÁvb
welq †KvW: 138

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: RxeweÁvb
Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
2q Aa¨vq
Rxe‡Kvl I
wUmy¨

c~Y© b¤^i: 100



















Dw™¢` I cÖvwY‡Kv‡li A½vbyi KvR e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
Dw™¢` I cÖvwY‡Kv‡li Zzjbv Ki‡Z cvie|
¯œvqy, †cwk, i³, Z¡K Ges Aw¯’i KvR myôzfv‡e m¤úv`‡b wewfbœ cÖKvi
†Kv‡li f~wgKv eY©bv Ki‡Z cvie|
Rxe‡`‡n †Kv‡li Dc‡hvwMZv g~j¨vqb Ki‡Z cvie|
Dw™¢` wUmy¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
cÖvwY wUmy¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
GKB iKg †Kvl mgwói I GKB KvR m¤úbœ Kivi wfwË‡Z wUmy¨i KvR
g~j¨vqb Ki‡Z cvie|
wUmy¨, A½ Ges Z‡š¿ †Kv‡li msMVb e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
wUmy¨Z‡š¿i KvR e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
A½ I A½Z‡š¿i aviYv Ges MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
AYyexÿY h‡š¿i mvnv‡h¨ Dw™¢`‡Kvl (†cuqvR) I cÖvwY‡Kvl
(†cÖv‡Uv‡Rvqv) ch©‡eÿY K‡i wPwýZ wPÎ A¼b Ki‡Z cvie|
Dw™¢` I cÖvYx wUmy¨i wPÎ AsKb K‡i wPwýZ Ki‡Z cvie|
mwVKfv‡e AYyexÿY hš¿ e¨envi Ki‡Z cvie|
Rx‡ei bvbv Kvh©µ‡g †Kv‡li Ae`vb Abyaveb Ki‡Z cvie|
†Kv‡l cÖavb kw³i Drm wn‡m‡e GwUwci (ATP) f~wgKv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
mv‡jvKms‡kølY cÖwµqvq kK©iv cÖ¯‘wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
mv‡jvKms‡køl‡Y †K¬v‡ivwdj Ges Av‡jvi f~wgKv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
mv‡jKms‡køl‡Y cÖfve‡Ki f~wgKv eY©bv Ki‡Z cvie|
mv‡jvKms‡køl‡Yi Dci Rx‡ei wbf©ikxjZvi KviY g~j¨vqb Ki‡Z
cvie|
k¦mb e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

ZË¡xq b¤^i: 75

e¨envwiK b¤^i: 25

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

Rxe‡Kvl
Dw™¢` I cÖvwY‡Kv‡li cÖavb A½vby Ges Zv‡`i KvR
Dw™¢` I cÖvYxi KvR cwiPvjbvq wewfbœ cÖKvi †Kv‡li
f~wgKv:
 Dw™¢`wUmy¨
 cÖvwYwUmy¨
 A½ I Zš¿
 AYyexÿY hš¿

1

1g

1

2q

1

3q

2

4_©
5g

1

6ô

1

7g

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj






4_© Aa¨vq
Rxebxkw³

welq †KvW:138





gšÍe¨

e¨envwiK:
 AYyexÿY h‡š¿i mvnv‡h¨ Dw™¢`‡Kvl (†cuqv‡Ri †Kvl)
I cÖvwY‡Kvl (A¨vwgev) ch©‡eÿY (ZvwjKvi 1b¤^i
e¨envwiK)






Rxebxkw³ (Bioenergetics) I GwUwci f~wgKv
mv‡jvKms‡kølY:
 cÖwµqv
 †K¬v‡ivwdj Ges Av‡jvi f~wgKv
 mv‡jvKms‡køl‡Yi cÖfveK
 RxeRM‡Z mv‡jvK ms‡køl‡Yi MyiæZ¡
k¦mb:
 cÖKvi‡f`
 cÖfveKmg~n

Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg





11k Aa¨vq

Rx‡ei cÖRbb 












12k Aa¨vq
Rx‡ei
eskMwZ I
weeZ©b

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj




mevZ I AevZ k¦m‡bi aviYv I MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
mv‡jvKms‡kølY I k¦m‡bi Zzjbv Ki‡Z cvie|
mv‡jvKms‡kølY cÖwµqvq †K¬v‡ivwdj I Av‡jvi Acwinvh©Zvi cixÿv
Ki‡Z cvie|
k¦mb cÖwµqvq Zvc wbM©g‡bi cixÿv Ki‡Z cvie|
Rx‡ei Lv`¨ cÖ¯‘‡Z Dw™¢‡`i Ae`vb Dcjwä Ki‡Z cvie Ges Dw™¢‡`i
cÖwZ ms‡e`bkxj AvPiY Ki‡Z wkLe|
Rx‡e cÖRb‡bi aviYv I MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
cÖRbb A½ wn‡m‡e dz‡ji KvR eY©bv Ki‡Z cvie|
mcy®úK Dw™¢‡`i RxebP‡µi mvnv‡h¨ Dw™¢‡`i †hŠb cÖRbb e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
cÖvYxi A‡hŠb I †hŠb cÖRbb e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
cÖRb‡bi cÖK…wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
ewnt I AšÍt wb‡l‡Ki cv_©K¨ Ki‡Z cvie|
eøK wP‡Îi mvnv‡h¨ gvbe cÖRb‡bi avcmg~n eY©bv Ki‡Z cvie|
cÖRbb Kvh©µ‡g ni‡gv‡bi f~wgKv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
gvbe åƒ‡Yi weKvk e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
gvbe‡`‡n GBW‡mi msµg‡Yi KviY, cÖwZ‡iva I cÖwZKvi e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|
†`‡ni cÖwZ‡iva e¨e¯’vi Dci GBW‡mi wµqv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
GBWm cÖwZ‡iv‡a †cv÷vi/wjd‡jU A¼b K‡i m‡PZbZv m„wó Ki‡Z
cvie|
GBWm †ivMx‡`i cÖwZ mnvbyf~wZkxj AvPiY cÖ`k©b Kie|

 MyiæZ¡
e¨envwiK:
 mv‡jvKms‡kølY cÖwµqvq Av‡jvi Acwinvh©Zvi
cixÿv (ZvwjKvi 2 b¤^i e¨envwiK)
 k¦mb cwµqvq Zvc wbM©g‡bi cixÿv (ZvwjKvi 3
b¤^i e¨envwiK)



Rx‡ei cÖRb‡bi aviYv I ¸iæZ¡
Dw™¢‡`i cÖRbb:
 cÖRbb A½-dzj
 civMvqb
 wb‡lK



gvbe cÖRb‡b ni‡gv‡bi f~wgKv:
 gvbe åæ‡Yi weKvk
 cÖRbb msµvšÍ †ivM:
 GBWm
e¨envwiK:
 Av`k© dz‡ji wewfbœ ¯ÍeK ch©‡eÿY (ZvwjKvi 4 b¤^i
e¨envwiK)

eskMwZi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

eskci¤úivq PvwiwÎK ˆewkó¨ enbKvix Dcv`vbmg~n m¤ú‡K© eY©bv 
Ki‡Z cvie|

Rx‡ei eskMwZ
esk ci¤úivq PvwiwÎK ˆewkó¨ enbKvix Dcv`vb
(eskMwZe¯‘)
 †µv‡gv‡Rvg

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

4

8g
9g
10g
11Zg

1

12Zg

3

13Zg
14Zg
15Zg
16Zg
17Zg
18Zg

2
1

gšÍe¨

2

19Zg
20Zg

3

21Zg
22Zg
23Zg

Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj












PvwiwÎK ˆewkó¨ eskci¤úivq ¯’vbvšÍi e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
DNA Gi cÖwZiƒc e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
eskMwZi Z_¨ ¯’vbvšÍ‡i DNA Gi f~wgKv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
DNA †U‡÷i cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
wj½ wba©vi‡Y cyiæ‡li f~wgKv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

†R‡bwUK wWmAW©v‡ii KviY I djvdj eY©bv Ki‡Z cvie|

weeZ©‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
weeZ©‡bi cÖvK…wZK wbe©vPb gZev` eY©bv Ki‡Z cvie|
cÖRvwZi wU‡K _vKvq weeZ©‡bi MyiæZ¡ we‡kølY Ki‡Z cvie|

gv-evevi mv‡_ mv`„k¨ I ˆemv`„k¨g~jK ˆewkó¨mg~n wbY©q Ki‡Z cvie|
Avgv‡`i Rxe‡b wWGbG (DNA) †U‡÷i Ae`vb Dcjwä Ki‡Z
cvie|


e¨envwiK welqe¯‘:
1| AYyexÿY h‡š¿i mvnv‡h¨ Dw™¢`‡Kvl (†cuqv‡Ri †Kvl) I cÖvwY‡Kvl (A¨vwgev) ch©‡eÿY Ki|
2| mv‡jvKms‡kølY cÖwµqvq Av‡jvi Acwinvh©Zvi cixÿv|
3| k¦mb cwµqvq Zvc wbM©g‡bi cixÿv|
4| Av`k© dz‡ji wewfbœ ¯ÍeK ch©‡eÿY|

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
 wWGbG
 AviGbG
 wRb
 DNA Abywjcb (Replication)
 wWGbG †U÷
gvby‡li wj½ wba©viY
†R‡bwUK wWmIW©vi ev eskMwZ e¨vwa/A¯^vfvweKZv:
 eY©vÜZv
 _¨vjv‡mwgqv
ˆRe weeZ©b ZË¡:
 Rxe‡bi Avwef©vi
 WviDB‡bi gZev`
cÖRvwZi wU‡K _vKvq weeZ©‡bi MyiæZ¡
me©‡gvU K¬vm msL¨v=

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

1

24Zg

1
2

25Zg
26Zg
27Zg

3

28Zg
29Zg
30Zg

gšÍe¨

30
ZË¡xq K¬v‡mi mv‡_ mv‡_ DwjøwLZ
mg‡qi g‡a¨ e¨envwiK KvRwU Ki‡Z
n‡e|

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji Gm Gm wm cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq
: †eŠ×ag© I ˆbwZK wkÿv
welq †KvW : 113

Ô‡KvwfW 19Õ cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji Gm Gm wm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welqt †eŠ×ag© I ˆbwZK wkÿv
welq †KvWt 113
c~Y© b¤^it 100
ZË¡xq b¤^it 00
e¨envwiK b¤^it 00
Aa¨vq I Aa¨v‡qi
cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj
welqe¯‘
cÖ‡qvRbxq K¬vm
wk‡ivbvg
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
msL¨v
 wm×v‡_©i Rb¥Kvwnbx eY©bv Ki‡Z cvie
 cvV: 1 wm×v‡_©i Rb¥
 wm×v‡_©i evj¨Kv‡ji we‡kl NUbv¸wj e¨vL¨v
 cvV: 2 evj¨Kvj
1
Ki‡Z cvie
 cvV: 3 wm×v_© †MŠZg I
†Mvcv‡`ex
cÖ_g Aa¨vq:
†MŠZg ey‡×i Rxeb I
wkÿv

 wm×v‡_©i Pvwi wbwgË `k©‡bi Zvrch© e¨vL¨v
Ki‡Z cvie
 wm×v‡_©i M„nZ¨v‡Mi KviY e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
 wm×v‡_©i ey×Z¡jvf I ag©cÖPvi m¤ú‡K© Av‡jvPbv
Ki‡Z cvie
 ey‡×i wbe©vY jv‡fi Kvwnbx eY©bv Ki‡Z cvie|
 ey× I †evwam‡Ë¡i cwiPq eY©bv Ki‡Z cvie

wØZxq Aa¨vq:
ey× I †evwamË¡

Z…Zxq Aa¨vq: wÎwcUK

 ey× I †evwam‡Ë¡i cÖKvi‡f` eY©bv Ki‡Z cvie

K¬v‡mi µg

 cvV: 4 Pvwi wbwgË `k©b
1

1g, 2q, 3q

 cvV: 5 wm×v‡_©i M„nZ¨vM
 cvV: 6 ey×Zz¦jvf
 cvV: 7 ag©cÖPvi
1
 cvV: 8 gnvcwiwbe©vY
 cvV: 1 ey× I †evwam‡Ë¡i
cwiPq
 cvV: 2 ey‡×i ¸Yvewj
 cvV: 3 ey‡×i cÖKvi‡f`
 cvV: 4 †evwam‡Ë¡i ¸Yvewj

1

1

 ey× I †evwam‡Ë¡i ¸‡Yi cv_©K¨ wbY©q Ki‡Z
cvie|

 cvV: 5 †evwam‡Ë¡i cÖKvi‡f`|
 cvV: 6 ey× I †evwam‡Ë¡i cv_©K¨

1

 cUf~wg D‡jøLmn wÎwcUK m¤ú‡K© aviYv w`‡Z
cvie

 cvV: 1 wÎwcU‡Ki cUf~wg
 cvV: 2 wÎwcUK cwiwPwZ

1

 wÎwcU‡Ki AšÍf~©³ MÖš’mg~‡ni bvgmn welqe¯‘

 cvV: 3 m~Î wcUK

1

4_©, 5g, 6ô

7g, 8g, 9g, 10Zg

gšÍe¨

welqt †eŠ×ag© I ˆbwZK wkÿv
welq †KvWt 113
c~Y© b¤^it 100
Aa¨vq I Aa¨v‡qi
cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj
wk‡ivbvg
eY©bv Ki‡Z cvie

ZË¡xq b¤^it 00
e¨envwiK b¤^it 00
welqe¯‘
cÖ‡qvRbxq K¬vm
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
msL¨v
 cvV: 4 webq wcUK

 wÎwcUK cv‡Vi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e|
 iZb m~Î I KiYxq ˆgÎx m~‡Îi cUf~wg eY©bv
Ki‡Z cvie

 iZb m~Î I KiYxq ˆgÎx m~‡Îi welqe¯‘ e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|
PZz_© Aa¨vq:
m~Î I bxwZMv_v

 wbe©v‡Yi aviYv I cÖKvi‡f` e¨vL¨v Ki‡Z cvie
mßg Aa¨vq:
wbe©vY

 wbe©vY mvabvi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|

 cvV: 5 Awfag© wcUK
 cvV: 6 wÎwcUK cv‡Vi
cÖ‡qvRbxqZv
 cvV: 1 iZb m~‡Îi cUf~wg
 cvV: 2 iZb myËs (cvwj)
 cvV: 3 iZb m~Î (evsjv)
 cvV: 4 KiYxq ˆgÎx m~‡Îi
cUf~wg
 cvV: 5 KiYxq ‡gËmyËs
(cvwj)
 cvV: 6 KiYxq ˆgÎx m~Î
(evsjv)
 cvV: 7 iZb m~Î I KiYxq
ˆgÎx m~‡Îi ¸iæZ¡

 cvV: 1 wbe©v‡Yi aviYv
 cvV: 2 wbe©v‡Yi cÖKvi‡f` I
eY©bv

K¬v‡mi µg

1
1

2

1
1

11Zg, 12Zg, 13Zg,
14Zg

1
1
15Zg, 16Zg, 17Zg

 cvV: 3 wbe©vY mvabvi
cÖ‡qvRbxqZv

1

gšÍe¨

welqt †eŠ×ag© I ˆbwZK wkÿv
welq †KvWt 113
c~Y© b¤^it 100
ZË¡xq b¤^it 00
e¨envwiK b¤^it 00
Aa¨vq I Aa¨v‡qi
cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj
welqe¯‘
cÖ‡qvRbxq K¬vm
wk‡ivbvg
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
msL¨v
 cÖvK ey× hy‡Mi mvgvwRK I agx©q Ae¯’v eY©bv
 cvV: 1 cÖvK ey×hy‡Mi mvgvwRK
1
Ki‡Z cvie
I agx©q Ae¯’v
 cvV: 8 evsjv‡`‡k †eŠ×ag©
1
GKv`kAa¨vq:
 evsjv‡`‡ki cÖvK-AvaywbKhyMmn †eŠ×a‡g©i
†eŠ×a‡g©i BwZnvm
 cvV: 9 AvaywbK hyM
BwZnvm m¤ú‡K© aviYv w`‡Z cvie
1

me©‡gvU K¬vm n‡q‡Q=

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

20

K¬v‡mi µg

18 Zg, 19Zg I 20Zg

gšÍe¨
GB Aa¨v‡q †gvU
9wU cvV †_‡K
¸iæZ¡ we‡ePbvq
3wU cvV: 1,8 I 9
cybwe©b¨vmK…Z
wm‡jev‡m ivLv
n‡q‡Q Ges 6wU
cvV ev` †`Iqvi
mycvwik Kiv
n‡jv|

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: e¨emvq D‡`¨vM
welq †KvW: 143

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: e¨emvq D‡`¨vM

welq †KvW: 143

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

c~Y© b¤^i: 100

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj


cÖ_g Aa¨vq: e¨emvq
cwiwPwZ




e¨emv‡qi aviYv, DrcwË I µgweKv‡ki aviv
eY©bv Ki‡Z cvie
e¨emv‡qi cwiwa, ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie
e¨emv‡qi cÖKvi‡f` eY©bv Ki‡Z cvie

 e¨emv‡qi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie



wk‡íi aviYv I cÖKvi‡f` eY©bv Ki‡Z cvie
evwY‡R¨i aviYv I cÖKvi‡f` e¨vL¨v Ki‡Z
cvie

 †mevi aviYv I cÖKvi‡f` D`vniYmn e¨vL¨v
Ki‡Z cvie

 e¨emv‡qi Dci cÖfve we¯ÍviKvix cwi‡e‡ki

ZË¡xqb¤^i: 100



cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

e¨venvwiK b¤^i: 00
K¬vm Gi µg

1 টি



e¨emv‡qi aviYv, e¨emv‡qi
DrcwË I µgweKvk
e¨emv‡qi AvIZv I cÖKvi‡f`



e¨emv‡qi MyiæZ¡





wkí
evwYR¨
cÖZ¨ÿ †mev

1 টি




e¨emvq cwi‡ek
evsjv‡`‡k e¨emvwqK cwi‡ek

1 টি




D‡`¨vM I e¨emvq D‡`¨vM
D‡`¨vM I e¨emvq D‡`¨v‡Mi
g‡a¨ cv_©K¨

1 টি

4_©

1 টি

5g

1g

2q

3q

Dcv`vb¸‡jv wPwýZ Ki‡Z cvie
wØZxq Aa¨vq: e¨emvq
D‡`¨vM I D‡`¨v³v








D‡`¨vM I e¨emvq D‡`¨v‡Mi aviYv, ˆewkó¨ e¨vL¨v
Ki‡Z cvie
D‡`¨vM I e¨emvq D‡`¨v‡Mi g‡a¨ cv_©K¨ e¨vL¨v
Ki‡Z cvie
e¨emvq D‡`¨v‡Mi ˆewkó¨ I Kvh©vewj eY©bv Ki‡Z
cvie
GKRb mdj D‡`¨v³vi MyYvewj kbv³ Ki‡Z cvie
evsjv‡`‡ki Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b e¨emvq
D‡`¨v‡Mi MyiæZ¡ we‡kølY Ki‡Z cvie
e¨emvq D‡`¨vM I SuywKi g‡a¨ m¤úK© we‡kølY Ki‡Z

 e¨emvq D‡`¨v‡Mi ˆewkó¨



e¨emvq D‡`¨v³vi MyYvejx
Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b e¨emvq
D‡`¨v‡Mi MyiæZ¡

 e¨emvq D‡`¨vM I SuywKi g‡a¨
m¤úK©

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj


cvie
e¨emvq D‡`¨vM M‡o DVvi AbyK~j cwi‡ek eY©bv
Ki‡Z cvie



Z…Zxq Aa¨vq:
AvZ¥Kg©ms¯’vb






K¬vm Gi µg

e¨emvq D‡`¨vM M‡o DVvi
AbyK~j cwi‡ek

1 টি

6ô

1 টি

7g

Dbœq‡b evav

wPwýZ Ki‡Z cvie
evsjv‡`‡k e¨emvq D‡`¨vM Dbœqb c‡_ evavmg~n
`~ixKi‡Y KiYxqMy‡jv kbv³ Ki‡Z cvie

 evsjv‡`‡k e¨emvq D‡`¨vM

AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie
AvZ¥Kg©ms¯’vb I D‡`¨v‡Mi g‡a¨ m¤úK© e¨vL¨v
Ki‡Z cvie
AvZ¥Kg©ms¯’v‡b cÖwkÿ‡Yi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v
Ki‡Z cvie
evsjv‡`‡ki Av_©-mvgvwRK Ae¯’v we‡ePbvq
AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi Dchy³ I jvfRbK †ÿÎ¸‡jv
wPwýZ Ki‡Z cvie



AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi aviYv



AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi cÖ‡qvRbxqZv



AvZ¥Kg©ms¯’v‡b cÖwkÿ‡Yi
cÖ‡qvRbxqZv
evsjv‡`‡ki Av_©-mvgvwRK
Ae¯’v we‡ePbvq
AvZ¥Kg©ms¯’v‡bi Dchy³ I
jvfRbK †ÿÎ

1 টি

8g



AvZ¥Kg©ms¯’v‡b Dchy³ †ÿÎ
wbe©vP‡b we‡eP¨ welq

1 টি

9g



AvZ¥Kg©ms¯’v‡b mnvqK
cÖwkÿY cÖ`vbKvix cÖwZôvb
AvZ¥Kg©ms¯’v‡b DØy×Ki‡Y
KiYxq

1 টি

10g

Dbœq‡b evav `~ixKi‡Yi Dcvq



 AvZ¥Kg©ms¯’v‡b mnvqZvKvix cÖwkÿY cÖwZôvb¸‡jvi


cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

 evsjv‡`‡k e¨emvq D‡`¨vM

 evsjv‡`‡k e¨emvq D‡`¨vM Dbœqb c‡_ evavmg~n


welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

Kvh©µg I MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie
AvZ¥Kg©ms¯’v‡b DØy×Ki‡Yi Dcvq¸‡jv eY©bv Ki‡Z
cvie



gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
PZz_© Aa¨vq :
gvwjKvbvi wfwË‡Z
e¨emvq

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

K¬vm Gi µg

gvwjKvbvi wfwË‡Z e¨emv‡qi
cÖKvi ‡f`
GKgvwjKvbv e¨emv‡qi aviYv
GKgvwjKvbv e¨emv‡qi
ˆewkó¨
GKgvwjKvbv e¨emv‡qi
Dch©y³ †ÿÎmg~n

1 টি

11k




Askx`vwi e¨emv‡qi aviYv
Askx`vwi e¨emv‡qi MVb

1 টি

12k



Askx`vwi e¨emv‡qi ˆewkó¨



Askx`vwi e¨emv‡qi Pzw³cÎ
I ˆewkó¨
Askx`vwi e¨emv‡qi Pzw³c‡Îi
welqe¯‘

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj














e¨emv‡qi wewfbœ cÖKvi‡f` I AvBbMZ ˆewkó¨ eY©bv
Ki‡Z cvie
GKgvwjKvbv e¨emv‡qi msÁv, ˆewkó¨ I myweavAmyweav e¨vL¨v Ki‡Z cvie
GKgvwjKvbv e¨emv‡qi Dchy³ †ÿÎmg~n I
RbwcÖqZvi KviY¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z cvie
Askx`vwi e¨emv‡qi aviYv, ˆewkó¨ I myweavAmyweav e¨vL¨v Ki‡Z cvie
Askx`vwi e¨emv‡qi MVb cÖYvwj e¨vL¨v Ki‡Z cvie
Askx`vwi e¨emv‡qi Pzw³c‡Îi welqe¯‘ e¨vL¨v
Ki‡Z cvie
Askx`vwi e¨emv‡qi wbeÜb I Gi myweav e¨vL¨v
Ki‡Z cvie
Askx`vi‡`i cÖKvi‡f` D‡jøL Ki‡Z cvie
Askx`vwi e¨emvq †f‡O hvIqvi KviY e¨vL¨v Ki‡Z
cvie
†hŠ_ g~jabx e¨emv‡qi msÁv, ˆewkó¨ I myweavAmyweav eY©bv Ki‡Z cvie
†hŠ_ g~jabx e¨emv‡qi MVb cÖYvwj e¨vL¨v Ki‡Z
cvie
cvewjK I cÖvB‡fU wjwg‡UW †Kv¤úvwbi g‡a¨ cv_©K¨
e¨vL¨v Ki‡Z cvie
mgevq mwgwZi aviYv I ˆewkó¨¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie








1 টি
13k



Askx`vwi e¨emv‡qi wbeÜb




Askx`v‡ii cÖKvi‡f`
Askx`vwi e¨emv‡qi
we‡jvcmvab

1 টি



†hŠ_ g~jabx e¨emv‡qi aviYv

1 টি



†hŠ_ g~jabx e¨emv‡qi ˆewkó¨



†Kv¤úvwbi MVb cÖwµqv

14k

15k

1 টি

16k

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg




Aóg Aa¨vq:
e¨emvq cÖwZôv‡bi
e¨e¯’vcbv

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
mgevq mwgwZi MVb I bxwZgvjv e¨vL¨v Ki‡Z cvie 
evsjv‡`‡ki Av_©-mvgvwRK †cÖÿvc‡U mgevq
mwgwZi MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie

ivóªxq e¨emv‡qi aviYv, ˆewkó¨ I evsjv‡`‡ki ivóªxq

e¨emvq eY©bv Ki‡Z cvie


1 টি

mgevq mwgwZi aviYv

1 টি

18k

1 টি

19k



mgevq mwgwZi cÖKvi‡f`



mgevq mwgwZi MVb cÖwµqv




mgevq mwgwZi g~jbxwZ
evsjv‡`‡k mgevq e¨emv‡qi
mgm¨v I m¤¢vebv

1 টি




ivóªxq e¨emv‡qi aviYv
ivóªxq e¨emv‡qi ˆewkó¨

1 টি



evsjv‡`‡ki ivóªxq e¨emvq



e¨e¯’vcbvi aviYv





cwiKíbvi aviYv I cÖ‡qvRbxqZv eY©bv Ki‡Z cvie
msMwVZKi‡Yi aviYv I MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie
†bZ…‡Z¡i aviYv I cÖKvi‡f`¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvie



e¨e¯’vcbvi Kvh©vewj



cwiKíbvi aviYv



msMwVZKi‡Yi aviYv I MyiæZ¡



†bZ…‡Z¡i aviYv



†bZ…‡Z¡i cÖKvi‡f`

e¨emvq A_©vq‡bi aviYv I DrmMy‡jv eY©bv Ki‡Z
cvie

17k

mgevq msMV‡bi ˆewkó¨

e¨e¯’vcbvi aviYv I Kvh©vewj e¨vL¨v Ki‡Z cvie



K¬vm Gi µg

†hŠ_ g~jabx e¨emvq ev
†Kv¤úvwb msMV‡bi cÖKvi‡f`
†hŠ_g~jabx e¨emv‡qi MyiæZ¡



 fv‡jv †bZvi MyYvewj wPwýZ Ki‡Z cvie

cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

20k

21k

1 টি

22k

1 টি

23k

1 টি

24k

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

K¬vm Gi µg

1 টি

25k

1 টি

26k

 Av`k© †bZvi MyYvewj
 e¨emv‡q A_©vq‡bi aviYv

beg Aa¨vq: wecYb

 wecY‡bi aviYv eY©bv Ki‡Z cvie
 wecY‡bi Kvh©vewj e¨vL¨v Ki‡Z cvie






eÈb cÖYvjxi aviYv I cÖKvi‡f` eY©bv Ki‡Z cvie
wewfb œc‡Y¨i wecYb c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie
weÁvc‡bi aviYv I MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie
weÁvc‡bi gva¨gMy‡jvi bvg ej‡Z cvie I Kvh©vewj
e¨vL¨v Ki‡Z cvie
weµwqKZvi aviYv I Av`k© weµqKg©xi MyYMy‡jv
eY©bv Ki‡Z cvie



A_©vq‡bi Drm

wecY‡bi aviYv

 wecY‡bi Kvh©vejx



eÈb cÖYvjxi aviYv
eÈb cÖYvjx I wewfbœ c‡Y¨i
wecYb

1 টি



weÁvc‡bi aviYv

1 টি



weÁvc‡bi wewfbœ gva¨g



weÁvc‡bi MyiæZ¡

 weµwqKZvi aviYv


Av`k© weµq Kg©xi MyYvewj
me©‡gvU K¬vm msL¨v= 30

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

27k

28k

1 টি

29k

1 টি

30k

gšÍe¨

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: K¨vwiqvi wkÿv
welq †KvW: 156

ক োভিড ১৯ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
ভবষয় ক োড: 156

ভবষয়: যোভিয়োি ভিক্ষো

অধ্যোয় ও
অধ্যোতয়ি
ভিতিোনোম

পোঠ্যপুস্তত উতেভিি ভিিনফে

এই পোঠ কিতষ আমিো যোভিয়োি ভিক্ষোি ধোির্ো ও এি ভব োি ব্যোখ্যো িতি পোিব;


প্রথমঃ আভম ও
আমোি
যোভিয়োি

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)



যোভিয়োি ভিক্ষো পোতঠি ক ৌভি িো বর্ িনো িতি পোিব;

যোভিয়োতিি কক্ষতে ব্যভিগি পছন্দ-অপছন্দ ভনর্ িয় িতি 
পোিব;

যোভিয়োতিি ধোির্ো
যোভিয়োতিি ভব োি

যোভিয়োতিি রূপতিিো বো মতডে
যোভিয়োি ভিক্ষোি গুরুত্ব

পূর্ ি নম্বিঃ ৫০

প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

ক্লোতসি ক্রম

1

১ম

1

২য়

1

৩য়

1

৪থ ি

2

৫ম
ও
৬ষ্ঠ



যোভিয়োতিি সোতথ ব্যভিগি আগ্রহ, ক োগ্যিো ও মূল্যতবোতধি  আভম, আমোি ভিক্ষো ও যোভিয়োি
সম্প ি ভনধ িোির্ িতি পোিব;
 িভবষ্যৎ যোভিয়োতিি রূপতিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
 ভনতজি িভবষ্যৎ যোভিয়োতিি ‘রূপ ল্প’ ভবষতয় কপোস্টোি
ভডজোইন িতি পোিব;


যোভিয়োি গঠতন ব্যভিগি আগ্রহ ও দক্ষিোি প্রতয়োজনীয়িো  আমোি আগ্রহ, ক োগ্যিো ও মূল্যতবোধ
উপেভি িতি পোিব এবং
 যোভিয়োি গঠতনি কক্ষতে ব্যভিগি মূল্যতবোতধি গুরুত্ব উপেভি
তি িো অজিতন আগ্রহী হব।
ভিিীয়ঃ
যোভিয়োি
গঠনঃ গুর্ ও
দক্ষিো

এই পোঠ কিতষ আমিো যোভিয়োি গঠতন গুর্ ও দক্ষিো
 যোভিয়োি গঠতন প্রতয়োজনীয় গুর্োবভে ও দক্ষিো ভিভিি ( ) ইভিবোি দৃভিিভি
িতি পোিব;
(ি) আত্মসতিিনিো
(গ) আত্মভবশ্বোসী
(ঘ) দৃঢ় প্রিযয়
(ঙ) শ্রিো, পোিস্পভি ভনিিিিীেিো ও

মন্তব্য

অধ্যোয় ও
অধ্যোতয়ি
ভিতিোনোম

পোঠ্যপুস্তত উতেভিি ভিিনফে

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

আন্তঃব্যভি সম্প ি
 যোভিয়োি গঠতন প্রতয়োজনীয় গুর্োবভে ও দক্ষিো অজিতনি  সিিো, কপিোগি ননভি িো ও আইতনি
ক ৌিে ব্যোখ্যো িতি পোিব
প্রভি শ্রিো
 কনতৃত্ব, উতযোগ ও োতজি প্রভি আগ্রহ



যোভিয়োতিি সফেিোয় গুর্োবভে ও দক্ষিোগুতেোি গুরুত্ব
ভবতেষর্ িতি পোিব



যোভিয়োি গঠতন প্রতয়োজনীয় গুর্োবভে ও দক্ষিো অজিতন
আগ্রহী হব।



যোভিয়োি গঠতন প্রতয়োজনীয় গুর্োবভে ও দক্ষিো অজিতন
আগ্রহী হব।

প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

ক্লোতসি ক্রম

1

৭ম

 িোিীভি ও মোনভস স্বোিয সম্পত ি
সতিিনিো
 সহমভমিিো
 কজন্ডোি সংতবদনিীেিো

 ভবতেষর্ িো ও সৃজনিীে ভিন্তন দক্ষিো
 সমস্যো সমোধোন ও ভসিোন্ত গ্রহতন সক্ষমিো
 িোপ কমো োতবেো
 সময় ব্যবিোপনো


1

৮ম

1

৯ম

 প্রযুভি ব্যবহোতি দক্ষিো
 গোভর্ভি দক্ষিো এবং
 নোন্দভন দৃভিিভি।

1

১০ম

সর্ বম োট ক্লোস সংখ্যো=

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

10 টি

মন্তব্য

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji Gm Gm wm cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq : imvqb
welq †KvW : 137

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji Gm Gm wm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: imvqb
Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

তৃতীয় অধ্যায়
পদার্থ ের গঠন

welq †KvW: 137

c~Y©b¤^i: 100

c¨vV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj












ZË¡xq b¤^i: 75
welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

e¨envwiK: 25
cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v

K¬v‡ki
µg

ম ৌর্ের ইংর্রজি ও ল্যাটিন না মথর্ে তার্দর প্রতীে
জেখর্ত পারব।
ম ৌজেে ও স্থায়ী েজিোগুর্োর ববজিষ্ট্য বি েনা েরর্ত
পারব।
পার ািজবে সংখ্যা , ভর সংখ্যা, আর্পজিে পার ািজবে
ভর ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।
আর্পজিে পার ািজবভ ভর মথর্ে আর্পজিে আিজবে ভর
জিসাব েরর্ত পারব।








পর াণু ইর্েেট্রন, মপ্রাটন ও জনউট্রন সংখ্যা জিসাব েরর্ত
পারব।
আইর্সার্টার্পর ব্যবিার ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।
পর াণুর গঠন সম্পর্েে রাদারর্ ার্ ে ও মবার পর াণু
র্র্র্ের বি েনা েরর্ত পারব।
রাদারর্ ার্ ে ও মবার পর াণু র্র্র্ের র্ধ্য মোনটি মবজি
গ্রিির্ াগ্য তা ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।

 cigvYyi B‡jKUªb, †cªvUb I wbDUªb wnmve
 AvB‡mv‡Uvc
o মতিজিয় AvB‡mv‡Uv‡ci e¨envi (wPwKrmv, K…wl,
we`y¨r Drcv`‡b) এবং এর প্রভাব
 cigvYy g‡Wj
o iv`vi‡dvW© cigvYy g‡Wj I Gi mxgve×Zv
o †evi cigvYy g‡Wj I Gi mxgve×Zv

1

2q

পর াণু জবজভন্ন েিপথ এবং েিপর্থর জবজভন্ন উপস্তর্র
পর াণুর ইর্েেট্রনসমূির্ে জবন্যাস েরর্ত পারব।


o
o
o
o

1

3q

ম ৌজেে ও ম ৌজগে পদাথ ে
পর াণু ও অণু
ম ৌর্ের প্রতীে
সংর্েত
পর াণুর মভতর্রর েিা
cvigvYweK msL¨v, fi msL¨v, Av‡cwÿK cvigvYweK
fi, Av‡cwÿK AvYweK fi, Av‡cwÿK AvYweK fi
wnmve

kw³¯Í‡i B‡jKUªb web¨vm
cigvYyi kw³¯Íi I উপিজিস্তর্রর ধারিা
kw³¯Í‡i B‡jKUªb aviY ÿgZv
B‡jKUªb জবন্যার্সর নীজত
ইর্েেট্রন জবন্যার্সর সাধারি জনয়র্ র জেছু ব্যজতক্র

1g

1

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

চতুথ ে অধ্যায়
প োয় সারজি

c¨vV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj




প োয় সারজি জবোর্ির পটভূজ বি েনা েরর্ত পারব।
ম ৌর্ের সব েবজিিঃস্তর িজিস্তর্রর ইর্েেট্রন জবন্যার্সর সার্থ
প োয় সারজির প্রধান গ্রুপগুর্োর সম্পেে জনি েয় েরর্ত পারব
(প্রথ 30 টি ম ৌে)।

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)


o
o
o
o

ch©vq mviwYi weKvk
cUf~wg
ch©vq mviwYi ˆewkó¨
wewfbœ chv©q m~Î
ch©vq mviwYi g~j wfwË
 প োয় সারজির জেছু ব্যজতক্র

cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v

K¬v‡ki
µg

4_©

1

 B‡jKUªb web¨vm †_‡K ch©vq mviwY‡Z †gŠ‡ji
Ae¯’vb wbY©q
o †kÖwY wbY©q
o ch©vq wbY©q

1

5g



এেটি ম ৌর্ের প োয় িনাি েরর্ত পারব।



প োয় সারজির্ত মোর্না ম ৌর্ের অবস্থান মির্ন এর মভৌত
ও রাসায়জনে ধ ে সম্পর্েে ধারিা েরর্ত পারব।

 †gŠ‡ji ch©vqe„Ë ag©

1

6ô




ম ৌেসমূর্ির জবর্িষ না েরর্ির োরি বের্ত পারব।
প োয় সারজির গুরুত্ব ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।

 wewfbœ †kÖwY‡Z Dcw¯’Z

1

7g

2

8g I
9g

†gŠjmg~‡ni we‡kl bvg
(ÿviavZz, g„rÿviavZz, g~`ªvavZz, n¨v‡jv‡Rb, wbw®ŒqM¨vm,
Ae¯’všÍi †gŠj)

 ch©vq mviwYi myweav





প োয় সারজির এেই গ্রুর্পর ম ৌে দ্বারা গঠিত ম ৌর্গর এেই
ধ ে প্রদিেন েরর্ত পারব।
পরীির্ির স য় োর্চর ন্ত্রপাজতর সঠিে ব্যবিার েরর্ত
পারব।
পরীিি োর্ি সতেেতা অবেম্বন েরর্ত পারব।
প োয় সারজি অনুসরি ের্র ম ৌেসমূর্ির ধ ে অনু ার্ন
আগ্রি প্রদিেন েরর্ত পারব।

e¨envwiK welqe¯‘
 avZe Kve©‡bU †hŠ‡Mi mv‡_ jNy Gwm‡Wi wewµqvq Drcbœ
M¨vm kbv³KiY| (e¨envwiK ZvwjKvi 1 b¤^i cixÿv)

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

পঞ্চ অধ্যায়
রাসায়জনে বন্ধন

c¨vV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v

K¬v‡ki
µg




ম ািযতা ইর্েেট্রর্নর ধারিা ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।
ম ৌর্ের প্রতীে, ম ৌগমূের্ের সংর্েত ও এগুর্োর ম ািনী
ব্যবিার ের্র ম ৌর্গর সংর্েত জেখর্ত পারব।







†hvR¨Zv B‡jKUªb
ম ািনী বা ম ািযতা
ম ৌগমূেে ও তার্দর ম ািনী
ম ৌর্গর রাসায়জনে সংর্েত
আিজবে সংর্েত ও গাঠজনে সংর্েত

1

10g




জনজিয় গ্যার্সর জস্থজতিীেতা ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।
অষ্ট্ে ও দুইর্য়র জনয়র্ র ধারিা ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।




wbw¯Œq M¨vm Ges Gi w¯’wZkxjZv
AóK I দুইর্য়র wbqg

1

11Zg



রাসায়জনে বন্ধন এবং তা গঠর্নর োরি ব্যাখ্যা েরর্ত
পারব।
আয়ন েীভার্ব এবং মেন সৃজষ্ট্ িয় তা ব্যাখ্যা েরর্ত
পারব।
আয়জনে বন্ধন গঠর্নর প্রজক্রয়া বি েনা েরর্ত পারব।



ivmvqwbK eÜb
o ivmvqwbK eÜb MV‡bi KviY
K¨vUvqb I Av¨bvqb
AvqwbK eÜb
o AvqwbK eÜb MV‡bi cÖwµqv

1

12Zg

স র্ ািী বন্ধন গঠর্নর প্রজক্রয়া বি েনা েরর্ত পারব।
আয়জনে ও স র্ ািী বন্ধর্নর সার্থ গেনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক,
দ্রাব্যতা , জবদুযৎ পজরবাজিতা এবং মেোস গঠর্নর ধ ে
ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।



mg‡hvRx eÜb
o mg‡hvRx eÜb MV‡bi cÖwµqv

1

13Zg



AvqwbK I mg‡hvRx †hŠ‡Mi ˆewkó¨ Ges ˆewk‡ói
e¨vL¨v
o MjbvsK I ùzUbvsK
o `ªeYxqZv
o we`y¨Z cwievwnZv
o †Kjvm MVb

ধাতব বন্ধর্নর ধারিা ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।
ধাতব বন্ধর্নর সািার্ে ধাতুর জবদুযৎ পজরবাজিতা ব্যাখ্যা
েরর্ত পারব।




avZe eÜb
avZz we`y¨r cwievwnZvi KviY

1

14Zg












gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

c¨vV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

খজনি সম্পদ:
িীবাশ্ম

cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v

K¬v‡ki
µg



স্থানীয়ভার্ব সিিপ্রাপ্য দ্রর্ব্যর র্ধ্য আয়জনে ও স র্ ািী
ম ৌগ িনাি েরর্ত পারব।





আয়জনে ও স র্ ািী বন্ধর্নর সার্থ গেনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক,
দ্রাব্যতা , জবদুযৎ পজরবাজিতা এবং মেোস গঠর্নর ধ ে
ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।

e¨envwiK welqe¯‘
 †mvwWqvg †K¬vivBW/†divm mvj‡dU je‡Yi †Kjvm MVb|
(e¨envwiK ZvwjKvi 2 b¤^i cixÿv)

2

15Zg
I
16Zg



e¨envwiK welqe¯‘
 `ªve¨Zv I we`y¨r cwievwnZv cixÿvi gva¨‡g AvqwbK I
mg‡hvRx †hŠM kbv³KiY | (e¨envwiK ZvwjKvi 3 b¤^i
cixÿv)

2

17Zg
I
18Zg

 িীবাশ্ম জ্বাোজন
 †c‡Uªvwjqv‡gi Dcv`vbmg~n
 †c‡Uªvwjqv‡gi e¨envi

1



আয়জনে ও স র্ ািী বন্ধর্নর সার্থ গেনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক,
দ্রাব্যতা , জবদুযৎ পজরবাজিতা এবং মেোস গঠর্নর ধ ে
ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।
স্থানীয়ভার্ব সিিপ্রাপ্য দ্রর্ব্যর র্ধ্য আয়জনে ও স র্ ািী
ম ৌগ িনাি েরর্ত পারব।
িীবাশ্ম জ্বাোজনর ধারিা ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।
মপর্ট্রাজেয়া র্ে বিব ম ৌর্গর জ শ্রি জির্সর্ব ব্যাখ্যা েরর্ত
পারব।
†c‡Uªvwjqv‡gi ব্যবিার ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।



িাইর্রাোব ের্নর ধরন ও মশ্রজিজবভাগ ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।

 nvB‡WªvKve©b

1

20Zg

3

21Zg
†_‡K
23Zg
24Zg
†_‡K
25Zg


এোদি অধ্যায়

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)




¯’vbxqfv‡e mnRcÖvc¨ `ª‡e¨i g‡a¨ AvqwbK I
mg‡hvRx †hŠM kbv³ KiY

19Zg

 nvB‡WªvKve©‡bi †kªwYwefvM


সম্পৃি ও অসম্পৃি িাইর্রাোব ের্নর প্রস্তুজতর জবজক্রয়া ও
ধ ে ব্যাখ্যা এবং এর্দর র্ধ্য পাথ েেয েরর্ত পারব।



িাইর্র্াোব েন মথর্ে অযাের্োিে, অযােজর্িাইর্ ও বিব
এজসর্র্র প্রস্তুজতর মেৌিে ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।
অযাের্োিে, অযােজর্িাইর্ ও বিব এজসর্র্র ব্যবিার
েরর্ত পারব।






প্লাজিে দ্রব্য ও তন্তু বতজরর রাসায়জনে জবজক্রয়া এবং এর
ব্যবিার বি েনা েরর্ত পারব।
পজরর্বর্ির ওপর প্লাজিে দ্রব্য অপব্যবিার্রর কু ে উর্েখ



m¤ú„³ I Am¤ú„³ nvB‡WªvKve©‡bi cÖ¯‘wZi
wewµqv I ag©



A¨vj‡Kvnj, A¨vjwWnvBW I ˆRe Gwm‡Wi cÖ¯‘wZ‡Z
nvB‡WªvKve©‡bi e¨envi
o A¨vj‡Kvn‡ji e¨envi
o A¨vjwWnvB‡Wi e¨envi
o ˆRe Gwm‡Wi e¨envi




cÖvK…wZK M¨vm I †c‡Uªvwjqv‡gi h_vh_ e¨envi
পজে ার
cøvw÷K `ªªe¨

2

3

26Zg
†_‡K
28Zg

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

c¨vV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj







welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

েরর্ত পারব।
প্রাকৃজতে গ্যাস, মপর্ট্রাজেয়া এবং েয়ো ব্যবিার্রর
সুজবধা, অসুজবধা ও ব্যবিার্রর মেৌিে ব্যাখ্যা েরর্ত
পারব।
পজরর্বর্ির উপর প্লাজিে দ্রর্ব্যর প্রভাব সম্পজেেত
অনুসন্ধানমূেে োি েরর্ত পারব।
পরীিার াধ্যর্ বিব ও অজিব ম ৌর্গর র্ধ্য পাথ েেয
ের্র মদখার্ত পারব।
িীবাশ্ম জ্বাোজনর সঠিে ব্যবিার সম্পর্েে সর্চতনতা
প্রদিেন েরর্ত পারব।



cøvw÷K cÖ¯‘wZ (cwjgviKiY wewµqv)



cwi‡e‡ki Dci cøvw÷K `ª‡e¨i cÖfve

 প্লাজিে ব্যবিার্রর সুজবধা ও অসুজবধা
 ˆRe I A‰Re †hŠ‡Mi g‡a¨ cv_©K¨
 cixÿvi gva¨‡g ˆRe I A‰Re †hŠ‡Mi g‡a¨
cv_©K¨KiY

me©‡gvU K¬vm msL¨v=
e¨envwiK welqe¯‘
1. avZe Kve©‡bU †hŠ‡Mi mv‡_ jNy Gwm‡Wi wewµqvq Drcbœ M¨vm kbv³KiY |
2. †mvwWqvg †K¬vivBW/†divm mvj‡dU je‡Yi †Kjvm MVb|
3. `ªve¨Zv I we`y¨r cwievwnZv cixÿvi gva¨‡g AvqwbK I mg‡hvRx †hŠM kbv³KiY|

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v

K¬v‡ki
µg

2

29Zg
I
30Zg

30

gšÍe¨

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: †cŠibxwZ I bvMwiKZv
welq †KvW: 140

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: †cŠibxwZ I bvMwiKZv
Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
1g Aa¨vq
: †cŠibxwZ
I
bvMwiKZv

4_© Aa¨vq
: ivóª I
miKvi
e¨e¯’v

welq †KvW: 140

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
» †cŠibxwZ I bvMwiKZv wel‡q aviYv e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e|
» †cŠibxwZ cv‡Vi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e|
» cwievi,mgvR,ivóª I miKv‡ii aviYv e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e|
» iv‡óªi DrcwË m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
» cwievi,mgvR,ivóª I miKv‡ii m¤úK© we‡kølY
Ki‡Z cvi‡e|
» wewfbœ ai‡bi ivóª I miKvi e¨e¯’v eY©bv Ki‡Z
cvi‡e|
» wewfbœ miKvi I ivóª e¨e¯’vq bvMwi‡Ki Ae¯’vb I
miKv‡ii m‡½ m¤úK© e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
» MYZš¿ I GKbvqKZ‡š¿i cv_©K¨ wbY©q Ki‡Z
cvi‡e|
» MYZvwš¿K AvPiY wkL‡e I Zv cÖ‡qvM Ki‡Z DØy×
n‡e|

c~Y© b¤^i: 100

ZË¡xq b¤^i: 00

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
- ‡cŠibxwZ I bvMwiKZv
- ‡cŠibxwZ I bvMwiKZv wel‡qi cwimi ev welqe¯‘
- cwievi,cwiev‡ii †kÖwYwefvM
-cwiev‡ii Kvh©vewj
- mgvR
- ivóª
- iv‡óªi DrcwË
- miKv‡ii aviYv
- ivóª I miKv‡ii m¤úK©
-ivóª I miKvi
-iv‡óªi aib
-A_©bxwZi wfwË‡Z ivóª
-cuywRev`x ivóª
-mgvRZvwš¿K ivóª
-ÿgZvi Dr‡mi wfwË‡Z ivóª
-MYZvwš¿K ivóª
-MYZvwš¿K ivóª e¨e¯’vi ¸Y
- MYZvwš¿K ivóª e¨e¯’vi ÎæwU
-MYZš¿ mdj Kivi Dcvq I MYZvwš¿K AvPiY
-GKbvqKZvwš¿K ivóª e¨e¯’v
- GKbvqKZvwš¿K iv‡óªi †`vl
-ÿgZv eÈY bxwZi wfwË‡Z ivóª
-GK‡Kw›`ªK ivóª
-hy³ivóª
-DËivwaKvi m~‡Îi wfwË‡Z ivóª

e¨envwiK b¤^i :00
cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi
µg

1

1g

1

2য়

1

3য়

1

4_©

1

5g

1

6ô

1

7g

gšÍe¨

Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

6ô Aa¨vq :
evsjv‡`‡ki
miKvi
e¨e¯’v

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

»evsjv‡`k miKv‡ii ¯^iƒc D‡jøL Ki‡Z cvi‡e|
»evsjv‡`‡ki ivóªcwZ,cÖavbgš¿x I gwš¿mfvi ÿgZv
I Kvhv©ewj eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
»evsjv‡`‡ki cÖkvmwbK KvVv‡gv eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
»evsjv‡`‡ki AvBbmfvi MVb,ÿgZv I Kvh©vewj
eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
»evsjv‡`‡ki wePvi wefv‡Mi MVb,ÿgZv I Kvh©vewj
eY©bv Ki‡Z cvi‡e|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
-D‡Ï‡k¨i wfwË‡Z ivóª
-miKv‡ii †kÖwY wefvM
-ÿgZv eÈ‡Yi bxwZi wfwË‡Z miKv‡ii †kÖwY wefvM
-GK‡Kw›`ªK miKvi
- GK‡Kw›`ªK miKv‡ii ¸Y
-GK‡Kw›`ªK miKv‡ii ÎæwU
-hy³ivóªxq miKvi
- hy³ivóªxq miKv‡ii ¸Y
-hy³ivóªxq miKv‡ii ÎæwU
-AvBb I kvmb wefv‡Mi m¤ú‡K©i wfwË‡Z miKv‡ii
†kÖwYwefvM
-msm`xq miKvi
-msm`xq miKv‡ii ¸Y
-msm`xq miKv‡ii ÎæwU
-ivóªcwZ kvwmZ miKvi
- ivóªcwZ kvwmZ miKv‡ii ¸Y
-ivóªcwZ kvwmZ miKv‡ii ÎæwU
- evsjv‡`k miKv‡ii ¯^iƒc
- evsjv‡`k miKv‡ii wewfbœ wefvM
-kvmb wefvM
-ivóªcwZ
-ivóªcwZi ÿgZv I KvR
-cÖavbgš¿x
-cÖavbgš¿xi ÿgZv I KvR
-gwš¿cwil`
-gwš¿cwil‡`i ÿgZv I Kvh©vewj
-evsjv‡`‡ki cÖkvmwbK KvVv‡gv
-‡K›`ªxq cÖkvmb

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi
µg

1

8g

1

9g

1

10g

1

11শ

1

12k

1

13k

1

14k

1

15k

gšÍe¨

Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

7g Aa¨vq :
MYZ‡š¿
ivR‰bwZK
`j I
wbe©vPb

10g Aa¨vq
: ¯^vaxb
evsjv‡`‡ki
Aভু¨`‡q
bvMwiK

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

» ivR‰bwZK `‡ji aviYv I ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e|
» MYZ‡š¿i weKv‡k ivR‰bwZK `‡ji f~wgKv we‡kølY
Ki‡Z cvi‡e|
» evsjv‡`‡ki cÖavb cÖavb ivR‰bwZK `‡ji eY©bv
w`‡Z cvi‡e|
» MYZš¿ I wbe©vP‡bi m¤úK© wbiƒcY Ki‡Z cvi‡e|
» evsjv‡`‡ki wbe©vPb Kwgk‡bi MVb,ÿgZv I
Kvhv©ewj eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
»evsjv‡`‡ki ¯^vaxbZv msMÖvg,fvlv
Av‡›`vjb,gyw³hy‡×i †PZbv I Av`k© Ges
Amv¤úª`vwqK g~j¨‡eva Rvb‡Z I e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e|
»‡`k‡cÖ‡gi ¸iæZ¡ e¨vL¨v I Dcjwä Ki‡Z cvi‡e|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
-wefvMxq cÖkvmb
-‡Rjv cÖkvmb
-Dc‡Rjv cÖkvmb
-evsjv‡`‡ki AvBbmfv
-MVb
- RvZxq msm‡`i ÿgZv I Kvh©vewj
-evsjv‡`‡ki wePviwefvM
-wePvi wefv‡Mi MVb
-mycÖxg †KvU©
-mycÖxg †Kv‡U©i ÿgZv I Kvh©vewj
-Avwcj wefv‡Mi ÿgZv I KvR
-nvB‡KvU© wefv‡Mi ÿgZv I KvR
-ivR‰bwZK `j
-ivR‰bwZK `‡ji ˆewkó¨
-ivR‰bwZK `‡ji f~wgKv
-evsjv‡`‡ki cÖavb ivR‰bwZK `jmg~n
-MYZ‡š¿i weKv‡k ivR‰bwZK `j
-wbe©vPb
-wbe©vP‡bi cÖKvi‡f`
-wbe©vPb c×wZ
-wbe©vPb Kwgkb
- wbe©vPb Kwgk‡bi MVb,ÿgZv I Kvhv©ewj
-evsjv‡`‡ki ¯^vaxbZv msMÖv‡gi cUf~wg
-1940 mv‡ji jv‡nvi cÖmÍve
-fvlv Av‡›`vjb
-1954 mv‡ji wbe©vPb
-6 `dv Kg©m~wP
-69 Gi MYAfy¨Ìvb

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi
µg

1

16k

1

17k

1

18শ

1

19শ

1

20শ

1

21শ

1

22k

1

23শ

1
1
1
1

24k
25k
26k
27k

gšÍe¨

Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
†PZbv

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

-1970 mv‡ji wbev©Pb I djvdj
-Amn‡hvM Av‡›`vjb
-¯^vaxbZvi †NvlYv
-1971 mv‡ji gyw³hy× I ¯^vaxbZv jvf
-Af¨šÍixY cÖwZ‡iva I †Mwijv AvµgY
-gyw³hy× msMVb I cwiPvjbv
-gyw³hy‡×i †PZbv I Av`k©

me©‡gvU

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

K¬v‡mi
µg

1

28k

1

29শ

1

30k

30

gšÍe¨

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: A_©bxwZ
welq †KvW: 141

†KvwfW-19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: A_©bxwZ

welq †KvW-: 141

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj



cÖ_g Aa¨vq A_©bxwZ cwiPq








wØZxq Aa¨vqA_©bxwZi ¸iæZ¡c~Y©
aviYvmg~n







c~b© b¤^i: 100

ZË¡xq b¤^i: 100

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
1.1 A_©bxwZi DrcwË I weKvk
A_©bxwZi DrcwË I Gi weKvk avivevwnKfv‡e eY©bv
Ki‡Z cvie;
1.2 `ywU †gŠwjK A_©‰bwZK mgm¨v : `y®úªvc¨Zv I
Amxg Afve
`y®úÖvc¨Zv I Amxg Afv‡ei cvi¯úwiK m¤úK© e¨vL¨v
1.3 A_©bxwZi aviYv
Ki‡Z cvie;
1.4 A_©bxwZi `kwU bxwZ
A_©bxwZi aviYv eY©bv Ki‡Z cvie;
1.5 Av‡qi e„ËvKvi cÖevn (`ywU LvZ)
A_©bxwZi cÖavb `kwU bxwZ eY©bv Ki‡Z cvie;
wewfbœ A_©‰bwZK e¨e¯’vi cwiPq eY©bv Ki‡Z cvie Ges 1.6 wewfbœ ai‡bi A_©‰bwZK e¨e¯’v
wewfbœ A_©‰bwZK e¨e¯’vi Zzjbvg~jK myweav I Amyweav
g~j¨vqb Ki‡Z cvie|
2.1 A_©‰bwZK m¤ú`
A_©‰bwZK m¤ú‡`i aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
cÖvK…wZK m¤ú`, gvbem¤ú` Ges Drcvw`Z m¤ú‡`i
g‡a¨ Zzjbv Ki‡Z cvie;
2.2 `ªe¨
evsjv‡`‡ki wewfbœ A_©‰bwZK m¤ú` wPwýZ Ki‡Z
2.3 my‡hvM e¨q I Pqb
cvie;
2.4 Avq, mÂq I wewb‡qvM
`ªe¨ Kx Zv eY©bv Ki‡Z cvie;
2.5 A_©‰bwZK Kvh©vewj I A-A_©‰bwZK Kvh©vewj
Aevajf¨ `ªe¨ Ges A_©‰bwZK `ª‡e¨i ev c‡Y¨i g‡a¨
2.6 evsjv‡`‡ki A_©‰bwZK Kvh©vewj
cv_©K¨ wbY©q Ki‡Z cvie;
¯’vqx I A¯’vqx †fvM¨`ª‡e¨i Zzjbv Ki‡Z cvie;
ga¨eZx© `ªe¨ I g~jabx `ª‡e¨i g‡a¨ cv_©K¨ wbY©q Ki‡Z
cvie;

e¨envwiK b¤^i: 00
cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi
µg
1g-2q

2
1
1
1
1

3q
4_©
5g
6ô

7g-8g
2
9g
1
10g-11k
2

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi
µg

 my‡hvM e¨q I Pq‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
 Avq, mÂq I wewb‡qv‡Mi g‡a¨ m¤úK© wbY©q Ki‡Z cvie
Ges
 evsjv‡`‡ki wewfbœ A_©‰bwZK Kvh©vewji LvZIqvwi
ZvwjKv ˆZwi Ki‡Z cvie|

Z…Zxq Aa¨vqDc‡hvM, Pvwn`v,
‡hvMvb I fvimvg¨

lô Aa¨vqRvZxq Avq I Gi

 Dc‡hv‡Mi aviYv eY©bv Ki‡Z cvie;
 Dc‡hvM, †fvM I †fv³vi g‡a¨ m¤úK© wbY©q Ki‡Z
cvie;
 ‡gvU Dc‡hvM †h cÖvwšÍK Dc‡hv‡Mi mgwó Zv cÖgvY
Ki‡Z cvie;
 µgn«vmgvb cÖvwšÍK Dc‡hvM wewa wPÎ mnKv‡i e¨vL¨v
Ki‡Z cvie;
 `vg I Pvwn`vi cwigv‡Yi m¤úK© e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
 `vg I †hvMv‡bi cwigv‡Yi m¤úK© e¨vL¨v Ki‡Z cvie
Ges
 fvimvg¨ `vg I cwigvY wbY©q Ki‡Z cvie|

 RvZxq Av‡qi aviYvmg~n e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
 ‡gvU RvZxq Av‡qi (GNI) mv‡_ †gvU ‡`kR
Drcv`‡bi (GDP) cv_©K¨ †`Lv‡Z cvie;

3.1 Dc‡hvM, †fvM I †fv³v
3.2 †gvU Dc‡hvM I cÖvwšÍK Dc‡hvM
3.3 µgn«vmgvb cÖvwšÍK Dc‡hvM wewa

12- 13k
2

3.4 Pvwn`v

14 k
1

3.5 evRvi Pvwn`v †iLv A¼b

15k

3.6 †hvMvb

1
1

16k

3.7 evRvi †hvMvb †iLv A¼b

1

17k

3.8 fvimvg¨ `vg I cwigvb wba©viY

2

18k-19k

6.1 RvZxq Av‡qi aviYvmg~n
6.2 †gvU ‡`kR Drcv`b (wRwWwc)
cwigvc c×wZmg~n-Drcv`b, Avq I
e¨q c×wZ

1
1

20 Zg
21Zg

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
cwigvc

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj

 ‡gvU RvZxq Av‡qi (GNI) mv‡_ wbU RvZxq Av‡qi
(NNI) Zzjbv Ki‡Z cvie;
 wRwWwc (GDP) cwigv‡ci c×wZmg~n e¨vL¨v Ki‡Z
cvie;
 wRwWwc (GDP) wba©viKmg~n‡K DcKiY Ges cÖhyw³
GB `yB †kÖwY‡Z web¨¯Í Ki‡Z cvie;
 wRwWwc (GDP) wnmveewnf~Z
© welqvw`i ZvwjKv cÖ¯‘Z
Ki‡Z cvie Ges
 evsjv‡`‡ki wRwWwc (GDP) cwigvc c×wZ eY©bv
Ki‡Z cvie|
 A_©‰bwZK cÖe„w×i mv‡_ A_©‰bwZK Dbœq‡bi m¤úK©
e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
 DbœZ, AbybœZ I Dbœqbkxj †`‡ki ˆewkó¨¸‡jv eY©bv
Ki‡Z cvie;
 evsjv‡`‡k A_©‰bwZK Dbœq‡bi ¯Íi wPwýZ Ki‡Z cvie;
 evsjv‡`‡ki A_©‰bwZK Dbœq‡bi cÖwZeÜKZvmg~‡ni
ZvwjKv cÖ¯‘Z Ki‡Z cvie;
 evsjv‡`k miKv‡ii M„nxZ Dbœqb Kvh©µ‡gi ¸iæZ¡ e¨vL¨v
Ki‡Z cvie;
beg Aa¨vqevsjv‡`‡ki ¸iæZ¡c~Y©  RvZxq Dbœq‡b †emiKvwi ms¯’vi Dbœqb Kvh©µ‡gi ¸iæZ¡
e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
A_©‰bwZK cÖm½
 evsjv‡`‡k `vwi‡`ª¨i cÖK…wZ, KviY Ges cÖwZKv‡ii Dcvq
e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
 evsjv‡`‡ki ‡eKvi‡Z¡i cÖK…wZ Ges Gi wbim‡bi Dcvq
we‡kølY Ki‡Z cvie;
 gvbem¤ú‡`i aviYv eY©bv Ki‡Z cvie Ges

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
6.3 gv_vwcQz †gvU †`kR Drcv`b
6.4 wRwWwci wba©viKmg~n

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi
µg

1

22 Zg

2

23-24 Zg

6.5 wRwWwci wnmveewnf~©Z welqvw`
6.6 evsjv‡`‡k †gvU †`kR Avq cwigvc c×wZ

9.1 A_©‰bwZK cÖe„w× I Dbœqb

25 Zg
1

9.2 DbœZ, AbybœZ I Dbœqbkxj
†`‡ki ˆewkó¨

26-27 Zg

2

9.3 evsjv‡`‡ki A_©‰bwZK Dbœq‡bi AšÍivqmg~n

28 Zg
1

9.4 †emiKvwi ms¯’vi Dbœqb Kvh©µg
9.5 `vwi`ª¨
9.6 †eKviZ¡
9.7 gvbem¤ú`

29Zg
1
1

30 Zg

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

 RbmsL¨v Kxfv‡e †`‡ki m¤ú‡` cwiYZ n‡Z cv‡i, Zv
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
me©‡gvU K¬vm msL¨vgvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

30

K¬v‡mi
µg

gšÍe¨

Revised Syllabus for SSC Examination 2021
(Under COVID 19 Pandemic)

Subject: English 1st Paper
Subject Code: 107

Revised Syllabus for SSC Examination 2021 (Under COVID 19 Pandemic)

Chapters & Title of the
lessons
Unit Three
Events and Festivals

Unit Four
Are We Aware ?

Unit Five
Nature and Environment

Learning outcomes

Sub: English 1st Paper
(The Units Shown in the table will be taught)
Periods
needed to
Contents
Order of the period
complete the
unit
Events and
3 periods
1st, 2nd & 3rd
Festivals

Learners will be able to
 talk about events and
festivals
 ask and answer questions
and give opinions in a logical
sequence
 infer meaning from the
context
Learners will be able to…
 ask and tell about problems
 seek and give suggestions
 listen for specific information
 narrate something in writing
 read charts and do a project
work
Learners will be able to -- comprehend and summarize
texts
 ask and answer questions
 take part in debates on given
topics
 take part in role playing and
conversationsdraft and
deliver lectures on given
topics
 write letters to

Are We
Aware?

3 periods

6th, 7th & 8th

Nature and
Environment

3 periods

11th, 12th & 13th

Remarks

Unit Seven
People Who Stand Out

Unit Ten
Dreams

Unit Eleven
Renewable Energy

 newspapers highlighting
certain problems
 write slogans for posters.
People Who
Learnerswill be able to
Stand Out
 read andunderstand texts
through silent reading
 ask and answer questions
 write a dialogue.
Dreams
Learners will be able to
 listen for specific information
 participate in conversations
and discussions
 understand and narrate
problems
 take and give interviews
 complete a grid.
Learners will be able to -- describe familiar objects
 participate in conversation
and discussion
 read intensively and
extensively
 write formal letters
Renewable
Energy

Unseen Passage:
 Information
transfer
 Summarizing

4 periods

16th, 17th, 18th & 19th

2 periods

22nd & 23rd

2 periods

26th, 27th
30th, 31st, 32nd, 33th,

2 periods
2 periods
36th

 Matching

1 period
 Rearranging has been
omitted to lessen the

burden of the learners.
Writing:
1. Writing a paragraph
answering questions
2. Completing a story
3. Emails
4. Writing dialogue

2 periods
2 periods
2 periods
2 periods

39th 40th, 41th, 42th,
45th, 46th
49th, 50th

 Graph and chart have been
excluded to minimize the
burden of the learners. They
may practise them in the
next level.

Revised Marks Distribution of English 1st Paper
SSC Examination 2021
Total Marks: 100

Reading (marks 50)
 Seen passage 1
 Multiple Choice Questions (MCQ)
1x 10=10
 Answering questions (open ended and close ended) 2x6 =12
 Seen passage 2
 Gap filling without clues

1x5=5

 Unseen passage
 Information transfer
 Summarizing
 Matching

1x6=6
10
1x7=7






Writing (marks 50)
Writing paragraph answering questions
Completing a story
Writing emails
Writing dialogue

14
12
12
12

Revised Syllabus for SSC Examination 2021
(Under COVID 19 Pandemic)

Subject: English 2nd Paper
Subject Code: 108

Revised Syllabus for SSC Examination 2021 (Under COVID 19 Pandemic)
English 2nd Paper
Chapter & Title of the lessons
Grammar
1. Gap filling activities with clues (prepositions,
articles, parts of speech)
2. Gap filling activities without clues (prepositions,
articles, parts of speech)
3. Substitution table
4. Right forms of verbs
5. Changing sentences (change of voice, change of
degrees, affirmative to negative, assertive to
exclamatory, exclamatory to assertive, assertive
to imperative)
6. Use of suffix and prefix
7. Tag questions
8. Punctuations

Writing Part
1. Writing CV with cover letter
2. Formal letters (complaint letter, notice, purchase
order, responses to an order/requests etc.)
3. Writing paragraph

Learning
outcomes

Probable
no. of
periods
2 periods

Order of the
periods
4th,5th
9th, 10th

2 periods
2 periods
2 periods

14th,15th
20th,21st

2 periods

24th, 25th

2 periods
2 periods
2 periods

28th, 29th
34th,35th
37th, 38th

1 period
1 period

2 periods

43th,
44th
47th,48th

Remarks

 Narrative style, Completing sentences, Sentence
Connectors have been excluded to minimize the
burden of the learners.

 Email writing and Composition writing have
been omitted to reduce the burden of the
learners.

Revised Marks Distribution of English 2nd paper
SSC Examination 2021
Total Marks: 100
Grammar (60 marks)
1.
2.
3.
4.
5.

Gap filling activities with clues (prepositions, articles, parts of speech)
.5 x10=5
Gap filling activities without clues (prepositions, articles, parts of speech)
.5x10=5
Substitution table
1x6=6
Right forms of verbs
1x10=10
Changing sentences (change of voice, change of degrees, affirmative to negative, assertive to exclamatory, exclamatory to assertive, assertive to
imperative)
1x10=10
6. Use of suffix and prefix
.5x 14=7
7. Tag questions
1x7=7
8. Punctuations
0.5 x20=10

Composition (40 marks)


Writing CV with cover letter
 Formal letters (complaint letter, notice, purchase order, responses to an order/requests etc.
 Writing paragraph

15
10
15

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm
cixÿvi cybwe©b¨vmK„Z cvV¨m~wP

welq : wdb¨vÝ I e¨vswKs
welq †KvW : 152

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK„Z cvV¨m~wP
welq : wdb¨vÝ I e¨vswKs
Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
cÖ_g
A_©vqb I
e¨emvq
A_©vqb

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj








A_©vq‡bi aviYv eY©bv Ki‡Z cvi‡e
A_©vq‡bi µgweKv‡ki aviv eY©bv Ki‡Z cvi‡e
A_©vq‡bi †kÖwYwefvM we‡kølY Ki‡Z cvi‡e
A_©vq‡bi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
A_©vq‡bi bxwZ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
Avw_©K e¨e¯’vc‡Ki Kvh©vewj eY©bv Ki‡Z cvi‡e

 A‡_©i mgq g~‡j¨i aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
 A‡_©i eZ©gvb I fwel¨r g~‡j¨i g‡a¨ m¤úK©
A‡_©i mgq
wbY©q Ki‡Z cvi‡e
g~j¨
 cÖK…Z my‡`i nvi wbY©q Kivi c×wZi Abykxjb
Ki‡Z cvi‡e
Z…Zxq

PZz_©
SuywK I
AwbðqZv

 SuywK I AwbðqZvi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
 wewfbœ ai‡bi SuywK I AwbðqZvi Drm wPwýZ
Ki‡Z cvi‡e
 Avw_©K wm×všÍ MÖn‡Y SuywK I AwbðqZvi cÖfve

welq †KvW : 152
welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

c~Y© b¤^i : 100
cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi
µg

1.1 A_©vq‡bi aviYv
1.2 A_©vq‡bi †kÖwYwefvM
1.3 Kvievwi A_©vq‡bi ¸iæZ¡
1.4 Kvievwi A_©vq‡bi bxwZ
1.5 Avw_©K e¨e¯’vc‡Ki Kvh©vewj
1.6 A_©vq‡bi µ‡gvbœq‡bi aviv

1
1

1g
2q

1
1

3q
4_©

3.1 A‡_©i mgq g~‡j¨i aviYv
3.2 A‡_©i mgq g~‡j¨i ¸iæZ¡
3.3 A‡_©i mgq g~‡j¨i myÎ
3.3.1 fwel¨r g~j¨ I evwl©K Pµe„w×
3.3.2 eZ©gvb g~j¨ I evwl©K evÆvKiY
3.3.3 eQ‡i GKvwaKevi Pµe„w×Ki‡Yi
gva¨‡g fwel¨r g~j¨ wba©viY
3.3.4 eQ‡i GKvwaKevi evÆvKi‡Yi
gva¨‡g eZ©gvb g~j¨ wba©viY
3.4 cÖK…Z my‡`i nvi
4.1 f‚wgKv
4.2 SuywK I AwbðqZvi g‡a¨ cv_©K¨
4.3 SuywKi Drm
4.4 SuywKi Zvrch©
4.5 SuywKgy³ Avq I SuywKeûj Avq

1

5g

2

6ô I 7g

1
1

8g
9g

1

10g

1

11Zg

1

12Zg

gšÍe¨

cÂg
g~jawb
Avq-e¨q
cÖv°jb

beg
e¨vswKs
e¨emvq I
Zvi aiY

`kg
evwYwR¨K
e¨vsK I
Zvi
cwiwPwZ

we‡kølY Ki‡Z cvi‡e
 SuywKgy³ Avq I SyuwK eûj Av‡qi cv_©K¨ wbY©q
Ki‡Z cvi‡e
 Av`k© weP¨ywZ e¨envi K‡i Avw_©K wm×všÍ
MÖn‡Yi cÖwµqv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

4.6 SuywK I AwbðqZvi cwigvc

2

13Zg I
14Zg

 g~jab ev‡RwUs Gi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
 g~jab ev‡RwUs Gi D‡Ïk¨ I ¸iæZ¡ we‡kølY
Ki‡Z cvi‡e
 g~jab ev‡RwUs Gi wewfbœ †KŠkj cÖ‡qvM Ki‡Z
cvi‡e
 g~jab ev‡RwUs Gi wewfbœ †KŠk‡ji
mxgve×Zvmg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡e

5.1 g~jab ev‡RwUs
5.2 g~jab ev‡RwUs - Gi ¸iæZ¡
5.3 g~jab ev‡RwUs - Gi cÖ‡qvM
5.4 g~jab ev‡RwUs - Gi cÖwµqv
5.5 g~jab ev‡RwUs - Gi c×wZmg~n

1

15Zg

1

16Zg

6

17Zg
†_‡K
22Zg






9.0 m~Pbv
9.1 e¨vs‡Ki D‡Ïk¨vewj
9.2 e¨vs‡Ki MVb
9.3 e¨vswKs e¨emv‡qi g~jbxwZ
9.4 e¨vs‡Ki †kÖwYweb¨vm

1

23Zg

1

24Zg

2

25Zg I
26Zg

1

27Zg

1
1
1

28Zg
29Zg
30Zg

e¨vs‡Ki D‡Ïk¨mg~n eY©bv Ki‡Z cvi‡e
e¨vsK e¨emvi g~jbxwZmg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡e
e¨vs‡Ki †kÖwYwefvM we‡kølY Ki‡Z cvi‡e
miKvwi I †emiKvwi e¨vs‡Ki cv_©K¨ wbiƒcY
Ki‡Z cvi‡e

10.0 m~Pbv
 evwYwR¨K e¨vs‡Ki aviYv I cwiwPwZ e¨vL¨v
10.1 evwYwR¨K e¨vs‡Ki D‡Ïk¨
Ki‡Z cvi‡e
 evwYwR¨K e¨vs‡Ki D‡Ïk¨ g~j¨vqb Ki‡Z cvi‡e 10.2 evwYwR¨K e¨vs‡Ki Kvh©vewj
10.3 evwYwR¨K e¨vs‡Ki Znwe‡ji Drm
 evwYwR¨K e¨vs‡Ki Kvh©vewj we‡kølY Ki‡Z
10.4 evwYwR¨K e¨vs‡Ki Av‡qi Drmmgyn
cvi‡e
10.5 evwYwR¨K e¨vs‡Ki e¨‡qi LvZmgyn
 evwYwR¨K e¨vs‡Ki Avq I e¨‡qi LvZmg~n
wPwýZ Ki‡Z cvi‡e
me©‡gvU K¬vm msL¨v

30

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: f~‡Mvj I cwi‡ek
welq †KvW: 110

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: f~‡Mvj I cwi‡ek
Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
1g Aa¨vq:
f~‡Mvj I cwi‡ek

2q Aa¨vq:
gnvwek¦ I
Avgv‡`i c„w_ex

welq †KvW: 110

c~Y© b¤^i: 100

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj



















gnvwe‡k¦i †R¨vwZ®‹gÐ‡j †mŠiRMr, c„w_ex I Ab¨vb¨ MÖn-DcMÖ‡ni 
Ae¯’vb Ges ˆewkó¨ eY©bv Ki‡Z cvie

c„w_exi AvKvi-AvK…wZ I DcMÖn m¤^‡Ü eY©bv Ki‡Z cvie

Aÿ‡iLv I `ªvwNgv‡iLvmn MyiæZ¡c~Y© †iLvmg~n e¨vL¨v Ges G‡`i

MyiæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie

Aÿ‡iLv I `ªvwNgv‡iLv e¨envi K‡i gvbwP‡Î wewfbœ ¯’vb kbv³

Ki‡Z cvie

AvwýK MwZ I evwl©K MwZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie

w`evivwÎ msNUb I n«vm-e„w×i KviY Ges cÖfve we‡kølY Ki‡Z

cvie

FZz cwieZ©‡bi KviY I cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvie

wewfbœ DcKi‡Yi mvnv‡h¨ †mŠiRM‡Zi g‡Wj ˆZwi Ki‡Z cvie

Avgv‡`i emev‡mi GKgvÎ c„w_ex m¤ú‡K© AviI †ewk Rvbvi AvMÖn

cÖKvk Kie

f~‡Mvj I cwi‡e‡ki aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
f~‡Mv‡ji cwiwa eY©bv Ki‡Z cvie;
f~‡Mvj I cwi‡ek cv‡Vi MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
f~‡Mvj I cwi‡e‡ki Dcv`vbmg~‡ni AvšÍtm¤úK© we‡kølY Ki‡Z
cvie;








ZË¡xq b¤^i: 100

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
f~‡Mv‡ji aviYv, cwi‡e‡ki aviYv
f~‡Mv‡ji cwiwa
cwi‡e‡ki cÖKvi‡f`
f~‡Mv‡ji kvLv
f~‡Mvj I cwi‡ek cv‡Vi MyiæZ¡
gnvKvk I gnvwek¦
bÿÎ
bÿÎgÐjx
M¨vjvw·
bxnvwiKv
Qvqvc_
Dév
a~g‡KZz
MÖn
DcMÖn
m~h©
†mŠiRMr
c„w_exi AvKvi-AvK…wZ
Aÿ‡iLv, `ªvwNgv‡iLv I Ab¨vb¨ MyiæZ¡c~Y©
†iLvmg~n
AvšÍR©vwZK ZvwiL †iLv
cÖwZcv` ¯’vb
c„w_exi MwZ
AvwýK MwZ
AvwýK MwZi cÖgvY
AvwýK MwZi dj

e¨venvwiK b¤^i : 00
cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v
1

K¬v‡mi
µg
1g

1

2q

1

3q

1

4_©

1

5ম

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

4_© Aa¨vq:
c„w_exi Af¨šÍixY
I evwn¨K MVb

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj












c„w_exi Af¨šÍixY MVb eY©bv Ki‡Z cvie
c„w_exi evwn¨K MVb eY©bv Ki‡Z cvie
f~-c„‡ôi cwieZ©b cÖwµqv e¨vL¨v Ki‡Z cvie
f~-c„‡ôi AvKw¯§K cwieZ©‡bi KviY e¨vL¨v Ki‡Z cvie
f~wgK¤ú, mybvwg I AMøyrcv‡Zi KviY Ges djvdj we‡kølY Ki‡Z
cvie
f~-c„‡ôi axi cwieZ©‡bi KviY I djvdj e¨vL¨v Ki‡Z cvie
b`xi MwZc_ e¨vL¨v Ki‡Z cvie
b`x Øviv m„ó f~wgiƒc eY©bv Ki‡Z cvie
c„w_exi cÖavb f~wgiƒ‡ci ˆewkó¨ eY©bv Ki‡Z cvie
Z_¨-DcvË ch©v‡jvPbvi wfwË‡Z AZx‡Z msNwUZ †Kv‡bv GKwU
mybvwgi cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvie











welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
evwl©K MwZ
evwl©K MwZi dj
evwl©K MwZi cÖgvY
FZz cwieZ©b
FZz cwieZ©‡bi KviY
FZz cwieZ©b cÖwµqv
FZz cwieZ©‡bi cÖfve
c„w_exi Af¨šÍixY MVb
c„w_exi Af¨šÍixY MVb Dcv`vb





















wkjv I LwbR, wkjv I Lwb‡Ri g‡a¨ cv_©K¨
wkjv I Gi †kÖwYwefvM
f~-c„‡ôi cwieZ©b cÖwµqv
axi cwieZ©b
AvKw¯§K cwieZ©b
f~wgK¤ú
f~wgK‡¤úi cÖavb I AcÖavb KviY
f~wgK‡¤úi djvdj, mybvwg
Av‡MœqwMwi
Av‡MœqwMwii AMœy¨rcv‡Zi KviY
Av‡MœqwMwii cÖKvi‡f`
Av‡MœqwMwii AMœy¨rcv‡Zi djvdj
f~-c„‡ôi axi cwieZ©‡bi KviY I djvdj
evqyi KvR
e„wói KvR
wngev‡ni KvR
b`xi KvR
b`xi MwZc_
b`xi msÁv

cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v
2

K¬v‡mi
µg
6ষ্ঠ
7g

1

8g

1

9g

1

10g

1

11k

4

12k
13k
14k
15k

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

6ô Aa¨vq:
evwigÛj

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj







evwigÐ‡ji aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie
gnvmvMi, mvMi I DcmvMi eY©bv Ki‡Z cvie
mgy`ª Zj‡`‡ki f~wgiƒc I mvgyw`ªK m¤ú` eY©bv Ki‡Z cvie
mgy`ª‡¯ªv‡Zi KviY I cÖfve e¨vL¨v Ki‡Z cvie
†Rvqvi-fuvUvi KviY I cÖfve e¨vL¨v Ki‡Z cvie

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)






























†`vqve
b`xmsMg
Dcb`x
kvLvb`x
b`x DcZ¨Kv
b`xMf©
b`x AeevwnKv
b`xi wewfbœ MwZ ev Ae¯’v
b`x Øviv m„ó f~wgiƒc
c„w_exi evwn¨K MVb
c„w_exi cÖavb f~wgiƒc
ce©Z
ce©‡Zi cÖKvi‡f`
gvjf~wg
gvjf~wgi cÖKvi‡f`
mgf~wg
mgf~wgi cÖKvi‡f`
evwigÐ‡ji aviYv
gnvmvMi
mvMi
DcmvMi
gnvmvM‡ii AvqZb I Mo MfxiZv
mgy`ª Zj‡`‡ki f~wgiƒc I mvgyw`ªK m¤ú`
e‡½vcmvM‡i mvgyw`ªK m¤ú`
mgy`ª‡¯ªvZ
mgy`ª‡¯ªv‡Zi KviY
mgy`ª‡¯ªv‡Zi cÖfve
†Rvqvi-fuvUvi KviY
†Rvqvi-fuvUvi cÖfve

cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

K¬v‡mi
µg

2

16k
17k

1

18k

1

19k

3

20k
21k
22k

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
8g Aa¨vq:
gvbe emwZ

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj









10g Aa¨vq:
evsjv‡`‡ki
†fŠ‡MvwjK weeiY










emwZ ¯’vc‡bi wbqvgKmg~n e¨vL¨v Ki‡Z cvie
MÖvgxY emwZ I bMi emwZi aiY eY©bv Ki‡Z cvie
MÖvgxY emwZi aiY I web¨vm eY©bv Ki‡Z cvie
bMivqY Kx Zv ej‡Z cvie Ges bM‡ii †kÖwYwefvM e¨vL¨v Ki‡Z
cvie
bMivq‡Yi cÖfve e¨vL¨v Ki‡Z cvie
AcwiKwíZ bMivq‡Yi d‡j m„ó mgm¨v e¨vL¨v Ki‡Z cvie
wbR GjvKvi emwZi aib I web¨vm e¨vL¨v Ki‡Z cvie
wb‡Ri Pvicv‡ki cÖK…wZ Ges cwi‡e‡ki h‡Zœi e¨vcv‡i m‡PZb I
Zrci _vKe
evsjv‡`‡ki †fŠ‡MvwjK Ae¯’vb Ges f~-cÖK…wZ eY©bv Ki‡Z cvie
evsjv‡`‡ki cÖavb b`-b`x, Dcb`x Ges kvLv b`x m¤ú‡K© eY©bv
w`‡Z cvie
evsjv‡`‡ki b`x I Rjvkq fiv‡Ui gvbem„ó KviY, cÖfve I
cÖwZ‡iv‡ai Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie
b`x I Rjvkq fiv‡Ui ÿwZKi cÖfve m¤ú‡K© m‡PZbZv m„wó
Ki‡Z cvie
evsjv‡`‡ki Rjevqyi ˆewkó¨, FZzwfwËK ZvcgvÎv, evqycÖevn I
e„wócvZ m¤ú‡K© eY©bv w`‡Z cvie
†gŠmywg Rjevqyi ˆewkó¨ FZzwfwËK ZvcgvÎv, evqycÖevn I e„wócvZ
m¤ú‡K© eY©bv w`‡Z cvie
†gŠmywg Rjevqyi ˆewkó¨ Ges Kvj‰ekvLx m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z
cvie
Kvj‰ekvLx So I eRªcv‡Zi †ÿ‡Î mZK©Zv Ges wbivcËvg~jK
e¨e¯’v Aej¤^b Kie, Ab¨‡KI G e¨vcv‡i m‡PZb Kie









welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
emwZ ¯’vc‡bi wbqvgK
emwZi aib
MÖvgxY emwZi aib I web¨vm
bMivqY
bM‡ii †kÖwYwefvM
bMivq‡Yi cÖfve
AcwiKwíZ bMivq‡Y m„ó mgm¨v

cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v
1








evsjv‡`‡ki Ae¯’vb, AvqZb, mxgv
evsjv‡`‡ki f~-cÖK…wZ
evsjv‡`‡ki cÖavb b`-b`x
b`x I Rjvkq fiv‡Ui KviY, cÖfve I cÖwZ‡iva
Rjevqy
†gŠmywg evqy

me©‡gvU

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

K¬v‡mi
µg
23k

3

24k
25k
26k

1

27k

2

28k
29k

1

30k

30

gšÍe¨

ক োভিড 19 পভিভিভিতি 2021 সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি
ি
পুনভবন্যোসকৃি
পোঠ্যসূভি
বিষয়: উচ্চতর গবিত
বিষয় ক োড: ১২৬

ক োবিড ১৯ পবরবিবততত 2021 সোতের এসএসবস পরীক্ষোর পুনবি িন্যোসকৃত পোঠ্যসূবি
বিষয়: উচ্চতর গবিত

বিষয় ক োড: ১২৬

পূি িমোন: ১০০ ( তত্ত্বীয়: ৭৫ এিং ব্যোিহোবর : ২৫)
অধ্যোয় ও
অধ্যোতয়র
বিতরোনোম

অিম
বিত োিবমবত

প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

ক্লোস অনুবিত
হওয়োর ক্রম

1. অনুক্রতমর ধোরিো ব্যোখ্যো রতত পোরতি।



অনুক্রম

০১

১ম

২. অসীম ধোরো বিবিত রতত পোরতি।



অসীম ধোরো

০১

২য়

৩. অসীম গুতিোত্তর ধোরোর সমবি থো োর িতি ব্যোখ্যো
রতত পোরতি।
৪. অসীম গুতিোত্তর ধোরোর সমবি বনি িয় রতত
পোরতি।
৫. আবৃত্ত দিবম সংখ্যোত অনন্ত গুতিোত্তর ধোরোয়
প্র োি এিং সোধোরি িগ্োংতি রূপোন্তর রতত
পোরতি।



অসীম গুতিোত্তর ধোরো

০১

৩য়



অসীম গুতিোত্তর ধোরোর সমবি

০১

৪থ ি



আবৃত্ত দিবম সংখ্যোত অনন্ত গুতিোত্তর
ধোরোয় প্র োি এিং সোধোরি িগ্োংতি রূপোন্তর

০১

৫ম

1. করবডয়োন পবরমোতপর ধোরিো ব্যোখ্যো রতত পোরতি।



করবডয়োন পবরমোপ

0১

৬ি

2. করবডয়োন পবরমোপ ও বডবি পবরমোতপর পোরস্পবর
সম্প ি বনি িয় রতত পোরতি।
3. িোরটি িতুিিোতগ বিত োিবমবত অনুপোতসমূতহর বিি
বনতদ িি রতত পোরতি।
4. অনূর্ধ্ি 2𝜋 ক োতির বিত োিবমবত অনুপোত বনি িয়
রতত পোরতি।
5. −𝜃 ক োতির বিত োিবমবত অনুপোত বনি িয় রতত
পোরতি।



০১

৭ম

০২

৮ম – ৯ ম



করবডয়োন পবরমোপ ও বডবি পবরমোতপর
পোরস্পবর সম্প ি
িোরটি
িতুিিোতগ
বিত োিবমবত
অনুপোতসমূতহর বিি
অনূর্ধ্ি 2𝜋 ক োতির বিত োিবমবত অনুপোত

০১

১০ম



−𝜃 ক োতির বিত োিবমবত অনুপোত

০১

১১তম

০১

১২তম

সপ্তম
অসীম ধোরো

বিষয়িস্তু
(পোঠ ও পোতঠর বিতরোনোম)

পোঠ্যপুস্তত উবিবিত বিিনফে



𝑛𝜋
6. পূি িসংখ্যো 𝑛(𝑛 ≤ 4) এর জন্য ( 2 ± 𝜃) 
ক োতির বিত োিবমবত অনুপোত বনি িয় ও প্রতয়োগ
রতত পোরতি।

পূি িসংখ্যো
𝑛𝜋

𝑛(𝑛 ≤ 4)

( 2 ± 𝜃) ক োতির
অনুপোত বনি িয় ও প্রতয়োগ

এর

জন্য

বিত োিবমবত

মন্তব্য

7. সহজ বিত োিবমবত
পোরতি।


সমী রতির সমোধোন

রতত 

০২

১৩তম –
১৪তম

০১

১৫তম

০১

১৬তম

০১

১৭তম

০২

১৮তম –
১৯তম

০১

২০তম

০২

২১তম –
২২তম

সমততে োততিসীয় িোনোঙ্ক

০১

২৩তম

দুইটি বিন্দুর মধ্যিতী দূরত্ব

০১

২৪তম

সরেতরিোর ঢোে
সরেতরিোর সমী রি

০১

২৫তম

সহজ বিত োিবমবত সমী রতির সমোধোন

𝑛𝜋

ব্যোিহোবর : পূি িসংখ্যো 𝑛 এর জন্য ( 2 ± 𝜃) ক োতির বিত োিবমবত অনুপোত বনি িয়; কেিোতন 0 <
𝜋

𝜃 < 2।
1. মূেদ সূি ও অমূেদ সূি ব্যোখ্যো রতত পোরতি।

নিম
সূি ীয় ও
েগোবরদমীয়
ফোংিন



2. মূেদ ও অমূেদ সূিত র জন্য বিবিন্ন সূি প্রমোি ও  সূি সম্পব ত
ি বিবিন্ন সূি (মূেদ ও অমূেদ
প্রতয়োগ রতত পোরতি।
সূিত র জন্য)
3. সূি ও েগোবরদতমর পোরস্পবর সম্প ি ব্যোখ্যো
রতত পোরতি।
 েগোবরদম
4. েগোবরদতমর বিবিন্ন সূি প্রমোি ও প্রতয়োগ রতত
o 𝑦 = 𝑎 𝑥 , 𝑥 = 𝑙𝑜𝑔𝑎 𝑦
পোরতি।
 েগোবরদতমর সূিোিবে
5. েগোবরদতমর বিবত্ত পবরিতিন রতত পোরতি।
6. সূি ীয়, েগোবরদমীয় ও পরমমোন ফোংিতনর ধোরিো 
ব্যোখ্যো এিং গোবিবত সমস্যো সমোধোন রতত পোরতি।
7. ফোংিনসমূতহর কেিবিি অঙ্কতন আিহী হতি।

8. সূি ীয়, েগোবরদমীয় ও পরমমোন ফোংিনসমূহত
কেিবিতির সোহোতে উপিোপন রতত পোরতি।
9. যোেকুতেটতরর সোহোতে েগ ও প্রবতেগ বনি িয় রতত
পোরতি।

এ োদি
িোনোঙ্ক
জযোবমবত

মূেদ ও অমূেদ সূি

1. সমততে োততিসীয় িোনোতঙ্কর ধোরিো ব্যোখ্যো রতত 
পোরতি।
2. দুইটি বিন্দুর মধ্যিতী দূরত্ব বনি িয় রতত পোরতি।


সূি ীয়, েগোবরদমীয় ও পরমমোন ফোংিন
ব্যোিহোবর
o ফোংিনসমূতহর কেিবিি ও বিপরীত
ফোংিন বনি িয়
o সূি ীয়, েগোবরদমীয় ও পরমমোন
ফোংিনসমূতহর কেিবিি অঙ্কন ও
বিবিিয বনি িয়

3. সরেতরিোর ঢোতের ধোরিো ব্যোখ্যো রতত পোরতি।
4. সরেতরিোর সমী রি বনি িয় রতত পোরতি।




5. িোনোতঙ্কর মোধ্যতম বিভুতজর কক্ষিফে বনি িয় রতত
পোরতি।
6. িোহুর বদর্ঘ িয বনি িতয়র মোধ্যতম বিভুজ ও িতুভুিতজর
কক্ষিফে বনি িয় রতত পোরতি।
7. বিন্দুপোততনর মোধ্যতম বিভুজ ও িতুভুিজ সংক্রোন্ত
জযোবমবত অঙ্কন রতত পোরতি।
8. সরেতরিোর সমী রি কেিবিতি উপিোপন রতত
পোরতি।




বিভুতজর কক্ষিফে

০১

২৬তম



বিভুজ ও িতুভুিজ অঙ্কন ও কক্ষিফে

০১

২৭তম

০২

২৮তম –
২৯তম

০১

৩০তম



বিন্দুপোততনর মোধ্যতম বিভুজ ও িতুভুিজ
সংক্রোন্ত জযোবমবত অঙ্কন ও কক্ষিফে
বনি িয়
 সরেতরিোর কেিবিি অঙ্কন
ব্যোিহোবর : িোহুর বদর্ঘ িয ও বিন্দুপোততনর মোধ্যতম বিভুজ এিং িতুভুিজ সংক্রোন্ত জযোবমবত অঙ্কন ও
কক্ষিফে বনি িয়।
সব িত োট ক্লোস সংখ্যো=

30

ব্যোিহোবর
𝑛𝜋

𝜋

১. পূি িসংখ্যো 𝑛 এর জন্য ( 2 ± 𝜃) ক োতির বিত োিবমবত অনুপোত বনি িয় ; কেিোতন 0 < 𝜃 < 2 ।

01

১৫তম

২. ফোংিনসমূতহর কেিবিি ও বিপরীত ফোংিন বনি িয়।

01

২1তম

৩. সূি ীয়, েগোবরদমীয় ও পরমমোন ফোংিনসমূতহর কেিবিি অঙ্কন ও বিবিিয বনি িয়।

01

২২ত

৪. িোহুর বদর্ঘ িয ও বিন্দুপোততনর মোধ্যতম বিভুজ এিং িতুভুিজ সংক্রোন্ত জযোবমবত অঙ্কন ও কক্ষিফে বনি িয়।

01

30তম

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: wn›`yag© I ˆbwZK wkÿv
welq †KvW: 112

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: wn›`yag© I ˆbwZK wkÿv
Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
w`¦Zxq Aa¨vq:
wn›`ya‡g©i wek^vm,
DrcwË I weKvk
cÖ_g cwi‡”Q`:
wn›`ya‡g©i wek^vm

c~Y© b¤^i: 100
welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj




‡gŠwjK wek^vm wn‡m‡e G‡Kk^iev‡`i aviYv e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡e
AeZviev‡`i aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

 cvV 1: G‡Kk^iev`
 cvV 2 I 3: AeZviev`

ZË¡xq b¤^i: 100
cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
01

K¬v‡mi µg
1g

wewfbœ AeZvi, †`e-‡`ex, cÖf…wZ GKB eªþ ev
Ck^‡ii cÖKvk ev mvKvi iƒc A_©vr wn›`yag© g~jZ †h
G‡Kk^iev`x- G aviYvwU e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

 PZzivkÖ‡gi aviYv (eªþPh©, Mvn©¯’¨, evbcÖ¯’ I mbœ¨vm)
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

 cvV 4 I 5: PZzivkÖg

01

2q

 †hv‡Mi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
 Kg©, Ávb I fw³ ‡hv‡Mi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

 cvV 6 I 7: ‡hv‡Mi aviYv

01

3q

 cvV 10 I 11: Ávb‡hvM
 cvV 12 I 13: fw³‡hvM

01

4_©

 wn›`ya‡g©i DrcwË I µgweKvk we¯Í…Zfv‡e eY©bv
Ki‡Z cvi‡e|
 evsjv‡`‡k wn›`yag© Z_v mbvZb ag© cÖPvi, ms¯‹vi I
weKv‡k wewfbœ ag©xq cÖwZôv‡bi f‚wgKv e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e|

 cvV 1: wn›`ya‡g©i DrcwË
I µgweKvk
 cvV 2: ¯§„wZkv¯¿ ev
ag©kv¯¿

01

5g

 wn›`ya‡g©i mg„× HwZn¨ m¤ú‡K© AewnZ n‡q Zv
mgybœZ ivL‡Z DØy× n‡e|



01

6ô



w`¦Zxq cwi‡”Q`:
wn›`ya‡g©i DrcwË I
µgweKvk

welq †KvW: 112

 cvV 8 I 9: Kg©‡hvM

ag©‡ev‡a RvMÖZ n‡e Ges ag©vPi‡Y DØy× n‡e|

cvV 3: AvaywbK ag©
ms¯‹v‡ii hyM

e¨envwiK b¤^i: 00
gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
Z…Zxq Aa¨vq: ag©xq
AvPvi-Abyôvb

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj


ag©vbyôvb I ag©vPv‡ii aviYv `yBwU e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e






ag©vbyôvb, ag©vPvi I c~Rv AvPv‡ii ga¨Kvi m¤úK©
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e



cÖavb cÖavb ag©vPvi¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e



mvgvwRK I cvwievwiK Rxe‡b ag©vPv‡ii ¸iæZ¡
we‡kølY Ki‡Z cvi‡e



ag©vbyôvb wn‡m‡e †`vjhvÎv, i_hvÎv I bvgh‡Ái
eY©bv Ges Gi cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvi‡e



Av_©-mvgvwRK, cvwievwiK I ag©xq Rxe‡b ag©vPv‡ii
cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvi‡e






PZz_© Aa¨vq :
wn›`ya‡g© ms¯‹vi



Zx_© `k©‡bi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e



cYvZx‡_©i cwiPq I ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|

 ag©xq ms¯‹v‡ii aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
 wewfbœ ms¯‹v‡ii bvg D‡jøL Ki‡Z cvi‡e Ges
cÖPwjZ ms¯‹vimg~n e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
 cwievi I mgvR Rxe‡b ag©xq ms¯‹v‡ii ¸iæZ¡
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|




cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
01

K¬v‡mi µg

cvV 4: ag©vbyôvb
cvV 5: ag©vbyôvb I
cvwievwiK-mvgvwRK
Rxe‡b ag©vbyôvb I
ag©vPv‡ii ¸iæZ¡
cvV 6: evsjv‡`‡ki
Zx_©¯v’ b

01

8g

cvV 1: ag©xq ms¯‹v‡ii
aviYv I aib
cvV 2: weevn

01

9g

cvV 1: ag©vPvi I
ag©vbyôvb
cvV 2 I 3: KwZcq
ag©vPvi

7g

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

cvV 3 I 4: weevn
Abyôv‡bi ce©mg~n
cvV 5: A‡šÍ¨wówµqv
cvV 6: A‡kŠP

01

10g

01

11Zg

 cvV 7 I 8: Av`¨kÖv×

01

12Zg

 cvV 1: c~Rv I cy‡ivwnZ
 cvV 2: ‡`e-‡`exi aviYv
 cvV 3: ‡`ex `yM©vi cwiPq
I iƒc

01

13Zg

 cvV 4: `yM©vc~Rv c×wZ
 cvV 5: lôx I mßgx c~Rv
 cvV 6 I 7: gnv Aógx

01

14Zg

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj






wn›`y a‡g©i weevn Abyôv‡bi wewfbœ ce©
avivevwnKfv‡e eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
weev‡ni GKwU g‡š¿i mijv_© Ges g‡š¿i wkÿv
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
Ôwn›`y weevn ¯^vgx-¯¿xi g‡a¨ cvi¯úwiK my`„p ag©xq
eÜbÕ - we‡kølY Ki‡Z cvi‡e|
mvgvwRK I cvwievwiK Rxe‡b weev‡ni ¸iæZ¡
we‡kølY Ki‡Z cvi‡e|
ÔcYcÖ_v Aag©Õ - Gi KviY e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e











cÂg Aa¨vq:
†`e-‡`ex I c~Rv








A‡šÍ¨wówµqvi aviYv I c×wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 
A‡šÍ¨wówµqvq ke‡`n cÖ`wÿY Kivi mgqKvi gš¿wU 
mijv_©mn e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
A‡šÍ¨wówµqvi ¸iæZ¡ we‡kølY Ki‡Z cvi‡e|
A‡kŠ‡Pi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
A‡kŠP cvj‡bi c×wZ Ges ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
kÖv‡×i aviYv I Av`¨kÖv‡×i weavb e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
mvgvwRK I cvwievwiK Rxe‡b Av`¨kÖv‡×i ¸iæZ¡ we‡kølY
Ki‡Z cvi‡e
wn›`y mgv‡Ri AvPvi Abyôvb cvj‡b wewfbœ e‡Y©i
g‡a¨ cv_©K¨ bv †i‡L GKB cÖKvi weav‡bi
cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

c~Rv I cy‡ivwn‡Zi aviYv e¨vL¨v Ges cy‡ivwn‡Zi
†hvM¨Zv eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
†`e-†`exi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
`yM©v bv‡gi ey¨rcwË e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
†`ex `yM©vi cwiPq I iƒc eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
`yM©v c~Rv c×wZ (†evab †_‡K wemR©b) eY©bv Ki‡Z
cvi‡e|
†`ex `yM©vi cÖYvg g‡š¿i mijv_© I Gi wkÿv e¨vL¨v

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj














beg Aa¨vq: ag©c_
I Av`k© Rxeb







welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
c~Rv I Kzgvix c~Rv

Ki‡Z cvi‡e|
Kzgvix c~Rv I weRqv `kgxi Zvrch© I cÖfve we‡kølY
Ki‡Z cvi‡e|
Av_©-mvgvwRK I cvwievwiK Rxe‡b `yM©v c~Rvi cÖfve
we‡kølY Ki‡Z cvi‡e|
wbR RxebvPvi‡Y `yM©v c~Rvi wkÿvi Abykxj‡b DØy×
n‡e
†`ex Kvjxi cwiPq I c~Rv c×wZ eY©bv Ki‡Z cvi‡e  cvV 8 I 9: ‡`ex KvjxKvjx †`exi cwiPq
Kvjx c~Rvi a¨vb I cÖYvg g‡š¿i mijv_© I Gi wkÿv
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
Av_©-mvgvwRK I cvwievwiK Rxe‡b Kvjx c~Rvi
cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvi‡e Ges wbR RxebvPvi‡Y
Kvjx c~Rvi wkÿvi Abykxjb Ki‡Z cvi‡e
kxZjv †`exi cwiPq I c~Rv c×wZ eY©bv Ki‡Z
 cvV 10: KvwË©K †`‡ei
cvi‡e
cwiPq, c~Rvi a¨vb I
cÖYvggš¿
kxZjv c~Rvi cÖYvg g‡š¿i mijv_© I Gi wkÿv e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡e
 cvV 11: ‡`ex kxZjv
kxZjv c~Rvi ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvi‡e
wbR RxebvPi‡Y kxZjv c~Rvi cÖfve Dcjwä K‡i
c~Rv -AP©bv Abykxj‡b DØy× n‡e
KvwË©K †`‡ei cwiPq eY©bv Ki‡Z cvi‡e
KvwË©K c~Rvi a¨vb I cÖYvg g‡š¿i mijv_© I Gi
wkÿv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
KvwË©K c~Rvi ¸iæZ¡ I cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvi‡e
Ges †`e gvnvZ¥¨ cÖPvi I †`‡ei wkÿv Dcjwä K‡i
c~RvP©bv Abykxj‡b DØy× n‡e|
ag©c‡_i aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
 cvV 1: ag©c‡_i aviYv
‰bwZK g~j¨‡ev‡ai mv‡_ ag©c‡_i m¤úK© e¨vL¨v
 cvV 2: ‰bwZK
Ki‡Z cvi‡e|
g~j¨‡ev‡ai mv‡_
ag©c‡_i m¤úK©
avwg©‡Ki ¯^iƒc eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
 cvV 3: avwg©‡Ki ¯^iƒc
avwg©K I Aavwg©‡Ki cwiYwZ m¤ú‡K© e¨vL¨v Ki‡Z
 cvV 4: avwg©K I
cvi‡e|
Aavwg©‡Ki cwiYwZ
ag© avwg©K‡K iÿv K‡i Ges avwg©‡Ki Rq nq cvV 5: DcvL¨vb

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

01

15Zg

01

16Zg

01

17Zg

01

18Zg

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj










GK_vi wfwË‡Z GKwU ag©xq DcvL¨vb eY©bv Ki‡Z
cvi‡e|
ag©c_ Abykxj‡bi †ÿ‡Î cvwievwiK Rxe‡bi f‚wgKv
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
RxebvPi‡Y ÔmZZvB DrK…ó cš’vÕ - GK_v e¨vL¨v
Ki‡Z cvie Ges G wel‡q GKwU DcvL¨vb eY©bv
Ki‡Z cvi‡e|
wkóvPv‡ii aviYv I ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
wkóvPv‡ii `„óvšÍ wn‡m‡e cÖYvg I bg¯‹v‡ii aviYv I
¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
gv`K MÖnY Aa‡g©i c_- G aviYvwU e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e
a~gcvb I gv`‡Ki Kzdj e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
gv`Kvmw³ cÖwZ‡iv‡a cvwievwiK ag©xq ms¯‹…wZi
¸iæZ¡ we‡kølY Ki‡Z cvi‡e
ag©c‡_ Pj‡Z DØy× n‡e, RxebvPi‡Y mZZv I
wkóvPvi cÖ`k©‡b AvMÖnx Ges gv`K cÖwZ‡iv‡a
m‡PZb n‡e|







cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

cvV 6: ag©c_ I
cvwievwiK Rxeb
cvV 7: mZZvB DrK…ó
cš’v
cvV 8: wkóvPvi

01

19Zg

cvV 9: gv`K MÖnY
Aa‡g©i c_

01

20Zg

me©‡gvU =

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

20

gšÍe¨

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: বাাংলাদেদের ইতিহাস ও তবশ্বসভ্যিা
welq †KvW: 153

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: বাাংলাদেদের ইতিহাস ও তবশ্বসভ্যিা

welq †KvW: 153

c~Y© b¤^i: 100

ZË¡xq b¤^i: 100

e¨envwiK

b¤^i :
Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
প্রথম অধ্যায়
ইতিহাস
পতরতিতি

তিিীয় অধ্যায়
তবশ্বসভ্যিা
(তমের, তসন্ধু,
তগ্রক ও ররাম)

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj






ইতিহাস ও ঐতিদহযর ধারণা, স্বরূপ ও পতরসর ব্যাখ্যা করদি পারব;
ইতিহাদসর উপাোন ও প্রকারদভ্ে বণ ণনা করদি পারব;
ইতিহাস পাদের প্রদয়াজনীয়িা আদলািনা করদি পারব;
ইতিহাস ও ঐতিদহযর প্রতি আগ্রহী হব।




প্রািীন তমেরীয় সভ্যিার ক্রমতবকাদের ধারা বণ ণনা করদি পারব।
নীল নদের অবোন উদেখপূব ণক প্রািীন তমেদরর রাষ্ট্র ও সমাদজর
বণ ণনা করদি পারব।
তবশ্বসভ্যিা তবকাদে প্রািীন তমেরীয় সভ্যিার গুরুত্বপূণ ণ অবোনসমূহ
মূল্যায়ন করদি পারব।
তসন্ধুসভ্যিার আতবষ্কাদরর কাতহনী ও রভ্ৌদ াতলক অবস্থান জানদি
পারব।
তসন্ধুসভ্যিার রাজননতিক, আর্ থসামাজিক ও ধমীয় অবস্থা বণ ণনা
করদি পারব।
সভ্যিার তবকাদে তসন্ধুসভ্যিার ন র পতরকল্পনা, তেল্পকলা ও
ভ্াস্কদয ণর বণ ণনা করদি পারব।
রভ্ৌদ াতলক অবস্থান ও সময়কাদলর বণ ণনাপূব ণক তগ্রক সভ্যিার
উদ্ভদবর পটভূতম বণ ণনা করদি পারব।
ন ররাদষ্ট্রর ধারণা প্রোনপূব ণক ণিাতিক ন ররাষ্ট্র সম্পদকণ ব্যাখ্যা
করদি পারব;
তবশ্বসভ্যিার অগ্র তিদি তগ্রকসভ্যিার তেক্ষা, সাংস্কৃতি, ধমণ, েেণন ও
তবজ্ঞাদনর অবোন বণ ণনা করদি পারব;
রভ্ৌদ াতলক অবস্থান ও সময়কাল উদেখপূব ণক প্রািীন ররামান সভ্যিা
বণ ণনা করদি পারব;
ররাম ন রী ও ররামান োসদনর তবতভ্ন্ন ধাপ সম্পদকণ ব্যাখ্যা করদি











welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)










ইতিহাস ও ঐতিদহযর ধারণা
ইতিহাদসর উপাোন
ইতিহাদসর প্রকারদভ্ে ও তবষয়বস্তু
ইতিহাদসর স্বরূপ ও পতরসর
ইতিহাস পাদের প্রদয়াজনীয়িা
তমেরীয় সভ্যিা
তসন্ধুসভ্যিা
তগ্রকসভ্যিা
ররামান সভ্যিা

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi
µg

1

1ম ক্লাস

1

2য় ক্লাস

1
1
1
1

3য় ক্লাস
4থ ণ ক্লাস
5ম ক্লাস
6ষ্ঠ ক্লাস

gšÍe¨

Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj






তৃিীয় অধ্যায়
প্রািীন বাাংলার
জনপে





একােে অধ্যায়
ভ্াষা আদদালন
ও পরবিী
রাজননতিক
ঘটনাপ্রবাহ








িােে অধ্যায়



পারব;
তেক্ষা, সাতহিয ও তলখন পদ্ধতির তবকাদে প্রািীন ররামান সভ্যিার
অবোন তবদেষণ করদি পারব;
সভ্যিার তবকাদে প্রািীন ররামান সভ্যিার স্থাপিয, ভ্াস্কয ণ ও
তবজ্ঞাদনর অবোন বণ ণনা করদি পারব;
তবশ্বসভ্যিায় প্রািীন ররামান সভ্যিার ধমণ, েেণন ও আইদনর প্রভ্াব
আদলািনা করদি পারব;
তবশ্বসভ্যিা সম্পদকণ জ্ঞান লাদভ্র মাধ্যদম প্রািীন ইতিহাস ও
ঐতিদহযর প্রতি শ্রদ্ধােীল হব।
মানতিদে প্রািীন বাাংলার জনপেগুদলার বিণমান অবস্থান তিতিি ও
বণ ণনা করদি পারব;
প্রািীন বাাংলার িথ্য অনুসন্ধাদন জনপেগুদলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করদি
পারব;
প্রািীন বাাংলার ইতিহাস সম্পদকণ ধারণা লাদভ্ জনপেগুদলার গুরুত্ব
জানদি আগ্রহী হব।
ভ্াষা আদদালদনর িাৎপয ণ ব্যখ্যা করদি পারব;
একুদে রেব্রুয়াতরদক আন্তজণাতিক মাতৃভ্াষার স্বীকৃতির রপ্রক্ষাপট এবাং
এর ময ণাো বণ ণনা করদি পারব;
নতুন রাজননতিক সাং েদনর প্রদয়াজনীয়িা বণ ণনা করদি পারব;
যুক্তফ্রন্ট েন এবাং পরবিী ঘটনাপ্রবাহ মূল্যায়ন করদি পারব;
ভ্াষা আদদালদনর প্রতি সম্মান প্রেেণদণর মাধ্যদম ভ্াষা েতহেদের
প্রতি শ্রদ্ধা তনদবেদন আগ্রহী হব;
রাজননতিক আদদালন সম্পদকণ ভ্াব তবতনমদয় উৎসাহী হব এবাং
অপরদকও উৎসাহী করব।

পাতকস্তাদনর রাজনীতিদি সামতরক বাতহনীর হস্তদক্ষদপ সৃষ্ট্ পতরতস্থতি

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v




বাাংলাদেদের রভ্ৌদ াতলক ববতেষ্ট্য ও প্রভ্াব
জনপে

1
1

7ম ক্লাস
8ম ক্লাস







ভ্াষা আদদালদনর পটভূতম
ভ্াষা আদদালদনর চূড়ান্ত পয ণায়
ভ্াষা আদদালদন নারী
ভ্াষা আদদালদনর িাৎপয ণ
েতহে তেবস ও আন্তজণাতিক মাতৃভ্াষা
তেবদসর গুরুত্ব
1947 সাদল বাাংলার তবদ্যমান রাজননতিক
ভ্াবােেণ
মুসতলম লী ও িার অ ণিাতিক কমণকান্ড
আওয়ামী মুসতলম লী রথদক আওয়ামী লী
যুক্তফ্রন্ট এবাং প্রাদেতেক তনব ণািন (1954
সাল)
1956 সাদলর সাংতবধান
১৯৫৮ সাদলর সামতরক োসন

1

9ম ক্লাস

1

10ম ক্লাস

1

11ে ক্লাস

1

12ে ক্লাস

1
1

13ে ক্লাস
14ে ক্লাস








K¬v‡mi
µg

gšÍe¨

Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
সামতরক োসন
ও স্বাতধকার
আদদালন
(১৯৫৮-১৯৬৯
তিষ্ট্াব্দ)

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj








েদয়ােে অধ্যায়
সত্তদরর তনব ণািন
এবাং মুতক্তযুদ্ধ
















ব্যাখ্যা করদি পারব;
১৯৬৫ সাদলর ভ্ারি-পাতকস্থান যুদদ্ধর রপ্রক্ষাপট এবাং এর েলােল
বণ ণনা করদি পারব;
িৎকালীন পূব ণ ও পতিম পাতকস্তাদনর মধ্যকার ববষম্য ব্যাখ্যা করদি
পারব;
বাঙাতলর স্বাতধকার আদদালদন 6েোর গুরুত্ব তবদেষণ করদি পারব;
ঐতিহাতসক আ রিলা মামলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করদি পারব;
১১ েো সম্পদকণ বণ ণনা করদি পারব;
১৯৬৯ সাদলর ণঅভ্যযত্থাদনর রপ্রক্ষাপট ও েলােল বণ ণনা করদি
পারব;
রেদের স্বাথ ণ ও অতধকার আোদয় সদিিন হব।
১৯৭০ সাদলর সাধারণ তনব ণািদনর প্রভ্াব তবদেষণ করদি পারব;
মুতক্তযুদ্ধ পতরিালনায় অস্থায়ী সরকাদরর ভূতমকা বণ ণনা করদি পারব;
মুতক্তদযাদ্ধাদের ভূতমকা মূল্যায়ন করদি পারব;
স্বাধীনিা ও তবশ্ব মানতিদে বাাংলাদেে-তবষয়টি তবদেষণ করদি
পারব;
জািীয় পিাকা বিতর এবাং এর ব্যবহার রকৌেল বণ ণনা করদি পারব;
বাাংলাদেদের জািীয় সঙ্গীি তনধ ণারদণর ইতিহাস বণ ণনা করদি পারব;
মুতক্তযুদদ্ধর তবতভ্ন্ন স্মৃতিস্তদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করদি পারব;
মুতক্তযুদদ্ধর গুরুত্ব অনুধাবন কদর রেেদপ্রদম উিুদ্ধ হব;
জািীয় পিাকার ময ণাো রক্ষায় সদিিন হব;
মুতক্তযুদদ্ধর স্মৃতিস্তে সাংরক্ষদণ আগ্রহী হব;
বাাংলাদেে অভ্যযেদয়র ঘটনার ধারাবাতহকিা বজায় ররদখ
রপাস্টার অঙ্কন করদি পারব;
স্বাধীনিা তেবদস ছতব অঙ্কন কদর প্রেেণণ করদি পারব।

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)























সামতরক োসনতবদরাধী আদদালন
১৯৬৫ সাদলর ভ্ারি - পাতকস্তান যুদ্ধ
পূব ণ পাতকস্তাদনর প্রতি ববষম্য
ছয় েো ও বাঙাতল জািীয়িাবাে
ঐতিহাতসক আ রিলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম
রেখ মুতজবুর রহমান এবাং অন্যান্য), 1968
১১ েো আদদালন
১৯৬৯ সাদলর ণঅভ্যযত্থান

১৯৭০ সাদলর সাধারণ তনব ণািন এবাং পরবিী
ঘটনাপ্রবাহ
বঙ্গবন্ধুর ৭ই মাদি ণর ভ্াষণ
অসহদযা আদদালদনর চূড়ান্ত পয ণায়
২৫রে মাদি ণর ণহিযা
মুতক্তযুদ্ধ ও স্বাধীনিার রঘাষণা
বাাংলাদেে সরকার (মুতজবন র সরকার) েন
অবরুদ্ধ বাাংলাদেে
স্বাধীনিাতবদরাধীদের অপিৎপরিা
মুতক্তযুদ্ধ ও তবতভ্ন্ন সাং েন
স্বাধীনিা অজণদন রাজননতিক ব্যতক্তদত্বর
অবোন
মুতক্তযুদদ্ধ তবশ্ব জনমি ও তবতভ্ন্ন রেদের
ভূতমকা
স্বাধীন বাাংলাদেদের অভ্যযেয়
বাাংলাদেে নাদমর ইতিহাস
জািীয় পিাকার ইতিহাস

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi
µg

1

15ে ক্লাস

1
1

16ে ক্লাস
17ে ক্লাস

1

18ে ক্লাস

1

19ে ক্লাস

1

20ে ক্লাস

1

21ে ক্লাস

1

22ে ক্লাস

1

23ে ক্লাস

gšÍe¨

Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

িতুে ণে অধ্যায়
বঙ্গবন্ধু রেখ
মুতজবুর
রহমাদনর
োসনকাল
(১৯৭২-১৯৭৫)

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj







ণ কায ণক্রম বণ ণনা করদি পারব;
যুদ্ধতবধ্বস্ত রেদের পুন েন
সাংতবধান প্রণয়দনর পটভূতম ব্যাখ্যা করদি পারব;
বঙ্গবন্ধুর োসনকাদলর উদেখদযাগ্য ঘটনা বণ ণনা করদি পারব;
জাতির তপিার প্রতি শ্রদ্ধােীল হব;
রেদের সাংতবধাদনর প্রতি শ্রদ্ধােীল হব।

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)











জািীয় সাং ীদির ইতিহাস
জািীয় স্মৃতিস্তে
বঙ্গবন্ধুর স্বদেে প্রিযাবিণন
যুদ্ধতবধ্বস্ত বাাংলাদেে
সাংসেীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা
সাংতবধান প্রণয়ন ১৯৭২
ববদেতেক সম্পকণ
বাাংলাদেদের প্রথম সাধারণ তনব ণািন, 1973
রাষ্ট্রপতি োতসি সরকার পদ্ধতির প্রবিণন
১৫ই আ দস্টর তনমণম হিযাকাণ্ড
সব ণদমাট

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi
µg

1

24ে ক্লাস

1
1
1

25ে ক্লাস
26ে ক্লাস
27ে ক্লাস

1

28ে ক্লাস
29ে ক্লাস

1
30

30ে ক্লাস

gšÍe¨

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: Mvn©¯’¨ weÁvb
welq †KvW: 114

1

†KvwfW19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: Mvn©¯’¨ weÁvb

welq †KvW: 114

Aa¨vq I Aa¨v‡qi wk‡ivbvg
Aa¨vq-PZz_©
M„nm¤ú‡`i
e¨e¯’vcbv

c~Y© b¤^i:

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj


ev‡R‡Ui aviYv, ¸iæZ¡ Ges ev‡RU ˆZwii wbqg
eY©bv Ki‡Z cvie Ges cwiev‡ii Rb¨ gvwmK
ev‡RU cÖYqb Ki‡Z cvie;

K wefvM:
M„n I
cvwievwiK
m¤ú`
e¨e¯’vcbv

100

ZË¡xq b¤^i:

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV-1-A_© e¨e¯’vcbv-ev‡RU, ev‡R‡Ui
cÖ‡qvRbxqZv I ev‡R‡Ui LvZ

75

e¨venvwiK b¤^i: 25
cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg
1g K¬vm

1

cvV- 2- ev‡RU ˆZwii wbqg

2q K¬vm
1



Aa¨vq-cÂg
M„‡ni Af¨šÍixY
m¾v

mgq I kw³ e¨e¯’vcbvi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡ev;

cvV-3- mgq I kw³i e¨e¯’vcbv-mgq
ZvwjKvi cª‡qvRbxqZv I we‡eP¨ welq

1

3q K¬vm

cvV-4-ˆ`wbK mgq ZvwjKv cÖ¯‘Z

1

4_© K¬vm

1

5g K¬vm



KvR mnRKi‡bi †KŠkj eY©bv Ki‡Z cvie|

cvV-5-kw³ e¨e¯’vcbv



M„‡ni Af¨šÍixY m¾vi DcKiY I web¨v‡mi
c×wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie;

cvV 1- Avmeve wbe©vPb

6ô K¬vm
1

cvV 2- Avmeve web¨vm

7g K¬vm
1

2

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi wk‡ivbvg

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg
8g K¬vm

1
cvV 3- wewfbœ K‡ÿ Avmeve web¨vm


M„n m¾vi bv›`wbK w`K m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z
cvie;
M„‡n ¯^v¯’¨Ki cwi‡ek msiÿ‡Yi Dcvq eY©bv
Ki‡Z cvie;

cvV 4- M„‡ni bv›`wbKZv e„w×

Ae¨eüZ wRwbcÎ w`‡q M„nm¾vi mvgMÖx ˆZwi
Ki‡Z cvie
wkïi weKv‡k cvwievwiK eÜ‡bi MyiæZ¡ eY©bv
Ki‡Z cvie;

cvV 6- Af¨šÍixY M„nm¾vq Ae¨eüZ
wRwb‡mi e¨envi
cvV 1- gv- evevi mv‡_ wkïi eÜb

1

10g K¬vm

1

11Zg K¬vm



wewfbœ ai‡bi cvwievwiK wech©‡qi aviYv I
¯^iƒc e¨vL¨v Ki‡Z cvie;

cvV 2 I 3- wkïi weKv‡k cvwievwiK
m¤ú‡K©i ¸iæZ¡

1

12Zg K¬vm



wkky cwiPvjbvi bxwZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie;

cvV 4- wkï cwiPvjbvi bxwZ

1

13Zg K¬vm




cvV 1-Lv‡`¨i KvR
Lv‡`¨i KvR e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
Lv‡`¨i wewfbœ Dcv`v‡bi MVb, Drm, Kvh©KvwiZv
I †kÖwYwefvM Ki‡Z cvie;
Lv`¨ Dcv`v‡bi AfveRwbZ †ivM wPwýZ Ki‡Z
cvie;
cvV 2- Lv‡`¨i Dcv`vb-†cÖvwUb

1

14Zg K¬vm

1

15Zg K¬vm



L wefvM:
wkkyi weKvk
I cvwievwiK
m¤úK©

M wefvM:
Lv`¨ I Lv`¨
e¨e¯’vcbv

Aa¨vq-mßg
wkïi weKvk I
cvwievwiK
cwi‡ek

Aa¨vq-`kg
Lv‡`¨i KvR I
Dcv`vb





1

5- M„‡n ¯^v¯’¨Ki cwi‡ek msiÿY

3

9g K¬vm

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi wk‡ivbvg

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
1

16Zg K¬vm

cvV 4- wjwcW ev d¨vU I wfUvwgb
cvV 5- wfUvwgb

1

17Zg K¬vm

cvV 6- wfUvwgb ÔGÕ I ÔwWÕ
cvV 7- wfUvwgb ÔBÕ I Ô‡KÕ

1

18Zg K¬vm

cvV 8- wfUvwgb we-Kg‡cø· - we1 I we2
cvV 9- wfUvwgb wm

1

19Zg K¬vm

cvV 10- LwbR jeY- K¨vjwmqvg I
dmdivm

1

20Zg K¬vm

cvV 11- †jŠn I Av‡qvwWb
cvV 12- cvwb

1

21Zg K¬vm

cvV 3- Kv‡ev©nvB‡WªU

Aa¨vq-Î‡qv`k
Lv`¨ cÖ¯‘Z I
cwi‡ekb





Lv`¨ cÖ¯‘‡Z †iwmwci cÖ‡qvRbxqZv eY©bv
Ki‡Z cvie;

Lv`¨ cwi‡ek‡bi wewfbœ c×wZ e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|

cvV 1- †gby ‰Zwi

K¬v‡mi µg

22Zg K¬vm

cvV 2- †iwmwci cÖ‡qvRbxqZv

1
1

23Zg K¬vm

cvV 3- Lv`¨ cÖ¯‘Z

1

24Zg K¬vm

cvV 4- Lv`¨ cwi‡ekb

1

25Zg K¬vm

cvV 5- ey-‡d cwi‡ekb

1

26Zg K¬vm

4

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi wk‡ivbvg

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

cvV 6- c¨v‡KU cwi‡ekb

Aa¨vq-cÂ`k†cvkv‡Ki wkí
Dcv`vb I
wkíbxwZ
N-wefvM:
e¯¿ I eqb
Zš‘






†cvkvK wbe©vP‡bi †ÿ‡Î wkí Dcv`vb I
wkíbxwZ mwVKfv‡e cÖ‡qvM Ki‡Z cvie;
eY©Pµ we‡kølY Ki‡Z cvie;
eY©P‡µi gva¨‡g †`‡ni Z¡K Ges kvixwiK
KvVv‡gv Abymv‡i †cvkv‡Ki is wbe©vPb
Ki‡Z cvie;
†cvkvK wbe©vP‡bi †ÿ‡Î †iLv, Rwgb Ges
bKkvi †ÿ‡Î wkíbxwZi ¸iæZ¡ we‡kølY
Ki‡Z cvie;

K¬v‡mi µg

1

27Zg K¬vm

2

28Zg K¬vm
29Zg K¬vm

1

30Zg K¬vm

gšÍe¨

cvV- 1-3 †cvkv‡Ki wkí Dcv`vb

cvV -4-5 †cvkv‡K wkíbxwZ

me©‡gvU K¬vm msL¨v=

30

e¨envwiK:
Aa¨vq- PZz_© Gi cvV-2
Aa¨vq- cÂg Gi cvV 6

Aa¨vq- PZz_© Gi 2q K¬vmwU cvV 2 †_‡K e¨envwiK KvRwU Ki‡Z n‡e|

Aa¨vq- Î‡qv`k এর cvV 1 I 3

Aa¨vq- Î‡qv`k এর 23 I 24Zg K¬vm 2wU cvV 2 I 3 †_‡K e¨envwiK KvRwU Ki‡Z n‡e|

Aa¨vq- cÂg Gi 10g K¬vmwU cvV 6 †_‡K e¨envwiK KvRwU Ki‡Z n‡e|

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

5

ক োভিড১৯ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি
ি
পুনভবন্যোসকৃি
পোঠ্যসূভি

ভবষয়: িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি
ভবষয় ক োড: ১৫৪

ক োভিড১৯ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
ভবষয়: িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি
অধ্যোয় ও
অধ্যোয়য়র
বিয়রোনোম
প্রথম অধ্যোয়:
িথ্য ও
ক োগোত োগ
প্রযুভি এবং
আমোতেি
বোংেোতেি

বিষয় ক োড: ১৫৪

পূর্ ি নম্বি: ৫০

পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফে



িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভিি ব্যোখ্যো িতি পোিতব;
িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি সংভিষ্ট ব্যভিবতগিি অবেোন বর্ িনো িতি
পোিতব;
 বোংেোতেতি ই-েোভন িং এি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিতব;
 বোংেোতেতি ই-গিন্যিোতেি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো িতি পোিতব;
 বোংেোতেতি ই-সোভিিতসি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিতব;
 বোংেোতেতি ই- মোতস িি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিতব;
 বোংেোতেতি মিতক্ষতে িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভিি সম্ভোবনো ভবতিষর্
িতি পোিতব;
 সোমোভজ ক োগোত োতগ িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভিি ভূভম ো ব্যোখ্যো িতি
পোিতব;
 ভবতনোেতনি কক্ষতে আইভসটিি ইভিবোি ভে গুতেো ব্যোখ্যো িতি
পোিতব;
 িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভিভনিিি িভবষ্যৎ বোংেোতেতিি স্বরূপ ব্যোখ্যো
িতি পোিতব এবং
‘িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি ভনিিি বোংেোতেি’ ভবষয় এ টি কপোস্টোি
ভডজোইন িতি পোিতব।
ভিিীয় অধ্যোয়: 
ভিউটোি িক্ষর্োতবক্ষতর্ সফটওয়যোতিি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিতব;
ভিউটোি ও  Software uninstall এবং Software delete-এি
ভিউটোি
পোথ ি য িতি পোিতব;
ব্যবহোি োিীি 
ভিউটোি িথ্য উপোত্ত ও Software-এি ভনিোপত্তোয় পোসওয়োড ি ও
ভনিোপত্তো

িত্ত্বীয় নম্বি: ২৫

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

ব্যোবহোভি নম্বি: ২৫

প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

ক্লোয়ের
ক্রম

 একুি িি এবং িথ্য ও
ক োগোত োগ প্রযুভি,
 িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভিি
ভব োতি উতিিত োগ্য ব্যভিত্ব,
 ই-েোভন িং ও বোংেোতেি,
 ই-গভর্ন্যোন্স ও বোংেোতেি, ইসোভিিস ও বোংেোতেি,

০১

১ম

০১

২য়

 ই- মোস ি ও বোংেোতেি,
বোংেোতেতিি মিতক্ষতে আইভসটি,
 সোমোভজ ক োগোত োগ ও আইভসটি,

০১

৩য়

 ভবতনোেন ও
আইভসটি,
 ভডভজটোে বোংেোতেি।

০১

৪র্ য



ভিউটোতিি িক্ষর্োতবক্ষতর্
সফটওয়যোতিি গুরুত্ব, সফটওয়যোি
ইনস্টতেিন ও আনইনস্টতেিন,
 সফটওয়যোি ভডভেট।

০৩

৫ম, ৬ষ্ঠ
ও ৭ম

মন্তব্য

ব্যোবহোভিত ি িোভে োি ১ম োজটি
৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম ক্লোতস সিন্ন িতি
হতব।

অধ্যোয় ও
অধ্যোয়য়র
বিয়রোনোম

পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফে











িতুথ ি অধ্যোয়:
আমোি
কেিোতেভি ও
ভহসোব









এভিিোইিোতসি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিতব;
সোধোির্ ও সোমোভজ সোইটসমূতহি মতধ্য পোথ ি য ভনরূপর্ িতি পোিতব;
অভিমোেোয় ইিোিতনট ব্যবহোতিি ফেোফে ভবতিষর্ িতি পোিতব;
অভিমোেোয় ভিউটোি কগমস কিেোি কনভিবোি ভে গুতেো ব্যোখ্যো
িতি পোিতব;
সফটওয়যোি পোইতিভসি ভবষয়টি বর্ িনো িতি পোিতব;
ভপিোইট আইতনি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিতব;
ইিোিতনতটি িতথ্যি অবোধ প্রবোতহি সোতথ সোতথ ভনিোপত্তোি
প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো িতি পোিতব;
ভিউটোতিি ট্রোবেশ্যযটিং-এি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিতব;
থো থ প্রভিয়ো অবেম্বন তি ভনভে িষ্ট Software
install/uninstall িতি পোিতব;
Unique পোসওয়োড ি তিভি িতি পোিতব; এবং
ভিউটোতিি সোধোির্ সমস্যোি ট্রোবেশ্যযট িতি পোিতব।
ওয়োড ি প্রতসসতিি গুরুত্বপূর্ ি তবভিষ্টয ব্যোখ্যো িতি পোিতব;
ওয়োড ি প্রতসসি ব্যবহোতিি ক ৌিে বর্ িনো িতি পোিতব;
কেডিীতটি গুরুত্বপূর্ ি তবভিষ্টয ব্যোখ্যো িতি পোিতব;
কেডিীট ব্যবহোতিি কক্ষেগুতেো ভিভিি িতি পোিতব;
কেডিীট ব্যবহোতিি ক ৌিে বর্ িনো িতি পোিতব;
ওয়োড ি প্রতসসি ব্যবহোি তি সিোেনো িতি পোিতব এবং
কেডিীট ব্যবহোি তি ভহসোব-ভন োি িতি পোিতব।

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)
 ভনতজি ভিউটোতিি ভনিোপত্তো ভিউটোি িোইিোস ও
এভিিোইিোস, পোসওয়োড ি।

প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো
০২

ক্লোয়ের
ক্রম

মন্তব্য

৮ম ও ৯ম

ব্যোবহোভিত ি িোভে োি ১ম োজটির
ইউবন পোেওয়োড য তৈবরর োজটি ৯ম
ক্লোয়ে সিন্ন িতি হতব।

০১
 ওতয়তব ভনিোপে থো ো,
ভিউটোি ও ইিোিতনট ব্যবহোতি
আসভি, ভিউটোি কগতম
আসভি, আসভি কথত মুি
থো োি উপোয়।

১০ম

০১

১১ি

০১

১২ি

 পোইতিভস, ভপিোইট আইতনি
প্রতয়োজনীয়িো,
 িথ্য অভধ োি ও ভনিোপত্তো,
সোধোির্ ট্রোবেশ্যযটিং।
 ওয়োড ি প্রতসসতি আমোি কেিোি
োজ, অভফস বোটন এবং এি
অপিনসমূহ।
 কেিোতেভিি সোজসজ্জো: কটভবে ও
ভবভিন্ন ইেোতেিন, কটভবে বো
সোিভর্ ক োগ িো, ছভব ক োগ
িো।ওয়োড ি আট ি ক োগ িো,
মোভজিন ঠি িো, প্যোিোগ্রোতফি
েোইন ব্যবধোন ভনধ িোির্ িো,
পৃষ্ঠোি নম্বি কেয়ো, বোনোন পিীক্ষর্
ও সংতিোধন।

০১

১৩ি

০৩

১৪ি, ১৫ি ব্যোবহোভিত ি িোভে োি ২য় োজটি
ও ১৬ি
১৪ি, ১৫ি ও ১৬ি ক্লোতস সিন্ন
িতি হতব।

অধ্যোয় ও
অধ্যোয়য়র
বিয়রোনোম

পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফে

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

 কেডিীট ও আমোি ভহসোব
ভন োি: কেডিীট ভবতিষর্,
কেডিীট ব্যবহোতিি কক্ষে,
কেডিীট ব্যবহোতিি ক ৌিে, গুর্
িো, িোগ িো, িি িো ভনর্ িয়
িো।

০৪

ক্লোয়ের
ক্রম
১৭ি,
১৮ি,
১৯ি ও
২০ি

মন্তব্য
ব্যোবহোভিত ি িোভে োি ৩য় োজটি
১৭ি, ১৮ি, ১৯ি ও ২০ি ক্লোতস
সিন্ন িতি হতব।

সতব িোতমোট ক্লোস সংখ্যো= ২০
ব্যোবহোভি
১। সফটওয়যোি ইনস্টতেিন ও আনইনস্টতেিন,
সফটওয়যোি ভডভেট ও ইউবন পোেওয়োড য তৈবর।
২। কটভবে ও ভবভিন্ন ইেোতেিন, কটভবে বো সোিভর্ ক োগ িো, ছভব ক োগ িো। ওয়োড ি আট ি ক োগ িো, মোভজিন
ঠি িো, প্যোিোগ্রোতফি েোইন ব্যবধোন ভনধ িোির্ িো, পৃষ্ঠোি নম্বি কেয়ো, বোনোন পিীক্ষর্ ও সংতিোধন।
৩। কেডিীট ভবতিষর্, কেডিীট ব্যবহোতিি কক্ষে, কেডিীট ব্যবহোতিি ক ৌিে, গুর্ িো, িোগ িো,িি িো
ভনর্ িয় িো।

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

িত্ত্বীয় ক্লোতসি পোিোপোভি উভিভিি সমতয়ি মতধ্য ব্যোবহোভি
িোতি হতব।

োজটি

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: Bmjvg I ˆbwZK wkÿv
welq †KvW: 111
cÖwZwU Aa¨vq †_‡K welqe¯‘ Kgv‡bv n‡q‡Q|

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: Bmjvg I ˆbwZK wkÿv
00
Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
cÖ_g Aa¨vq :
AvKvB` I ˆbwZK
Rxeb
(AvswkK)

welq †KvW: 111

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj

c~Y© b¤^i: 100

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

 Bmjv‡gi cwiPq I Bmjvg wkÿv cv‡Vi ¸iæZ¡
e¨vL¨v Ki‡Z cvie;

 cvV 1: Bmjvg

 Bgvb I Bmjv‡gi m¤úK© Ges Bgv‡bi †gŠwjK
mvZwU wel‡qi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie;

 cvV 2: Bgvb

 Bmjv‡gi †gŠwjK wek¦v‡mi cÖwZ Av¯’v ¯’vc‡b I
Abykxj‡b DØy× ne;

 cvV 3: gvbweK g~j¨‡eva
weKv‡k Bgv‡bi
¸iæZ¡

ZË¡xq b¤^i: 100

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg
1g

01

 gvbweK g~j¨‡eva weKv‡k Bgv‡bi ¸iæZ¡ eY©bv
Ki‡Z cvie ;
 ZvIwn‡`i Zvrch© we‡kølY Ki‡Z cvie;

 cvV 4: ZvIwn`

 ZvIwn‡` wek¦v‡mi cÖfve I gnvb Avjøvni cwiPq
eY©bv Ki‡Z cvie ;

 cvV 5: Avjøvn Zvqvjvi
cwiPq

01

 Kzd‡ii aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie Ges Gi
cwiYwZ I Zv cwinvi K‡i Pjvi Dcvq eY©bv
Ki‡Z cvie

 cvV 6: Kzdi

01

2q

3q

e¨venvwiK b¤^i:

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
wØZxq Aa¨vq:
kwiq‡Zi Drm
(AvswkK)

Z…Zxq Aa¨vq:
Bev`Z
(AvswkK)

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
01

K¬v‡mi µg

 cvV 9 : m~iv AvZÑZxb
 cvV 10: m~iv AvjÑ gvDb

01

5g

 kwiqZ I kwiq‡Zi Dr‡mi aviYv Ges
cÖ‡qvRbxqZv eY©bv Ki‡Z cvie;
 wbev©wPZ m~iv¸‡jv ï×fv‡e gyL¯’ ej‡Z cvie;
 wbev©wPZ m~iv¸‡jvi A_© I cUf~wgmn (kv‡b byhyj)
wkÿv eY©bv Ki‡Z cvie;
 KziAv‡bi wbev©wPZ m~iv¸‡jvi wkÿv wbR Rxe‡b
cÖ‡qv‡M DØy× ne;
 wbev©wPZ 5wU nvw`‡mi A_© I wkÿv eY©bv Ki‡Z
cvie;
 ‰ah© I mwnòzZv AR©‡bi †ÿ‡G nvw`‡mi ¸iæZ¡
e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
 wbev©wPZ nvw`mmg~‡ni wkÿvi Av‡jv‡K gvbweK I
ˆbwZK g~j¨‡evam¤úbœ Rxeb MV‡b AbycÖvwYZ ne;

 cvV 1: kwiqZ

 cvV 11: kwiq‡Zi wØZxq
Drm-mybœvn

01

6ô

 kwiq‡Zi wewfbœ cwifvlv m¤ú‡K© Av‡jvPbv Ki‡Z
cvie;

gnvbwe (m.) ÑGi 3wU nvw`m
 cvV 12: nvw`m- 1 (wbqZ
m¤úwK©Z nvw`m)
cvV 13: nvw`m- 2
[Bmjv‡gi wfwË
(Bgvb, mvjvZ,
mvIg, hvKvZ I
nR)m¤úwK©Z
nvw`m]
 cvV 21: nvw`m- 10
(whwKi m¤úwK©Z
nvw`m)
 cvV 24: kwiq‡Zi
AvnKvg msµvšÍ
cwifvlv
 cvV 1: Bev`Z

01

7g

01

8g

01

9g

01

10g

 nv°yjøvn [¯ªóvi cÖwZ KZ©e¨] I nv°zj Bev` [m„wói
cÖwZ KZ©e¨] Gi aviYv jvf Ki‡ev Ges G¸‡jv
Av`v‡qi c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie;

4_©

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj
 nv°yjøvn [¯ªóvi cÖwZ KZ©e¨] I nv°zj Bev` [m„wói
cÖwZ KZ©e¨] wPwýZ K‡i ev¯Íe Rxe‡b Gi h_vh_
cÖ‡qvM Ki‡Z cvie;
 mvjv‡Zi cwiPq I ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie;
 mvI‡gi [‡ivhvi] ¸iæZ¡ I wkÿv eY©bv Ki‡Z
cvie;
 gvwjKÑkÖwgK m¤ú©K e¨vL¨v Ki‡Z cvie;

PZz_© Aa¨vq:
AvLjvK
(AvswkK)









cÂg Aa¨vq:
Av`k© RxebPwiZ
(AvswkK)




AvLjv‡Ki aviYv, cÖKvi I ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z
cvie;
KwZcq m`vPiY (AvLjv‡K nvwg`vn) Gi cwiPq
I ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie;
ZvKIqvi aviYv I ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
Iqv`v cvj‡bi ¸iæZ¡ I cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v
Ki‡Z cvie;
KwZcq Am`vPiY (AvLjv‡K hvwggvn) Gi
cwiPq I Gi Kzdj eY©bv Ki‡Z cvie;
cÖZviYvi aviYv I Gi Kzdj e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
wMeZ I ciwb›`vi aviYv I Gi Kzdj e¨vL¨v
Ki‡Z cvie;

Av`k© RxebPwi†Zi ‰ewkó¨ eY©bv Ki‡Z cvie;
cÖvK-Bmjvwg hy‡M Avi‡ei mvgvwRK I mvs¯‹…wZK
Ae¯’v eY©bv Ki‡Z cvie ;

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

 cvV 2: mvjvZ
 cvV 3: mvIg

01

11k

 cvV 6 : gvwjKÑkÖwgK
m¤ú©K
 cvV 1: AvLjv‡K nvwg`vn

01

12k

01

13k

 cvV 2: ZvKIqv
 cvV 3: Iqv`v cvjb

01

14k

 cvV 16: AvLjv‡K
hvwggvn
 cvV 17: cÖZviYv
 cvV 18: wMeZ

01

15k

01

16k

 cvV 1: gnvbwe nhiZ
gynv¤§` (m.)- Gi
mgKvjxb
mvgvwRK I
mvs¯‹…wZK Ae¯’v

01

17k

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj


gnvbwe (m.) Gi wK‡kvi eq‡mi mZZv,
mn‡hvwMZv I mngwg©Zvi Abb¨ `„óvšÍ eY©bv
Ki‡Z cvie ;



gnvbwe (m.) Gi †hŠebKv†ji myD”P ˆbwZK I
gvbweK ¸Yvewj eY©bv Ki‡Z cvie;
gnvbwe (m.) Gi beyqZ cÖvwß I Bmjvg cÖPvi
m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie;
gnvbwe (m.) Gi gv`vwb Rxe‡bi NUbvewj eY©bv
Ki‡Z cvie;
gnvbwe (m.) Gi gw`bv mb` I mv¤úª`vwqK
m¤úªxwZ eY©bv Ki‡Z cvie;
gnvbwe (m.) Gi we`vq n‡Ri fvl‡Y cÖwZdwjZ
gvbevwaKvi I mv‡g¨i aviYv, bvixi cÖwZ
m¤§vb‡eva Ges wek¦åvZ…Z¡ cÖwZôvi ¸iæZ¡ eY©bv
Ki‡Z cvie;
nhiZ gynv¤§` (m.) Gi g°v weRq I ÿgvi
Av`k© eY©bv Ki‡Z cvie;








welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
01

K¬v‡mi µg

 cvV 4: nhiZ gynv¤§`(m.)
Gi gv`vwb Rxeb

01

19k

 cvV 5: nhiZ gynv¤§`(m.)
Gi g°v weRq I
we`vq nR

01

20k

 cvV 2 : gnvbwe nhiZ
gynv¤§` (m.) Gi
Rb¥, ‰kke I
ˆK‡kvi
 cvV 3: nhiZ gynv¤§`(m.)
Gi †hŠebKvj,
beyqZ cÖvwß I
Bmjvg cÖPvi

me©‡gvU =

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

20

18k

gšÍe¨

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi
cybwe©b¨vmK„Z cvV¨m~wP

welq: wLªóag© I ˆbwZK wkÿv
welq †KvW : 114

Ô†KvwfW-19Õ cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK„Z cvV¨m~wP
welq: wLª÷ag© I ˆbwZK wkÿv
Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
cÖ_g Aa¨vq :
gyw³i c‡_
AvnŸvb

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj

c~Y© b¤^i: 100

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)



gyw³i mvaviY aviYv I ˆewkó¨
eY©bv Ki‡Z cvie|



gyw³i aviYv I ˆewkó¨



gy³ gvbyl nIqvi Dcvqmg~n
eY©bv Ki‡Z cvie|



gy³ gvbyl nIqvi Dcvq



gyw³ m¤ú‡K© wLª‡ói wkÿvmg~n
we‡kølY K‡i wb‡R‡K g~j¨vqb I
wb‡Ri KZ©e¨ eY©bv Ki‡Z cvie|



wLªó I gyw³



Av`k© wLªóf‡³i gy³ Rxe‡bi
aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie
gy³-¯^vaxb Rxebhvc‡bi DØy×
n‡ev|
wb‡R‡K Rvbvi Dcvqmg~n eY©bv
Ki‡Z cvie|



wLªóf³ I gyw³



wb‡R‡K Rvbv

cÖwZwU e¨w³i ¯^vZ‡š¿¨i KviY
Dcgvi mvnv‡h¨ e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
Ab¨‡`i †mevq wb‡R‡K DrmM©
Kivi ¸iæZ¡ we‡kølY Ki‡Z
cvie|
Avgv‡`i Rb¨ wLª‡ói AvZ¥`v‡bi
A_© we‡kølY Ki‡Z cvie|
mgvR †mevq DØy× n‡ev



e¨w³¯^vZš¿¨



mgv‡R gvby‡li mv‡_
m¤úK©


wØZxq Aa¨vq:
¯^vaxbZv
I
Avwg

welq †KvW: 114










†mevKv‡R AvZ¥wb‡e`b



wLª‡ói AvZ¥`vb

cÖ‡qvRbxq K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

1

1g

1

2q

1

3q

4_©
1

gšÍe¨

Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
beg Aa¨vq:
wcZvi m¤§y‡L

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj




cÖv_©bvi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
cÖv_©bvi gva¨‡g Ck¦‡ii Dcw¯’wZ
Dcjwä m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z
cvie|



`kg Aa¨vq:
Amy¯’ we‡k¦i
wbivgq

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)




cÖv_©bv
cÖv_©bvi ¸iæZ¡



Ck¦‡ii Dcw¯’wZ



Ck¦‡ii K_v †kvbv

cÖ‡qvRbxq K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

1

5g

1

6ô

Ck¦‡ii K_v ïb‡Z cvIqvi Dcvq
eY©bv Ki‡Z cvie|
 cÖv_©bv Kivi wewfbœ c×wZ eY©bv
Ki‡Z cvie|
 wbqwgZ cÖv_©bvq AskMÖn‡Y DØy×
n‡ev|
 cv‡ci aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|



cÖv_©bvi wewfbœ c×wZ

3

7g, 8g, 9g



cvc

1

10g



cv‡ci d‡j we‡k¦i ÿZweÿZ
Ae¯’v eY©bv Ki‡Z cvie|
wLª‡ói wbivgqKvix kw³i gvnvZ¥¨
eY©bv Ki‡Z cvie|



cvc ev g›`Zv Kx



cv‡ci cwiYwZ



cybwg©jb mvµv‡g‡šÍi ¸iæZ¡ I
c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie|



hy×-weaŸ¯Í evsjv‡`k

1

11Zg



cvc †_‡K weiZ _vK‡Z DØy×
n‡ev|



we‡k¦i ÿZ weÿZ Ae¯’v



cybwg©jb mvµv‡g‡šÍ DØy× n‡ev|



eZ©gvb we‡k^i AkvwšÍ
cvcgq wPÎ



wbivgqKvix wLª÷

1

12Zg



cybwg©jb mvµv‡gšÍ



gšÍe¨

Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
GKv`k Aa¨vq:
we‡e‡Ki bxie
Kô¯^i

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj



g~j¨‡ev‡ai A_© e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)



cÖ‡qvRbxq K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

1

13Zg

1

14Zg

g~j¨‡eva



ˆbwZK g~j¨‡ev‡ai Drm I
Avwe®‹v‡ii c×wZ eY©bv Ki‡Z
cvie|



g~j¨‡eva I we‡eK



we‡eK MV‡bi Dcvqmg~n eY©bv
Ki‡Z cvie|



g~j¨‡ev‡ai Drm



cwicK¡Zvq weKvk jv‡fi Dcvq
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|



we‡e‡Ki MVb



GBWm, a~gcvb, gv`Kvmw³i
ÿwZKi cÖfve Ges G¸‡jv
†_‡K gy³ _vKvi Dcvqmg~n
eY©bv Ki‡Z cvie|



e¨w³MZ we‡eK

15Zg
1



g½jmgvPv‡ii
g~j¨‡evamg~n
eY©bv Ki‡Z cvie|



cwicK¡Zvq e„w× jvf



we‡e‡Ki Kô¯^i ï‡b Zv †g‡b
Pje|



GBWm, a~gcvb I
gv`Kvmw³



g½jmgvPv‡ii
g~j¨‡evamg~n
Abymv‡i Rxebhvcb Ki‡Z
cvie|



†bkvq Rxeb aŸsm



g½jmgvPv‡ii g~j¨‡eva

1

16Zg

1

17 Zg

gšÍe¨

Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
cÂ`k Aa¨vq:
Avgv‡`i gyw³i
c_

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj




Rxe‡bi A_©en jÿ¨ AR©‡bi
AvKv•ÿv eY©bv Ki‡Z cvie|
me mgq A_©c~Y© Rxe‡bi mÜvb
bv cvIqvi KviY e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq K¬vm msL¨v

1


A_©en j‡ÿ¨i mÜv‡b



c~Y©Zvi mÜv‡b e¨_©Zvi
KviY

1

K¬v‡mi µg

18Zg

19Zg

1



wLª‡ói †`Lv‡bv c_B Avgv‡`i
c_, G welqwU e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
wLª‡ói †`Lv‡bv c‡_ Pje|



20Zg

wLª‡ói †`Lv‡bv c_

me©‡gvU K¬vm msL¨v=
gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

20

gšÍe¨

ক োভিড ১৯ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি
ি
পুনভবন্যোসকৃি
পোঠ্যসূভি
ভবষয় : গভিি
ভবষয় ক োড : ১০৯

‘ক োভিড-১৯’ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
ভবষয় : গভিি
অধ্যোয় ও
অধ্যোতয়ি
ভিতিোনোম

ভিিীয় অধ্যোয়
কসট ও
ফোংিন

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

ক্লোস
সংখ্যো

ক্লোতসি
ক্রম

০১

১ম

০১

২য়

কসতটি ভবভধসমূহঃ
 (𝐴 ∪ 𝐵)′ = 𝐴′ ∩ 𝐵 ′
 (𝐵 ∩ 𝐶)′ = 𝐵 ′ ∪ 𝐶 ′
 (𝐴 ∪ 𝐵) ∩ 𝐶 = (𝐴 ∩ 𝐶) ∪ (𝐵 ∩ 𝐶)
 (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ 𝐶 = (𝐴 ∪ 𝐶) ∩ (𝐵 ∪ 𝐶)

০২

৩য়
৪র্ ি

অন্বয় ও ফোংিন
কডোতমন ও কিঞ্জ

০১

৫ম

পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফে
১। কসট ও উপতসতটি ধোিিো ব্যোখ্যো তি
প্রিীত ি সোহোতে প্র োি িতি পোিতব।
২। কসট প্র োতিি পদ্ধভি বি িনো িতি পোিতব।
৩। অসীম কসট ব্যোখ্যো িতি পোিতব এবং
সসীম ও অসীম কসতটি পোর্ ি য ভনরূপি
িতি পোিতব।

৪। কসতটি সংত োগ ও কেদ ব্যোখ্যো এবং
োিোই িতি পোিতব।
৫। িভি কসট ব্যোখ্যো িতি এবং দুই ও
ভিন সদস্যভবভিষ্ট কসতটি িভি কসট গঠন
িতি পোিতব।
৬। ক্রমত োড় ও োতিিসীয় গুি ব্যোখ্যো
িতি পোিতব।
৭। উদোহিি ও কিনভিতেি সোহোতে কসট
প্রভক্রয়োি সহ ভবভধগুতেো প্রমোি িতি
পোিতব এবং ভবভধগুতেো প্রতয়োগ তি ভবভিন্ন
সমস্যো সমোধোন িতি পোিতব।

৮। অন্বয় ও ফোংিন ব্যোখ্যো িতি ও গঠন
িতি পোিতব।
৯। কডোতমন ও কিঞ্জ ী ব্যোখ্যো িতি পোিতব।

পূি িমোন : ১০০

ভবষয় ক োড : ১০৯

কসট ও উপতসট
 বোস্তব সংখ্যোি কসট ও উপতসট
 ফাঁ ো কসট ও সোভব ি কসট
 কসতটি সমিো
কসট প্র োতিি পদ্ধভি (িোভে ো ও কসট গঠন পদ্ধভি)
সসীম ও অসীম কসট




কসতটি সংত োগ, কেদ, অন্তি ও পূি কসট
িভি কসট
ক্রমত োড় ও োতিিসীয় গুি

মন্তব্য

১০। ফোংিতনি কডোতমন ও কিঞ্জ ভনি িয় িতি
পোিতব।
১১। ফোংিতনি কেিভিে অঙ্কন িতি পোিতব।

১। বী গোভিভি সূে প্রতয়োগ তি বগ ি ও ঘন
িোভিি সম্প্রসোিি িতি পোিতব।

১। ফোংিতনি কেিভিে

১। বী গোভিভি িোভি
 বগ ি সংবভেি সূেোবভে ও এি প্রতয়োগ


তৃিীয় অধ্যোয়
বী গোভিভি
িোভি

২। িোগতিষ উপপোদ্য ী ব্যোখ্যো িতি
পোিতব এবং িো প্রতয়োগ তি উৎপোদত
ভবতেষি িতি পোিতব।
৩। বোস্তব সমস্যো সমোধোতনি ন্য
বী গোভিভি সূে গঠন িতি পোিতব
এবং সূে প্রতয়োগ তি সমস্যো সমোধোন
িতি পোিতব।

অষ্টম অধ্যোয়
বৃত্ত

১। বৃত্তিোপ, ক ন্দ্রি ক োি, বৃত্তি ক োি, বৃতত্ত
অন্তভেিভিি িতুর্ভি ব্যোখ্যো িতি
পোিতব।
২। বৃত্ত সংক্রোন্ত উপপোদ্য প্রমোি িতি
পোিতব।
৩। বৃত্ত সংক্রোন্ত ভবভিন্ন সমস্যো সমোধোতন
উপপোদ্যগুতেো প্রতয়োগ িতি পোিতব।

ঘন সংবভেি সূেোবভে ও এি প্রতয়োগ

১। উৎপোদত ভবতেষি
 মধ্যপদ ভবিভি িি
 ঘন আ োি
২। িোগতিষ উপপোদ্য প্রতয়োগ তি উৎপোদত ভবতেষি
বোস্তব সমস্যো সমোধোতন বী গোভিভি সূে গঠন ও প্রতয়োগ

ি উপপোদ্য
বৃত্ত, বৃত্তিোপ, বৃত্ত সম্পভ ি
 বৃতত্তি ক ন্দ্র ও ব্যোস ভিন্ন ক োতনো যো এি
মধ্যভবন্দুি সংত ো কিিোংি ঐ যো এি উপি
েম্ব।
 বৃতত্তি স ে সমোন যো ক ন্দ্র কর্ত সমদূিবিী।
 বৃতত্তি ক ন্দ্র কর্ত সমদূিবিী স ে যো
পিস্পি সমোন।

০১

৬ষ্ঠ

০২

৭ম
৮ম

০২

৯ম
১০ম

০১

১১িম

০১

১২িম

০২

১৩িম
১৪িম

০৩

১৫িম
১৬িম
১৭ তম

বৃত্তি ক োি, ক ন্দ্রি ক োি
 বৃতত্তি এ ই িোতপি উপি দন্ডোয়মোন ক ন্দ্রি
ক োি বৃত্তি ক োতিি ভিগুি।
 বৃতত্তি এ ই িোতপি উপি দন্ডোয়মোন বৃত্তি
ক োিগুতেো পিস্পি সমোন।
 অধ িবৃত্তি ক োি এ সমত োি।

০৩

বৃত্তি িতুর্ভি
 বৃতত্ত অন্তভেিভিি িতুর্ভিত ি ক ক োতনো দুইটি
ভবপিীি ক োতিি সমভষ্ট দুই সমত োি।
 ক োতনো িতুর্ভিত ি দুইটি ভবপিীি ক োি সম্পূি
হতে িোি িীষ িভবন্দু িোিটি সমবৃত্ত হয়।

০২

বৃতত্তি কেদ ও স্পিি
 বৃতত্তি ক ক োতনো ভবন্দুতি অভঙ্কি স্পিি
স্পিিভবন্দুগোমী ব্যোসোতধ িি উপি েম্ব।
 বৃতত্তি বভহঃি ক োতনো ভবন্দু কর্ত বৃতত্ত দুইটি
স্পিি টোনতে, ঐ ভবন্দু কর্ত স্পিি ভবন্দুিতয়ি
দূিত্ব সমোন ।
 দুইটি বৃত্ত পিস্পি স্পিি িতে িোতদি ক ন্দ্রিয়
ও স্পিিভবন্দু সমতিি হতব।
 সংভেষ্ট অনুভসদ্ধোন্ত ও অনুিীেনী

০২

১৮িম
১৯িম
২০িম

২১িম
২২িম

২৩িম
২৪তম

ি সম্পোদ্য বি িনো িতি
৪। বৃত্ত সম্পভ ি
পোিতব।

নবম অধ্যোয়

১। সূক্ষ্মত োতিি ভেত োিভমভি অনুপোি
বি িনো িতি পোিতব।
২। সূক্ষ্মত োতিি ভেত োিভমভি
অনুপোিগুতেোি মতধ্য পোিস্পভি সম্প ি
ভনি িয় িতি পোিতব।
৩। সূক্ষ্মত োতিি ভেত োিভমভি
অনুপোিগুতেোি ধ্রুবিো োিোই তি প্রমোি
ও গোভিভি সমস্যো সমোধোন িতি পোিতব।
৬। ভেত োিভমভি অতিদোবভে প্রমোি িতি
পোিতব।

ভেত োতিোভমভি
0
0
0
অনুপোি ৪। যোভমভি পদ্ধভিতি 30 , 45 , 60

ি সম্পোদ্য
বৃত্ত সম্পভ ি
 এ টি বৃত্ত বো বৃত্তিোপ কদওয়ো আতে, ক ন্দ্র ভনি িয়
িতি হতব।
 বৃতত্তি ক োতনো ভবন্দুতি এ টি স্পিি আঁ তি
হতব।
 বৃতত্তি বভহঃি ক োতনো ভবন্দু কর্ত বৃত্তটিি
স্পিি আঁ তি হতব।
 ক োতনো ভনভদ িষ্ট ভের্ভত ি পভিবৃত্ত আঁ তি হতব।
 ক োতনো ভনভদ িষ্ট ভের্ভত ি অন্তবৃ িত্ত আঁ তি হতব।
 ক োতনো ভনভদ িষ্ট ভের্ভত ি বভহবৃ িত্ত আঁ তি হতব।

১। সমত োিী ভের্ভত ি বোহুগুতেোি নোম িি
২। সূক্ষ্মত োতিি ভেত োিভমভি অনুপোি ও এতদি
সম্প ি
১। সদৃি সমত োিী ভের্ভত ি বোহুগুতেোি
অনুপোিসমুতহি
ধ্রুবিো
২। ভেত োিভমভি অতিদোবভে

০২

২৫িম
২৬িম

০১

২৭িম

০২

২৮িম
২৯িম

০২

৩০িম
৩১তম

ক োতিি ভেত োিভমভি অনুপোতিি মোন ভনি িয় ও
প্রতয়োগ িতি পোিতব।

300 , 450 , 600 ক োতিি ভেত োিভমভি

৫। 00 ও 900 ক োতিি অর্ িপূি ি
ক োিভমভি অনুপোিগুতেোি মোন ভনি িয়
তি প্রতয়োগ িতি পোিতব।
৭। ভেত োিভমভি অতিদোবভেি প্রতয়োগ
িতি পোিতব।

পূি ক োতিি ভেত োিভমভি অনুপোি
00 ও 900 ক োতিি ভেত োিভমভি অনুপোি

০১

৩২িম

ভেত োিভমভি অতিদোবভেি প্রতয়োগ

০২

৩৩িম
৩৪িম

অনুপোি

সপ্তদি অধ্যোয়
পভিসংখ্যোন

3। ক ন্দ্রীয় প্রবিিোি পভিমোপ পদ্ধভি ব্যোখ্যো
িতি পোিতব।
4। ক ন্দ্রীয় প্রবিিোি পভিমোতপ সংভক্ষপ্ত
পদ্ধভিি প্রতয়ো নীয়িো ব্যোখ্যো িতি পোিতব।

ক ন্দ্রীয় প্রবিিো
 ক ন্দ্রীয় প্রবিিোি পভিমোপ
 ক ন্দ্রীয় প্রবিিোি পভিমোতপ সভক্ষপ্ত পদ্ধভিি
প্রতয়ো নীয়িো

5। সংভক্ষপ্ত পদ্ধভিি সোহোতে গড়, মধ্য ও
প্রচূি ভনি িয় িতি পোিতব।

সংভক্ষপ্ত পদ্ধভিি সোহোতে গড়, মধ্য ও প্রচূি ভনি িয়

1। ক্রমত োভ ি গিসংখ্যো, গিসংখ্যো বহুর্ভ
ও অভ ি কিিো ব্যোখ্যো িতি পোিতব।
2। গিসংখ্যো বহুর্ভ ও অভ ি কিিোি
সোহোতে উপোত্ত ব্যোখ্যো িতি পোিতব।
6। গিসংখ্যো বহুর্ভ ও অভ ি কিিো
কেিভিতেি ব্যোখ্যো িতি পোিতব।

উপোতত্তি উপিোপন, িে , ক্রমত োভ ি গিসংখ্যো,
ভবভিন্ন ধিতিি িথ্য ভবতেষি , কেিভিতে উপিোপন ও
ব্যোখ্যো
গিসংখ্যো বহুর্ভ ও অভ ি কিিো অঙ্কন
সর্ বমমোট ক্লোস সংখ্যো=
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০১

৩৫িম

০২

৩৬িম
৩৭িম

০২

৩৮িম
৩৯িম

০১

৪০িম
40

ক োভিড ১৯ পভিভিভিতি 2021 সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি
ি
পুনভবন্যোসকৃি
পোঠ্যসূভি

ভবষয়: শোিীভি ভশক্ষো, স্বোিযভবজ্ঞোন ও কেেোধুেো
ভবষয় ক োড: ১৪৭

ক োভিড ১৯ পভিভিভিতি 2021 সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
ভবষয়: শোিীভি ভশক্ষো, স্বোিযভবজ্ঞোন ও কেেোধুেো
অধ্যোয় ও অধ্যোতয়ি
ভশতিোনোম
তৃিীয় অধ্যোয়:

মোনভস স্বোিয ও
অবসোদ







সপ্তম অধ্যোয়:
বয়ঃসভি োে ও
প্রজনন স্বোিয










পূর্ ি নম্বি: ১০০

ভবষয় ক োড: ১৪৭

িত্ত্বীয় নম্বি: 100

পোঠ্যপুস্তত উভিভেি ভশেনফে

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভশতিোনোম)
স্বোিয ি জীবতনি জন্য মোনভস স্বোতিযি ভূভম ো ব্যোখ্যো িতি  পোঠ-১: মোনভস স্বোিয ও ভশক্ষোর্থীি জীবতন এি ভূভম ো
পোিব।
মোনভস আিিতর্ি ধোির্ো বর্ িনো িতি পোিব।
 পোঠ-২: মোনভস আিির্, এি প্র োিতিদ এবং মোনভস
অভিিিো দূিী িতর্ি উপোয়
অবিোতিতদ মোনুতষি আিিতর্ি ব্যোখ্যো িতি পোিব।

মোনভস অভিিিো দূি িোি উপোয় ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 পোঠ-৩ : অবসোদ , কেভর্ভবিোগ ও ভশক্ষোর্থীি উপি এি
অবসোতদি ধোির্ো ও প্র োিতিদ ব্যোখ্যো িতি পোিব।
প্রিোব
 পোঠ-৪ : মোনভস অবসোতদি োির্ ও িো দূিী িতর্ি
অবসোদগ্রস্ত হওয়োি োির্ ও ফেোফে ব্যোখ্যো িতি পোিব।
উপোয়
অবসোদ দূিী িতর্ি উপোয় বর্ িনো িতি পোিব।
অবসোদগ্রস্তিো দূি তি সুি জীবনযোপতন অিযস্ত হতি পোিব।
বয়ঃসভি োে ও বয়ঃসভি োতেি পভিবিিনসমূহ ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
বয়ঃসভি োতে শোিীভি ও মোনভস পভিবিিতনি সময় ী
ির্ীয় িো ভনধ িোির্ িতি পোিব।
বয়ঃসভি োতে ভবভিন্ন প্র োি মোনভস িোপ কমো োভবেোি
ক ৌশেগুতেো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
বয়ঃসভি োতে পুভি ি েোবোতিি প্রতয়োজনীয়িো বর্ িনো িতি
পোিব।
প্রজনন স্বোিয ও িো সুিক্ষোি উপোয় ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ি ভবভধগুতেো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
প্রজনন স্বোিয সম্পভ ি
গিি োেীন প্রতয়োজনীয় স্বোিয কসবোগুতেো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
অটিজম সম্বতি ধোির্ো েোি ও বর্ িনো িতি পোিব।

ব্যোবহোভি নম্বি: 00
প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো
১

ক্লোতসি
ক্রম
১ম

১

২য়

১

৩য়

১

৪র্থ ি

পোঠ-১ : বয়ঃসভি োে ও বয়ঃসভি োতেি পভিবিিন

১

৫ম

 পোঠ-2 : বয়ঃসভি োতেি মোনভস িোপ ও পভিবিিতনি
সোতর্থ েোপ েোওয়োতনো

১

৬ষ্ঠ

 পোঠ-3 :বয়ঃসভি োতে পুভিি প্রতয়োজনীয়িো

১

৭ম

 পোঠ-4 : প্রজনন স্বোিয ও িো সুিক্ষোি উপোয়
 পোঠ-5 : প্রজনন স্বোিযভবভধ ও গিি োেীন পোেনীয়
স্বোিযতসবো
 পোঠ-6 : অটিজম

১
১

৮ম
৯ম

৪

১০ম
১১িম
১২িম
১৩িম



মন্তব্য

দশম অধ্যোয়:
কেেোধুেোি দুর্ িটনো















প্রোর্থভম প্রভিভবধোতনি গুরুত্ব ও পদ্ধভি ধোিোবোভহ িোতব বর্ িনো
িতি পোিব।
প্রোর্থভম প্রভিভবধোতনি উপ ির্সমূতহি বর্ িনো ভদতি পোিব।
প্রোর্থভম প্রভিভবধোন োিীি গুর্োবভে বর্ িনো িতি পোিব।
িোমড়ো ছতড় যোওয়ো ও ফুতে যোওয়োি োির্ ও প্রভি োি বর্ িনো
িতি পোিব।
মি োতনো ও হোড়িোঙ্গোি জন্য প্রতয়োজনীয় প্রোর্থভম প্রভিভবধোন
বর্ িনো িতি পোিব।
সভিচ্যযভি ও ভেগোতমন্ট ভিঁতড় যোওয়োি োির্ ও প্রভি োি
সম্পত ি ধোির্ো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ক্ষতিি প্র োিতিদ বর্ িনো িতি পোিব।
ক্ষতিি প্রভি োি িতি পোিব।
নো ভদতয় িক্ত পড়ো ও মোংসতপভশতি টোন ধিোি প্রোর্থভম
প্রভিভবধোন ব্যোখ্যো িতি পোিব।
পোভনতি ডুতব কগতে িোৎক্ষভর্ ির্ীয় সম্পত ি বর্ িনো িতি
পোিব।
ক উ পোভনতি ডুতব কগতে িোৎক্ষভর্ প্রোর্থভম প্রভিভবধোন ভদতি
পোিব।
িোমড়ো ছতড় যোওয়ো, ফুতে যোওয়ো, মি োতনো ও হোড়িোঙ্গো,
সভিচ্যযভি ও ভেগোতমন্ট ভিঁতড় যোওয়ো, ক্ষি, নো ভদতয় িক্ত পড়ো,
মোসেপুে ইিযোভদ ভবষতয় প্রভিভবধোন প্রদোতন সক্ষম হব।
প্রোর্থভম প্রভিভবধোতনি মোধ্যতম সুিজীবন যোপতন উদ্বুদ্ধ হব।

 পোঠ-১ : প্রোর্থভম প্রভিভবধোতনি গুরুত্ব ,পদ্ধভি ও
উপ ির্
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১৪িম

 পোঠ-2 : প্রোর্থভম প্রভিভবধোন োিীি গুর্োবভে
 পোঠ-3 : িোমড়ো ছতড় যোওয়ো,মোংসতপভশতি টোন ও
ফুতে যোওয়ো

১
১

১৫িম
১৬িম

 পোঠ-4 : সভিচ্যযভি,মি োতনো ও হোড় িোঙ্গো এবং
ভেগোতমন্ট ভিঁতড় যোওয়ো

১

১৭িম

 পোঠ-5 : ক্ষি, ক্ষতিি প্র োিতিদ ও প্রভি োি

১

১৮শিম

 পোঠ-6 : নো ভদতয় িক্ত পড়ো, পোভনতি ডুতব যোওয়ো,
উদ্ধোি পদ্ধভি ও কৃভিম শ্বোস-প্রশ্বোস প্রদোন

২

১৯িম
২০িম

সব িতমোট ক্লোস সংখ্যো=

২০

িত্ত্বীয় ক্লোতসি পোশোপোভশ উভিভেি
সমতয়ি মতধ্য ব্যবহোভি োজটি
িতি হতব
gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

†KvwfW-19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi
cybwe©b¨vmK„Z cvV¨m~wP

welq: c`v_©weÁvb
welq †KvW: 136

†KvwfW-19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK„Z cvV¨m~wP
welq : c`v_©weÁvb
Aa¨vq I wk‡ivbvg
Aa¨vq 01 :
†fŠZ ivwk Ges
cwigvc

Aa¨vq 02 :
MwZ

welq †KvW : 136

c~Y© b¤^i : 100

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘



mij hš¿cvwZ e¨envi K‡i mylg AvK…wZi e¯‘i
†ÿÎdj I AvqZb wbY©q Ki‡Z cvie|

1.6 cwigv‡ci hš¿cvwZ
1.6.1 †¯‹j
1.7 cwigv‡ci ÎæwU I wbf©yjZv






w¯’wZ I MwZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
wewfbœ cÖKvi MwZi g‡a¨ cv_©K¨ Ki‡Z cvie|
†¯‹jvi I †f±i ivwk e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
MwZ m¤úwK©Z ivwk mg~‡ni g‡a¨ cvi¯úwiK m¤úK©
we‡kølY Ki‡Z cvie|

2.1 w¯’wZ I MwZ
2.2 wewfbœ cÖKvi MwZ



evavnxb ev gy³fv‡e cošÍ e¯‘i MwZ e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|



†jLwP‡Îi mvnv‡h¨ MwZ m¤úwK©Z ivwk mg~‡ni g‡a¨
m¤úK© we‡kølY Ki‡Z cvie|



Avgv‡`i Rxe‡b MwZi cÖfve Dcjwä Ki‡Z cvie|


Aa¨vq 04 :
KvR, ÿgZv I kw³ 

KvR I kw³i m¤úK© e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
KvR, ej I mi‡Yi g‡a¨ m¤úK© ¯’vcb Ki‡Z cvie|

ZË¡xq b¤^i : 75
cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
03

e¨venvwiK b¤^i: 25

K¬v‡mi µg

gšÍe¨

1g - 3q



e¨venvwi‡Ki ZvwjKvq DwjøwLZ
1bs I 2bs e¨venvwiK 1g 3q K¬v‡m m¤úbœ Ki‡eb|

1

4_©



2.3 †¯‹jvi I †f±i ivwk
2.4 `~iZ¡ I miY
2.5 `ªæwZ Ges †eM
2.6 Z¡iY I g›`b
2.7 MwZi mgxKiY

2

5g - 6ô

e¨venvwi‡Ki ZvwjKvq DwjøwLZ
3bs e¨venvwiK 7g K¬v‡m
m¤úbœ Ki‡eb|

2.8 cošÍ e¯‘i m~Îvewj

2

7g - 8g

4.1 KvR

1

9g

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
1

K¬v‡mi µg



MwZkw³ I wefekw³ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

4.2 kw³
4.3 kw³i wewfbœ iƒc
4.3.1 MwZkw³
4.3.2 wefekw³




4.4 kw³i wewfbœ Drm
4.4.1 Abevqb‡hvM¨ kw³
4.4.2 bevqb‡hvM¨ kw³
4.4.3 kw³i iƒcvšÍi Ges
cwi‡e‡ki Dci cÖfve
4.5 kw³i wbZ¨Zv Ges iƒcvšÍi
4.5.1 kw³i wbZ¨Zv
4.5.2 kw³i iƒcvšÍi

2

11Zg - 12Zg






Dr‡m kw³i iƒcvšÍi e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
A_©‰bwZK, mvgvwRK I cwi‡ekMZ cÖfve we‡ePbvq
kw³i cÖavb Drmmg~‡ni Ae`vb we‡kølY Ki‡Z cvie|
kw³i iƒcvšÍi Ges kw³i wbZ¨Zvi g‡a¨ m¤úK© e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|
kw³i iƒcvšÍi I Gi e¨envi cwi‡e‡ki fvimvg¨ e¨vnZ
Kiv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
Dbœqb Kvh©µ‡g kw³i Kvh©Ki e¨envi e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
kw³i Kvh©Ki I wbivc` e¨env‡i m‡PZb ne|
fi-kw³i m¤úK© e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
ÿgZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
Kg©`ÿZv cwigvc Ki‡Z cvie|

4.6 fi I kw³i m¤úK©
4.7 ÿgZv
4.8 Kg©`ÿZv

1

13Zg




Av‡jvi cÖK…wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
Av‡jvi cÖwZdj‡bi m~Î e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

1

14Zg




`c©Y e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
cÖwZwe¤^ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

8.1
8.2
8.2.1
8.2.2

1

15Zg

3

16Zg - 18Zg

1

19Zg





Aa¨vq 08 : Av‡jvi 
cÖwZdjb




Av‡jvK iwk¥i wµqv‡iLv A¼b K‡i `c©‡Y Av‡jvi
cÖwZwe¤^ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
`c©‡Y cÖwZwe¤^ m„wói wKQz mvaiY NUbv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
wee©ab e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

Av‡jvi cÖK…wZ
cÖwZdjb
cÖwZdj‡bi m~Î
gm„Y Ges Agm„Y c„‡ô
cÖwZdjb

8.3
Avqbv A_ev `c©Y
8.3.1 cÖwZwe¤^
8.4
†Mvjxq Avqbv
8.5
DËj Avqbv
8.5.1 †Mvjxq DËj Avqbvq
cÖwZwe¤^
8.7
weea©b

10g

gšÍe¨

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj


cÖwZwe¤^ m„wó cÖ`k©b Ki‡Z cvie|




`c©‡Yi e¨envi e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
Avgv‡`i Rxe‡b wewfbœ Av‡jvKxq NUbvi cÖfve Ges
G‡`i Ae`vb Dcjwä Ki‡Z cvie Ges cÖksmv Ki‡Z
cvie|




w¯’i Zwor n‡Z PjZwor m„wó cÖ`k©b Ki‡Z cvie|
Zwor cÖev‡ni w`K Ges B‡j±ªb cÖev‡ni w`K e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|



Zwor hš¿ I DcKi‡Yi cÖZxK e¨envi K‡i eZ©bx
AsKb Ki‡Z cvie|
cwievnx, Acwievnx Ges Aa©cwievnx c`v_© e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|
†jLwP‡Îi mvnv‡h¨ Zwor cÖevn Ges wefe cv_©K¨ Gi
g‡a¨ m¤úK© ¯’vcb Ki‡Z cvie|
w¯’i †iva Ges cwieZ©bkxj †iva e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
Av‡cwÿK †iva I cwievnKZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
ZworPvjK kw³ Ges wefe cv_©K¨ e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
†iv‡ai wbf©ikxjZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
†kÖwY I mgvšÍivj eZ©bx‡Z †iva e¨envi Ki‡Z cvie|
eZ©bx‡Z Zzj¨‡iva e¨envi Ki‡Z cvie|
Zwor ÿgZvi wnmve Ki‡Z cvie|



Aa¨vq 11 :
Pj we`y¨r









welqe¯‘
8.6
8.6.1

AeZj †Mvjxq Avqbv
AeZj Avqbvq
cÖwZwe¤^
8.8
Avqbvi e¨envi
8.8.1 mvaviY Avqbv
8.8.2 DËj Avqbv
8.8.3 AeZj Avqbv
8.8.4 wbivc` WªvBwfs
8.8.5 cvnvwo iv¯Ívi A`„k¨
euvK
11.1 we`y¨r cÖevn
11.1.1 Zwor PvjK kw³ Ges
wefe cv_©K¨

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
1

K¬v‡mi µg
20Zg

1

21Zg

1

22Zg

11.1.2 cwievnx, Acwievnx
Ges Aa©cwievnx c`v_©
11.1.3 we`y¨r cÖev‡ni w`K
11.2 wefe cv_©K¨ Ges Zwor
cÖevn Gi g‡a¨ m¤úK©

2

23Zg - 24Zg

11.2.1 IÕ‡gi m~Î
11.2.2 †iva

1

25Zg

11.2.3 eZ©bx ev mvwK©U
11.2.4 Zzj¨ †iva: †kªwY eZ©bx
11.2.5 Zzj¨ †iva: mgvšÍivj
eZ©bx
11.3 Zwor ÿgZv
11.4 we`y¨r cwienb

3

26Zg - 28Zg

gšÍe¨

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj






Zwo‡Zi wm‡÷g jm Ges †jvW‡kwWs e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
Zwo‡Zi wbivc` I Kvh©Ki e¨envi eY©bv Ki‡Z
cvie|
evmv evwo‡Z e¨envi Dc‡hvMx eZ©bxi bKkv cÖYqb
K‡i Gi wewfbœ As‡k Gwm Drm Gi e¨envi cÖ`k©b
Ki‡Z cvie|
Zwo‡Zi wbivc` I Kvh©Ki e¨env‡i m‡PZbZv m„wó
Ki‡Z cvie|
Zwor kw³i AcPq †iva I msiÿ‡Y m‡PZbZv m„wói
Rb¨ †cv÷vi A¼b Ki‡Z cvie|

welqe¯‘
11.4.1 Zwo‡Zi wm‡÷g jm
11.4.2 †jvW‡kwWs
11.5 we`y¨‡Zi wbivc` e¨envi
11.6 evmvevwo‡Z Zwor eZ©bxi
bKkv

me©‡gvU K¬vm msL¨v=
e¨venvwiK
1| ¯øvBW K¨vwjcvm© w`‡q †Kvb e¯‘i ˆ`N¨©, cÖ¯’ I D”PZv †g‡c Zvi AvqZb wbY©q|
2| ¯Œz-MR w`‡q †ejbvKvi †Kvb e¯‘i ˆ`N¨© I e¨vm †g‡c cÖ¯’‡”Q‡`i †ÿÎdj I AvqZb wbY©q|
3| Xvjy Z‡ji Dci Mov‡Z _vKv e¯‘i Mo `ªæwZ wbY©q|
gvbeÈb

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
2

K¬v‡mi µg

gšÍe¨

29Zg - 30Zg

30
ZË¡xq K¬v‡mi cvkvcvwk DwjøwLZ mg‡qi g‡a¨ e¨venvwiK KvRwU Kiv‡Z
n‡e|

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: weÁvb
welq †KvW: 127

ক োভিড ১৯ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এসএসভস পিীক্ষোয় পূনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
বিষয়: বিজ্ঞান
অধ্যায়

পাঠ্যপুস্তক প্রদত্ত বিখনফল

প্রথম অধ্যায়



উন্নততর
জীিনধারা












বিতীয়
অধ্যায়
জীিকনর
জন্য পাবন

পূর্ ণ নম্বর: ১০০

বিষয় ক াড: ১২৭






খাদ্য উপাদান ও আদিণ খাদ্য বপরাবমড ব্যাখ্যা রকত
পারি।
খাদ্য সংরক্ষকর্র প্রকয়াজনীয়তা ির্ ণনা রকত পারি।
স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রাকৃবত খাদ্য এিং ফাস্ট ফুকডর প্রভাি
বিকেষর্ রকত পারি।
বভটাবমকনর উৎস এিং এর অভািজবনত প্রবতবক্রয়া ব্যাখ্যা
রকত পারি।
খবনজ লিকর্র উৎস এিং এর অভািজবনত প্রবতবক্রয়া
ব্যাখ্যা রকত পারি।
পাবন ও আঁিযুক্ত খািাকরর উপ াবরতা ির্ ণনা রকত পারি।
িবড মাস ইনকডকের প্রকয়াজনীয়তা ির্ ণনা রকত পারি।
খাকদ্য রাসায়বন পদাকথ ণর ব্যিহার এিং িারীবর
প্রবতবক্রয়া িলকত পারি।
িরীকর তামা ও ড্রাগকসর ক্ষবত র প্রবতবক্রয়া ব্যাখ্যা
রকত পারি।
এইডস ী ব্যাখ্যা রকত পারি।
িারীবর বফটকনস িজায় রাখার ক ৌিল ব্যাখ্যা রকত
পারি।






পাবনর ধমণ ির্ ণনা রকত পারি।
পাবনর গঠন ব্যাখ্যা রকত পারি।
পাবনর বিবভন্ন উৎস ির্ ণনা রকত পারি।
জলজ উবিদ ও জলজ প্রার্ীর জন্য পাবনর প্রকয়াজনীয়তা









বিষয়িম্তু
(পাঠ ও পাকঠর বিকরানাম)
১.১, 1.3.1 খাদ্য ও পুবি , সুষম খাদ্য
১.৪ খাদ্য সংরক্ষর্

প্রকয়াজনীয় ক্লাস
সংখ্যা
1

ক্লাকসর ক্রম

১.৩.২ উন্নত জীিনযাপকনর জন্য খাদ্য
ঊপাদান িাছাই
১.১.৪ খাদ্যপ্রার্ িা বভটাবমন

1

২য়

১.১.৫ খবনজ পদাথ ণ এিং পাবন

1

৩য়

১.৪.২ খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষকর্ রাসায়বন
পদাকথ ণর ব্যিহার
১.৫.১, ১.৬ ধূমমপাকনর ক্ষবত র বদ ,
ড্রাগ আসবক্ত
১.৭ এইডস
১.৮ স্বাস্থ্য রক্ষায় িরীর চচ ণা ও বিশ্রাম

1

৪থ ণ

1

৫ম

২.১.১ পাবনর ধমণ
২.১.২ পাবনর উৎস
২.১.৩ জলজ উবিকদর জন্য পাবনর
প্রকয়াজনীয়তা

1

৬ষ্ঠ



১.১.৬ পাবন ও রাকফজ





১.২ িবড মাস ইনকডে





১ম

মন্তব্য

অধ্যায়

পাঠ্যপুস্তক প্রদত্ত বিখনফল













পঞ্চম অধ্যায় 

কদখকত হকল 
আকলা চাই

এিং পাবনর মানদন্ড ব্যাখ্যা রকত পারি।
পবরকিি সংরক্ষকর্ পাবনর পুনরািতণন ধাপসমূকহ পাবনর
ভূবম া বিকেষর্ রকত পারি।
মানসম্মত পাবনর প্রকয়াজনীয়তা ির্ ণনা রকত পারি।
পাবনর বিশুদ্ধ রর্ প্রবক্রয়া ব্যাখ্যা রকত পারি।
িাংলাকদকি পাবনর উৎকস দূষকর্র ারর্ ব্যাখ্যা রকত
পারি।
পাবনদূষকর্র প্রভাি বিকেষর্ রকত পারি।



িাংলাকদকি বমঠা পাবনকত বিবি উষ্ণতার প্রভাি বিকেষর্
রকত পারি।
পাবনদূষর্ প্রবতকরাকধর ক ৌিল ও নাগবরক র দাবয়ত্ব ির্ ণনা
রকত পারি।
উন্নয়ন ায ণক্রকম পাবনর ভূবম া বিকেষর্ রকত পারি।
িাংলাকদকি পাবনর উৎকস হুমব র প্রভাি বিকেষর্ রকত
পারি।
পাবনর উৎস সংরক্ষকর্র প্রকয়াজনীয়তা এিং ক ৌিল ির্ ণনা
রকত পারি।
‘পাবন প্রাবি স ল নাগবরক র কমৌবল অবধ ার’- ব্যাখ্যা
রকত পারি।
পাবনপ্রিাকহর সি ণজনীনতা এিং আন্তজণাবত বনয়মনীবত
ির্ ণনা রকত পারি।



দপণকর্র ব্যিহার ব্যাখ্যা রকত পারি।
আকলার প্রবতসরর্ ব্যাখ্যা রকত পারি।
দৃবি ায ণক্রকম কচাকখর বক্রয়া ব্যাখ্যা রকত পারি।













বিষয়িম্তু
(পাঠ ও পাকঠর বিকরানাম)
২.৩ পাবনর পুনরািতণন ও পবরকিি
সংরক্ষকর্ পাবনর প্রকয়াজনীয়তা

প্রকয়াজনীয় ক্লাস
সংখ্যা

ক্লাকসর ক্রম

1

৭ম

২.৬ .১ বমঠা পাবনকত বিবি উষ্ণতার
প্রভাি
২.৭ পাবনদূষর্ প্রবতকরাকধর ক ৌিল ও
নাগবরক র দাবয়ত্ব
২.৮ িাংলাকদকি পাবনর উৎকস হুমব
২.৯ পাবনপ্রিাকহর সি ণজনীনতা এিং
আন্তজণাবত বনয়মনীবত

1

৮ম

1

৯ম

৫.১ আয়না িা দপণকর্র ব্যিহার
৫.২ আকলার প্রবতসরর্

1

১০ম

২.৪ পাবন বিশুদ্ধ রর্
২.৫ িাংলাকদকি পাবনর উৎস দূষকর্র
ারর্
২.৫.১ উবিদ, প্রাবর্ ও মানুকষর উপর
পাবনদূষকর্র প্রভাি

মন্তব্য

অধ্যায়







সিম অধ্যায়
অম্ল, ক্ষার
ও লিকর্র
ব্যিহার

বিষয়িম্তু
(পাঠ ও পাকঠর বিকরানাম)

পাঠ্যপুস্তক প্রদত্ত বিখনফল














স্পি দিণকনর বন টতম বিন্দু ব্যাখ্যা রকত পারি।
কলকের ক্ষমতা ব্যাখ্যা রকত পারি।
কচাকখর ত্রুটি সৃবির ারর্ ব্যাখ্যা রকত পারি।
কলে ব্যিহার কর কচাকখর ত্রুটি সংকিাধকনর উপায় ির্ ণনা
রকত পারি।
কচাখ ভাকলা রাখার উপায় ব্যাখ্যা রকত পারি।
কচাকখর ত্রুটি সৃবির ারর্ অনুসন্ধান রকত পারি।
কচাকখর প্রবত যত্ন কনি এিং অন্যকদর সকচতন রি।
িবক্তিালী ও দুি ণল এবসকডর বিবিিয ির্ ণনা রকত পারি।
প্রাতযবহ জীিকন এবসকডর ব্যিহার এিং সািধানতা ব্যাখ্যা
রকত পারি।
এবসড অপব্যিহাকরর সামাবজ প্রভাি বিকেষর্ রকত
পারি।
বনকদ ণি ব্যিহার কর বিবভন্ন িস্তুর অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব
বচবিত রকত পারি (বলটমাস, পূকি ণর কশ্রবর্কত বতবরকৃত
ফুল, সিবজর বনয ণাকসর সাহাকে)
পা স্থ্লীকত এবসবডটির ারর্ এিং সঠি খাদ্য বনি ণাচন
ব্যাখ্যা রকত পারি।
পদাকথ ণর pH এর মান জানার প্রকয়াজনীয়তা ব্যাখ্যা রকত
পারি।
ক্ষারক র রাসায়বন বিবিিয ব্যাখ্যা রকত পারি।
প্রাতযবহ জীিকন ক্ষাকরর প্রকয়াজনীয়তা এিং ব্যিহাকরর
সািধানতা ব্যাখ্যা রকত পারি।
প্রিমকনর প্রকয়াজনীয়তা ব্যাখ্যা রকত পারি।
প্রাতযবহ জীিকন প্রিমকনর প্রকয়াজনীয়তা ব্যাখ্যা রকত
পারি।
লিকর্র রাসায়বন বিবিিয ব্যাখ্যা রকত পারি।
প্রাতযবহ জীিকন লিকর্র প্রকয়াজনীয়তা ব্যাখ্যা রকত
পারি।

প্রকয়াজনীয় ক্লাস
সংখ্যা

ক্লাকসর ক্রম



৫.৪ কচাকখর বক্রয়া

1

১১তম




৫.৪.২ স্পিদৃবির ন্যযনতম দূরত্ব
৫.৩.১ কলকের ক্ষমতা

1

১২তম



৫.৪.৩ কচাকখর ত্রুটি এিং তার প্রবত ার

1

১৩তম

 ৫.৪.৪ কচাখ ভাকলা রাখার উপায়

1

১৪তম

 ৭.১ িবক্তিালী ও দূি ণল এবসড

1

১৫তম

1

১৬তম

1

১৭তম

1

১৮তম

1

১৯তম

 ৭.১.২ প্রাতযবহ জীিকন এবসকডর ব্যিহার
এিং সািধানতা
 ৭.১.৩ এবসকডর অপব্যিহার, আইন ানুন
ও সামাবজ প্রভাি
 ৭.১.5 বনকদ ণি ব্যিহার কর বিবভন্ন
িস্তুর অম্লত্ব ও ক্ষার ত্ব িনাক্ত রর্
 ৭.১.৬ পা স্থ্লীকত এবসবডটির ারর্ ও
সঠি খাদ্য বনি ণাচন
 ৭.২ pH এর মান জানার প্রকয়াজনীয়তা
 ৭.৩.১ ক্ষারক র রাসায়বন বিবিিয
 ৭.৩.২ প্রাতযবহ জীিকন ক্ষাকরর
 ৭.৩.৩ প্রিমন এিং এর প্রকয়াজনীয়তা
 ৭.৪.১ লিকর্র রাসায়বন বিবিিয

মন্তব্য

অধ্যায়
নিম অধ্যায়

পাঠ্যপুস্তক প্রদত্ত বিখনফল


দুকয ণাকগর

সাকথ িসিাস 




িাদি অধ্যায় 
প্রাতযবহ
জীিকন
তবিৎ










িাংলাকদি ও আন্তজণাবত কপ্রক্ষাপকট জলিায়ু পবরিতণকনর
প্রভাি বিকেষর্ রকত পারি।
পবরকিিগত সমস্যা সৃবির ারর্ ব্যাখ্যা রকত পারি।
দুকয ণাগ সৃবির ারর্, প্রবতকরাধ, কমা াকিলার ক ৌিল এিং
তাৎক্ষবর্ রর্ীয় ব্যাখ্যা রকত পারি।
সুস্থ্ জীিনযাপকন মানসম্মত ও উন্নত পবরকিকির গুরুত্ব
বিকেষর্ রকত পারি।
প্রকৃবত সংরক্ষর্িীলতার তাৎপয ণ বিকেষর্ রকত পারি।
প্রকৃবতর সংরক্ষর্িীলতার বিবভন্ন ক ৌিল ির্ ণনা রকত
পারি।

তবিৎ উপাংি ও যন্ত্র প্রতীক র সাহাকে প্র াি রকত
পারি।
ব্যাটাবরর ায ণক্রম ব্যাখ্যা রকত পারি।
িাসা-িাবিকত ব্যিহার উপকযাগী িতণনীর ন িা প্রর্য়ন
রকত পারি।
তবিৎ বিকেষর্ এিং তবিৎ প্রকলপন প্রবক্রয়া ব্যাখ্যা রকত
পারি।
প্রাতযবহ জীিকন তবিৎ বিকেষর্ এিং তবিৎ প্রকলপকনর
গুরুত্ব ির্ ণনা রকত পারি।
ব কলাওয়াট ও ব কলাওয়াট-ঘন্টা ব্যাখ্যা রকত পারি।
বিদুযবত ক্ষমতার বহসাি রকত পারি।
এনাবজণ কসবভং িাকের সুবিধা ব্যাখ্যা রকত পারি।
আইবপএস ও ইউবপএকসর ায ণক্রম ও ব্যিহার ব্যাখ্যা

বিষয়িম্তু
(পাঠ ও পাকঠর বিকরানাম)
 ৭.৪.২ লিকর্র ব্যিহার
 ৯.১.১ িাংলাকদকির কপ্রক্ষাপট
৯.১.২ আন্তজণাবত কপ্রক্ষাপট




প্রকয়াজনীয় ক্লাস
সংখ্যা

ক্লাকসর ক্রম

1

২০তম

৯.২ পবরকিিগত সমস্যা

1

২১তম

৯.৩ দুকয ণাগ সৃবির ারর্ , প্রবতকরাধ
কমা াবিলার ক ৌিল এিং তাৎক্ষবর্
রর্ীয়

1

২২তম

1

২৩তম

1

২৪তম

1

২৫তম

1

২৬তম

1
1

২৭তম
২৮তম

1

২৯তম

 ৯.৪.১ প্রকৃবত সংরক্ষর্িীলতার তাৎপয ণ
 ৯.৪.২ প্রকৃবতর সংরক্ষর্িীলতার বিবভন্ন
ক ৌিল


১২.১.১ তবিৎ িতণনীর প্রতী




১২.১.২ ব্যটাবরর ায ণক্রম
১২.১.৩, ১২.১.৪ িাবিকত তবিৎ িতণনীর
ন িা িা হাউস ওয়াবরং
১২.২.২ প্রাতযবহ জীিকন তবিৎ
বিকেষকর্র গুরুত্ব




১২.৩ তবিৎ ক্ষমতা



১২.৪.১ আইবপএস এিং ইউবপএস



১২.৪.২ তবিকতর বসকস্টম লস
১২.৪.৩ কলাড কিবডং

মন্তব্য

অধ্যায়

পাঠ্যপুস্তক প্রদত্ত বিখনফল





রকত পারি।
বসকস্টম লস এিং কলাড কিবডং ব্যাখ্যা রকত পারি।
উন্নয়ন ায ণক্রকম বিদুযকতর অিদান ব্যাখ্যা রকত পারি।
িাসা িাবিকত ব্যিহার উপকযাগী িতণনীর ব্যিহার প্রদিণন
রকত পারকি।
পরীক্ষার সাহাকে তবিৎ বিকেষর্ প্রদিণন রকত পারকি।




বিষয়িম্তু
(পাঠ ও পাকঠর বিকরানাম)
১২.৫ উন্নয়ন ায ণক্রকম িবক্তর ব্যিহার
১২.১.৪ িাবিকত তবিৎ িতণনীর ন িা িা
হাউস ওয়াবরং

প্রকয়াজনীয় ক্লাস
সংখ্যা
1

সি ণকমাট ক্লাস সংখ্যা=
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