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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রদত্ত ভিখনফে 
ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 
মন্তব্য  

প্রথম অধ্যোয় 

 

উন্নিি 

জীবনধোিো 

 খোদ্য উপোদোন ও আদি ি খোদ্য ভপিোভমড ব্যোখ্যো  িতি  পোিব। 

 খোদ্য সংিক্ষতেি প্রতয়োজনীয়িো বে িনো  িতি পোিব। 

 স্বোিয িক্ষোয় প্রোকৃভি  খোদ্য এবং ফোস্ট ফুতডি প্রিোব ভবতেষে 

 িতি পোিব। 

 ভিটোভমতনি উৎস এবং এি অিোবজভনি প্রভিভিয়ো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 খভনজ েবতেি উৎস এবং এি অিোবজভনি প্রভিভিয়ো ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

 পোভন ও আঁিযুক্ত খোবোতিি উপ োভিিো বে িনো  িতি পোিব। 

 বভড মোস ইনতডতেি প্রতয়োজনীয়িো বে িনো  িতি পোিব। 

 খোতদ্য িোসোয়ভন  পদোতথ িি ব্যবহোি এবং িোিীভি  প্রভিভিয়ো 

বেতি পোিব। 

 িিীতি িোমো  ও ড্রোগতসি ক্ষভি ি প্রভিভিয়ো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 এইডস  ী ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 িোিীভি  ভফটতনস বজোয় িোখোি ক ৌিে ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 ১.১, 1.3.1  খোদ্য ও পুভি , সুষম খোদ্য 

 ১.৪ খোদ্য সংিক্ষে  

 ১.৩.২ উন্নি জীবনযোপতনি জন্য খোদ্য ঊপোদোন 

বোছোই 

 ১.১.৪ খোদ্যপ্রোে বো ভিটোভমন 

 

 ১.১.৫ খভনজ পদোথ ি এবং পোভন 

 

 ১.১.৫, ১.১.৬ পোভন ও িোতফজ 

 ১.২ বভড মোস ইনতডে  

 ১.৪.২ খোদ্য দ্রব্য সংিক্ষতে িোসোয়ভন  পদোতথ িি 

ব্যবহোি   

 ১.৫.১, ১.৬ ধুমপোতনি ক্ষভি ি ভদ , ড্রোগ আসভক্ত 

 

 ১.৭ এইডস 

 ১.৮ স্বোিয িক্ষোয় িিীি িি িো ও ভবশ্রোম 

 

ভিিীয় অধ্যোয় 

জীবতনি জন্য 

পোভন 

 পোভনি ধম ি বে িনো  িতি পোিব। 

 পোভনি গঠন ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 পোভনি ভবভিন্ন উৎস বে িনো  িতি পোিব। 

 জেজ উভিদ ও জেজ প্রোেীি জন্য পোভনি প্রতয়োজনীয়িো এবং 

পোভনি মোনদন্ড ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 পভিতবি সংিক্ষতে পোভনি পুনিোবিিন ধোপসমূতহ পোভনি ভূভম ো 

ভবতেষে  িতি পোিব। 

 ২.১.১ পোভনি ধম ি    

 ২.১.১ পোভনি ধম ি 

 ২.১.২ পোভনি উৎস 

 ২.১.৩  জেজ উভিতদি জন্য পোভনি প্রতয়োজনীয়িো 

 

 ২.৩ পোভনি পুনিোবিিন ও পভিতবি সংিক্ষতে 

পোভনি প্রতয়োজনীয়িো 
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মন্তব্য  

 মোনসম্মি পোভনি প্রতয়োজনীয়িো বে িনো  িতি পোিব। 

 

 পোভনি ভবশুদ্ধ িে প্রভিয়ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 বোংেোতদতি পোভনি উৎতস দূষতেি  োিে ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 পোভনদূষতেি প্রিোব ভবতেষে  িতি পোিব। 

 

 বোংেোতদতি ভমঠো পোভনতি ববভি  উষ্ণিোি প্রিোব ভবতেষে  িতি 

পোিব। 

 পোভনদূষে প্রভিতিোতধি ক ৌিে ও নোগভিত ি দোভয়ত্ব বে িনো  িতি 

পোিব। 

 উন্নয়ন  োয িিতম পোভনি ভূভম ো ভবতেষে  িতি পোিব। 

 

 বোংেোতদতি পোভনি উৎতস হুমভ ি প্রিোব ভবতেষে  িতি পোিব। 

 পোভনি উৎস সংিক্ষতেি প্রতয়োজনীয়িো এবং ক ৌিে বে িনো  িতি 

পোিব। 

 ‘পোভন প্রোভি স ে নোগভিত ি কমৌভে  অভধ োি’- ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 পোভনপ্রবোতহি সব িজনীনিো এবং আন্তজিোভি  ভনয়মনীভি বে িনো 

 িতি পোিব। 

 

 ২.৩ পোভনি পুনিোবিিন ও পভিতবি সংিক্ষতে 

পোভনি প্রতয়োজনীয়িো 

 ২.৪ পোভন ভবশুদ্ধ িে 

 ২.৫ বোংেোতদতি পোভনি উৎস দূষতেি  োিে 

 ২.৫.১ উভিদ, প্রোভে ও মোনুতষি উপি পোভনদূষতেি 

প্রিোব 

 ২.৬ .১ ভমঠো পোভনতি ববভি  উষ্ণিোি প্রিোব 

 

 ২.৭ পোভনদূষে প্রভিতিোতধি ক ৌিে ও নোগভিত ি 

দোভয়ত্ব 

 ২.৭ পোভনদূষে প্রভিতিোতধি ক ৌিে ও নোগভিত ি 

দোভয়ত্ব 

 ২.৮ বোংেোতদতি পোভনি উৎতস হুমভ  

 ২.৭ পোভনদূষে প্রভিতিোতধি ক ৌিে ও নোগভিত ি 

দোভয়ত্ব 

  ২.৮ বোংেোতদতি পোভনি উৎতস হুমভ  

 

 ২.৯ পোভনপ্রবোতহি সব িজনীনিো এবং আন্তজিোভি  

ভনয়মনীভি 
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তৃিীয় অধ্যোয় 

 

হৃদযতেি যি 

 থো 

 িতক্তি উপোদোন এবং এতদি  োয িিম ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 িতক্তি গ্রুতপি ববভিিয ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 িতক্তি িোনোন্ততিি নীভি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 িক্ত গ্রহতে প্রতয়োজনীয় সি িিো অবেম্বন ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 িতক্ত ভবঘ্নিো/ভবশৃঙ্খেো সৃভিি  োিে এবং এি ফেোফে ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

 িিীতি িক্ত সঞ্চোেন  োয িিম ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 আদি ি িক্তিোপ, হোট িভবট, হোট িতিট এবং পোেসতিতটি মতধ্য সম্প ি 

ভবতেষে  িতি পোিব। 

 িক্তিোপজভনি িোিীভি  সমস্যো সৃভিি  োিে ও প্রভিতিোতধি 

ক ৌিে ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 িিীতি িক্ত সঞ্চোেতন ক োতেতস্টিতেি ভূভম ো ভবতেষে  িতি 

পোিব। 

 ক োতেতস্টিেত  প্রিযোভিি সীমোয় িোখোি প্রতয়োজনীয়িো ও উপোয় 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 িতক্ত সুগোতিি িোিসোম্যিোি  োিে, প্রভিতিোধ ও প্রভি োতি  

 িেীয় ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 হৃদযেত  িোতেো িোখোি উপোয় বে িনো  িতি পোিব। 

 ৩.১ িক্ত 

 ৩.২ িতক্তি গ্রুপ 

 ৩.২.৩  িতক্তি কশ্রেীভবিোতগি গুরুত্ব 

 ৩.২.৩  িতক্তি কশ্রেীভবিোতগি গুরুত্ব 

 ৩.২.২ Rh ফযোক্টি 

 

 ৩.৩ িক্ত সঞ্চোেন 

 ৩.৩.৩ হোট িভবট বো পোেসতিট গেেোি পদ্ধভি  

 ৩.৪ িক্তিোপ  

 ৩.৪.১ উচ্চ িক্তিোপ 

 

 ৩.৪.২ ক োতেতস্টিে  

 

 ৩.৪.২ ক োতেতস্টিে 

 

 ৩.৬ ডোয়োতবটিস, বহুমূত্র বো মধুতমহ কিোগ 

 

 ৩.৫ হ্রদযেত  িোে িোখোি উপোয় 

 

 

  

িতুথ ি অধ্যোয় 

 

নবজীবতনি 

সূিনো 

 বয়ঃসভি োে ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 বয়ঃসভি োতে িোিীভি  পভিবিিতনি  োিে ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 বয়ঃসভি োতেি মোনভস  ও আিিভে  পভিবিিতন ভনতজত  খোপ 

খোওয়োতনোি উপোয় বে িনো  িতি পোিব। 

 বয়ঃসভি োতে বদভহ  ও মোনভস  স্বোিযিক্ষোি ক ৌিে ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

 বয়ঃসভি োেীন ভববোতহ স্বোিযঝুঁভ  এবং এি প্রিোব ভবতেষে 

 ৪.১ বয়ঃসভি োে 

 ৪.১.২ বয়ঃসভি োে পভিবিিতনি  োিে 

 ৪.১.১ বয়ঃসভি োা্তেি পভিবিিনসমূহ 

 

 ৪.১.৩ বদভহ  স্বোিয ঠি  িোখো 

 ৪.১.৪  মোনভস  স্বোিয ঠি  িোখো 

 ৪.১.৫ বয়ঃসভি োেীন ভববোহ ও গিিধোিে 
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মন্তব্য  

 িতি পোিব। 

 কটস্টটিউব কবভবি ধোিেো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 ভেঙ্গ ভনধ িোিতেি ক ৌিে ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 জীবতনি উৎপভত্ত  এবং জীবজগতি ভববিিতনি ধোিেো ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

 পৃভথবীতি নতুন প্রজোভিি উৎপভত্তি ধোিেো  ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 ৪.১.৬ কটস্টটিউব কবভব  

 ৪.২ সন্তোতনি ভেঙ্গ ভনধ িোিে 

 ৪.৩ পৃভথবীতি জীবতনি উৎপভত্ত 

 ৪.৪ ভববিিন বো অভিব্যভক্তি উপতি ভবভিন্ন মিবোদ 

 

 ৪.৪.১ ল্যোমোত িি িত্ত্ব 

পঞ্চম অধ্যোয় 

 

কদখতি হতে 

আতেো িোই 

 দপ িতেি ব্যবহোি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 আতেোি প্রভিসিে ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 দৃভি  োয িিতম কিোতখি ভিয়ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 স্পি দি িতনি ভন টিম ভবন্দু ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 কেতেি ক্ষমিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 কিোতখি ত্রুটি সৃভিি  োিে ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 কেে ব্যবহোি  তি কিোতখি ত্রুটি সংতিোধতনি উপোয় বে িনো  িতি 

পোিব। 

 কিোখ িোতেো িোখোি উপোয় ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 কিোতখি ত্রুটি সৃভিি  োিে অনুসিোন  িতি পোিব। 

 কিোতখি প্রভি যত্ন কনব এবং অন্যতদতি সতিিন  িব। 

 ৫.১ আয়নো বো দপ িতেি ব্যবহোি 

 ৫.২ আতেোি প্রভিসিে 

 ৫.৪ কিোতখি ভিয়ো 

 ৫.৪.২ স্পিদৃভিি ন্যযনিম দূিত্ব 

 ৫.৩.১  কেতেি ক্ষমিো 

 ৫.৪.৩ কিোতখি ত্রুটি এবং িোি প্রভি োি 

 ৫.৪.৩ কিোতখি ত্রুটি এবং িোি প্রভি োি 

 

 ৫.৪.৪ কিোখ িোতেো িোখোি উপোয় 

 ৫.৪.৩ কিোতখি ত্রুটি এবং িোি প্রভি োি 

 ৫.৪.৪ কিোখ িোতেো িোখোি উপোয় 

 



অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রদত্ত ভিখনফে 
ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 
মন্তব্য  

ষষ্ঠ অধ্যোয়  

 

পভেমোি 

 প্রোকৃভি  ও কৃভত্রম পভেমোি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 পভেমোি িে প্রভিয়ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 প্রোকৃভি  ও কৃভত্রম িন্তু ও বতেি উৎস, ববভিিয এবং ব্যবহোি 

 িতি পোিব। 

 িন্তু হতি সুিো বিভিি প্রভিয়ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 ভবভিন্ন প্র োি সুিোি ববভিিয ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 িোবোি ও প্লোভস্টত ি কিৌি ও িোসোয়ভন  ধম ি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 পভিতবতিি িোিসোম্যহীনিো সৃভিতি িোবোি ও প্লভস্টত ি ভূভম ো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 িোপ প্রতয়োগ  তি ভবভিন্ন প্র োি সুিোি ববভিিয িনোক্ত  িতি 

পোিব। 

 পভিতবতিি িোিসোম্য িক্ষোয় িোবোি ও প্লোভস্টত ি ব্যবহোি ও 

সংিক্ষতে সতিিন হব। 

 ৬.১ পভেমোি 

 ৬.১.১ পভেমোি িে প্রভিয়ো  

 ৬.২ িন্তু বো সুিো  

 ৬.২.১ িন্তুি ববভিিয ও ব্যবহোি  

 ৬.২.২ িন্তু কথত  সুিো বিভি 

 ৬.২.১ িন্তুি ববভিিয ও ব্যবহোি  

 ৬.৩ িোবোি ও প্লোভস্ট  

 ৬.৩.৩ পভিতবতিি িোিসোম্যহীনিোয় িোবোি ও 

প্লোভস্ট  

 ৬.২.২  িন্তু কথত  সুিো বিভি 

 

 ৬.৩.৩ পভিতবতিি িোিসোম্যহীনিোয় িোবোি ও 

প্লোভস্ট  

 

সিম অধ্যোয় 

 

অম্ল, ক্ষোি  ও 

েবতেি ব্যবহোি 

 িভক্তিোেী ও দুব িে এভসতডি ববভিিয বে িনো  িতি পোিব। 

 প্রোিযভহ  জীবতন এভসতডি ব্যবহোি এবং সোবধোনিো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 এভসড অপব্যবহোতিি সোমোভজ  প্রিোব ভবতেষে  িতি পোিব। 

 

 ভনতদ িি  ব্যবহোি  তি ভবভিন্ন বস্তুি অম্লত্ব ও ক্ষোিত্ব ভিভিি 

 িতি পোিব (ভেটমোস, পূতব িি কশ্রভেতি বিভিকৃি ফুে, সবভজি 

ভনয িোতসি সোহোতে) 

 পো িেীতি এভসভডটিি  োিে এবং সঠি  খোদ্য ভনব িোিন ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

 পদোতথ িি pH এি মোন জোনোি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 ৭.১ িভক্তিোেী ও দূব িে এভসড 

 ৭.১.২ প্রোিযভহ  জীবতন এভসতডি ব্যবহোি 

এবং সোবধোনিো 

 ৭.১.৩ এভসতডি অপব্যবহোি, আইন োনুন ও 

সোমোভজ  প্রিোব  

 ৭.১.5 ভনতদ িি  ব্যবহোি  তি ভবভিন্ন বস্তুি 

অম্লত্ব ও ক্ষোি ত্ব িনোক্ত িে  

 

 ৭.১.৬ পো িেীতি এভসভডটিি  োিে ও সঠি  

খোদ্য ভনব িোিন  

 ৭.২ pH এি মোন জোনোি প্রতয়োজনীয়িো 

 

 



অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রদত্ত ভিখনফে 
ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 
মন্তব্য  

 ক্ষোিত ি িোসোয়ভন  ববভিিয ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 প্রোিযভহ   জীবতন ক্ষোতিি প্রতয়োজনীয়িো এবং ব্যবহোতিি 

সোবধোনিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 প্রিমতনি প্রতয়োজনীয়োিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 প্রোিযভহ  জীবতন প্রিমতনি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 

 

 েবতেি িোসোয়ভন  ববভিিয ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 প্রোিযভহ  জীবতন েবতেি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 পিীক্ষতেি মোধ্যতম ভবভিন্ন প্র োি েবে বিভি  িতি পোিব। 

(ধোতু+এভসড, ধোতুি অেোইড+এভসড) 

 

 ৭.৩.১ ক্ষোিত ি িোসোয়ভন  ববভিিয 

 ৭.৩.২ প্রোিযভহ  জীবতন ক্ষোতিি 

প্রতয়োজনীয়িো এবং ব্যবহোি  

 ৭.৩.৩ প্রিমন এবং এি প্রতয়োজনীয়িো 

 ৭.৩.৩ প্রিমন এবং এি প্রতয়োজনীয়িো 

 ৭.৩.২ প্রোিযভহ  জীবতন ক্ষোতিি 

প্রতয়োজনীয়িো এবং ব্যবহোি 

 ৭.৪.১ েবতেি িোসোয়ভন  ববভিিয   

 ৭.৪.২ েবতেি ব্যবহোি  

 ৭.৪.১ েবতেি িোসোয়ভন  ববভিিয 

 

  

নবম অধ্যোয় 

 

দুতয িোতগি সোতথ 

বসবোস 

 বোংেোতদি ও আন্তজিোভি  কপ্রক্ষোপতট জেবোয়ু পভিবিিতনি প্রিোব 

ভবতেষে  িতি পোিব। 

 পভিতবিগি সমস্যো সৃভিি  োিে ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 দুতয িোগ সৃভিি  োিে, প্রভিতিোধ, কমো োতবেোি ক ৌিে এবং 

িোৎক্ষভে   িেীয় ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 সুি জীবনযোপতন মোনসম্মি ও উন্নি পভিতবতিি গুরুত্ব ভবতেষে 

 িতি পোিব। 

 প্রকৃভি সংিক্ষেিীেিোি িোৎপয ি ভবতেষে  িতি পোিব। 

 প্রকৃভিি সংিক্ষেিীেিোি ভবভিন্ন ক ৌিে বে িনো  িতি পোিব। 

 ৯.১.১ বোংেোতদতিি কপ্রক্ষোপট 

 ৯.১.২ আন্তজিোভি  কপ্রক্ষোপট  

 ৯.২ পভিতবিগি সমস্যো 

 ৯.৩ দূতয িোগ সৃভিি  োিে , প্রভিতিোধ কমো োভবেোি 

ক ৌিে এবং িোৎক্ষভে   িেীয় 

 ৯.৪ মোনসম্মি ও উন্নি পভিতবতিি গুরুত্ব 

 

 ৯.৪.১ প্রকৃভি সংিক্ষেিীেিোি িোৎপয ি 

 ৯.৪.২ প্রকৃভিি সংিক্ষেিীেিোি ভবভিন্ন ক ৌিে 

 



অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রদত্ত ভিখনফে 
ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 
মন্তব্য  

িোদি অধ্যোয় 

 

প্রোিযভহ  

জীবতন িভিৎ 

 

 িভিৎ উপোংি ও যে প্রিীত ি সোহোতে প্র োি  িতি পোিব।  

 ব্যোটোভিি  োয িিম ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 বোসো-বোভিতি ব্যবহোি উপতযোগী বিিনীি ন িো প্রেয়ন  িতি 

পোিব। 

 িভিৎ ভবতেষে এবং িভিৎ প্রতেপন প্রভিয়ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 প্রোিযভহ  জীবতন িভিৎ ভবতেষে এবং িভিৎ প্রতেপতনি গুরুত্ব 

বে িনো  িতি পোিব। 

 ভ তেোওয়োট ও ভ তেোওয়োট-ঘন্টো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 ববদুযভি  ক্ষমিোি ভহসোব  িতি পোিব। 

 এনোভজি কসভিং বোতেি সুভবধো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 আইভপএস ও ইউভপএতসি  োয িিম ও ব্যবহোি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 ভসতস্টম েস এবং কেোডতিভডং ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 উন্নয়ন  োয িিতম ভবদুযতিি অবদোন ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 বোসো বোভিতি ব্যবহোি উপতযোগী বিিনীি ব্যবহোি প্রদি িন  িতি 

পোিতব। 

 পিীক্ষোি সোহোতে িভিৎ ভবতেষে প্রদি িন  িতি পোিতব। 

 

 ১২.১.১  িভিৎ বিিনীি প্রিী   

 ১২.১.২ ব্যটোভিি  োয িিম  

 ১২.১.৪ বোভিতি িভিৎ বিিনীি ন িো বো হোউস 

ওয়োভিং  

 ১২.২.২ প্রোিযভহ  জীবতন িভিৎ ভবতেষতেি গুরুত্ব  

 ১২.২.২ প্রোিযভহ  জীবতন িভিৎ ভবতেষতেি গুরুত্ব  

 

 ১২.৩ িভিৎ ক্ষমিো   

 ১২.৩ িভিৎ ক্ষমিো   

 ১২.৩ িভিৎ ক্ষমিো   

 ১২.৪.১ আইভপএস এবং ইউভপএস  

 

 ১২.৪.২ িভিতিি ভসতস্টম েস  

 ১২.৫ উন্নয়ন  োয িিতম িভক্তি ব্যবহোি  

 ১২.১.৪ বোভিতি িভিৎ বিিনীি ন িো বো হোউস 

ওয়োভিং  

 ১২.২.২ প্রোিযভহ  জীবতন িভিৎ ভবতেষতেি গুরুত্ব  
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ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২১ সালের এসএসভস পিীক্ষোি 

পুনভব িন্যোসকৃত পোঠ্যসূভি 

 

 

ভবষয়: ভিসোবভবজ্ঞোন 
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ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২১ সালের এসএসভস পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃত পোঠ্যসূভি 

ভবষয়: ভিসোবভবজ্ঞোন 

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়ি 

ভিতিোনোম 

পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফল ভবষয়বস্তু মন্তব্য 

প্রথম অধ্যোয়: 

ভিসোবভবজ্ঞোন 

পভিভিভি 

 হিসোবভবজ্ঞোতনি ধোিণো বণ িনো  িতি পোিব। 

 ভিসোবভবজ্ঞোতনি উতেশ্য বণ িনো  িতি পোিব। 

 ভিসোবভবজ্ঞোতনি প্রতয়োজনীয়িো ও গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 ভিসোবভবজ্ঞোতনি উৎপভি ও ক্রমভব োি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 ভিসোব িতেি ব্যবিোি োিীতরি িনো্ত   িতি পোিব। 

 মূল্যতবোধ ও জবোবভরভিিো সৃভিতি ভিসোবভবজ্ঞোতনি ভূভম ো ভবতেষণ 

 িতি পোিব। 

 সমোজ ও পভিতবতিি সোতথ ভিসোবব্যবিোি সম্প ি বণ িনো  িতি পোিব। 

 দরনভিন, ব্যভ্ত গি, পোভিবোভি  ও প্রোভিষ্ঠোভন   ম িকালের ভিসোব 

িোিতি আগ্রিী িব। 
 

 হিসোবভবজ্ঞোতনি ধোিণো। 

 ভিসোবভবজ্ঞোতনি উতেশ্য ও প্রতয়োজনীয়িো। 

 ভিসোবভবজ্ঞোতনি উৎপভি ও ক্রমভব োি। 

 ভিসোব িতেি ব্যবিোি োিী। 

 সমোজ ও পভিতবতিি সোতথ ভিসোবব্যবিোি সম্প ি। 

 মূল্যতবোধ সৃভিতি ও জবোবভরভি প্রভক্রয়োয় ভিসোবভবজ্ঞোতনি 

ভূভম ো। 

 জবোবভরভিিোয় ভিসোবভবজ্ঞোন। 

সম্পূণ ি অধ্যোয় 

ভিিীয় অধ্যোয়: 

কলনতরন 

 কলনতরতনি ধোিণো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 কলনতরতনি প্রকৃভি িনো্ত   িতি পোিব। 

 ভিসোব সমী িণ ভবতেষণ  িতি পোিব। 

 ভিসোব সমী িতণ ব্যবসোভয়  কলনতরতনি প্রিোব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 ব্যবসোয় প্রভিষ্ঠোতনি কলনতরতনি উৎস রভললোভর িোভল ো দিভি  তি 

বণ িনো  িতি পোিব। 

 কলনতরতনি সমথ িতন প্রতয়োজনীয় রভললোভর যথোযথিোতব প্রস্তুি  িতি 

পোিব। 

 

 কলনতরতনি ধোিণো। 

 কলনতরতনি প্রকৃভি বো দবভিিয। 

 কলনতরন ভিভিি িণ। 

 ভিসোব সমী িণ। 

 ব্যবসোভয়  কলনতরতনি উৎস এবং এিদ্সংক্রোন্ত রভললপত্রোভর। 

সম্পূণ ি অধ্যোয় 

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়ি 

ভিতিোনোম 

পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফল ভবষয়বস্তু মন্তব্য 

তৃিীয় অধ্যোয় :  কলনতরতনি দিি স্বত্বো নীভি ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  দুিিফো রোভিলো পদ্ধভিি ধোিণো সম্পূণ ি অধ্যোয় 
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দুিিফো রোভিলো 

পদ্ধহত 

 দুিিফো রোভিলো পদ্ধভিি ধোিণো ও দবভিিয বণ িনো  িতি পোিব। 

 দুিিফো রোভিলো পদ্ধভিি সুভবধোসমূি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 কলনতরতন জভিি দুটি পক্ষ অথ িোৎ কডভবট ও কক্রভডট পক্ষ 

িনো্ত /ভিভিি  িতি পোিব। 

 ভিসোবিতক্রি ভবভিন্ন ধোপ ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 কলনতরতনি জন্য উপযু্ত  ভিসোতবি বই ভিভিি  িতি পোিব। 

 এ িিফো রোভিলোি ধোিণো ভনতয় ব্যবসোতয়ি মুনোফো ভনণ িয়  িতি 

পোিব। 

 দুিিফো রোভিলো ভিসোব পদ্ধভিি মূলনীভি বো দবভিিয 

 দুিিফো রোভিলো পদ্ধভিি সুভবধোসমূি 

 কডভবট কক্রভডট ভনণ িতয়ি ভনয়মোবভল 

 দুিিফো রোভিলো পদ্ধভিতি িভক্ষি ভিসোতবি বই 

 ভিসোব িক্র 

 ভিসোতবি ধোিোবোভি িো িক্ষো পদ্ধভি 

 এ িিফো রোভিলো পদ্ধভি 

িতুথ ি অধ্যোয়:  

মূলধন ও মুনোফো 

জোিীয় কলনতরন 

 মূলধন ও মুনোফো জোিীয় কলনতরতনি ধোিণো বণ িনো  িতি পোিব। 

 মূলধন ও মুনোফো জোিীয় কলনতরতনি পোথ ি য ভনরূপণ  িতি পোিব। 

 মূলধন ও মুনোফো জোিীয় কলনতরতনি পোথ ি য িতণি প্রতয়োজনীয়িো 

বুঝতি পোিব। 

 লোি-ক্ষভি পভিমোপ এবং আভথ ি  ভববিণী প্রস্তুি োতল মূলধন ও 

মুনোফো জোিীয় কলনতরনসমূি যথোযথিোতব প্রতয়োগ  িতি পোিব। 

 মূলধন ও মুনোফো জোিীয় কলনতরতনি ধোিণো। 

 মূলধন জোিীয় প্রোভি ও আয়। 

 মূলধন জোিীয় ব্যয়। 

 মুনোফো জোিীয় প্রোভি ও আয়। 

 মুনোফো জোিীয় প্ররোন/ব্যয়। 

 মূলধন ও মুনোফো জোিীয় কলনতরন পোথ ি য িতণি 

প্রতয়োজনীয়িো। 

 মূলধন ও মুনোফো জোিীয় কলনতরতনি প্রিোব। 

 ভবলভিি মুনোফো জোিীয় ব্যয়। 

 মূলধন ও মুনোফো জোিীয় ভিসোতবি িোভল ো। 

সম্পূণ ি অধ্যোয় 

ষষ্ঠ অধ্যোয়: 

জোতবরো 

 প্রোিভি  ভলিন ভিতসতব জোতবরোি ধোিণো ও গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 জোতবরোি কেভণভবিোগ  িতি পোিব। 

 কলনতরতনি সোধোিণ জোতবরো রোভিলো প্ররোন  িতি পোিব। 

 িোলোতনি ভিভিতি ক্রয় ও ভবক্রয় জোতবরো, কডভবট কনোতটি ভিভিতি ক্রয় 

কফিি জোতবরো এবং কক্রভডট কনোতটি ভিভিতি ভবক্রয় কফিি জোতবরো 

প্রস্তুি  িতি পোিব। 

  

 জোতবরোি ধোিণো 

 জোতবরোি গুরুত্ব 

 জোতবরোি কেভণভবিোগ 

 সোধোিণ জোতবরো রোভিলো প্ররোতন ভবতবিয ভবষয় 

 বোট্টো ও বোট্টোি প্র োিতির 

সম্পূণ ি অধ্যোয় 

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়ি 

ভিতিোনোম 

পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফল ভবষয়বস্তু মন্তব্য 

সিম অধ্যোয়:  পো ো বই ভিতসতব িভিয়োতনি ধোিণো ও গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  িভিয়োতনি ধোিণো ও দবভিিয সম্পূণ ি অধ্যোয় 
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িভিয়োন  িভিয়োতনি কেভণভবিোগ  িতি পোিব। 

 জোতবরো ও িভিয়োতনি পোথ ি য ভনরূপণ  িতি পোিব। 

 ‘T’ ও ‘িলমোন কজি’ ছত  ভিসোব প্রস্তুি  তি ভিসোতবি কজি ভনণ িয় 

 িতি পোিব। 

 ভবভিন্ন ধিতনি িভিয়োতনি কডভবট ও কক্রভডট কজতিি িোৎপয ি ভবতেষণ 

 িতি পোিব। 

 িভিয়োতনি গুরুত্ব 

 জোতবরো ও িভিয়োতনি পোথ ি য 

 িভিয়োনভু্ত  িণ বো কপোভটং 

 ভিসোতবি কজি টোনো বো ব্যোতলভসং 

 সোধোিণ জোতবরো িতি িভিয়োন প্রস্তুি িণ 

 সোধোিণ িভিয়োন 

 সি োিী িভিয়োন 

 ভবতিষ জোতবরো ও সংভেি িভিয়োন প্রস্তুি  

 ভবক্রয় জোতবরো ও সংভেি িভিয়োন 

 ক্রয় কফিি জোতবরো ও সংভেি িভিয়োন 

 ভবক্রয় কফিি জোতবরো ও সংভেি িভিয়োন 

 িভিয়োন উিৃি িোিো গোভণভি  শুদ্ধিো যোিোই 

অিম অধ্যোয়: 

নগরোন বই 

 নগর প্রোভি জোতবরো ও নগর প্ররোন জোতবরো প্রস্তুি  িতি পোিব। 

 নগর বোট্টো ভলভপবদ্ধ  িতি পোিব।  

 নগর প্রোভি জোতবরো  

 নগর প্ররোন জোতবরো 

আংভি  

অধ্যোয় 

নবম  অধ্যোয়: 

কিওয়োভমল 

 ভিসোতবি উিৃি ভরতয় যথোযথ ছত  কিওয়োভমল প্রস্তুি  তি ভিসোতবি 

গোভণভি  ভনভু িিিো পিীক্ষো  িতি পোিব। 

 ভিসোব ভলিতনি ভুলগুতলোি মতধ্য ক োন ভুলগুতলো কিওয়োভমতলি গিভমল 

ঘটোতব এবং ক োন ভুলগুতলো গিভমল ঘটোতব নো, িো িনো্ত   িতি 

পোিব। 

 অভনভিি ভিসোতবি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 অভনভিি ভিসোব খুতল সোমভয় িোতব কিওয়োভমতলি উিয় ভর  

কমলোতি পোিব। 

 কিওয়োভমতলি ধোিণো 

 উতেশ্য 

 কিওয়োভমতল নমুনো ছ  

 কিওয়োভমল প্রস্তুি প্রণোভল 

 কিওয়োভমল প্রস্তুি িতণ ভবতবিয ভবষয়সমূি 

 িভিয়োতনি কডভবট উিৃি ও কক্রভডট উিৃি কিওয়োভমতলি অন্তিভুভ্ত  

 িতণি মোধ্যতম কিওয়োভমল প্রস্তুি িণ 

 কিওয়োভমতল কয সমস্ত ভুল ধিো পতি 

 কিওয়োভমতল কয সমস্ত ভুল ধিো পতি নো 

 পভিতিতষ বলো যোয় উভিভিি িোি ধিতনি ভুল থো ো সতেও 

কিওয়োভমল ভমতল যোতব ভ ন্তু কিওয়োভমতল ভুল কথত  যোতব। 

 অশুদ্ধ কিওয়োভমল শুদ্ধ  িোি উপোয় 

 অভনভিি ভিসোব  

সম্পূণ ি অধ্যোয় 

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়ি 

ভিতিোনোম 

পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফল ভবষয়বস্তু মন্তব্য 
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রিম অধ্যোয়:  

আভথ ি  ভববিণী 

 মূলধন ও মুনোফো জোিীয় কলনতরতনি পোথ ি য এবং আভথ ি  ভববিণী 

প্রস্তুি িতণ এই পোথ িত যি প্রতয়োগ  িতি পোিব। 

 ভবির আয় ভববিণী প্রস্তুি  িতি পোিব এবং িো কথত  লোি-ক্ষভি 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 আভথ ি  অবিোি ভববিণী প্রস্তুি  িতি পোিব এবং এ কথত  িোয়ী ও 

িলভি সম্পর এবং রীঘ িতময়োভর ও িলভি রোতয়ি মতধ্য পোথ ি য  িতি 

পোিব। 

 নগর ও পণ্য উতিোলন, নতুন মূলধন, ভনট লোি/ক্ষভি  ীিোতব মূলধন 

ভিসোতব পভিবিিন আতন িো বুঝতি পোিব। 

 কুঋণ এবং সতিিজন  কুঋণ সভিভিি প্রতয়োজনীয়িো উপলভি  তি 

ভিসোবভূ্ত   িতি পোিব। 

 সম্পরসমূতিি অবিতয়ি অথ ি, উতেশ্য ও প্রতয়োজনীয়িো বুতঝ এি 

ভিসোব িোিতি পোিব এবং আভথ ি  ভববিণীতি এি প্রতয়োগ করিোতি 

পোিব। 

 ব্যবসোতয়ি আভথ ি  অবিোি মূল্যোয়তনি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব এবং মূল্যোয়তনি জন্য ভিসোবসংক্রোন্ত অনুপোতিি অথ ি বুঝতি 

পোিব। 

 ভিসোবসংক্রোন্ত অনুপোি কযমন ভবক্রতয়ি সোতথ ভনট মুনোফোি িোি, 

মূলধতনি সোতথ ভনট মুনোফোি িোি এবং িলভি সম্পর এবং িলভি 

রোতয়ি অনুপোি ভনণ িয় ও ভবতেষণ  িতি পোিব। 

 ভবির আয় ভববিণী এবং দুই বছতিি গুরুত্বপূণ ি ভিসোতবি অঙ্কগুতলো 

পোিোপোভি কিতি তুলনো  িতি পোিব এবং আভথ ি  অবিোি পভিবিিন 

বুঝতি পোিব। 

 

 আভথ ি  ভববিণী 

 ভবির আয় ভববিণী 

 ভবির আয় ভববিণীি উতেশ্য 

 ভবির আয় ভববিণী প্রস্তুি(তসবো প্ররোন োিী ব্যবসোয়) 

 ভবির আয় ভববিণী প্রস্তুি( পণ্য ক্রয়-ভবক্রয় োিী ব্যবসোয়) 

 আভথ ি  অবিোি ভববিণী 

 আভথ ি  অবিোি ভববিণীি প্রস্তুি প্রণোভল 

 সম্পর ও রোতয়ি কেভণভবিোতগি প্রতয়োজনীয়িো 

 আভথ ি  ভববিণী প্রস্তুি িতণ ভিসোবভবজ্ঞোতনি নীভিমোলোি 

প্রতয়োগ 

 আভথ ি  ভববিণী প্রস্তুি িতণ ভবতবিয সমন্বয়সমূি 

 ব্যবসোতয়ি আভথ ি  অবিোি মূল্যোয়ন 

 মুনোফোি িোি 

 িলভি রোয় পভিতিোধ ক্ষমিো 

 

সম্পূণ ি অধ্যোয় 

 

হি. দ্র: স্বল্প সমতয়ি মতধ্য যোতি ভিক্ষোথীিো হিখনফে অর্জলনর মাধ্যলম পিীক্ষোি জন্য প্রস্তুভি ভনতি পোতি কস ভবতবিনোয় কমোট ১২টি অধ্যোয় কথত  ৮ টি অধ্যোয় সম্পূণ ি এবং ১টি অধ্যোতয়ি 

আংভি  ভবষয়বস্তু অন্তভূ ি্ত   িোি সুপোভিি  িো িতলো।  

 

 



 

‘ক োভিড-১৯’ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি 

পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি 

 

 

                                        

ভবষয়: কৃভষভিক্ষো 

 

 

  



 ‘ক োভিড-১৯’ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি  

ভবষয়: কৃভষভিক্ষো 

অধ্যোয় ও 

ভিতিোনোম  
পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে  ভবষয়বস্তু মন্তব্য 

প্রথম অধ্যোয়: 

কৃভষ প্রযুভি 

 

1. মোটি ও পভিতবতিি ববভিষ্ট্য অনুযোয়ী ফসে ভনব িোিন  িতি পোিব।  

2. ধোপ উতিিপূব ি  জভম প্রস্তুভিি পদ্ধভি বর্ িনো  িতি পোিব।  

3. জভম প্রস্তুভিি প্রতয়োজনীয়িো ভবতেষর্  িতি পোিব।  

4. ভূভমক্ষয়, ভূভমক্ষতয়ি  োির্ এবং প্র োিতিদ ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

5. ভূভমক্ষতয়ি ক্ষভি োি  ভদ গুতেো বর্ িনো  িতি পোিব।  

6. ভূভমক্ষয় কিোতধি  োয ি িী উপোয়সমূহ ভবতেষর্  িতি পোিব।  

7. বীজ সংিক্ষতর্ি পদ্ধভিগুতেো বর্ িনো  িতি পোিব।  

8. বীজ সংিক্ষতর্ি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

9. িস্যবীজ সংিক্ষর্  িি পোিব।  

10. মোছ ও পশুপোভিি িোদ্য সংিক্ষতর্ি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

11. মোছ ও পশুপোভিি িোদ্য সংিক্ষতর্ি ধোপগুতেো বর্ িনো  িতি পোিব।  

12. সম্পূি  িোদ্য সম্পত ি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

13. মোতছি ও পশুপোভিি সম্পূি  িোদ্য িোভে ো বিভি  িতি পোিব।  

14. মোছ ও পশুপোভিি সম্পূি  িোতদ্যি প্রতয়োগ পদ্ধভি বর্ িনো  িতি পোিব।  

15. মোছ ও পশুপোভিি দ্রুি বৃভদ্ধ ও পভিপুভষ্ট্ি জন্য সম্পূি  িোতদ্যি 

প্রতয়োজনীয়িো ভবতেষর্  িতি পোিব।  

 

 ফসে ভনব িোিন 

 ফসে উৎপোদতনি জন্য জভম প্রস্তুভি 

 ভূভমক্ষয় ও ক্ষয়তিোধ 

 বীজ সংিক্ষর্ 

 িোদ্য সংিক্ষর্ 

  সম্পূি  িোদ্য 

o মোছ 
o পশু 

 সম্পূি  িোদ্য  প্রতয়োগ পদ্ধভি   

o মোছ  
o পশু 

 

 

 

ভিিীয় অধ্যোয়: 

কৃভষ উপ ির্ 

 

1. ফসে বীজ ও বংিভবস্তোি  উপ ির্ ও ধোপগুতেো সম্পত ি বর্ িনো  িতি 

পোিব।  

2. ফসে বীজ ও বংিভবস্তোি  উপ িতর্ি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

3. মোতছি পুকুতিি স্বরূপ ও পুকুি প্রস্তুভিি ধোপগুতেো বর্ িনো  িতি পোিব।  

4. মোতছি পুকুি প্রস্তুভিি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

5. পুকুতিি ভবভিন্ন স্ততিি বর্ িনো ও বোস্তুসংিোন ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

6. িোয়ী, কমৌসুমী ও আঁতুড় পুকুি বর্ িনো এবং প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব।  

 

 ফসে বীজ ও বংিভবস্তোি  উপ ির্ 

 মোতছি পুকুি  

 মোছ িোতষি জন্য পুকুি িনন এবং 

প্রস্তুি ির্ 

o পুকুতিি ভবভিন্ন স্তি 
o িোয়ী, কমৌসুমী ও আঁতুড় পুকুি 

 মোতছি অিয়োশ্রম  

 



অধ্যোয় ও 

ভিতিোনোম  
পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে  ভবষয়বস্তু মন্তব্য 

7. মোতছি অিয়োশ্রতমি গুরুত্ব সম্পত ি ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

8. মোতছি আবোসিে িক্ষোয় মৎস্য সংিক্ষর্ আইতনি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব।  

9. গৃহপোভেি পোভিি আবোসন স্বরূপ ও আবোসন বিভিি ধোপগুতেো বর্ িনো 

 িতি পোিব।  

10. গৃহপোভেি পোভিি আবোসন বিভিি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

11. গৃহপোভেি পোভিি িোদ্য এবং িোতদ্যি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

12. গবোভদপশুি িোদ্য ও িোদ্য বিভিি পদ্ধভি বর্ িনো  িতি পোিব।  

13. গবোভদপশুি িোতদ্যি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

 মৎস্য সংিক্ষর্ আইন 

 গৃহপোভেি পোভিি আবোসন 

o হাঁস, মুিভগ  

 গৃহপোভেি পোভিি িোদ্য 

o হাঁস, মুিভগ  

 গবোভদপশুি িোদ্য  

o আঁি জোিীয়  িোদ্য 

o কহ ও সোইতেজ  

তৃিীয় অধ্যোয়: 

কৃভষ ও জেবোয়ু 

 

1. ভবরূপ আবহোওয়ো - সভহষ্ণু ফসতেি জোতিি ববভিষ্ঠ্য বর্ িনো  িতি পোিব।  

2. ভবরূপ আবহোওয়ো - সভহষ্ণু ফসতেি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

3. কৃভষ কক্ষতেি (ফসে, মৎস্য ও পশুপোভি) উপি জেবোয়ু পভিবিিতনি 

প্রিোব বর্ িনো  িতি পোিব।  

4. কৃভষ কক্ষতে জেবোয়ু পভিবিিতনি প্রিোব মূল্যোয়ন  িতি পোিব।  

5. জেবোয়ু পভিবিিতনি কপ্রক্ষোপতে ফসে, মৎস্য ও পশুপোভিি অভিতযোজন 

ক ৌিে বর্ িনো  িতি পোিব। 

6. জেবোয়ু পভিবিিতনি কপ্রক্ষোপতে ফসে, মৎস্য ও পশুপোভিি অভিতযোজতনি 

উপতযোভগিো মূল্যোয়ন  িতি পোিব।  

 

 ভবরূপ আবহোওয়ো (বিিয, িিো, েবর্োিিো, 

বন্যো ও জেোবদ্ধিো) সভহষ্ণু ফসে ও 

ফসতেি জোি 

 জেবোয়ু পভিবিিন ও কৃভষ কক্ষতে প্রিোব: 

ফসে, মৎস্য ও পশুপোভি 

 জেবোয়ু পভিবিিতনি কপ্রক্ষোপতে (ফসে, 

মৎস্য ও পশুপোভিি) অভিতযোজন 

 েোত ৌিে  

 মৎস্য কক্ষতেি উপি জেবোয়ু পভিবর্রিিতনি 

প্রিোব 

 জেবোয়ু পভিবিিতনি কপ্রক্ষোপতে মৎস্যতক্ষতে 

অভিতযোজন  েোত ৌিে 

 জেবোয়ু পভিবিিতন পশুপোভিি উপি প্রিোব  

 জেবোয়ু পভিবিিতনি কপ্রক্ষোপতে পশুপোভিি 

অভিতযোজন  েোত ৌিে 

 

িতুথ ি অধ্যোয়: 

কৃভষজ উৎপোদন 

1. িোষ উপতযোগী ভবভিন্ন জোতিি ফসতেি নোম, ফসতেি উৎপোদন পদ্ধভি, 

কিোগ বোেোই ব্যবিোপনো ও ফসতেি অথ িননভি  গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব।  

 ফসে িোষ পদ্ধভি  

o ধোন(আউি, আমন, কিোতিো) 

o পোে 

 



অধ্যোয় ও 

ভিতিোনোম  
পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে  ভবষয়বস্তু মন্তব্য 

2. িো সবভজ িোষ পদ্ধভি, কিোগ বোেোই ও দমন পদ্ধভি এবং িো সবভজ 

িোতষি অথ িননভি  গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

3. ভবভিন্ন প্র োি ফুে-ফেিোষ পদ্ধভি, কিোগ বোেোই ও দমন পদ্ধভি এবং 

ফুে-ফে িোতষি অথ িননভি  গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

4. মোছ পোেন পদ্ধভি, মোতছি কিোগ িনোি ির্ ও ব্যবিোপনো এবং মোছ 

িোতষি অথ িননভি  গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

5. গৃহপোভেি পশুপোভিি আবোসন ও পোেন পদ্ধভি, কিোগ িনোি ির্ ও 

ব্যবিোপনো, পভিিয িো এবং গৃহপোভেি পশুপোভি পোেতনি প্রতয়োজনীয়িো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

6. সমভিি িোষ সম্পত ি ব্যোখ্যো এবং ভবভিন্ন প্র োি সমভিি িোষ পদ্ধভি 

সম্পত ি বর্ িনো  িতি পোিব। 

7. সমভিি িোষ পদ্ধভিতি মোতছি স্বোিয ব্যবিোপনো সম্পত ি বর্ িনো  িতি 

পোিব এবং সমভিি িোষ পদ্ধভিি ব্যবিো ভবতেষর্  িতি পোিব।  

8. ভিতে ব্যবহৃি হয় এরূপ কৃভষজ দ্রব্যোভদি ববভিষ্ট্য, ব্যবহোি এবং 

ব্যবহোতিি গুরুত্ব বর্ িনো  িতি পোিব।  

9. ঔষভধ উভিদ িনোি ির্ এবং ঔষভধ উভিতদি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব।  

o সভিষো 
o মোস োেোই 
o িো সবভজ িোষ পদ্ধভি  

o পোেং, পু ুঁই, কুমড়ো, ভিম, কবগুন 

 ফুে-ফে িোষ পদ্ধভি  

o কগোেোপ, কবভে,  েো ও আনোিস 

 মোছ িোষ পদ্ধভি  

o ভিং, মোগুি, কেংিো/গুেিো, পোবদো 

 সমভিি মোছ িোষ পদ্ধভি  

 গৃহপোভেি পশুপোভি পোেন পদ্ধভি  

o গোিী, বোছুি, কিড়ো, হাঁস 

 সমভিি িোষ পদ্ধভি  

o মোছ, হাঁস, মুিভগ, ধোন কক্ষতি মোছ 

 ভিতেি  াঁিোমোে: কৃভষজ দ্রব্যোভদ 

 ঔষভধ উভিদ ও এি ব্যবহোি 
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welq: Pviæ I KviæKjv 

  



 

ev`K…Z Aa¨vq: wØZxq (†`k-we‡`‡ki D‡jøL‡hvM¨ wkíx I wkíKg©) I Z…Zxq (evOvwj †jvKRxe‡b Pviæ I KviæKjv)| 

 

lô, mßg I Aóg †kÖwY‡Z Pviæ I KviæKjv wel‡qi wkÿv_x©iv avivevwnKfv‡e wkíKjvi BwZnvm, †`k-we‡`‡ki wkíx I Zuv‡`i wkíKg©, Pviæ I KviæKjv, †jvKwkí BZ¨vw` 

wel‡q mg¨K aviYv jvf K‡i‡Q|  

 lô †kÖwYi wØZxq, mßg †kÖwYi wØZxq, Aóg †kÖwYi Z…Zxq Aa¨v‡q Ô†`k-we‡`‡ki wkíx I Zuv‡`i wkíKg©Õ m¤ú‡K© ms‡ÿ‡c aviYv †`Iqv Av‡Q| 

 lô †kÖwYi Z…Zxq, mßg †kÖwYi Z…Zxq, Aóg †kÖwYi PZz_© Ges beg-`kg †kÖwYi cÖ_g Aa¨v‡qi 10 I 11 Aby‡”Q‡` ÔevOvwj †jvKRxe‡b Pviæ I KviæKjvÕ m¤ú‡K© 

ms‡ÿ‡c eY©bv i‡q‡Q|  

D³ welqwU we‡ePbvq †i‡L eZ©gvb †KvwfW-19 cwiw ’̄wZi Awbevh© ev¯ÍeZvq beg-`kg †kÖwYi Pviæ I KviæKjv cvV¨eB‡qi wØZxq I Z…Zxq Aa¨vq `ywU ev` w`‡q cvV¨m~wP 

mxwgZ/cybwe©b¨v‡mi mycvwik Kiv n‡q‡Q|  

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP‡Z cÖ Í̄vweZ Aa¨vq¸‡jvi wkLbd‡ji m‡½ D”Pgva¨wg‡Ki Pviæ I KviæKjv wel‡qi AvšÍm¤úK© I avivevwnKZv i‡q‡Q| A_©¨vr cieZ©x D”Pgva¨wgK 

†kÖwYi Pviæ I KviæKjv welqwU wkL‡bi †ÿ‡Î cÖ Í̄vweZ cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP wfwË wn‡m‡e KvR Ki‡e| 

 

 

 

  



Ô†KvwfW-19Õ 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 cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

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

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

 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| 

 wkíKjv 

 wkíKjvi †kÖwYwefvM 

 wkíKjv PP©vi ¸iæZ¡ 

 wkíKjvi ¸iæZ¡c~Y© Ask: 

wPÎKjv I KviæKjv 

 

 

PZz_©: AuvK‡Z n‡j 

Rvb‡Z n‡e 

 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| 

 Qwe AuvKvi wbqg 

 Qwe AuvKvi DcKiY 

 Qwe AuvKvi wewfbœ gva¨g 

cÂg: e¨envwiK 

wkíKjv 

 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| 

 eY©gvjv I nv‡Zi †jLv 

(UvB‡cvMÖvdx I K¨vwjMÖvdx) 

 bKkv ev wWRvBb 

 MÖvwdK wWRvBb 

 

 d¨vkb wWRvBb 

 

 

 

 M„n Af¨šÍixY mvR-m¾v 

 



 

lô: ev¯Íe I ¯§„wZ †_‡K 

Abykxjb 

 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| 

 w÷j jvBd I wkíKjv 

(RoRxeb) 

 gvbyl I wewfbœ cÖvYxi Qwe 

AuvKvi Abykxjb 

 cÖK…wZ †_‡K Abykxjb 

 ¯§„wZ †_‡K Abykxjb 

 †gvRvBK †cBw›Us/†`IqvjwPÎ 

ev gy¨ivj 

mßg: KviæKjv  euvk w`‡q wewfbœ wkíKg© ˆZwi Ki‡Z cvi‡e| †hgb- cyZzj, 

dzj`vwb, QvB`vwb, Kjg`vwb BZ¨vw`| euv‡ki Pvjb, Szwo, LvjB, 

euv‡ki PvUvB BZ¨vw` ˆZwi Ki‡Z cvi‡e| 

 †e‡Zi mvaviY cvwU I bKwk cvwU ˆZwi Ki‡Z cvi‡e| 

 †QvU †QvU LvjB, Szwo ˆZwi K‡i Ni mvRv‡Z cvi‡e| 

 

 i‡Oi bvg¸‡jv Rvb‡e| 

 Kvco‡K isKiY I Qvcvi Rb¨ Dc‡hvMx K‡i ˆZwi Ki‡Z cvi‡e| 

 Kvco is Kivi c×wZ eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

 eøK ˆZwi Ki‡Z cvi‡e, eøK w`‡q Kvc‡o Qvc w`‡Z cvi‡e| 

 UvBWvB c×wZ‡Z Kvco Qvcvi KvR Ki‡Z cvi‡e| 

 †gvg evwUK c×wZ‡Z Kvco Qvc‡Z cvi‡e| 

 KvV †K‡U wewfbœ wkíKg© ˆZwi Ki‡Z cvi‡e| 

 fvOv nuvwo-cvwZj w`‡q wewfbœiKg wkíKg© ˆZwi Ki‡Z cvi‡e| 

 †djbv Zvi w`‡q wkíKg© ˆZwi Ki‡Z cvi‡e| 

 GB wkíKg© w`‡q wb‡Ri Ni mvRv‡Z cvi‡e| 

 gvwUi ø̄¨ve w`‡q wkíKg© (†Uiv‡KvUv) ˆZwi Ki‡Z cvi‡e 

 euvk I †e‡Zi KvR  

 

 

 

 g~Z©v I †e‡Zi KvR 

 

 

 UvB I WvB (evwUK, Kvco 

Qvcv, eøK) 

 

 

 

 

 

 KvV †Lv`vB wkí 

 

 †djbv wRwbm w`‡q wkíKg© 

 

 

 †Uiv‡KvUv 
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welq: evsjv cÖ_gcÎ 

  



 

 

 

Aa¨vq  I  

wk‡ivbvg 
wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 
gšÍe¨ 

1.M`¨ (Mí) 11.5 we‡kl Pvwn`v m¤úbœ gvby‡li cÖwZ ms‡e`bkxj nIqvi ¸iæZ¡ e¨³ Ki‡Z cvi‡e| myfv 

iex›`ªbv_ VvKzi 

 

2.M`¨ (Mí) 9.2 RvwZ, ag©, eY©, †MvÎ wbwe©‡k‡l mKj gvby‡li cÖwZ ggZv I cÖxwZi g‡bvfve cÖ`k©‡bi ¸iæZ¡ 

e¨³ Ki‡Z cvi‡e| 

AfvMxi ¯^M© 

kirP› ª̀ P‡Ævcva¨vq 

 

3.M`¨ (cÖeÜ) 10.1 evsjv ms¯‹…wZ I †jvKms¯‹…wZi cwiPq w`‡Z cvi‡e| cwjømvwnZ¨ 

gyn¤§` knx ỳjøvn 

 

4.M`¨ (Mí) 5.5 †QvUMí c‡o Zvi welqe ‘̄, e³e¨ I PwiÎ we‡kølY Ki‡Z cvi‡e| Avg AvuwUi †fucy 

wef‚wZf‚lY e‡›`¨vcva¨vq 

 

5.M`¨ (cÖeÜ) 7.1 b¨vq, mZZv, †mŠRb¨, m`vPvi BZ¨vw` ˆbwZK g~j¨‡ev‡ai cwiPq w`‡Z cvi‡e| gvbyl gyn¤§` (m:) 

†gvnv¤§` Iqv‡R` Avjx 

 

6.M`¨ (cÖeÜ)  7.1 b¨vq, mZZv, †mŠRb¨, m`vPvi BZ¨vw` ˆbwZK g~j¨‡ev‡ai cwiPq w`‡Z cvi‡e| wkÿv I gbyl¨Z¡ 

†gvZv‡ni †nv‡mb †PŠayix 

 

7.M`¨ (ågY 

Kvwnwb) 

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

12.2 Aci RvwZ, †`k I Zvi ms¯‹…wZi cÖwZ kÖ×vi g‡bvfve cÖKvk Ki‡Z cvi‡e|  

cÖevm eÜz 

ˆmq` gyRZev Avjx 

 

8. M`¨ (Mí) 11.1 Av_©-mvgvwRK †kÖwY-‡ckvi gvby‡li cÖwZ kÖ×v, gg‡Z¡i g‡bvfve cÖKvk Ki‡Z cvi‡e| ggZvw` 

gvwbK e‡›`¨vcva¨vq 

 

9. M`¨ 

(¯§„wZPviYg~jK 

iPbv) 

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

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

GKvË‡ii w`b¸wj 

Rvnvbviv Bgvg 

 

10.M`¨ (cÖeÜ) 5.1. mvwn‡Z¨i wewfbœ iƒc‡kÖwYi cwiPq w`‡Z cvi‡e| 

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

mvwn‡Z¨i iƒc I ixwZ 

nvqvr gvgy` 

 

    

1. KweZv 5.3 KweZv c‡o Zvi g~jfve we‡kølY Ki‡Z cvi‡e| e½evYx 

Ave`yj nvwKg 

 

2. KweZv 5.3 KweZv c‡o Zvi g~jfve we‡kølY Ki‡Z cvi‡e| K‡cvZvÿ b`  



 gvB‡Kj gaym~`b `Ë 

3. KweZv 7.5 Aa¨emvq, mwnòzZv, k„•Ljv, wkóvPvi BZ¨vw` PvwiwÎK ¸Yvewji ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| Rxeb-m½xZ 

†ngP›`ª e‡›`¨vcva¨vq 

 

4. KweZv 9.2RvwZ, ag©, eY©, †MvÎ wbwe©‡k‡l mKj gvby‡li cÖwZ ggZv I cÖxwZi g‡bvfve cÖ`k©‡bi ¸iæZ¡ 

e¨³ Ki‡Z cvi‡e| 

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

gvbyl 

KvRx bRiæj Bmjvg 

 

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

Rmxg D`&`xb 

 

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

12.1 cwi‡ek m‡PZbZvi cwiPq w`‡Z cvi‡e| 

Avwg †Kv‡bv AvMš‘K bB 

Avnmvb nvexe 

 

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

myKvšÍ fÆvPvh© 

 

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

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

†Zvgv‡K cvIqvi R‡b¨, †n 

¯v̂axbZv 

kvgmyi ivngvb 

 

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

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

Avgvi cwiPq 

‰mq` kvgmyj nK 

 

10. KweZv 8.2 gyw³h‡×i †PZbvq DØy× n‡q ‡`k MV‡b mwµq nIqvi ¸iæZ¡ e¨³ Ki‡Z cvi‡e| ¯v̂axbZv, GB kãwU Kxfv‡e 

Avgv‡`i n‡jv 

wbg©‡j› ỳ ¸Y 

 

mncvV (Dcb¨vm) 8.2 gyw³h‡×i †PZbvq DØy× n‡q ‡`k MV‡b mwµq nIqvi ¸iæZ¡ e¨³ Ki‡Z cvi‡e| KvKZvo–qv  

†mwjbv †nv‡mb 

 

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

‰mq` IqvwjDjøvn 
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welq: evsjv wØZxq cÎ 
 

 

 

  



                  (e¨vKiY Ask) 

 

Aa¨vq  I  wk‡ivbvg wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj 
welqe ‘̄             

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 
gšÍe¨ 

1. wØZxq Aa¨vq 

cÖ_g cwi‡”Q` 

1.1 evsjv aŸwb mg~‡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| 

aŸwbZË¡  

2. wØZxq Aa¨vq 

wØZxq cwi‡”Q` 

1.3 evsjv aŸwb mg~‡ni cwiPq D”Pvi‡Yi ¯’vb I ixwZ Abyhvqx eY©bv Ki‡Z cvi‡e, 

evsjv aŸwb¸‡jvi D”Pvi‡Yi wbqg eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

aŸwbi cwieZ©b  

3. wØZxq Aa¨vq 

PZz_© cwi‡”Q` 

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

4. Z…Zxq Aa¨vq 

  wØZxq cwi‡”Q` 

1.8 welq I fvee ‘̄ Abyhvqx Dchy³ kã cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e| wØiæ³ kã  

5. Z…Zxq Aa¨vq 

  Z…Zxq cwi‡”Q` 

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

6. Z…Zxq Aa¨vq 

  PZz_© cwi‡”Q` 

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

7. Z…Zxq Aa¨vq 

  cÂg cwi‡”Q` 

1.8 welq I fvee ‘̄ Abyhvqx Dchy³ kã cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e| c`vwkÖZ wb‡ ©̀kK  

8. Z…Zxq Aa¨vq 

  lô cwi‡”Q` 

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

9.  Z…Zxq Aa¨vq 

 mßg cwi‡”Q` 

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

10. Z…Zxq Aa¨vq 

  beg cwi‡”Q` 

1.5 evsjv kã MV‡bi Dcvq¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvi‡e| K…r-cÖZ¨‡qi we¯ÍvwiZ 

Av‡jvPbv 

 

11. Z…Zxq Aa¨vq 

  `kg cwi‡”Q` 

1.5 evsjv kã MV‡bi Dcvq¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvi‡e| Zw×Z  cÖZ¨q  

12. Z…Zxq Aa¨vq 

  GKv`k cwi‡”Q` 

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

13. PZz_© Aa¨vq 

  cÖ_g cwi‡”Q` 

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

14. PZz_© Aa¨vq 

  wØZxq cwi‡”Q` 

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

15. PZz_© Aa¨vq 

   cÂg cwi‡”Q` 

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



 
 

16. PZz_© Aa¨vq 

   lô cwi‡”Q` 

1.11 evsjv wefw³i e¨envi m¤ú‡K© aviYv e¨³ Ki‡Z I Zv cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e| wµqv-wefw³ : mvay I PwjZ  

17.  PZz_© Aa¨vq 

  mßg cwi‡”Q` 

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` 

 

18. PZz_© Aa¨vq 

   Aóg cwi‡”Q` 
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প্রথম অধ্যায় 

পূি ব িাাংলাি 

আদদালন ও 

জাতীয়তািাদেি 

উন্থান (1947-

1970) 

 ভাষা আদদালদনি পটভূবম ও তাৎপর্ ব ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 জাতীয়তািাদেি উদেদষ ভাষা আদদালদনি গুরুত্ব বিদেষণ কিদত পািি; 

 জাবতসাংঘ কর্তবক 21 শশ শেব্রুয়াবিদক আন্তজবাবতক মার্তভাষা বেিস বিদসদি স্বীকৃত 

শেওয়াি গুরুত্ব ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 বনজ ও অপদিি মার্তভাষাি প্রবত শ্রদ্ধাশীল িদত পািি; 

 আওয়ামী মুসবলম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট গঠদনি কািণ ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 1954 সাদলি যুক্তফ্রদন্টি বনি বাচদনি প্রভাি বিদেষণ কিদত পািি; 

 1955 সাদল আওয়ামী লীগ শথদক আওয়ামী লীদগ রূপান্তদিি কািণ এিাং1958-পিিতী 

িাজননবতক ঘটনািবল ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাঙাবল জাতীয়তািােী শচতনায় উদু্বদ্ধ িদত পািি; 

 1958 সাদলি সামবিক শাসনবিদিাধী আদদালদনি কািণ ও েলােল িণ বনা কিদত 

পািি; 

 বিবভন্ন শেদে পূি ব িাাংলাি প্রবত পবিম পাবকস্তাদনি বিষদেি প্রকৃবত বিদেষণ কিদত 

পািি; 

 ঐবতিাবসক ছয় েোি গুরুত্ব বিদেষণ কিদত পািি; 

 ঐবতিাবসক আগিতলা মামলাি (িাষ্ট্র িনাম শশক মুবজবুি িিমান এিাং অন্যান্য) ঘটনা 

িণ বনা কিদত পািি; 

 ঊনসত্তদিি গণঅভ্যুন্থাদনি পটভূবম িণ বনা কিদত পািি; 

 স্বাধীনতা যুদদ্ধ শপ্রিণাোয়ক শবক্ত বিদসদি গণ আদদালদনি ভূবমকা মূল্যায়ন কিদত 

পািি; 

 1970 সাদলি বনি বাচদনি িণ বনা কিদত পািি এিাং পিিতী ঘটনাপ্রিাদি এি প্রভাি 

বিদেষণ কিদত পািি; 

 শেদশি স্বাথ ব িোয় সদচতন িি। 

1.1 িাঙাবল জাতীয়তািাদেি বিকাদশ ভাষা আদদালন-4 

1.2 িাঙাবল জাতীয়তািাদে িাজননবতক আদদালদনি ভূবমকা-5 

1.3 সামবিক শাসন ও পিিতী ঘটনা প্রিাি (1958-70)-9 

 

 

এই অধ্যায়টি জানুয়াবি মাদস 

পড়াদনা িদয়দছ।  

বদ্বতীয় অধ্যায় 

স্বাধীন িাাংলাদেশ 

 িাাংলাদেদশি স্বাধীনতা অজবদন  7ই মাদচ বি ভাষদণি গুরুত্ব বিদেষণ কিদত পািি; 

 স্বাধীনতাযুদ্ধ পবিচালনায় মুবজিনগি সিকাদিি ভূবমকা মূল্যায়ন কিদত পািি; 

 মুবক্তযুদদ্ধ বিবভন্ন িাজননবতক েল, ছাে, শপশাজীিী, নািী, গণমাধ্যম, সাাংস্কৃবতক কমী ও 

সাধািণ মানুদষি ভূবমকা মূল্যায়ন কিদত পািি; 

 স্বাধীনতা অজবদনি ঘটনাপ্রিাদি গুরুত্বপূণ ব িাজননবতক ব্যবক্তিদগ বি অিোন মূল্যায়ন কিদত 

পািি; 

2.1 মুবক্তযুদদ্ধি প্রস্তুবত, সশস্ত্র মুবক্তযুদদ্ধ ও িাাংলাদেদশি অভ্যুেয়-8 

2.2 স্বাধীন িাাংলাদেদশি পুনগ বঠন িঙ্গিন্ধু শাসন আমল ও পিিতী 

ঘটনািবল-৬ 

2.3 শসনা শাসন আমল (1975-90)-6 

2.4 গণতদেি পুনর্াো-6 

এই অধ্যায়টি জানুয়াবি মাদস 

পড়াদনা িদয়দছ।  
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 স্বাধীন িাাংলাদেদশি অভ্যুেদয় বিশ্বজনমত সৃবি ও বিদশ্বি বিবভন্ন শেদশি ভূবমকা মূল্যায়ন 

কিদত পািি; 

 মিান মুবক্তযুদদ্ধি ঐবতিাবসক তাৎপর্ ব বিদেষণ কিদত পািি; 

 স্বাধীনতাি স্থপবত জাবতি বপতা িঙ্গিন্ধু শশখ মুবজবুি িিমাদনি আেদশ বি প্রবত উদু্বদ্ধ িি; 

 যুদ্ধবিধ্বস্ত শেশ পুনগ বঠন প্রবকয়াি িণ বনা বেদত পািি; 

 1972 সাদলি সাংবিধান প্রণয়দনি পটভূবম ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 1975 সাদল জাবতি বপতা ও চাি জাতীয় শনতাি িতুা এিাং িাজননবতক পট পবিিতবদনি 

িণ বনা কিদত পািি; 

 1981 সাদল বজয়াউি িিমাদনি িতুা এিাং পিিতী বনি বাচন িণ বনা কিদত পািি; 

 1982 সাদলি এিশাদেি সামবিক শাসন ও তাি প্রভাি মূল্যায়ন কিদত পািি; 

 1990 সাদলি গণঅভ্যুন্থান এিাং গণতদেি পুনর্ বাোি িণ বনা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি উদেখদর্াগ্য আথ ব-সামাবজক ও সাাংস্কৃবতক অগ্রর্াো িণ বনা কিদত পািি; 

 শেদশি প্রবত ভাদলািাসা, গণতে এিাং মুবক্তদর্াদ্ধাদেি প্রবত শ্রদ্ধা শপাষণ কিি; 

  

 

 

র্ততীয় অধ্যায় 

শসৌিজগৎ ও 

ভূমণ্ডল 

 শসৌিজগদতি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 শসৌিজগদতি গ্রিগুদলাি িণ বনা কিদত পািি; 

 পৃবথিী গ্রদি জীি িসিাদসি কািণ ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 ভূ-অভুন্তদিি গঠন িণ বনা কিদত পািি; 

 শসৌিজগৎ ও গ্রিসমূদিি অিস্থান এঁদক শেখাদত পািি; 

 বনিেদিখা, সমাে শিখা, দ্রাবঘমা শিখা, মূল মধ্যদিখা, আন্তজবাবতক তাবিক শিখাি ধািণা 

ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 বিদশ্বি সময় বনণ বদয়ি শেদে কাল্পবনক শিখাগুদলাি ভূবমকা বনণ বয় কিদত পািি; 

 িাাংলাদেশ ও পৃবথিীি শর্ শকাদনা শেদশি সমদয়ি পাথ বদকুি কািণ ব্যাখ্যা এিাং সময় 

বনণ বয় কিদত পািি; 

 বিবভন্ন শিখাি অিস্থাদনি বচে আঁকদত পািি; 

 পৃবথিীি গবতি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 আবিক গবত ও িাবষ বক গবতি ধািণাি ব্যাখ্যা এিাং পৃবথিীি ওপি এই গবতি প্রভাি িণ বনা 

কিদত পািি; 

 বেিািাবেি-হ্রাস-বৃবদ্ধি কািণ ব্যাখ্যা কিদত পািি: 

 পৃবথিীদত ঋতু পবিিতবদনি কািণ ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাবষ বক গবতি সাদথ িাাংলাদেদশি ঋতু পবিিতবদনি সম্পকব বিদেষণ কিদত পািি; 

 নতুন পবিবস্থবতদত গাবণবতক জ্ঞান প্রদয়াগ কদি সময় বনণ বয় কিদত পািি; 

 শজায়াি ভাটাি ধািণা, কািণ ও শশ্রবণবিভাগ ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

3.1 শসৌি জগৎ-5 

3.2 বিদশ্বি বিবভন্ন স্থাদনি সময় বনণ বয় -4 

3.3 পৃবথিীি গবত-4 

3.4 শজায়াি-ভাটা-2 
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 পৃবথিীি ওপি শজায়াি-ভাটাি প্রভাি ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 পবিদিদশি সাদথ সম্পকব সৃবি ও অবভদর্াজদন সেম িি। 

চতুথ ব অধ্যায় 

িাাংলাদেদশি ভূ-

প্রকৃবত ও জলিায়ু 

 িাাংলাদেদশি শভৌদগাবলক অিস্থান ও সীমানা িণ বনা কিদত পািি; 

 বিশ্ব মানবচদে িাাংলাদেদশি শভৌদগাবলক অিস্থান ও ভূ-প্রাকৃবতক অঞ্চল বচবিত কিদত 

পািি; 

 িাাংলাদেদশি ভূ-প্রাকৃবতক অঞ্চদলি শশ্রবণবিভাগ ও গঠন ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 ভূ-প্রাকৃবতক গঠন কীভাদি জনসাংখ্যাি (জনিসবত) বিস্তিদণ প্রভাি বিস্তাি কদি তা 

বিদেষণ কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি ভূবম ব্যিিাদিি উপি জনিসবত বিস্তাদিি প্রভাি বিদেষণ কিদত পািি; 

 পবিদিশ সাংিেদণ উদু্বদ্ধ িি; 

 িাাংলাদেদশি সাদথ েবেণ এবশয়াি কদয়কটি শেদশি (ভািত, বময়ানমাি ও শনপাল) 

জলিায়ুি বিবশদিুি তুলনা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি মানুদষি জীিন-জীবিকাি ওপি জলিায়ুি প্রভাি বিদেষণ ও এ বিষদয় 

প্রবতদিেন বতবি কিদত পািি; 

 ভূবমকদম্পি ধািণা ও কািণ ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 বিদশ্বি ভূবমকম্পপ্রিণ শেশ বিদসদি পবিবচত কদয়কটি  

 শেদশি পবিবস্থবত িণ বনা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেশদক ভূবমকম্পপ্রিণ অঞ্চল িলাি কািণ ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 ভূবমকম্প ঝুঁবক শমাকাবিলায় িাাংলাদেদশি প্রস্তুবত ও প্রদয়াজনীয় সেদেপ ব্যাখ্যা কিদত 

পািি; 

 জলিায়ু পবিিতবনজবনত সমস্যা শমাকাবিলায় সদচতন িি এিাং অবভদর্াজন সেমতা লাভ 

কিি; 

 ভূবমকম্প পিিতী পবিবস্থবত শমাকাবিলায় সিদর্াবগতাি মদনাভাি বতবি কিি। 

4.1 িাাংলাদেদশি ভূ-প্রকৃবত-8  

4.2 িাাংলাদেদশি জলিায়ু ও প্রাকৃবতক দুদর্াগ-5 

 

 

 

পঞ্চম অধ্যায় 

িাাংলাদেদশি নে-

নেী ও প্রাকৃবতক 

সম্পে 

 িাাংলাদেদশি প্রধান নে-নেীগুদলা(পদ্ম, ব্রহ্মপুে, র্মুনা, শমঘনা, কণ বফুলী, বতস্তা, পশুি, 

সাঙ্গু, শেনী, নাে নেী ও মািামুহুিী) উৎপবত্তস্থল ও প্রিাি পদথি বিিিণ বেদত পািি 

এিাংএগুদলা সাংিেদণি গুরুত্ব বিদেষণ কিদত পািি; 

 নেী-নেীি উপদি জনিসবতি বনভবিশীলতা ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি শকাদনা শকাদনা অাংদশ পাবনি অভাদিি কািদণি সাদথ সাংবেষ শেশসমূদিি 

নেবি প্রভাি বিদেষণ কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি শকাদনা অাংদশ পাবনি অভাদিি কািদণ সৃি সমস্যা বিদেষণ কিদত পািি 

এিাং সমাধান পেদেপ সম্পদকব মতামত ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 র্াতায়াত, জলবিদুুৎ ও িাবণদজুি শেদে নেীপদথি ভূবমকা বিদেষণ কিদত পািি; 

 

5.1 িাাংলাদেদশি নে-নেী-8 

5.2 িাাংলাদেদশি প্রাকৃবতক সম্পে-12 
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 পাবনি অভাি দূিীকিদণ নেী সাংিেদণি প্রদয়াজনীয়তা উপলবি কিদত পািি; 

 প্রাকৃবতক সম্পদেি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি প্রাকৃবতক সম্পদেি (খবনজ, িনজ, কৃবষজ, পাবন-সমুদ্র সম্পে (মৎস্য 

সম্পে), শসৌি সম্পে, সাদথ েবেণ এবশয়াি কদয়কটি শেদশি (ভািত, বময়ানমাি, শনপাল) 

প্রাকৃবতক সম্পদেি তুলনা কিদত পািি; 

 পাবন সম্পে ব্যিস্থাপনাি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি পাবন ও খাদ্য বনিাপত্তাি পাবন সম্পে ব্যিস্থাপনাি গুরুত্ব ব্যাখ্যা  কিদত 

পািি; 

 িাাংলাদেদশি িনভূবমি শশ্রবণবিভাগ িণ বনা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি অথ বনীবতদত এসি সম্পদেি গুরুত্ব বিদেষণ কিদত পািি; 

 প্রাকৃবতক সম্পে সাংিেদণ সদচতন িি। 

ষষ্ঠ অধ্যায় 

িাষ্ট্র, নাগবিকতা 

ও আইন 

 িাদষ্ট্রি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি;  

 িাদষ্ট্রি কার্ বািবল ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 নাগবিদকি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি নাগবিক বিদসদি িাদষ্ট্রি প্রবত োবয়ত্ব ও কতবব্য ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 নাগবিক বিদসদি বনজ োবয়ত্ব পালদন উদ্বদ্ধু িি; 

 আইদনি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 আইদনি উৎস ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 সুশাসদনি জন্য আইদনি প্রদয়াজনীয়তা ব্যাকুা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি তথ্য অবধকাি আইন ও এি প্রদয়াগ িণ বনা কিদত পািি এিাং এ ব্যাপাদি 

সদচতন িি। 

 িাষ্ট্র, নাগবিকতা ও আইন  

সপ্তম অধ্যায় 

িাাংলাদেশ 

সিকাদিি বিবভন্ন 

অঙ্গ ও প্রশাসন 

ব্যিস্থা 

 িাাংলাদেশ সিকাদিি গুরুত্বপূণ ব অঙ্গসমূি সম্পদকব ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাষ্ট্রপবত ও প্রধানমেীি েমতা ও কার্ বািবল িণ বনা কিদত পািি; 

 জাতীয় সাংসে এিাং এি েমতা ও কার্ বািবল িণ বনা কিদত পািি; 

 জাতীয় সাংসে শাসন বিভাগদক কীভাদি বনয়েণ কদি তা ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি বিচাি বিভাদগি েমতা ও কার্ বািবল িণ বনা কিদত পািি; 

 জনগদণি শমৌবলক অবধকাি সুিো ও আইদনি শাসন সাংিেদণি বিচাি বিভাদগি ভূবমকা 

ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 বিচািপবত বনদয়াগ প্রবিয়া িণ বনা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি প্রশাসবনক কাঠাদমা িণ বনা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি স্থানীয় প্রশাসনসমূদিি গঠন ও কার্ বািবল িণ বনা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি উন্নয়দন স্থানীয় প্রশাসদনি গুরুত্ব মূল্যায়ন কিদত পািি; 

7.1 িাাংলাদেশ সিকাদিি অঙ্গসমুি- 7 

7.2 িাাংলাদেশ সিকাদিি প্রশাসন ব্যিস্থা - 6 
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 অবধকাি ও োবয়ত্ব সম্পদকব সদচতন িি। 

অিম অধ্যায় 

িাাংলাদেদশি 

গণতে ও বনি বাচন 

 গণতদেি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি গণতাবেক প্রবিয়া ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাজননবতক েদলি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি গণতাবেক ব্যিস্থায় েমতাসীন ও বিদিাধী িাজননবতক েদলি ভূবমকা ব্যাখ্যা 

কিদত পািি; 

 গণতে ও বনি বাচদনি সম্পকব ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি জাতীয় সাংসে বনি বাচন প্রবিয়া ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি বনি বাচন কবমশদনি গঠন, েমতা ও কাজ ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 বনি বাচবন আচিণবিবধ িণ বনা কিদত পািি; 

 বনি বাচবন আচিণ লঙ্ঘন কিাি শাবস্ত ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 গণতে, িাজননবতক েল ও বনি বাচন সম্পদকব অিগত িদয় গণতাবেক মূল্যদিাধ সম্পন্ন 

নাগবিক বিদসদি গদড় উঠদত আগ্রিী িি। 

িাাংলাদেদশি গণতে ও বনি বাচন  

নিম অধ্যায় 

জাবতসাংঘ ও 

িাাংলাদেশ 

 জাবতসাংঘ সৃবিি পটভূবম িণ বনা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশ জাবতসাংদঘি ভূবমকা ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 নািীি প্রবত সকল প্রকাি বিষে দূিীকিদণ জাবতসাংদঘি ভূবমকা ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 বিশ্ব শাবন্ত প্রবতষ্ঠায় জাবতসাংদঘ িাাংলাদেদশি শাবন্তিেী িাবিনীি ভূবমকা মূল্যায়ন কিদত 

পািি; 

 বিশ্বশাবন্ত প্রবতষ্ঠায় জাবতসাংদঘি কার্ বিদমি প্রবত শ্রদ্ধাশীল িি। 

জাবতসাংঘ ও িাাংলাদেশ  

েশম অধ্যায় 

শটকসই উন্নয়ন 

অভীি (এসবিবজ) 

 শটকসই উন্নয়ন অভীি অজবদন অাংশীোবিদত্বি গুরুত্ব ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 শটকসই উন্নয়ন অভীি অজবদনি েলােল বিদেষণ কিদত পািি; 

 শটকসই উন্নয়ন অভীি অজবদন চুাদলঞ্জসমূি বচবিত কিদত পািি; 

 শটকসই উন্নয়ন অভীি অজবদন চুাদলঞ্জ শমাকাবিলায় কিণীয় ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 শটকসই উন্নয়ন অভীি অজবন কিণীয় সম্পদকব সদচতনতা সৃবিি জন্য শপাস্টাি বিজাইন 

কিদত পািি; 

 শটকসই উন্নয়ন অভীি িাস্তিায়দন অনুপ্রাবণত িি। 

পাঠ-১: শটকসই উন্নয়ন অভীি অজবদন অাংশীোবিদত্বি গুরুত্ব  

পাঠ-2:দটকসই উন্নয়ন অভীি অজবদনি সম্ভাব্য েলােল  

পাঠ-3 : শটকসই উন্নয়ন অভীি অজবদন িাাংলাদেদশি চুাদলঞ্জ 

পাঠ-৪: চুাদলঞ্জ শমাকাদিলায় কিণীয় 

 

একােশ অধ্যায় 

জাতীয় সম্পে ও 

অথ বননবতক ব্যিস্থা 

 জাতীয় সম্পদেি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি জাতীয় সম্পদেি সাংিেণ ও অপচয় শিাদধি উপায় িণ বনা কিদত পািি; 

 বিবভন্ন অথ বননবতক ব্যিস্থাি তুলনা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি প্রচবলত অথ বননবতক ব্যিস্থাি বিবশিু বচবিত কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি জাতীয় আদয়ি িণ্টণ পবিবস্থবত িণ বনা কিদত পািি; 

জাতীয় সম্পে ও অথ বননবতক ব্যিস্থা  
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 সম্পে সাংিেণ ও অপচয় শিাদধ সদচতন িি: 

 বিবভন্ন অথ বননবতক ব্যিস্থা সম্পদকব জানদত পাগ্রিী িি। 

দ্বােশ অধ্যায় 

অথ বননবতক 

বনদে বশকসমূি ও 

িাাংলাদেদশি 

অথ বনীবতি প্রকৃবত 

 শমাট জাতীয় উৎপােন (বজএনবপ), শমাট শেশজ উৎপােন (বজবিবপ) ও মাথাবপছু আদয়ি 

ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 বজএনবপ ও বজবিবপ এি মদধ্য পাথ বকু বনণ বয় কিদত পািি; 

 শেশজ উৎপােদন অথ বনীবতি খাতসমূদিি অিোন ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 কদয়কটি শেদশি বজএনবপ, বজবিবপ ও মাথাবপছু আদয়ি তুলনা কিদত পািি; 

 ক্ষুদ্র পবিসদি বজএনবপ, বজবিবপ ও মাথাবপছু আয় বনণ বয় কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি অথ বনীবতি প্রধান বিবশিুসমূি ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি অথ বনীবতি অগ্রসিতাি গুরুত্বপূণ ব প্রবতন্ধকসমূি ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি অথ বননবতক উন্নয়দনি প্রবতিন্ধকতা উত্তিদণি পেদেপসমূি ব্যাখ্যা কিদত 

পািি; 

 উন্নত, উন্নয়নশীল এিাং অনুন্নত অথ বনীবতি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 উন্নত ও উন্নয়নশীল শেদশি সাদথ িাাংলাদেদশি অথ বননবতক সম্পকব ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 অথ বননবতক সমস্যা সমাধাদন সদচতন িি। 

A_©‰bwZK wb‡`©kKmg~n 

‡gvU RvZxq Drcv`b cwigvc 

evsjv‡`‡ki A_©bxwZi ˆewkó¨mg~n 

evsjv‡`‡ki AbMÖmiZvi cÖwZeÜKZvmg~n 

 

 

েদয়ােশ অধ্যায় 

িাাংলাদেশ 

সিকাদিি অথ ব ও 

ব্যাাংক ব্যিস্থা 

 সিকাবি অথ ব ব্যিস্থায়ি ধািণা ব্যাখ্যা কি পািি; 

 িাাংলাদেশ সিকাদিি আদয়ি উৎসসমূি বচবিত ও ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেশ সিকাদিি ব্যদয়ি খাতসমূি ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি ব্যাাংক ব্যিস্থাি ধািণা বেদত এিাং এি ধিন ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেশ ব্যাাংদকি কার্ বািবল িণ বনা কিদত পািি; 

 িাবণবজুক ব্যাাংদকি কার্ বািবল িণ বনা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেশ োবিদ্রু বিদমাচন ও স্বকম ব সাংস্থাদন বিবভন্ন ব্যাাংদকি ভূবমকা িণ বনা কিদত 

পািি; 

 িাাংলাদেদশি অথ বননবতক কার্ বািবল সম্পদকব সদচতন িি। 

িাাংলাদেশ সিকাদিি অথ ব ও ব্যাাংক ব্যিস্থা  

চতুে বশ অধ্যায় 

িাাংলাদেদশি 

পবিিাি কাঠাদমা 

ও সামাবজকীকিণ 

 পবিিাদিি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 বিবভন্ন প্রকাি পবিিাদিি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 পবিিাদিি সাধািণ কার্ বািবল ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি পবিিাি ব্যিস্থাি (গ্রাম ও শিদি) ধিন ও ভূবমকাি পবিিতবদনি কািণ এিাং 

সৃি সমস্যা বিদেষণ কিদত পািি; 

 বিদশষ চাবিো সম্পন্ন বশশুি প্রবত পবিিাদিি ভূবমকা ও মদনাভাি ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 পবিিাদিি সেস্য বিদসদি বনজ ভূবমকা পালদন সদচতন  িি; 

14.1 িাাংলাদেদশি পবিিাি কাঠাদমা-5 

14.2 সামাবজকীকিণ প্রবিয়া-9 

 



 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV b¤̂i I  wk‡ivbvg/ welqe¯‘ gšÍe¨ 

 সামাবজকীকিদণি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি মানুদষি সামাবজক পবিদিশ, সামাবজক জীিন ও মূল্যদিাধ গঠদন সামাবজক 

জীিন ও মূল্যদিাধ গঠদন সামাবজকীকিদণি উপাোনসমূি ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 আধুবনক িাাংলাদেদশ সামাবজকীকিণ প্রবিয়ায় পবিিাি ও পবিিাদিি সেস্যদেি ভূবমকা 

ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশ গ্রামীণ ও শহুদি সমাদজ সামাবজকীকিণ প্রবিয়াি সাদৃশ্য ও বিসাদৃশ্য ব্যাখ্যা 

কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি সামাবজকীকিণ প্রবিয়ায় বিবভন্ন প্রবতষ্ঠাদনি ভূবমকাি প্রভাি বিদেষণ 

কিদত পািি; 

 ব্যবক্তত্ব ও মূল্যদিাধ গঠদনি মাদধদম সমাদজ ভূবমকা িাখদত সদচতন ও উদ্বদ্ধ িি। 

পঞ্চেশ অধ্যায় 

িাাংলাদেদশি 

সামাবজক 

পবিিতবন 

 সামাবজক পবিিতবদনি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি সমাজ পবিিতবদনি উপাোনসমূি ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশি গ্রামীণ ও শহুদি সমাদজ সামাবজক পবিিতবদনি প্রভাি বিদেষণ কিদত 

পািি; 

 িাাংলাদেদশি সমাজ পবিিতবদনি উপাোন বিদসদি বশল্পায়ন, নগিায়ণ,  বশো, প্রযুু্বক্ত ও 

শর্াগাদর্াদগি প্রভাি বিদেষণ কিদত পািি; 

 সামাবজক পবিিতবদনি গুরুত্বপূণ ব বিষয় বিদসদি িাাংলাদেদশ নািীি ভূবমকাি পবিিতবন 

ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 সামাবজক পবিিতবনজবনত অিস্থায় বনদজদক খাপ খাওয়াদত সেম িি; 

 সামাবজক পবিিতবনজবনত বিষদয় সদচতন িি। 

িাাংলাদেদশি সামাবজক পবিিতবন 

 

 

 

 

 

 

শষাড়শ অধ্যায় 

িাাংলাদেদশি 

সামাবজক সমস্যা 

ও এি প্রবতকাি 

 সামাবজক সমস্যাি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 সামাবজক বনিাজু ও সামাবজক মূল্যদিাদধি অিেদয়ি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশ সামাবজক বনিাজু ও সামাবজক মূল্যদিাদধি অিেদয়ি কািণ ও প্রভাি ব্যাখ্যা 

কিদত পািি; 

 সামাবজক বনিাজু ও সামাবজক মূল্যদিাদধি অিেয় প্রবতদিাদধি পেদেপ বচবিত কিদত 

পািি; 

 ‘নািীি প্রবত সবিাংসতা’- ধািণাটি ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশ নািীি প্রবত সবিাংসতাি ধিন ও কািণ ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশ নািীি প্রবত সবিাংসতাি প্রভাি বিদেষণ কিদত পািি; 

 নািীি প্রবত সবিাংসতা শিাদধ আইদন বিষয়িস্তুি ও শাবস্ত ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশ নািীি প্রবত সবিাংসিা শিাদধ সামাবজক আদদালন গদড় শতালাি উপায় ব্যাখ্যা 

কিদত পািি; 

িাাংলাদেদশি কবতপয় সামাবজক সমস্যা প্রবতদিাদধ আইদনি বিবি বিধান 

cwi‡”Q` 16.1: mvgvwRK ˆbivR¨ I g~j¨‡ev‡ai Aeÿq 

cwi‡”Q` 16.2: bvixi c ÖwZ mwnsmZv 

cwi‡”Q` 16.3: GBPAvBwf/GBWm 

cwi‡”Q` 16.4: moK ỳN©Ubv cwi‡”Q` 16.5: Rw½ev` 

cwi‡”Q` 16.6: `yb©xwZ 

   

 



 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV b¤̂i I  wk‡ivbvg/ welqe¯‘ gšÍe¨ 

 বশশুশ্রম ও বকদশাি অপিাদধি ধািণা, ধিন ও আইবন প্রবতকাি ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 মার্তকল্যাণ ধািণা ও মার্তত্বকালীন সুবিধা ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 এইচআইবভ/এইিদসি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 এইচআইবভ/এইিদসি পবিবস্থবত ও কািণ ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 সড়ক দুঘ বটনাি কািণ ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 িাাংলাদেদশ সড়ক দুঘ বটনাি পবিবস্থবত িণ বনা কিদত পিি; 

 সড়ক দুঘ বটনাি  প্রভাি ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 দুঘ বটনা মুক্ত িা বনিাপে সড়ক কিাি উপায় এিাং দুঘ বটনা হ্রাদসি পেদেপ ব্যাখ্যা কিদত 

পািি; 

 জবঙ্গিাদেি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 জবঙ্গিাদেি কািণ ও প্রভাি ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 জবঙ্গিাে প্রবতদিাদধি পেদেপ বচবিত কিদত পািি;ৎ 

 দুনীবতি ধািণা, কািণ ব্যাখ্যা কিদত পািি; 

 দুনীবতি বিরুদদ্ধ প্রবতদিাদধি পেদেপ ব্যাখ্যা কিদত পািি এিাং আে বশ জীিন গঠদন উদু্বদ্ধ 

িি; 

 নািীি প্রবত শ্রদ্ধামীল িি এিাং নািী বনর্ বাতন প্রবতদিাদধ সদচতন িি; 

 এইচআইবভ/এইিস সম্পদকব সদচতন িি এিাং আিান্ত শিাগীি শসিায় স্বতঃস্পূতবভাদি 

এবগদয় আসি; 

 দুনীবত প্রবতদিাধ ও দুঘ বটনা বিষদর্ সদচতন িি; 

 ধমীয় আেশ ব জীিন গঠদন উদ্বদ্ধ িি। 

 



 

Ô†KvwfW-19Õ cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm পরীক্ষার 

পুনর্বিনযাসকৃত পাঠ্যসূর্ি 

 

 

welq: RxeweÁvb 

 

  



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

welq: RxeweÁvb 

Aa¨vq I 

wk‡ivbvg 

cvV¨cy¯Í‡K D‡jøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

1g Aa¨vq- 

RxebcvV 

 RxeweÁv‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 RxeweÁv‡bi cÖavb kvLvMy‡jv eY©bv Ki‡Z cvie 

 Rx‡ei †kÖwYweb¨v‡mi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 Rx‡ei †kÖwYweb¨v‡mi cÖ‡qvRbxqZv g~j¨vqb Ki‡Z cvie|  

 Rx‡ei †kÖwYweb¨vmKiY c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie|  

 wØc` bvgKi‡Yi aviYv I MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 ev Í̄eRxe‡b Rx‡ei †kÖwYweb¨v‡mi cÖ‡qvRbxqZv m¤ú‡K© m‡PZb ne|  

 RxeweÁv‡bi aviYv 

 RxeweÁv‡bi kvLv¸‡jv 

o †fŠZ RxeweÁvb 

o dwjZ RxeweÁvb 

 Rx‡ei †kÖwYweb¨vm 

o †kÖwYweb¨v‡mi wewfbœ avc 

 wØc` bvgKiY c×wZ 

 

2q Aa¨vq- 

Rxe‡Kvl I 

wUmy¨ 

 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 cÖvwY-wUmy¨i wPÎ AsKb K‡i wPwýZ Ki‡Z cvie| 

 mwVKfv‡e AYyexÿY hš¿ e¨envi Ki‡Z cvie|  

 Rxe‡Kvl 

 Dw™¢` I cÖvwY‡Kv‡li cÖavb A½vby Ges Zv‡`i KvR 

 Dw™¢` I cÖvYxi KvR cwiPvjbvq wewfbœ cÖKvi †Kv‡li 

f~wgKv 

o Dw™¢`wUmy¨ 

o cÖvwYwUmy¨  

 A½ I Zš¿ 

 AYyexÿY hš¿ 

 



 Rx‡ei bvbv Kvh©µ‡g †Kv‡li Ae`vb Abyaveb Ki‡Z cvie|  

4_© Aa¨vq- 

Rxebxkw³  

 †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|  

 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|  

 Rxebxkw³ (Bioenergetics) I GwUwci f~wgKv  

 mv‡jvKms‡kølY 

o cÖwµqv 

o †K¬v‡ivwdj Ges Av‡jvi f~wgKv 

o mv‡jvKms‡køl‡Yi cÖfveK 

o RxeRM‡Z mv‡jvK ms‡køl‡Yi MyiæZ¡  

 k¦mb 

o cÖKvi‡f` 

o cÖfveKmg~n  

o MyiæZ¡  

 

5g Aa¨vq- 

Lv`¨, cywó 

Ges cwicvK  

 Dw™¢‡`i cywói AwZ cÖ‡qvRbxq Dcv`vb eY©bv Ki‡Z cvie |  

 Dw™¢‡` cywói AfveRwbZ jÿY we‡kølY Ki‡Z cvie |  

 cÖvYxi Lv‡`¨i cÖavb Dcv`vb I Drm eY©bv Ki‡Z cvie| 

 Av`k© Lv`¨ wcivwgW e¨vL¨v Ki‡Z cvie |  

 Lv`¨ MÖn‡Yi wbqgbxwZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 cywói AfveRwbZ †iv‡Mi jÿY, cÖwZ‡iva I cÖwZKvi eY©bv Ki‡Z cvie|  

 wK‡jvK¨vjwi Ges wK‡jvRyj e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 cywó Dcv`v‡b kw³i cwigvY Ges K¨vjwi I Ry‡j G‡`i iƒcvšÍi e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 ewW gvm Bb‡W· (weGgAvB) I ewW gvm †iwkD (weGgAvi) Gi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 weGgAvB I weGgAvi Gi wnmve Ki‡Z cvie| 

 weGgAvi Ges e¨wqZ kw³i mv‡_ m¤úK© wbY©q Ki‡Z cvie|  

 eqm I wj½ †f‡` weGgAvB wnmve Ki‡Z cvie|  

 my¯’ Rxeb hvc‡b kixiPP©v I wekÖv‡gi MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 Lv`¨ msiÿ‡Y ivmvqwbK c`v_© e¨env‡ii cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 Lv‡`¨ AwZgvÎvq ivmvqwbK c`v_© Ges iÂK e¨env‡ii kvixwiK wewµqv we‡kølb Ki‡Z 

 Dw™¢‡`i LwbR cywó 

o cywó Dcv`v‡bi Drm I f~wgKv 

o cywó Dcv`v‡bi  AfveRwbZ jÿY  

 cÖvYxi Lv`¨ I cywó 

o Lv‡`¨i cÖavb Dcv`vb I Drm  

o Av`k© Lv`¨ wcivwgW  

o Lv`¨ MÖn‡Yi bxwZgvjv  

 cywói AfveRwbZ †ivM  

o MjMÐ 

o ivZKvbv 

o wi‡KUm 

o i³ k~Y¨Zv 

 cywó Dcv`v‡b kw³ (Energy in nutrients)t  

o Lv`¨ kw³ cwigv‡ci GKK  

o cywói Dcv`v‡b Zvckw³ wbY©q  

 weGgAvB (BMI) Ges weGgAvi (BMR) 

 



cvi‡e|  

 †cŠwóKZ‡š¿i cÖavb Ask Ges mnvqZvKvix A‡½i MVb I KvR eY©bv Ki‡Z cvie|  

 †cŠwóKZ‡š¿i cÖavb As‡ki wPÎ A¼b K‡i wPwýZ Ki‡Z cvie|  

 hK…‡Zi (Liver) KvR eY©bv Ki‡Z cvie|  

 AMœ¨vk‡qi (Pancreases) KvR eY©bv Ki‡Z cvie|  

 Lv`¨ cwicv‡K Dr‡mP‡Ki (Enzyme) f~wgKv g~j¨vqb Ki‡Z cvie|  

 A‡š¿i wewfbœ mgm¨vRwbZ †ivM Ges Gi cÖwZ‡iva I cÖwZKvi eY©bv Ki‡Z cvie|  

 cwicvKZ‡š¿i †iv‡Mi wel‡q wb‡R m‡PZb ne Ges cwiev‡ii m`m¨‡`i‡K m‡PZb n‡Z 

DØy× Ki‡Z cvie|  

 mvZw`‡bi M„nxZ Lv‡`¨i GKwU ZvwjKv ˆZwi K‡i GwU‡K mylg Lv‡`¨i mv‡_ Zzjbv Ki‡Z 

cvie|  

 ¯v̂ ’̄¨ m¤§Z Rxeb hvc‡b cywói Ae`vb wel‡q m‡PZbZv m„wói j‡ÿ¨ †cv÷vi A¼b Ki‡Z 

cvie|  

 ¯v̂ ’̄¨m¤§Z Rxeb hvc‡b cywói Ae`vb wel‡q wb‡R m‡PZb n‡e Ges Ab¨‡`i m‡PZb Ki‡Z 

cvie|  

o weGgAvi Gi gvb wbY©q 

o weGgAvB Gi gvb wbY©q 

 kixiPP©v Ges wekÖvg  

 Lv`¨ ª̀e¨ msiÿ‡Y ivmvqwbK c`v‡_ ©i e¨envi  

 cwicvK 

o †cŠwóKbvwj  

o †cvwóKMÖwš’ 

o Lv`¨ cwicvK wµqv 

 Avwš¿K mgm¨v  

o ARxY©Zv 

o Avgvkq 

o †KvôKvwVb¨ 

o M¨vw÷ªK-Avjmvi 

o A¨v‡cbwWmvBwUm  

o K…wgRwbZ †ivM  

o Wvqwiqv 

6ô Aa¨vq- 

Rx‡e cwienb 

 D™¢‡` cwien‡bi aviYv I cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 Dw™¢` I cvwbi m¤úK© e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 Dw™¢‡` cvwb I LwbR c`v_© †kvlY cÖwµqv Ges Gi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 mv‡jvKms‡kø‡Yi d‡j Drcvw`Z c`v‡_©i cwienb eY©bv Ki‡Z cvie|  

 Dw™¢‡` cvwb I LwbR c`v_© cwienb Ges Gi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 cÖ‡¯̂`‡bi aviYv I Zvrch© e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 cÖ‡¯̂`‡bi nvi wbqš¿‡Y cÖfve‡Ki f~wgKv we‡kølY Ki‡Z cvie|  

 cÖ‡¯̂`b GKwU AwZcÖ‡qvRbxq Ag½j Zv g~j¨vqb Ki‡Z cvie|  

 Dw™¢‡` cÖ‡¯^̀ ‡bi cixÿv Ki‡Z cvie| 

 gvbe‡`‡n msen‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|   

 i³ Dcv`v‡bi KvR e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 wewfbœ MÖæ‡ci i‡³i ˆewkô¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 i³ MÖæc ˆewk‡ó¨i Dci wfwË K‡i i³ wbe©vPb Ki‡Z cvie|  

 Dw™¢` I cvwbi m¤úK© 

o BgevBwekb 

o e¨vcb 

o Awf¯ªeY 

 cvwb I LwbR jeY †kvlY 

 Dw™¢‡` cwienb 

o mv‡jvK ms‡køl‡Y Drcvw`Z c`v‡_©i cwienb 

o cÖ‡¯̂`b 

 gvbe‡`‡n i³ msenb 

o i³ 

o eøvW MÖæc ev i‡³i MÖæc 

 ürwc‡Ði MVb I KvR  

o ürwc‡Ði MVb 

o ürwc‡Ði g‡a¨ i³ mÂvjb c×wZ  

 



 i³`v‡bi wbqgvewj Ges Gi mvgvwRK `vqe×Zv eY©bv Ki‡Z cvie|  

 gvbe‡`‡n i³ mÂvjb Kvh©µg eY©bv Ki‡Z cvie|  

 ürwc‡Ði MVb I KvR eY©bv Ki‡Z cvie|  

 ürwcÐ MVbMZfv‡e †h Gi Kvh©µ‡gi mv‡_ Awf‡hvwRZ Zv we‡kølY Ki‡Z cvie|  

 i³ mÂvj‡b i³Pv‡ci f~wgKv we‡kølY Ki‡Z cvie|  

 Av`k© i³Pvc e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 †Kv‡j‡÷i‡ji cÖKvi‡f`, mxgv, DcKvwiZv I ¯v̂ ’̄¨SuywK eY©bv Ki‡Z cvie|  

 i³ mÂvj‡b †Kv‡j‡÷i‡ji f~wgKv we‡kølY Ki‡Z cvie|  

 i‡³ A¯̂fvweKZvi KviY I djvdj e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 ürwcÐ m¤úwK©Z †iv‡Mi jÿY, KviY, cÖwZ‡iva I cÖwZKvi we‡kølY Ki‡Z cvie|  

 ürwcÐ‡K my¯’ ivLvi Dcvq we‡kølY Ki‡Z cvie|  

 wekÖvgiZ Ae¯’vq Ges kixiPP©vi ci i³Pvc I cvjm‡iU cwigvc Ki‡Z Ges ỳB Ae¯’v‡b 

cwigvcK…Z i³Pvc I cvjm‡iU we‡kølY Ki‡Z cvie|  

 mwVKfv‡e i³Pvc I cvjm‡iU cwigvc Ki‡Z cvie|  

 ürwcÛ‡K my¯’ ivLvi Rb¨ wb‡R m‡PZb ne Ges Ab¨‡K m‡PZb Ki‡Z cvie|  

o i³evwnKv 

o i³Pvc 

o †Kv‡jóij 

o Aw ’̄g¾v I i‡³i A¯̂vfvweKZv: wjD‡Kvwgqv 

 i³ msenbZ‡š¿i K‡qKwU †ivM I cÖwZKvi 

o nvU© GUvK 

o evZR¡i 

o ürwcÐ‡K my¯’ ivLvi Dcvq 

 

8g Aa¨vq- 

†iPb cÖwµqv 

 gvby‡li †iPb e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 gvbe‡`‡n Drcbœ †iPb c`v‡_©i eY©bv Ki‡Z cvie|  

 e„‡°i MVb I KvR eY©bv Ki‡Z cvie|  

 †bd«‡bi MVb I KvR eY©bv Ki‡Z cvie|  

 Am‡gv‡iMy‡jk‡b e„‡°i f~wgKv e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 e„‡° cv_i m„wó cÖwZ‡iva Ges cÖwZKvi eY©bv Ki‡Z cvie|  

 e„° weK‡ji jÿY I KiYxq eY©bv Ki‡Z cvie|  

 e„‡°i ¯^vfvweK Kvh©µg eRvq ivL‡Z WvqvjvBwm‡mi f~wgKv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 e„° cÖwZ ’̄vcb Ges gi‡YvËi e„°`v‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 g~Îbvwji †ivM I my¯’ _vKvi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie|  

 gi‡YvËi e„°`vb wel‡q RbgZ wbiƒc‡Yi GKwU AbymÜvb KvR Ki‡Z cvie|  

 gvbe e„° I †bd«‡bi wPÎ wPwýZ Ki‡Z cvie 

 mvgvwRK m‡PZbZv m„wói Rb¨ gi‡YvËi e„° `vb wel‡q †cv÷vi A½b Ki‡Z cvie|  

 †iPb 

 e„° 

o Am‡gv‡i¸‡jk‡b e„‡°i f~wgKv 

o e„° weKj, WvqvjvBwmm I cÖwZ ’̄vcb 

  

 



 e„° I g~Îbvwji my¯’Zv iÿvq m‡PZbZv m„wó Ki‡Z wjc‡jU A½b Ki‡Z cvie|  

 e„° I g~Îbvwji my¯’Zvq m‡PZbZv m„wó Ki‡Z cvie|  

 gi‡YvËi e„°`vb wel‡q mvgvwRK m‡PZbZv m„wó Ki‡Z cvie|  

11k Aa¨vq- 

Rx‡ei cÖRbb 

 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|  

 Rx‡ei cÖRb‡bi aviYv I MyiæZ 

 Dw™¢‡`i cÖRbb  

o cÖRbb A½-dzj 

o civMvqb 

o wb‡lK 

 gvbe cÖRb‡b ni‡gv‡bi f~wgKv 

o gvbe åæ‡Yi weKvk  

 cÖRbb msµvšÍ †ivM 

o GBWm 

 

12k Aa¨vq- 

Rx‡ei 

eskMwZ I 

weeZ©b 

 eskMwZi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

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

 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|  

 Rx‡ei eskMwZ  

 esk ci¤úivq PvwiwÎK ˆewkó¨ enbKvix Dcv`vb 

(eskMwZe¯‘) 

o †µv‡gv‡Rvg 

o wWGbG 

o AviGbG 

o wRb 

o DNA Abywjcb (Replication)  

o wWGbG †U÷  

 gvby‡li wj½ wba©viY 

 †R‡bwUK wWmIW©vi ev eskMwZ e¨vwa/A¯^vfvweKZv 

o eY©vÜZv 

o _¨vjv‡mwgqv 

 



 Avgv‡`i Rxe‡b wWGbG (DNA) †U‡÷i Ae`vb Dcjwä Ki‡Z cvie|   ˆRe weeZ©b ZË¡ 

o Rxe‡bi Avwef©vi 

o WviDB‡bi gZev` 

 cÖRvwZi wU‡K _vKvq weeZ©‡bi MyiæZ¡ 

14k Aa¨vq- 

RxecÖhyw³ 

 RxecÖhyw³i aviYv I MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 wUmy¨ KvjPvi e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 km¨ Drcv`‡b wUmy¨ KvjPv‡ii e¨envi eY©bv Ki‡Z cvie| 

 †R‡bwUK BwÄwbqvwis‡qi D‡Ïk¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 km¨ Drcv`‡b †R‡bwUK BwÄwbqvwis‡qi e¨envi eY©bv Ki‡Z cvie|  

 Bbmywjb Ges ni‡gvb Drcv`‡b †RwbwUK BwÄwbqvwis‡qi e¨envi eY©bv Ki‡Z cvie 

 RxecÖhyw³i Dc‡hvwMZv g~j¨vqb Ki‡Z cvie|  

 ckyi †ivM wbivg‡q †R‡bwUK BwÄwbqvwis‡qi e¨envi eY©bv Ki‡Z cvie|  

 RxecÖhyw³ I †R‡bwUK BwÄwbqvwis‡qi e¨env‡ii wel‡q †cv÷vi A¼b Ki‡Z cvie|  

 Avgv‡`i cÖwZw`‡bi Rxe‡b RxecÖhyw³i Ae`vb Dcjwä Ki‡Z cvie|  

 RxecÖhyw³ ev ev‡qv‡UK‡bvjwR  

 wUmy¨ KvjPvit 

o wUmy¨ KvjPvi cÖhyw³i avcmg~n  

o wUmy¨ KvjPv‡ii e¨envi 

 †R‡bwUK BwÄwbqvwist 

o wRGgI ev wiKw¤^‡b›U DNA cÖ ‘̄Z Kivi avcmg~n 

o †R‡bwUK BwÄwbqvwis‡qi e¨envi 

 

 

e¨envwiK RxeweÁvb 

†h 9wU Aa¨vq cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP‡Z AšÍf©~³ Kivi mycvwik Kiv n‡q‡Q †m Aa¨vqmg~‡ni e¨envwi welqe¯‘ g~j¨vqb Kiv †h‡Z cv‡i| †h 5wU Aa¨vq ev` †`Iqv hvq †m Aa¨vqmg~‡ni 

e¨envwiK welqe ‘̄ ev` †`Iqv cv‡i|  



 

Ô†KvwfW 19Õ cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi 

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 

 

 

welq: †eŠ×ag© I ˆbwZK wkÿv 

  



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

welq: †eŠ×ag© I ˆbwZK wkÿv 

Aa¨vq I 

wk‡ivbvg 
cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe¯‘ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 
gšÍe¨ 

cÖ_g Aa¨vq: 

†MŠZgey‡×i Rxeb 

I wkÿv 

 wm×v‡_©i Rb¥ Kvwnbx eY©bv Ki‡Z cvie 

 wm×v‡_©i evj¨Kv‡ji we‡kl NUbv¸wj e¨vL¨v Ki‡Z   

   cvie 

 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| 

cvV: 1  wm×v‡_©i Rb¥ 

cvV: 2  evj¨Kvj 

cvV: 3  wm×v_© †MŠZg I   

         †Mvcv‡`ex 

cvV: 4  Pvwi wbwgË `k©b 

cvV: 5  wm×v‡_©i M„nZ¨vM 

cvV: 6  ey×Zz¦jvf 

cvV: 7  ag© cÖPvi 

cvV: 8  gnvcwiwbe©vY 

 

wØZxq Aa¨vq: 

ey× I †evwamË¡ 

  ey× I †evwam‡Ë¡i cwiPq eY©bv Ki‡Z cvie 

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

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

 

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 

cvV: 5 †evwam‡Ë¡i cÖKvi‡f`| 

cvV: 6 ey× I †evwam‡Ë¡i   

         cv_©K¨ 

 



welq: †eŠ×ag© I ˆbwZK wkÿv 

Aa¨vq I 

wk‡ivbvg 
cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe¯‘ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 
gšÍe¨ 

Z…Zxq Aa¨vq: 

wÎwcUK 

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

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

   Ki‡Z cvie 

  wÎwcUK cv‡Vi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

    

 

cvV: 1 wÎwcU‡Ki cUf~wg 

cvV: 2   wÎwcUK cwiwPwZ 

cvV: 3  m~Î wcUK 

cvV: 4 webq wcUK 

cvV: 5 Awfag© wcUK 

cvV: 6 wÎwcUK cv‡Vi   

          cÖ‡qvRbxqZv 

 

PZz_© Aa¨vq: 

m~Î I bxwZMv_v 

  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| 

 

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¡ 

 

mßg Aa¨vq: 

wbe©vY 

  wbe©v‡Yi aviYv I cÖKvi‡f` e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

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

 

cvV: 1 wbe©v‡Yi aviYv 

cvV: 2 wbe©v‡Yi cÖKvi‡f` I   

        eY©bv 

cvV: 3 wbe©vY mvabvi  

 



welq: †eŠ×ag© I ˆbwZK wkÿv 

Aa¨vq I 

wk‡ivbvg 
cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe¯‘ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 
gšÍe¨ 

         cÖ‡qvRbxqZv 

Aóg Aa¨vq: 

m½xwZ 

  m½xwZi aviYv I cUf~wg eY©bv Ki‡Z cvie 

  m½xwZi gva¨‡g ey×evYx Kxfv‡e msKwjZ n‡qwQj Zvi  

   aviYv w`‡Z cvie 

  cÖ_g, wØZxq I Z…Zxq m½xwZ AvnŸv‡bi KviY I  

   djvdj eY©bv Ki‡Z cvie 

   ey×evYx MÖšv’Kv‡i msKwjZ nIqvi †ÿ‡Î m½xwZi   

    f~wgKv we‡kølY Ki‡Z cvie| 

 

cvV: 1 m½xwZi aviYv 

cvV: 2 m½xwZi D‡Ïk¨ I   

        cUf~wg 

cvV: 3 cÖ_g m½xwZ 

cvV: 4 wØZxq m½xwZ 

cvV: 5 Z…Zxq m½xwZ 

cvV: 6. ey×evYx MÖš’vKv‡i   

         msKj‡b m½xwZi  

         f~wgKv 

 

beg Aa¨vq: 

RvZK 

  †eŠ× RvZ‡Ki Kvwnbx eY©bv Ki‡Z cvie 

  †eŠ× RvZ‡Ki Kvwnbx †_‡K wkÿYxq welq¸‡jv 

we‡kølY   

   Ki‡Z cvie| 

 

cvV: 1  ïK RvZK 

cvV: 2  †mwievwYR RvZK 

cvV: 3  RbmÜ RvZK 

cvV: 4  myLwenvix RvZK 

 

GKv`kAa¨vq: 

†eŠ×a‡g©i 

BwZnvm 

  evsjv‡`‡k †eŠ×a‡g©i (cÖvK-AvaywbKhyM) BwZnvm  

    m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie 

 

cvV: 8 evsjv‡`‡k †eŠ×ag© 

cvV: 9 AvaywbK hyM 

 

 



Ô†KvwfW 19Õ cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi 

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 

 

welq: e¨emvq D‡`¨vM 

  



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

welq: e¨emvq D‡`¨vM 

Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

1g 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 Dcv`vb¸‡jv wPwýZ 

Ki‡Z cvie 

 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 

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

 

2q 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 cvie 

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

 evsjv‡`‡k e¨emvq D‡`¨vM Dbœqb c‡_ evavmg~n wPwýZ Ki‡Z cvie 

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

KiYxqMy‡jv kbv³ Ki‡Z cvie 

 D‡`¨vM I e¨emvq D‡`¨vM  

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

 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©  

 e¨emvq D‡`¨vM M‡o DVvi AbyK~j cwi‡ek 

 evsjv‡`‡k e¨emvq D‡`¨vM Dbœq‡b evav 

 evsjv‡`‡k e¨emvq D‡`¨vM Dbœq‡b evav ~̀ixKi‡Yi Dcvq  

 

3q Aa¨vq:  

AvZ¥Kg©ms ’̄vb 

 

 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‡b mnvqZvKvix cÖwkÿY cÖwZôvb¸‡jvi Kvh©µg I 

 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 

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

 



Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 AvZ¥Kg©ms ’̄v‡b DØy×Ki‡Yi Dcvq¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvie 

 AvZ¥Kg©ms ’̄v‡b mnvqK cÖwkÿY cÖ`vbKvix cÖwZôvb  

 AvZ¥Kg©ms ’̄v‡b DØy×Ki‡Y KiYxq  

4_© Aa¨vq:  

gvwjKvbvi wfwË‡Z 

e¨emvq  

 e¨emv‡qi wewfbœ cÖKvi‡f` I AvBbMZ ˆewkó¨ eY©bv Ki‡Z cvie 

 GKgvwjKvbv e¨emv‡qi msÁv, ˆewkó¨ I myweav-Amyweav 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 myweav-Amyweav 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 myweav-Amyweav 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  

 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 

 

 gvwjKvbvi wfwË‡Z e¨emv‡qi cÖKvi‡f` 

 GKgvwjKvbv e¨emv‡qi aviYv, ˆewkó¨ 

 GKgvwjKvbv e¨emv‡qi Dch©y³ †ÿÎmg~n 

 Askx`vwi e¨emv‡qi aviYv 

 Askx`vwi e¨emv‡qi MVb 

 Askx`vwi e¨emv‡qi ˆewkó¨ 

 Askx`vwi e¨emv‡qi Pzw³cÎ 

 Askx`vwi e¨emv‡qi Pzw³c‡Îi welqe ‘̄ 

 Askx`vwi e¨emv‡qi wbeÜb 

 Askx`v‡ii cÖKvi‡f` 

 Askx`vwi e¨emv‡qi we‡jvcmvab 

 †hŠ_ g~jabx e¨emv‡qi aviYv 

 †hŠ_ g~jabx e¨emv‡qi ˆewkó¨ 

 †hŠ_ g~jabx e¨emvq ev †Kv¤úvwb msMV‡bi cÖKvi‡f` 

 †hŠ_ g~jabx e¨emv‡qi MyiæZ¡  

 †Kv¤úvwbi MVb cÖwµqv 

 mgevq mwgwZi aviYv 

 mgevq msMV‡bi ˆewkó¨  

 mgevq mwgwZi cÖKvi‡f`  

 mgevq mwgwZi MVb cÖwµqv 

 mgevq mwgwZi g~jbxwZ  

 evsjv‡`‡k mgev‡qi mgm¨v I m¤¢vebv 

 ivóªxq e¨emv‡qi aviYv 

 ivóªxq e¨emv‡qi ˆewkó¨  

 evsjv‡`‡ki ivóªxq e¨emvq 

 

 



Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

7g Aa¨vq:  

evsjv‡`‡ki wkí 

 KzwUi wk‡íi aviYv, ˆewkó¨ I MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie  

 evsjv‡`‡ki KzwUi wk‡íi Dchy³ †ÿÎ¸‡jv wPwýZ Ki‡Z cvie  

 evsjv‡`‡ki †cÖÿvc‡U KzwUi wk‡íi Dbœq‡bi c‡_ evav¸‡jv kbv³ 

Ki‡Z cvie 

 KzwUi wkí weKv‡ki Rb¨ KiYxq wPwýZ Ki‡Z cvie  

 ÿz ª̀ I gvSvwi wk‡íi aviYv, ˆewkó¨ I MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 ÿz ª̀ I gvSvwi wk‡íi MVb cÖwKªqv e¨vL¨v Ki‡Z cvie  

 †`‡ki Ges wb‡R‡`i GjvKvi Av_©-mvgvwRK Ae¯’v we‡ePbvq ÿz`ª 

I gvSvwi wk‡íi Dchy³ †ÿÎMy‡jv wPwýZ Ki‡Z cvie 

 evsjv‡`‡ki †cÖÿvc‡U ÿz`ª I gvSvwi wk‡íi mgm¨v¸‡jv kbv³ 

Ki‡Z cvie 

 e„nr wk‡íi aviYv I ˆewkó¨ eY©bv Ki‡Z cvie  

 evsjv‡`‡ki Av_©-mvgvwRK Ae¯’v we‡ePbvq e„nr wk‡íi MyiæZ¡ 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie  

 wewfbœ ÿz`ª I gvSvwi wkí Ges KzwUi wkí ¯’vc‡b AbycÖvwYZ ne 

 wk‡íi cÖKvi‡f`  

 KzwUi wkí 

 evsjv‡`‡k KzwUi wk‡íi Dchy³ †ÿÎ 

 ÿz ª̀ wkí 

 gvSvwi wkí 

 evsjv‡`‡ki †cÖÿvc‡U ÿz`ª I gvSvwi wk‡íi mgm¨v 

 evsjv‡`‡ki A_©bxwZ‡Z KzwUi, ÿz ª̀ I gvSvwi wk‡íi Ae`vb 

 KzwUi, ÿz`ª I gvSvwi wk‡íi weKv‡k KiYxq  

 e„nr wkí 

 evsjv‡`‡ki Av_©-mvgvwRK †cÖÿvc‡U e„nr wk‡íi MyiæZ¡ 

 evsjv‡`‡ki m¤¢vebvgq e„nr wkí 

 DbœZ I AbybœZ wkí GjvKv 

 

8g Aa¨vq:  

e¨emvq cÖwZôv‡bi 

e¨e¯’vcbv  

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

 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  

 fv‡jv †bZvi MyYvewj wPwýZ Ki‡Z cvie  

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

 e¨e¯’vcbvi aviYv 

 e¨e¯’vcbvi Kvh©vewj 

 cwiKíbvi aviYv 

 msMwVZKi‡Yi aviYv I MyiæZ¡  

 †bZ…‡Z¡i aviYv, †bZ…‡Z¡i cÖKvi‡f` 

 Av`k© †bZvi MyYvewj 

 e¨emv‡q A_©vq‡bi aviYv, A_©vq‡bi Drm 

 

9g 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  

 wewfbœ c‡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 

 wecY‡bi aviYv 

 eÈb cÖYvjxi aviYv 

 eÈb cÖYvjx I wewfbœ c‡Y¨i wecYb 

 weÁvc‡bi aviYv 

 weÁvc‡bi wewfbœ gva¨g 

 weÁvc‡bi MyiæZ¡  

 



Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

cvie  

 weµwqKZvi aviYv I Av`k© weµqKg©xi MyYMy‡jv eY©bv Ki‡Z cvie  

 weµwqKZvi aviYv 

 Av`k© weµqKg©xi MyYvewj 

10g Aa¨vq:  

e¨emvq D‡`¨vM 

Dbœq‡b mnvqK †mev 

 mnvqK †mevi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 evsjv‡`‡k e¨emv‡qi mnvqK †mevi aib I Drm¸‡jvi bvg ej‡Z 

cvie 

 wkíbxwZ‡Z DwjøwLZ mnvqZvi aib¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvie  

 evsjv‡`k ÿz`ª I KzwUi wkí ms¯’v cÖ`Ë mnvqK †mevi aib eY©bv 

Ki‡Z cvie  

 evwYwR¨K e¨vsKmg~n cÖ`Ë mnvqK †mevi aib eY©bv Ki‡Z cvie  

 †emiKvwi Dbœqb ms¯’v cÖ`Ë mnvqK †mevi aib eY©bv Ki‡Z cvie  

 D‡`¨vM Dbœq‡b mnvqK †mevi aviYv  

 mnvqZvi wewfbœ Drm  

 evsjv‡`k ÿz`ª I KzwUi wkí ms¯’v 

 evsjv‡`k †W‡fjc‡g›U e¨vsK wjwg‡UW 

 evwYwR¨K e¨vsK  

 †ewmK e¨vsK wjwg‡UW 

 evsjv‡`k wkí KvwiMwi mvnvh¨ †K›`ª 

 evsjv‡`k weÁvb I wkí M‡elYv cwil`  

 hye Dbœqb Awa`ßi  

 gwnjv Awa`ßi 

 †emiKvwi ms¯’v  

 eª¨vK 

 gvBWvm, cÖwkKv 

 †V½vgviv gwnjv meyR msN  

 RvZxq wkíbxwZ 2010 G DwjøwLZ wewfbœ ai‡bi mnvqZv 

 

 

 



 

‘ক োভিড-১৯’ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি 

পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি 

 

ভবষয়:  যোভিয়োি ভিক্ষো 

 

  



'ক োভিড-১৯' পভিভিভিতি ২০২১ সালের এসএসভস পিীক্ষোি পনুভবিনযোস ৃি পোঠ্যসূভি 

বিষয়: ক্যাবরয়ার বিক্ষা 

অধ্যায় ও 
বিলরানাম 

পাঠ্যপুস্তলক্ উলেবিত বিিনফে বিষয়িস্তু মন্তিয 

প্রথমঃ আবম ও 
আমার 
ক্যাবরয়ার 

এই পাঠ্ শিলষ আমরা- 
১। ক্যাবরয়ার বিক্ষার ধ্ারণা ও বিক্াি িযািযা ক্রলত পারি; 
২। ক্যাবরয়ার বিক্ষার পালঠ্র শ ৌবিক্তা িণণনা ক্রলত পারি; 
৩। ক্যাবরয়ালরর শক্ষলে িযবিগত পছন্দ-অপছন্দ বনণণয় ক্রলত পারি; 
৪। ক্যাবরয়ালরর সালথ িযবিগত আগ্রহ, শ াগযতা ও মূেযালিালধ্র সম্পক্ণ 
বনধ্ণারণ ক্রলত পারি; 
৫। ভবিষযৎ ক্যাবরয়ালরর রূপলরিা িযািযা ক্রলত পারি; 
৬। বনলের ভবিষযৎ ক্যাবরয়ালরর ‘রূপক্ল্প’ বিষলয় শপাস্টার বিোইন ক্রলত 
পারি; 
৭। ক্যাবরয়ার গঠ্লন িযবিগত  আগ্রহ ও দক্ষতার প্রলয়ােনীয়তা উপেবি 
ক্রলত পারি এিং 
৮। ক্যাবরয়ার গঠ্লনর শক্ষলে িযবিগত মূেযলিালধ্র গুরুত্ব উপেবি ক্লর তা 
অেণলন আগ্রহী হি। 

 ক্যাবরয়ালরর ধ্ারনা,  
 ক্যাবরয়ালরর বিক্াি,  
 ক্যাবরয়ালরর রূপলরিা, ক্যাবরয়ার বিক্ষার গুরুত্ব, বসিান্ত গ্রহণ, 
শিিার েনয অনুলপ্ররণা, পবরিতণনিীে ক্ালের ধ্রণ সম্পলক্ণ ধ্ারণা, আবম, 
আমার বিক্ষা ও ক্যাবরয়ার, আমার শ াগযতা ও দক্ষতা, ক্মণলক্ষলে মূেযলিাধ্ 
এিং আমার স্বলের ক্যাবরয়ার। 

 

বিতীয়ঃ 
ক্যাবরয়ার 
গঠ্নঃ গুণ ও 
দক্ষতা 

এই পাঠ্ শিলষ আমরা- 
১। ক্যাবরয়ার গঠ্লন প্রলয়ােনীয় গুণািবে ও দক্ষতা বিবিত ক্রলত পারি; 
২। ক্যাবরয়ার গঠ্লন প্রলয়ােনীয় গুণািবে ও দক্ষতা অেণলনর শক্ৌিে িযািযা 
ক্রলত পারি এিং 
৩। ক্যাবরয়ালরর সফেতায় গুণািবে ও দক্ষতাগুলোর গুরুত্ব বিলেষণ ক্রলত 
পারি। 

আত্মসলিতন হওয়ার গুরুত্ব, আত্মবিশ্বাসী হওয়ার গুরুত্ব, দৃঢ় প্রতযয়, শ্রিা, 
পারস্পবরক্ বনভণরিীেতা ও আন্তঃিযবিক্ সম্পক্ণ, সততা, শপিাগত 
ননবতক্তা ও আইলনর প্রবত শ্রিা, ইবতিািক্ প্রবতল াবগতা ও সহল াবগতার 
মলনাভাি, শনতৃত্ব, উলদযাগ ও ক্ালের প্রবত আগ্রহ, শনতৃলত্বর ধ্রন, 
সহমবমণতা, শেন্ডার সংলিদনিীেতা, িাপ শমাক্ালিো, সময় িযিস্থাপনা এিং 
নান্দবনক্ দৃবিভবি। 

 



তৃতীয়ঃ 
ক্যাবরয়ার গঠ্লন 
সংল াগ স্থাপন 
ও আিারণ 

এই পাঠ্ শিলষ আমরা- 
১। ভালো শশ্রাতা হওয়ার শক্ৌিে বিবিত ক্রলত পারি; 
২। সফে ক্যাবরয়ার গলে তুেলত শ াগাল াগ দক্ষতা িৃবি ক্রলত আগ্রহী হি; 
৩। অলনযর িিিয মলনাল াগসহ শুনলত আগ্রহী হি এিং 
৪। ক্যাবরয়ার উপল াগী দৃবিভবি ও মূেযলিাধ্ গলে তুেলত উিুি হি। 

সংল াগ স্থাপন ও ক্যাবরয়ার, ভালো শশ্রাতা হওয়ার শক্ৌিে এিং ক্লমণ 
সফেতায় মূেযলিাধ্। 

 

িতুথণঃ আবম ও 
আমার 
ক্মণলক্ষে 

এই পাঠ্ শিলষ আমরা- 
১। স্থানীয়, োতীয় ও আন্তেণাবতক্ শক্ষলে গুরুত্বপূণণ ক্ালের শক্ষেগুলো 
বিবিত ক্রলত পারি; 
২। আন্তেণাবতক্ পবরসলর িাংোলদবিলদর ক্ালের সুল াগ-সুবিধ্া িযািযা 
ক্রলত পারি; 
৩। িাক্বর/লপিা/ক্াে িুুঁলে শপলত গণমাধ্যম ও ওলয়িসাইলের ভূবমক্া 
িযািযা ক্রলত পারি; 
৪। আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করনে পারব্; 
৫। িাক্বরলত আলিদন ক্রার প্রবিয়া িযািযা ক্রলত  পারি; 
৬। ক্মণলক্ষলে সহক্মণীলদর সালথ সু-সম্পক্ণ িোয় রািার শক্ৌিে িণণনা 
ক্রলত পারি; 
৭। গণমাধ্যম এিং তথয ও শ াগাল াগ প্র ুবি িযিহালরর মাধ্যলম বিবভন্ন 
ক্ালের শক্ষে অনুসন্ধান ক্লর এক্বে প্রবতলিদন উপস্থাপন ক্রলত পারি; 
৮। বব্দ্যালনে আনোবিে কযাবরোর মর্লাে সবিেভানব্ অংশগ্রহণ 
করনে পারব্; 
৯। স্থানীয়, োতীয় ও আন্তেণাবতক্ প ণালয় ক্যাবরয়ার সম্পলক্ণ অিগত হলয় 
বনলের ভবিষযৎ ক্যাবরয়ার গঠ্লন আগ্রহী হি এিং 
১০। ক্যাবরয়ারলক্ সুসংহত রািা এিং আরও সমৃি ক্রার েনয েীিনিযাপী 
বিক্ষায় উিুি হি। 

িাংোলদলি বিদযমান ক্মণলক্ষেসমূহ, আন্তেণাবতক্ প ণালয় ক্ালের সুল াগ, 
আত্মক্মণসংস্থান, িাকু্বর িাইঃ েীিনিৃত্তান্ত শেিা এিং ক্মণলক্ষলে সহক্মণীর 
সালথ সুসম্পক্ণ। 

 

 



 

ক োভিড ১৯ পভিভিভিতি 2021 সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি জন্য 

পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি 

 

ভবষয়: িসোয়ন 

    

 

 

 

 

 

  



ক োভিড ১৯ পভিভিভিতি 2021 সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি জন্য পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি  

ভবষয়: িসোয়ন 

অধ্যোয় ও 

ভিতিোনোম 
পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে 

বিষয়িস্তু 
মন্তব্য  

প্রথম অধ্যোয় 

িসোয়তনি ধোিণো 

 িসোয়তনি ধোিণো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 িসোয়তনি কক্ষত্রসমূহ ভিভিি  িতি পোিব। 

 িসোয়তনি সোতথ ভবজ্ঞোতনি অন্য িোিোগুতেোি সম্প ি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 িসোয়ন পোতেি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 িসোয়তন অনুসন্ধোন ও গতবষণো প্রভিয়োি বণ িনো  িতি পোিব। 

 ভবভিন্ন ধিতনি অনুসন্ধোনমূে   োতজি পভি ল্পনো প্রণয়ন, অনুভমি ভসদ্ধোন্ত 

গেন ও পিীক্ষো  িতি পোিব। 

 প্রকৃভি ও বোস্তব জীবতনি ঘটনোবভে িসোয়তনি দৃভিতি ব্যোখ্যো  িতি আগ্রহ 

প্রদি িন  িব। 

 িসোয়তন ব্যবহোভি   োতজি সময় প্রতয়োজনীয় সি িিো অবেম্বন  িতি 

পোিব। 

 imvqb cwiwPwZ  

  imvq‡bi cwiwa বো কক্ষত্রসমূহ 

 imvq‡bi mv‡_ weÁv‡bi Ab¨vb¨ kvLvi (c`v_©weÁvb, RxeweÁvb, f~-

weÁvb, MwYZ BZ¨vw`) m¤úK© 

 imvqb cv‡Vi ¸iæZ¡ 

 imvq‡b AbymÜvb বো M‡elYvi প্রভিয়ো 

 িসোয়ন পিীক্ষোগোি ব্যবহোতি ও পিীক্ষোগোতি ব্যবহৃি ভবভিন্ন িোসোয়ভন  

দ্রব্য ব্যবহোতি সি িিো গ্রহণ 

  

ভিিীয় অধ্যোয় 

পদোতথ িি অবিো 

 

  ণোি গভিিতেি সোহোতে পদোতথ িি কিৌি অবিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

  ণোি গভিিতেি সোহোতে ব্যোপন ও ভনিঃসিণ ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 পদোতথ িি কিৌি অবিো ও িোতপি মতধ্য সম্প ি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 িোপমোত্রো বৃভদ্ধতি ব্যোপন হোি বৃভদ্ধ পিীক্ষোি মোধ্যতম কদিোতি পোিব। 

  ঠিন পদোতথ িি গেন ও ঊর্ধ্িপোিন এবং িিে পদোতথ িি স্ফুটন প্রভিয়ো বণ িনো 

 িতি পোিব। 

  ঠিন পদোতথ িি গেন ও ঊর্ধ্িপোিন এবং িিে পদোতথ িি স্ফুটন প্রভিয়ো 

পিীক্ষোি মোধ্যতম কদিোতি পোিব। 

 প্রকৃভিতি সংঘটিি বোস্তব ঘটনো িসোয়তনি দৃভিতি ভবতেষতণ আগ্রহ প্রদি িন 

 িতি পোিব। 

 িোসোয়ভন  দ্রব্য ও থোতম িোভমটোি সঠি িোতব ব্যবহোি  িতি পোিব। 

 c`v_© ও পদোতথ িি অবিো 

 KYvi MwZZË¡ 

 MwZZË¡ I c`v‡_©i †fŠZ Ae¯’v 

  e¨vcb I wbtmi‡Yi ev Í̄e NUbv 

  e¨vcb I wbtmiY 

 কমোমবোভিি জ্বেন ও কমোতমি ভিন অবিো 

  গেন ও স্ফূটন, বোষ্পীিবন, Nbxfeb, EaŸ©cvZb cÖwµqv 

 ZvcgvÎv e„w×‡Z e¨vcb nvi e„w× cixÿv 

 পোিন ও EaŸ©cvZb 

    

তৃিীয় অধ্যোয়  

পদোতথ িি গেন 

 কমৌতেি ইংতিভজ ও ল্যোটিন নোম কথত  িোতদি প্রিী  ভেিতি পোিব। 

 কমৌভে  ও িোয়ী  ভণ োগুতেোি ববভিিয বণ িনো  িতি পোিব। 

 পোিমোণভব  সংখ্যো , িি সংখ্যো, আতপভক্ষ  পোিমোণভব  িি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 আতপভক্ষ  পোিমোণভবি িি কথত  আতপভক্ষ  আণভব  িি ভহসোব  িতি 

পোিব। 

 কমৌভে  ও ক ৌভগ  পদোথ ি  

 পিমোণু ও অণু 

 কমৌতেি প্রিী  

 সংত ি 

 পিমোণুি কিিতিি  ণো 
 

 



অধ্যোয় ও 

ভিতিোনোম 
পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে 

বিষয়িস্তু 
মন্তব্য  

 পিমোণু ইতে ট্রন, কপ্রোটন ও ভনউট্রন সংখ্যো ভহসোব  িতি পোিব। 

 আইতসোতটোতপি ব্যবহোি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 পিমোণুি গেন সম্পত ি িোদোিতফোড ি ও কবোি পিমোণু মতডতেি বণ িনো  িতি 

পোিব। 

 িোদোিতফোড ি ও কবোি পিমোণু মতডতেি মতধ্য ক োনটি কবভি গ্রহণত োগ্য িো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 পিমোণু ভবভিন্ন  ক্ষপথ এবং  ক্ষপতথি ভবভিন্ন উপস্তি পিমোণুি 

ইতে ট্রনসমূহত  ভবন্যোস  িতি পোিব। 

 cvigvYweK msL¨v, fi msL¨v, Av‡cwÿK cvigvYweK fi, Av‡cwÿK 

AvYweK fi, Av‡cwÿK AvYweK fi wnmve 

  cigvYyi B‡jKUªb, †cªvUb I wbDUªb wnmve 

 AvB‡mv‡Uvc 

o কিজভিয় AvB‡mv‡Uv‡ci e¨envi (wPwKrmv, K…wl, we`y¨r Drcv`‡b) 

এবং এি প্রিোব 

 cigvYy g‡Wj 

o iv`vi‡dvW© cigvYy g‡Wj I Gi mxgve×Zv 

o †evi cigvYy g‡Wj I Gi mxgve×Zv 

 kw³¯Í‡i B‡jKUªb web¨vm 

o cigvYyi kw³ Í̄i I উপিভিস্ততিি ধোিণো 

o kw³¯Í‡i B‡jKUªb aviY ÿgZv 

o B‡jKUªb ভবন্যোতসি নীভি 

o ইতে ট্রন ভবন্যোতসি সোধোিণ ভনয়তমি ভ ছু ব্যভিিম 

িতুথ ি অধ্যোয় 

প িোয় সোিভণ 

 প িোয় সোিভণ ভব োতিি পটভূভম বণ িনো  িতি পোিব। 

 কমৌতেি সব িবভহিঃস্তি িভিস্ততিি ইতে ট্রন ভবন্যোতসি সোতথ প িোয় সোিভণি 

প্রধোন গ্রুপগুতেোি সম্প ি ভনণ িয়  িতি পোিব (প্রথম 30 টি কমৌে)। 

 এ টি কমৌতেি প িোয় িনোি  িতি পোিব। 

 প িোয় সোিভণতি ক োতনো কমৌতেি অবিোন কজতন এি কিৌি ও িোসোয়ভন  ধম ি 

সম্পত ি ধোিণো  িতি পোিব। 

 কমৌেসমূতহি ভবতিষ নোম িতণি  োিণ বেতি পোিব। 

 প িোয় সোিভণি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 প িোয় সোিভণি এ ই গ্রুতপি কমৌে িোিো গঠিি ক ৌতগি এ ই ধম ি প্রদি িন 

 িতি পোিব। 

 পিীক্ষতণি সময়  োতিি  ন্ত্রপোভিি সঠি  ব্যবহোি  িতি পোিব। 

 পিীক্ষণ  োতজ সি িিো অবেম্বন  িতি পোিব। 

 প িোয় সোিভণ অনুসিণ  তি কমৌেসমূতহি ধম ি অনুমোতন আগ্রহ প্রদি িন  িতি 

পোিব। 

 ch©vq mviwYi weKvk 

o cUf~wg 

o ch©vq mviwYi ˆewkó¨ 

o wewfbœ chv©q m~Î 

o ch©vq mviwYi g~j wfwË 

 প িোয় সোিভণি ভ ছু ব্যভিিম 

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

o †kÖwY wbY©q 

o ch©vq wbY©q 

 †gŠ‡ji ch©vqe„Ë ag© 
 

 

 wewfbœ †kÖwY‡Z Dcw¯’Z  †gŠjmg~‡ni we‡kl bvg (ÿviavZz, g„rÿviavZz, 

g~`ªvavZz, n¨v‡jv‡Rb, wbw®ŒqM¨vm, Ae¯’všÍi †gŠj)  

 ch©vq mviwYi myweav  

 ch©vq mviwYi GKB MÖæ‡ci †gŠj Øviv MwVZ †hŠ‡Mi mv‡_ cvwb I jNy 

Gwm‡Wi wewµqv avZe †hŠ‡Mi mv‡_ cvwb I jNy Gwm‡Wi wewµqvq 

Drcbœ M¨vm cixÿvi gva¨‡g kbv³KiY 
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ভিতিোনোম 
পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে 

বিষয়িস্তু 
মন্তব্য  

পঞ্চম অধ্যোয় 

িোসোয়ভন  বন্ধন 

 ক োজযিো ইতে ট্রতনি ধোিণো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 কমৌতেি প্রিী , ক ৌগমূেত ি সংত ি ও এগুতেোি ক োজনী ব্যবহোি  তি 

ক ৌতগি সংত ি ভেিতি পোিব। 

 ভনভিয় গ্যোতসি ভিভিিীেিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 অি  ও দুইতয়ি ভনয়তমি ধোিণো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 িোসোয়ভন  বন্ধন এবং িো গেতনি  োিণ ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 আয়ন  ীিোতব এবং ক ন সৃভি হয় িো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 আয়ভন  বন্ধন গেতনি প্রভিয়ো বণ িনো  িতি পোিব। 

 সমত োজী বন্ধন গেতনি প্রভিয়ো বণ িনো  িতি পোিব। 

 আয়ভন  ও সমত োজী বন্ধতনি সোতথ গেনোঙ্ক, স্ফুটনোঙ্ক, দ্রোব্যিো , ভবদুযৎ 

পভিবোভহিো এবং ক েোস গেতনি ধম ি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 ধোিব বন্ধতনি ধোিণো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 ধোিব বন্ধতনি সোহোতে ধোতুি ভবদুযৎ পভিবোভহিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 িোনীয়িোতব সহজপ্রোপ্য দ্রতব্যি মতধ্য আয়ভন  ও সমত োজী ক ৌগ িনোি 

 িতি পোিব। 

 †hvR¨Zv B‡jKUªb 

 ক োজনী বো ক োজযিো 

 ক ৌগমূে  ও িোতদি ক োজনী 

 ক ৌতগি িোসোয়ভন  সংত ি 

 আণভব  সংত ি ও গোেভন  সংত ি 

 wbw¯Œq M¨vm Ges Gi w¯’wZkxjZv 

 AóK I দুইতয়ি wbqg  
 

 ivmvqwbK eÜb 

o ivmvqwbK eÜb MV‡bi KviY 

  K¨vUvqb I Av¨bvqb 

  AvqwbK eÜb 

o AvqwbK eÜb MV‡bi cÖwµqv 

  mg‡hvRx eÜb 

o mg‡hvRx eÜb MV‡bi cÖwµqv 
 

 AvqwbK I mg‡hvRx †hŠ‡Mi ˆewkó¨ Ges ˆewk‡ói e¨vL v̈  

o MjbvsK I ùzUbvsK 

o ª̀eYxqZv 

o  we ỳ¨Z cwievwnZv  

o  †Kjvm MVb 

 avZe eÜb 

  avZz we ỳ¨r cwievwnZvi KviY 

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

KiY 

 

ষষ্ঠ অধ্যোয় 

কমোতেি ধোিণো 

ও িোসোয়ভন  

গণনো 

 কমোতেি ধোিণো ব্যবহোি  তি সিে গোভণভি  ভহসোব  িতি পোিব। 

 ভনভদ িি ঘনমোত্রোি দ্রবণ প্রস্তুি  িতি পোিব। 

 প্রদত্ত িথ্য ও উপোত্ত ব্যবহোি  তি ক ৌতগ উপভিি কমৌতেি িি িো সংযুভি 

ভনণ িয়  িতি পোিব। 

 িি িো সংযুভি ব্যবহোি  তি িূে  সংত ি ও আণভব  সংত ি ভনণ িয় 

 িতি পোিব। 

 কমৌে ও ক ৌগমূেত ি প্রিী , সংত ি ও ক োজনী ব্যবহোি  তি িোসোয়ভন  

সমী িণ ভেিতি এবং সমিো ভবধোন  িতি পোিব। 

 †gvj I A¨v‡fv‡M‡Wªv msL¨v 

o †gvj msL¨v wbY©q 

o †gvjvi AvqZb 

o †gvj, †gvjvi fi, A¨v‡fv‡M‡Wªv msL¨v, †gvjvi AvqZb wfwËK 

MvwYwZK mgm¨v 

 কমোে এবং আণভব  সংত ি 

 †gvjvi `ªeY ev †gvjvwiwU 

o †gvjvwiwUwfwËK MvwYvwZK mgm¨v 

  



অধ্যোয় ও 

ভিতিোনোম 
পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে 

বিষয়িস্তু 
মন্তব্য  

 িোসোয়ভন  সমী িতণি মোভত্র  িোৎপ ি কথত  ভবভিয়  ও উৎপোদতি 

িিভিভত্ত  গোভণভি  সমস্যো সমোধোন  িতি পোিব। 

 তুুঁতিি ক েোস পোভনি িি িো পভিমোণ ভনণ িয়  িতি পোিব। 

 ভনভি ব্যবহোি  তি িোসোয়ভন  দ্রব্য পভিমোপ  িতি সক্ষম হব। 

 †gŠ‡ji cÖZxK, †hŠMg~jK I †hŠ‡Mi ms‡KZ 

 †hŠ‡M Dcw ’̄Z †gŠ‡ji kZKiv mshywZ 

 ¯’’~j ms‡KZ I AvYweK ms‡KZ 

o ¯’’~j ms‡KZ I AvYweK ms‡KZwfwËK MvwYwZK mgm¨v 

 ivmvqwbK mgxKiY 

o ivmvqwbK mgxKi‡Yi mgZvweavb 

o কমোে এবং িোসোয়ভন  সমী িণ 

 ভেভমটিং ভবভিয়  

 ivmvqwbK mgxKi‡Yi gvwÎK Zvrch© e¨envi K‡i Drcv‡`i cwigvY 

wbY©q 

 †Kjvm cvwb 

 Zuy‡Z †Kjvm cvwbi  kZKiv cwigvY wbY©য় 

সপ্তম অধ্যোয় 

িোসোয়ভন  

ভবভিয়ো 

 কিৌি পভিবিিন ও িোসোয়ভন  ভবভিয়োি পোথ ি য  িতি পোিব। 

 পদোতথ িি পভিবিিনত  ভবতেষণ  তি িোসোয়ভন  ভবভিয়ো িনোি  িতি 

পোিব। 

 িোসোয়ভন  ভবভিয়োি কেভণভবিোগ, কিডক্স/নন-কিডক্স, এ মুিী, উিমুিী, িোপ 

উৎপোদী, িোপহোিী ভবভিয়োি সংজ্ঞো ভদতি পোিব এবং ভবভিয়োি ভবভিন্ন 

প্র োি িনোি  িতি পোিব। 

 িোসোয়ভন  ভবভিয়োয় উৎপন্ন পদোতথ িি পভিমোণত  েো-িোতিভেয়োতিি নীভিি 

আতেোত  ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 পভিবিিন ভবতেষণ  তি জোিণ-ভবজোিণ ভবভিয়োি প্র োি িনোি  তি পোিব। 

 বোস্ততব ভবভিন্ন কক্ষতত্র সংঘটিি ভবভিয়ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 বোস্তব কক্ষতত্র সংঘটিি ক্ষভি ি ভবভিয়োসমূহ ভনয়ন্ত্রণ বো কিোতধি উপোয় 

ভনধ িোিণ  িতি পোিব। (কেোহোি বিভি ভজভনতসি মভিিো পড়ো কিোতধি  থোথ ি 

উপোয় ভনধ িোিণ  িতি পোিব।) 

 িোসোয়ভন  ভবভিয়োি হোি ব্যোখ্যো ও সংভেি হোতিি তুেনো  িতি পোিব। 

 ভবভিন্ন পদোথ ি ব্যবহোি  তি ভবভিয়োি গভিতবগ বো হোি পিীক্ষো ও তুেনো 

 িতি পোিব। 

 বদনভিন  োতজ ধোিব বস্তু ব্যবহোতি সতিিনিো প্রদি িন  িতি পোিব। 

 পিীক্ষোি সোহোতে ভবভিয়োি হোতিি ভিন্নিো প্রদি িন  িতি পোিব। 

 অম্ল-ক্ষোি প্রিমন ভবভিয়ো এবং অধিঃতক্ষপণ ভবভিয়ো প্রদি িন  িতি পোিব। 

 পদোতথ িি cwieZ©b  

o †fŠZ cwieZ©b I ivmvqwbK cwieZ©b 

o †fŠZ cwieZ©b I ivmvqwbK cwieZ©‡bi ˆewkó¨ 

 ivmvqwbK wewµqvi †kÖwYwefvM (Aat‡ÿcY, A¤ø-ÿvi cÖkgb I RviY-

weRviY) I eY©bv 

 RviY-weRviY wewµqv 

o wewfbœ cÖKv‡ii RviY-weRviY wewµqv 

o RviY msL¨v I RviY msL¨v wnmve 

o RviY-weRvi‡Yi B‡jKUªbxq gZev` 

o RviY Aa© I weRviY Aa© wewµqv 

 RviY-weRviY wewµqv hyMcr  N‡U ev Í̄e †ÿ‡Î msNwUZ wKQz ivmvqwbK 

wewµqv 

 ভবতিষ ধিতনি িোসোয়ভন  ভবভিয়ো 

 ev Í̄e †ÿ‡Î msNwUZ  তয় টি ivmvqwbK wewµqvi উদোহিণ 

o ev Í̄e †ÿ‡Î msNwUZ ivmvqwbK wewµqvi cÖfve 

o ev Í̄e †ÿ‡Î msNwUZ ÿwZKi ivmvqwbK wewµqv †iva I wbqš¿Y (†jvnvi  

ˆZix wRwb‡mi gwiPvcov I Zv †iv‡ai h_vh_ Dcvq) 

 cÖK…wZ‡Z msNwUZ Ges M‡elYvMv‡i msMwVZ ivmvqwbK wewµqvi nv‡ii 

Zzjbv 

o wewµqvi MwZ‡eM ev nvi 

o wewµqvi MwZ‡eM ev nvi cixÿv 

  



অধ্যোয় ও 

ভিতিোনোম 
পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে 

বিষয়িস্তু 
মন্তব্য  

o েো িোতিভেয়োতিি নীভি 

 A¤ø-ÿviK cÖkgb wewµqv Ges Aat‡ÿcY wewµqv cÖ`k©b 

অিম অধ্যোয় 

িসোয়ন  ও িভি 

 িোসোয়ভন  পভিবিিতনি সোতথ িভি উৎপোদতনি সম্প ি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 িভি উৎপোদতন জ্বোেোভনি ভবশুদ্ধিোি গুরুত্ব অনুধোবন, পভিতবি সুিক্ষোয় 

এগুতেোি ব্যবহোি সীভমি িোিতি ও উপযুি জ্বোেোভন ভনব িোিতন সতিিনিোি 

পভিিয় ভদতি পোিব। 

 ভনিোপত্তোি ভবষয়টি ভবতবিনোয় কিতি িোসোয়ভন  ভবভিয়ো-সংভেি সমস্যো 

ভিভিি  তি িো অনুসন্ধোতনি পভি ল্পনো, বোস্তবোয়ন এবং এি  ো ি োভিিো 

মূল্যোয়ন  িতি পোিব। 

 িোসোয়ভন  ভবভিয়োি সংঘটতন এবং িভি উৎপোদতন স্বিিঃস্ফূিিিোতব ও 

আত্মভবশ্বোতসি সোতথ দোভয়ত্বিীে ভসদ্ধোন্ত গ্রহতণ সক্ষম হব। 

 জোিণ-ভবজোিণ ভবভিয়োি ইতে ট্রনীয় মিবোদ ব্যবহোি  তি িেভবদুযতিি 

ধোিণো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 িোসোয়ভন  ভবভিয়োি মোধ্যতম ভবদুযৎ উৎপোদন প্রভিয়ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 ভবদুযৎ ব্যবহোি  তি ভবভিয়ো সংঘটন  িতি পোিব। 

 ভবভিন্ন পদোতথ ি িভড়ৎ ভবতেষতণ উৎপোভদি পদোথ ি এবং এি বোভণভজয  

ব্যবহোি সম্পত ি মিোমি ভদতি পোিব। 

 গ্যোেিোভন  ক োতষি িভড়ৎিোি গেন  িতি পোিব। 

 িভড়ৎ ভবতেষণ ক োষ ও গ্যোেিোভন  ক োতষি মতধ্য পোথ ি য ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 িভড়ৎ িোসোয়ভন  ক োতষি প্রতয়োগ ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 তুেনোমূে  ভবতেষণ  তি পোিমোণভব  ভবদুযৎ উৎপোদন সম্পত ি মিোমি 

ভদতি পোিব। 

 িোপহোিী ও িোপ উৎপোদী ভবভিয়োি পিীক্ষো  িতি পোিব। 

 িোসোয়ভন  দ্রতব্যি ক্ষভি ি ভদ সমূহ সম্পত ি সতিিনিো প্রদি িন  িতি 

পোিব। 

 ভবশুদ্ধ জ্বোেোভন ব্যবহোতি আগ্রহ প্রদি িন  িতি পোিব। 

 েবণ দ্রবীভূি ও িোসোয়ভন  পভিবিিন হওয়োি সময় িোতপি পভিবিিন 

পিীক্ষোি সোহোতে কদিোতি পোিব। 

 ivmvqwbK kw³ 

 িোতপি পভিবিিতনি ভিভত্ততি িোসোয়ভন  ভবভিয়োি কেভণভবিোগ 

o Zvc Drcv̀ x wewµqv I Zvcnvix wewµqv 

o eÜb kw³ I  ivmvqwbK wewµqvq kw³i cwieZ©b 

o িোসোয়ভন  িভিি ব্যবহোি 

o ivmvqwbK kw³ †_‡K Zvc kw³, we`¨yr kw³ I Av‡jvK kw³‡Z 

cwieZ©b (Pzjv R¡vjv‡bv, e¨vUvwi,  †gvgevwZ) 

 ivmvqwbK kw³ †_‡K cvIqv wewfbœ kw³ Kv‡R jvMv‡bv (BwÄb 

Pvjv‡bv, ivbœv Kiv, we`¨yr Drcv`b, KjKviLvbv Pvjv‡bv) ivmvqwbK 

kw³i h_vh_ e¨envi 

o R¡vjvwb weï×Zvi ¸iæZ¡ 

o ivmvqwbK kw³ e¨env‡ii †bwZevPK cÖfve (evqy `~lY, ˆewk¦K 

Dòvqb) 

o B_vbj‡K †gvUihv‡bi R¡vjvwb wn‡m‡e e¨envi 

 িভড়তিি সোহোতে িোসোয়ভন  প্রভিয়ো  

 িোসোয়ভন  ভবভিয়োি মোধ্যতম ভবদুযৎ উৎপোদন 

o M¨vjfvwbK †Kvl 

o avZz/avZe Avqb ZworØvi 

o ZworØvi wewµqv 

o †Kvl wewµqv(GKwU M¨vjfvwbK †Kv‡li MVbwPÎ) 

o WªvB †m‡ji MVb I B‡jKUªb ¯’vbvšÍ‡ii †KŠkj 

 ¯v̂ ’̄¨ I cwi‡e‡ki Dci  e¨vUvwii cÖfve we`y¨r e¨envi K‡i wewµqv 

msMVb 

o we`y¨r cwievnx, avZe cwievnx I Zwor we‡køl¨ 

o ZworØvi I Zwor ivmvqwbK †Kvl 

o Zwor we‡kølY I Zwor we‡kø‡l¨i wewkøó nIqvi †KŠkj 

o †mvwWqvg †K¬vivBW `ªe‡Yi Zwor we‡kølY 

o cvwbi Zwor we‡kølY 

o Zwor we‡køl‡Yi cÖ‡qvM 

o Zwor we‡køl‡Y Drcvw`Z c`v‡_©i evwYwR¨K e¨envi 

 wbDwK¬qvi wewµqv I we`y¨r Drcv`b 

 



অধ্যোয় ও 

ভিতিোনোম 
পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে 

বিষয়িস্তু 
মন্তব্য  

 c`v_© ª̀exf~Z K‡i I ivmvqwbK wewµqvq Zv‡ci cwieZ©b cixÿv 

এ োদি অধ্যোয় 

িভনজ 

সম্পদ:জীবোশ্ম 

 জীবোশ্ম জ্বোেোভনি ধোিণো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 কপতট্রোভেয়োমত  বজব ক ৌতগি ভমেণ ভহতসতব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 †c‡Uªvwjqv‡gi ব্যবহোি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 হোইতরো োব িতনি ধিন ও কেভণভবিোগ ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 সম্পৃি ও অসম্পৃি হোইতরো োব িতনি প্রস্তুভিি ভবভিয়ো ও ধম ি ব্যোখ্যো এবং 

এতদি মতধ্য পোথ ি য  িতি পোিব। 

 প্লোভি  দ্রব্য ও িন্তু বিভিি িোসোয়ভন  ভবভিয়ো এবং এি ব্যবহোি বণ িনো 

 িতি পোিব। 

 পভিতবতিি ওপি প্লোভি  দ্রব্য অপব্যবহোতিি কুফে উতিি  িতি পোিব। 

 প্রোকৃভি  গ্যোস, কপতট্রোভেয়োম এবং  য়েো ব্যবহোতিি সুভবধো, অসুভবধো ও 

ব্যবহোতিি ক ৌিে ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 হোইতডো োব িন কথত  অযোেত োহে, অযোেভডহোইড ও বজব এভসতডি প্রস্তুভিি 

ক ৌিে ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 অযোেত োহে, অযোেভডহোইড ও বজব এভসতডি ব্যবহোি  িতি পোিব। 

 পভিতবতিি উপি প্লোভি  দ্রতব্যি প্রিোব সম্পভ িি অনুসন্ধোনমূে   োজ 

 িতি পোিব। 

 পিীক্ষোি মোধ্যতম বজব ও অজজব ক ৌতগি মতধ্য পোথ ি য  তি কদিোতি পোিব। 

 জীবোশ্ম জ্বোেোভনি সঠি  ব্যবহোি সম্পত ি সতিিনিো প্রদি িন  িতি পোিব। 

 জীবোশ্ম জ্বোেোভন 

 †c‡Uªvwjqv‡gi Dcv`vbmg~n 

 †c‡Uªvwjqv‡gi e¨envi 

 nvB‡WªvKve©b 

o nvB‡WªvKve©‡bi †kªwYwefvM 

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

 cÖvK…wZK M¨vm I †c‡Uªvwjqv‡gi h_vh_ e¨envi 

 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 

 পভেমোি 

 cøvw÷K `ªªe¨ 

o cøvw÷K cÖ ‘̄wZ (cwjgviKiY wewµqv) 

 cwi‡e‡ki Dci cøvw÷K `ª‡e¨i cÖfve 

 প্লোভি  ব্যবহোতিি সুভবধো ও অসুভবধো 

 cixÿvi gva¨‡g ˆRe I A‰Re †hŠ‡Mi g‡a¨ 

cv_©K¨KiY 

  

 

 



 

Ô†KvwfW-19Õ cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm পরীক্ষার 

পুনর্বিনযাসকৃত পাঠ্যসূর্ি 

 

 

welq: wLªóag© I ˆbwZK wkÿv 

  



Ô†KvwfW-19Õ cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm পরীক্ষার পুনর্বিনযাসকৃত পাঠ্যসূর্ি  

welq: wLªóag© I ˆbwZK wkÿv 

Aa¨vq  I  

wk‡ivbvg 

wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄             gšÍe¨ 

cÖ_g Aa¨vq : 

gyw³i c‡_ 

AvnŸvb 

1. gyw³i mvaviY aviYv I ˆewkó¨ eY©bv Ki‡Z cvie| 1. gyw³i mvaviY aviYv I ˆewkó¨ wkÿv_©x‡`i ag©xq I ˆbwZK wkÿv MV‡bi w`KwU 

we‡ePbvq Aa¨vqwU AšÍf~ ©³ Kiv n‡jv| 

 2. gy³ gvbyl nIqvi Dcvqmg~n eY©bv Ki‡Z cvie| 2. gy³ gvbyl nIqvi Dcvq  

 3. 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| 

3. wLªó I gyw³  

 4. Av`k© wLªóf‡³i gy³ Rxe‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie 4. wLªóf³ I gyw³  

 Av‡eMxq 

5. gy³-¯v̂axb Rxebhvc‡bi DØy× n‡ev| 

  

wØZxq Aa¨vq : 

¯v̂axbZv I 

Avwg 

1. wb‡R‡K Rvbvi Dcvqmg~n eY©bv Ki‡Z cvie| 1. wb‡R‡K Rvbv wkÿv_©x‡`i ag©xq I ˆbwZK wkÿv MV‡bi w`KwU 

we‡ePbvq Aa¨vqwU AšÍf ©~³ Kiv n‡jv| 

 2. cÖwZwU e¨w³i ¯^vZ‡š¿¨i KviY Dcgvi mvnv‡h¨ e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie| 

2. e¨w³¯̂vZš¿¨  

  3. mgv‡Ri gvby‡li mv‡_ m¤úK©  

 3. Ab¨‡`i †mevq wb‡R‡K DrmM© Kivi ¸iæZ¡ we‡kølY 

Ki‡Z cvie| 

4. †mevKv‡R AvZ¥wb‡e`b  

 4. Avgv‡`i Rb¨ wLª‡ói AvZ¥`v‡bi A_© we‡kølY Ki‡Z 

cvie| 

  

 Av‡eMxq 

5. mgvR †mevq DØy× n‡ev 

5. wLª‡ói AvZ¥`vb  

Z…Zxq Aa¨vq : 

Avgvi ¯v̂axbZv 

I mgvR 

1. wbtm½Zv I m¤úªxwZi Zzjbvg~jK Av‡jvPbv Ki‡Z cvie|  

1. wbtm½Zv I m¤úªxwZ  

wkÿv_©x‡`i ag©xq I ˆbwZK wkÿv MV‡bi w`KwU 

we‡ePbvq Aa¨vqwU AšÍf~ ©³ Kiv n‡jv| 

 2. Ab¨‡`i mv‡_ eÜzZ¡ Movi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

2. eÜzZ¡ Movi cÖ‡qvRbxqZv  



Aa¨vq  I  

wk‡ivbvg 

wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄             gšÍe¨ 

 3. wb‡Ri I Ab¨‡`i ¯̂vaxbZv m¤ú‡K© cweÎ evB‡e‡ji 

wkÿv eY©bv Ki‡Z cvie| 

3. ¯v̂axbZv m¤ú‡K© cweÎ evB‡e‡ji wkÿv   

 4. wLªówek¦v‡m ejxqvb gvby‡li Rxeb g~¨vqb Ki‡Z cvie| 4. wLª÷wek¦v‡m ejxqvb Rxeb  

 Av‡eMxq 

5. Ab¨‡`i mv‡_ eÜzZ¡c~Y© m¤úK© ’̄vc‡b D‡`¨vMx ne| 

6. A‡b¨i ¯v̂axbZvi cÖwZ kÖ×vkxj ne| 

  

beg Aa¨vq : 

wcZvi m¤§y‡L 

1. cÖv_©bvi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

1. cÖv_©bv 

wkÿv_©x‡`i ag©xq I ˆbwZK wkÿv MV‡bi w`KwU 

we‡ePbvq Aa¨vqwU AšÍf ©~³ Kiv n‡jv| 

 2. cÖv_©bvi gva¨‡g Ck¦‡ii Dcw¯’wZ Dcjwä m¤ú‡K© eY©bv 

Ki‡Z cvie| 

2. Ck¦‡ii Dcw ’̄wZ   

 3. Ck¦‡ii K_v ïb‡Z cvIqvi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie| 3. Ck¦‡ii K_v †kvbv  

 4. cÖv_©bv Kivi wewfbœ c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie| 4. cÖv_©bvi wewfbœ c×wZ  

 5. wbqwgZ cÖv_©bvq AskMÖn‡Y DØy× ne|   

`kg Aa¨vq : 

Amy¯’ we‡k¦i 

wbivgq 

1. cv‡ci aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

1. cvc 

wkÿv_©x‡`i ag©xq I ˆbwZK wkÿv MV‡bi w`KwU 

we‡ePbvq Aa¨vqwU AšÍf~ ©³ Kiv n‡jv| 

 2. cv‡ci d‡j we‡k¦i ÿZweÿZ Ae¯’v eY©bv Ki‡Z cvie| 2. we‡k¦i ÿweÿZ Ae¯’v   

 3. wLª‡ói wbivgqKvix kw³i gvnvZ¥¨ eY©bv Ki‡Z cvie| 3. wbivgqKvix wLª÷  

 4. cybwg©jb mvµvg‡šÍi ¸iæZ¡ I c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie| 4. cybwg©jb mvµv‡gšÍ  

 5. cvc †_‡K weiZ _vK‡Z DØy× ne|   

 6. cybwg©jb mvµv‡g‡šÍ DØy× n‡e|   

GKv`k Aa¨vq 

: we‡e‡Ki 

bxie Kô¯^i 

1. g~j¨‡ev‡ai A_© e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

1. g~j¨‡eva 

wkÿv_©x‡`i ag©xq I ˆbwZK wkÿv MV‡bi w`KwU 

we‡ePbvq Aa¨vqwU AšÍf ©~³ Kiv n‡jv| 

 2.  ˆbwZK g~j¨‡ev‡ai Drm I Avwe®‹v‡ii c×wZ eY©bv 

Ki‡Z cvie| 

2.  g~j¨‡ev‡ai Durm   

 3. we‡eK MV‡bi Dcvqmg~n eY©bv Ki‡Z cvie| 3. we‡e‡Ki MVb  



Aa¨vq  I  

wk‡ivbvg 

wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄             gšÍe¨ 

 4. cwic°Zvq weKvk jv‡fi Dcvq e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 4. cwic°Zvq e„w× jvf  

 5. GBWm, a~gcvb, gv`Kvmw³i ÿwZKi cÖfve Ges G¸‡jv 

†_‡K gy³ _vKvi Dcvqmg~n eY©bv Ki‡Z cvie| 

5. GBWm, a~gcvb I gv`Kvmw³  

 6. g½jmgvPv‡ii g~j¨‡evamg~n eY©bv Ki‡Z cvie|  6. †bkvq Rxeb aŸsm  

 7. we‡e‡Ki Kô¯^i ï‡b Zv †g‡b Pje|  

7. g½jmgvPv‡ii g~j¨‡eva 

 

 8. g½jmgvPv‡ii g~j¨‡evamg~n Abymv‡I Rxebhvcb Ki‡Z 

cvie| 

  

Øv`k Aa¨vq : 

ü`‡qi Zxeª 

hš¿Yv  

1. K‡ói aviYv I wewfbœ aib m¤ú‡K eY©bv Ki‡Z cvie|  

1. K‡ói wewfbœ aib 

wkÿv_©x‡`i ag©xq I ˆbwZK wkÿv MV‡bi w`KwU 

we‡ePbvq Aa¨vqwU AšÍf~ ©³ Kiv n‡jv| 

 2.  Kóhš¿Yv m¤ú‡K© BwZevPK g‡bvfve AR©‡bi Dcvq 

eY©bv Ki‡Z cvie| 

2. Kó-hš¿Yv wK Acwinvh©?  

 3. Kó‡fvM m¤ú‡K© evB‡e‡ji wkÿv eY©bv Ki‡Z cvie| 3. Kóhš¿Yvi BwZevPK g‡bvfve  

 4. Kóhš¿Yv m¤ú‡K© BwZevPK g‡bvfve AR©b Ki‡Z cvie| 4. Kó‡fvM m¤ú‡K© evB‡e‡ji wkÿv  

 5. Kóhš¿Yv mn¨ Kivi Rb¨ cÖ ‘̄Z _vKe|    

cÂ`k Aa¨vq : 

Avgv‡`i gyw³i 

c_   

1. Rxe‡bi A_©en jÿ¨ AR©‡bi AvKv•ÿv eY©bv Ki‡Z 

cvie| 

 

1. A_©en j‡ÿ¨i mÜv‡b 

wkÿv_©x‡`i ag©xq I ˆbwZK wkÿv MV‡bi w`KwU 

we‡ePbvq Aa¨vqwU AšÍf ©~³ Kiv n‡jv| 

 2. me mgq A_©c~Y© Rxe‡bi mÜvb bv cvIqvi KviY e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie| 

2. c~Y©Zvi mÜ_v‡b e¨_©Zvi KviY  

 3. wLª‡ói †`Lv‡bv c_B Avgv‡`i c_, G welqwU  e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie| 

3. wLª‡ói †`Lv‡bv c_  

 4. wLª‡ói †`Lv‡bv c‡_ Pje|    

 



 

 

 

Ô†KvwfW-19Õ cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi 

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 

 

welq: †cŠibxwZ I bvMwiKZv 

 

 

  



 

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

welq: †cŠibxwZ I bvMwiKZv 

Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy Í̄‡K DwjøwLZ wkLb dj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

  1g Aa¨vq : 

†cŠibxwZ I 

bvMwiKZv 

» †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| 

- ‡cŠibxwZ I bvMwiKZv 

- ‡cŠibxwZ I bvMwiKZv wel‡qi cwimi ev welqe¯‘ 

- cwievi,cwiev‡ii †kÖwYwefvM 

-cwiev‡ii Kvh©vejx 

- mgvR 

- ivóª 

- iv‡óªi DrcwË 

- miKv‡ii aviYv 

- ivóª I miKv‡ii m¤úK© 

 

3q Aa¨vq : 

AvBb,m¦vaxbZv I 

mvg¨ 

» AvBb,¯̂vaxbZv I mv‡g¨i aviYv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi†e| 

» AvB‡bi Drm eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

» AvBb,¯̂vaxbZv I mv‡g¨i m¤úK© we‡kølY 

Ki‡Z cvi‡e| 

»AvB‡bi kvm‡bi ¸iæZ¡ we‡kølY Ki‡Z cvi‡e| 

»AvB‡bi cÖwZ AvbyMZ¨ cÖ`k©b Ki‡e I AvBb 

†g‡b Pj‡e|  

- AvBb 

- AvB‡bi cÖKvi‡f` 

- AvB‡bi Drm 

- bvMwiK Rxe‡b AvB‡bi kvmb 

- ¯̂vaxbZv 

- ¯̂vaxbZvi wewfbœ iƒc 

-AvBb I ¯̂vaxbZv 

-mvg¨ 

-mv‡g¨i wewfbœ iƒc 

-mvg¨ I ¯̂vaxbZvi m¤úK© 

 

                       

4_© Aa¨vq :   ivóª I 

miKvi e¨e ’̄v  

»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 

-ivóª I miKvi 

-iv‡óªi aiY 

-A_©bxwZi wfwË‡Z ivóª 

-cuywRev`x ivóª 

-mgvRZvwš¿K ivóª 

 



 

Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy Í̄‡K DwjøwLZ wkLb dj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

»MYZvwš¿K AvPiY wkL‡e I Zv cÖ‡qvM Ki‡Z D×z× n‡e| 

  

-ÿgZvi Dr‡mi wfwË‡Z ivóª 

-MYZvwš¿K ivóª 

-MYZvwš¿K ivóª e¨e ’̄vi ¸Y 

- MYZvwš¿K ivóª e¨e ’̄vi µzwU 

-MYZš¿ mdj Kivi Dcvq I MYZvwš¿K AvPiY 

-GKbvqKZvwš¿K ivóª e¨e ’̄v 

- GKbvqKZvwš¿K iv‡óªi †`vl 

-ÿgZv e›Ub bxwZi wfwË‡Z     ivóª 

-GK‡Kw› ª̀K ivóª 

-hy³ivóª 

-DËivwaKvi m~‡Îi wfwË‡Z ivóª 

-D‡Ï‡k¨i wfwË‡Z ivóª 

-miKv‡ii †kÖwY wefvM 

-ÿgZv e›U‡bi bxwZi wfwË‡Z miKv‡ii †kÖwY wefvM 

-GK‡Kw› ª̀K miKvi 

- GK‡Kw› ª̀K miKv‡ii ¸Y        -GK‡Kw›`ªK miKv‡ii µzwU 

-hy³ivóªxq miKvi 

- hy³ivóªxq miKv‡ii ¸Y 

-hy³ivóªxq miKv‡ii µzwU 

-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 µzwU 

-ivóªcwZ kvwmZ miKvi 

- ivóªcwZ kvwmZ miKv‡ii ¸Y 

-ivóªcwZ kvwmZ miKv‡ii µzwU 

                     

5g Aa¨vq : 

 »msweav‡bi aviYv I ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

»msweavb cÖYq‡bi c×wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

 -msweav‡bi aviYv I ¸iæZ¡ 

-msweavb cÖYqb c×wZ 

 



 

Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy Í̄‡K DwjøwLZ wkLb dj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

msweavb  »DËg msweav‡bi ˆewkó¨ eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

»evsjv‡`‡ki msweavb iPbvi BwZnvm eY©bv Ki‡Z 

cvi‡e| 

»evsjv‡`‡ki msweav‡bi ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

»evsjv‡`‡ki msweav‡bi wewfbœ ms‡kvabx eY©bv Ki‡Z 

cvi‡e| 

  

-msweav‡bi †kÖwYwefvM 

ÑwjwLZ msweav‡bi ˆewkó¨ 

-AwjwLZ msweav‡bi ˆewkó¨ 

-DËg msweav‡bi ‰ewkó¨ 

-evsjv‡`‡ki msweavb 

- evsjv‡`‡ki msweav‡bi ˆewkó¨ 

- evsjv‡`‡ki msweav‡bi ms‡kvabxmg~n 

 

6ô Aa¨vq : 

evsjv‡`‡ki miKvi 

e¨e ’̄v 

»evsjv‡`k miKv‡ii ¯̂iƒc D‡jøL Ki‡Z cvi‡e 

»evsjv‡`‡ki ivóªcwZ,cÖavbgš¿x I gwš¿mfvi ÿgZv I 

Kvhv©ejx eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

»evsjv‡`‡ki cÖkvmwbK KvVv‡gv eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

»evsjv‡`‡ki AvBbmfvi MVb,ÿgZv I Kvh©vejx eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e| 

»evsjv‡`‡ki wePvi wefv‡Mi MVb,ÿgZv I Kvh©vejx eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e| 

 

 

- 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 

-gš¿xcwil` 

-gš¿xcwil‡`i ÿgZv I Kvh©vejx 

-evsjv‡`‡ki cÖkvmwbK KvVv‡gv 

-‡K›`ªxq cÖkvmb 

-wefvMxq cÖkvmb 

-‡Rjv cÖkvmb 

-Dc‡Rjv cÖkvmb 

-evsjv‡`‡ki AvBbmfv 

-MVb 

- RvZxq msm‡`i ÿgZv I Kvh©vejx 

-evsjv‡`‡ki wePviwefvM 

-wePvi wefv‡Mi MVb 

-mycÖxg †KvU©                   

 



 

Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy Í̄‡K DwjøwLZ wkLb dj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

-mycÖxg †Kv‡U©i ÿgZv I Kvh©vejx 

-Avwcj wefv‡Mi ÿgZv I KvR 

-nvB‡KvU© wefv‡Mi ÿgZv I KvR 

7g Aa¨vq : MYZ‡š¿ 

ivR‰bwZK `j I 

wbe©vPb 

»ivR‰bwZK `‡ji avibv 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© wbiƒcb Ki‡Z cvi‡e| 

»evsjv‡`‡ki wbe©vPb Kwgk‡bi »MVb,ÿgZv I Kvhv©ejx 

eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

-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©ejx 

 

10g Aa¨vq : ¯^vaxb 

evsjv‡`‡ki Af~¨`‡q 

bvMwiK †PZbv 

»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| 

 

-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 MYAf~¨Ìvb 

-1970 mv‡ji wbev©Pb I djvdj 

-Amn‡hvM Av‡›`vjb 

-¯̂vaxbZv †NvlYv 

-1971 mv‡ji gyw³hy× I ¯̂vaxbZv jvf 

-Af¨šÍixb cÖwZ‡iva I †Mwijv AvµgY 

-gyw³hy× msMVb I cwiPvjbv 

-gyw³hy‡×i †PZbv I Av`k© 

 

 



 

 

 

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

welq: A_©bxwZ 

Aa¨vq I wk‡ivbvg wkLb dj welq e ‘̄ gšÍe¨ 

 

 

 

 

cÖ_g Aa¨vq - 

A_©bxwZ cwiPq 

 A_©bxwZi DrcwË I Gi weKvk avivevwnKfv‡e eY©bv Ki‡Z cvie; 

 ỳ®úÖvc¨Zv I Amxg Afv‡ei cvi¯úwiK m¤úK© e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

 A_©bxwZi aviYv eY©bv Ki‡Z cvie; 

 A_©bxwZi cÖavb `kwU bxwZ eY©bv Ki‡Z cvie; 

 wewfbœ A_©‰bwZK e¨e¯’vi cwiPq eY©bv Ki‡Z cvie Ges  

 wewfbœ A_©‰bwZK e¨e¯’vi Zzjbvg~jK myweav I Amyweav g~j¨vqb Ki‡Z 

cvie| 

1.1 A_©bxwZi DrcwË I weKvk 

1.2 ỳwU †gŠwjK A_©‰bwZK mgm¨v : 

ỳ®úªvc¨Zv I Amxg Afve 

1.3 A_©bxwZi aviYv  

1.4 A_©bxwZi `kwU bxwZ 

1.5 Av‡qi e„ËvKvi cÖevn ( ỳwU LvZ)  

1.6 wewfbœ ai‡bi A_©‰bwZK e¨e¯’v 

 

 

 

 

 

wØZxq Aa¨vq- 

A_©bxwZi ¸iæZ¡c~Y© aviYvmg~n 

 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; 

 evsjv‡`‡ki wewfbœ A_©‰bwZK m¤ú` wPwýZ Ki‡Z cvie; 

 ª̀e¨ Kx Zv eY©bv Ki‡Z cvie; 

 Aevajf¨ ª̀e¨ Ges A_©‰bwZK ª̀‡e¨i ev c‡Y¨i g‡a¨ cv_©K¨ wbY©q 

Ki‡Z cvie; 

 ¯’vqx I A ’̄vqx †fvM¨ ª̀‡e¨i Zzjbv Ki‡Z cvie; 

 ga¨eZx© ª̀e¨ I g~jabx ª̀‡e¨i g‡a¨ cv_©K¨ wbY©q Ki‡Z cvie; 

 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|  

 

2.1  A_©‰bwZK m¤ú` 

2.2  ª̀e¨  

2.3  my‡hvM e¨q I Pqb  

2.4  Avq, mÂq I wewb‡qvM 

2.5  A_©‰bwZK Kvh©vewj I A- A_©‰bwZK   

       Kvh©vewj 

 2.6  evsjv‡`‡ki A_©‰bwZK Kvh©vewj  

  

 



Aa¨vq I wk‡ivbvg wkLb dj welq e ‘̄ gšÍe¨ 

 

 

 

 

Z…Zxq Aa¨vq- 

Dc‡hvM,Pvwn`v,‡hvMvb I fvimvg¨ 

 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|  

3.1 Dc‡hvM, †fvM I †fv³v 

3.2 †gvU Dc‡hvM I cÖvwšÍK Dc‡hvM 

3.3 µgn«vmgvb cÖvwšÍK Dc‡hvM wewa  

3.4 Pvwn`v  

3.5 evRvi Pvwn`v †iLv A¼b  

3.6 †hvMvb  

3.7 evRvi †hvMvb †iLv A¼b  

3.8 fvimvg¨ `vg I cwigvb wba©viY  

 

 

 

 

 

 

lô Aa¨vq- 

RvZxq Avq I Gi cwigvc 

 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; 

 ‡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 ỳB †kÖwY‡Z 

web¨ Í̄ 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| 

 

 

 

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 

6.3  gv_vwcQz †gvU †`kR Drcv`b 

6.4  wRwWwci wba©viKmg~n 

6.5  wRwWwci wnmveewnf~©Z welqvw` 

6.6  evsjv‡`‡k †gvU †`kR Avq cwigvc 

c×wZ 

 

 

 

 

 

 



Aa¨vq I wk‡ivbvg wkLb dj welq e ‘̄ gšÍe¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beg Aa¨vq- 

evsjv‡`‡ki ¸iæZ¡c~Y© A_©‰bwZK 

cÖm½ 

 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; 

 RvZxq Dbœq‡b †emiKvwi ms ’̄vi Dbœqb Kvh©µ‡gi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie; 

 evsjv‡`‡k `vwi‡ ª̀¨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  

 RbmsL¨v Kxfv‡e †`‡ki m¤ú‡` cwiYZ n‡Z cv‡i, Zv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

9.1  A_©‰bwZK cÖe„w× I Dbœqb 

9.2  DbœZ, AbybœZ I Dbœqbkxj   

       †`‡ki ˆewkó¨  

9.3   evsjv‡`‡ki A_©‰bwZK Dbœq‡bi     

        AšÍivqmg~n  

9.4  †emiKvwi ms ’̄vi Dbœqb Kvh©µg  

9.5  `vwi ª̀¨  

9.6  †eKviZ¡  

9.7  gvbem¤ú`  

 

 

 

 

 

 

`kg Aa¨vq- 

evsjv‡`k miKv‡ii A_©e¨e¯’v 

 miKvwi A_©e¨e ’̄vi cwiPq eY©bv Ki‡Z cvie; 

 miKv‡ii Av‡qi Drmmg~n eY©bv Ki‡Z cvie; 

 miKv‡ii e¨‡qi LvZmg~n eY©bv Ki‡Z cvie; 

 ev‡R‡Ui aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

 PjwZ ev‡RU I g~jab ev‡R‡Ui Zzjbv Ki‡Z cvie; 

 mylg ev‡R‡Ui mv‡_ Amg ev‡R‡Ui Zzjbv Ki‡Z cvie; 

 evsjv‡`k miKv‡ii ev‡RU I Gi †kÖYxwefvM eY©bv Ki‡Z cvie; 

 evsjv‡`k miKv‡ii Dbœqb ev‡R‡Ui A_©vq‡bi Drmmg~n wPwýZ Ki‡Z 

cvie Ges  

 RvZxq ev‡R‡Ui Av‡jvPbvq AskMÖn‡Y Drmvnx n‡Z cvie|  

10.1  miKvwi A_©e¨e¯’v  

10.2  evsjv‡`k miKv‡ii Av‡qi   

        Drmg~n 

10.3   evsjv‡`k miKv‡ii e¨‡qi  

         LvZmg~n  

10.4   ev‡RU  

10.5   evsjv‡`k miKv‡ii ev‡RU  

10.6   evsjv‡`k miKv‡ii ev‡RU:  

2018-19 A_©eQ‡ii eZ©gvb ev‡RU Ges 

weMZ A_©eQ‡ii (2017-18) ms‡kvwaZ 

ev‡RU 
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Revised concise syllabus for SSC candidates 2021 under COVID 19 Pandemic 
Sub: English 1st Paper 

[Out of 14 units, 8 units have been taken from the EFT Text Book] 
 

Chapters & Title of the 
lessons 

Learning outcomes Content Remarks 

Unit Two 
Pastimes 

Learners will be able to  
 narrate incidents and events in a logical 

sequence 
 participate in conversation, discussions and 

debates 
 read maps, charts, graphs etc. 

Pastimes  

Unit Three 
Events and 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 

Events and Festivals  

Unit Four 
Are We aware ? 
 
 

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                    

Are We aware ?  

Unit Five  
Nature and 
Environment 

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 conversations 
 draft and deliver lectures on given topics  
 write letters to newspapers highlighting 

certain problems 
 write slogans for posters. 

Nature and 
Environment 

 

Unit Seven 
People Who Stand 
Out 

Learners will be able to  
 read and understand texts through silent 

reading 

People Who Stand 
Out 

 



 ask and answer questions  
 write a dialogue. 

Unit Eight 
World Heritage 

Learners will be able to  
 listen for specific information 
 read and understand texts 

through silent reading 
 ask and answer questions 
 describe a place 

World Heritage  

Unit Ten 
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. 

Dreams  

Unit Eleven  
Renewable Energy 

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 

   

 
 Matching 
 Rearranging 

 

   

Writing:  
1. Writing a paragraph 
answering questions 
2. Completing a story 
3. Informal 
Letters/emails 
 

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

  
 Dialogue has been omitted as the learners have 

already practised it in the previous classes. 
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Revised concise Syllabus for SSC candidates 2021 under COVID 19 Pandemic 
English 2nd Paper 

 

Chapter & Title of the lessons Learning outcomes Content Remarks 

       Grammar  
1. Gap filling activities with clues (prepositions, articles, parts of 

speech) 
2. Substitution table 
3. Right forms of verbs 
4. Narrative styles (direct to indirect and/or vice versa) 
5. Changing sentences (change of voice, sentence patterns, degrees) 
6. Completing sentences (using conditionals, infinitive, gerund, 

participle) 
7. Use of suffix and prefix 
8. Tag questions 
9. Punctuations 

   Gap filling activities without clues 
(prepositions, articles, parts of speech) 
have been excluded considering the 
difficulty level. 

 Sentence connectors have been 
excluded to minimize the burden of 
the learners. 

 

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

  
 

  Email writing and paragraph writing 
have been omitted as they are given in 
English 1st paper. 

 
 Composition writing usually 

memorized by the learners   has been 
excluded to minimize the load of the 
learners. 

 



Ô†KvwfW-19Õ cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm 

cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 

 

welq: wdb¨vÝ I e¨vswKs 

  



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

welq: wdb¨vÝ I e¨vswKs 

Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

1g Aa¨vq : 

A_©vqb I e¨emvq A_©vqb 

 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 

 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 

m¤ú~Y© 

Aa¨vq 

3q Aa¨vq : 

A‡_©i mgq g~j¨ 

 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© 

wbY©q Ki‡Z cvi‡e 

 cÖK…Z my‡`i nvi wbY©q Kivi c×wZi Abykxjb 

Ki‡Z cvi‡e 

 

 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 

m¤ú~Y© 

Aa¨vq 

4_© Aa¨vq : 

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 

we‡kølY Ki‡Z cvi‡e 

 SuywKgy³ Avq I SyuwK eûj Av‡qi cv_©K¨ wbY©q 

Ki‡Z cvi‡e 

 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 

 4.6 SuywK I AwbðqZvi cwigvc 

m¤ú~Y© 

Aa¨vq 



Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

 Av`k© weP¨ywZ e¨envi K‡i Avw_©K wm×všÍ 

MÖn‡Yi cÖwµqv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

5g Aa¨vq : 

g~jawb Avq-e¨q cÖv°jb 

 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 

m¤ú~Y© 

Aa¨vq 

7g Aa¨vq : 

†kqvi, eÛ I wW‡eÂvi 

 †kqvi,  eÛ I wW‡eÂvi - Gi aviYv eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e 

 wewfbœ cÖKvi †kqv‡ii †kÖwYwefvM Ki‡Z cvi‡e 

 wewfbœ cÖKvi †kqv‡ii Zzjbvg~jK cv_©K¨ wbY©q 

Ki‡Z cvi‡e 

 eÛ I wW‡eÂv‡ii cv_©K¨ wbY©q Ki‡Z cvi‡e 

 jf¨vsk bxwZ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 7.1 f‚wgKv 

 7.2 †kqv‡ii †kÖwYwefvM 

 7.2.1 mvaviY †kqvi 

 7.2.2 AMÖvwaKvi †kqvi 

 7.2.3 wejw¤Ẑ †kqvi 

 7.2.4 ivBU †kqvi 

 7.2.5 †evbvm †kqvi 

 7.3 eÛ 

 7.4 wW‡eÂvi 

 7.5 evsjv‡`‡ki †kqvi evRvi 

 7.6 †kqv‡i wewb‡qvM c×wZ 

 7.7 jf¨vsk I jf¨vsk bxwZ 

m¤ú~Y© 

Aa¨vq 

 

8g Aa¨vq : 

gy`ªv, e¨vsK I e¨vswKs 

 

 gy`ªv Ges Zvi BwZnvm e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 e¨vsK, e¨vswKs I e¨vsKv‡ii g‡a¨ †hvMm~Î 

wbY©q Ki‡Z cvi‡e 

 

 8.1 gy ª̀v I Zvi BwZnvm  

 8.2 gy`ªv 

 8.3 gy`ªv Ges e¨vs‡Ki m¤úK© 

 

m¤ú~Y© 

Aa¨vq 



Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

 e¨vsK e¨emv‡qi BwZnvm I µgweKvk eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e 

 

 

 

 

 8.4 e¨vsK,e¨vswKs I e¨vsKvi 

 8.5 e¨vsK e¨emv‡qi BwZnvm I 

µgweKvk 

 

 

9g Aa¨vq : 

e¨vswKs e¨emvq I Zvi aiY 

 

 

 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 

 

 

 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 

 

 

 

 

m¤ú~Y© 

Aa¨vq 

10g Aa¨vq : 

evwYwR¨K e¨vsK I Zvi 

cwiwPwZ 

 evwYwR¨K e¨vs‡Ki aviYv I cwiwPwZ e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡e 

 evwYwR¨K e¨vs‡Ki D‡Ïk¨ g~j¨vqb Ki‡Z 

cvi‡e 

 evwYwR¨K e¨vs‡Ki Kvh©vewj we‡kølY Ki‡Z 

cvi‡e 

 evwYwR¨K e¨vs‡Ki Avq e¨‡qi LvZmg~n wPwýZ 

Ki‡Z cvi‡e 

 

 10.0 m~Pbv 

 10.1 evwYwR¨K e¨vs‡Ki D‡Ïk¨ 

 10.2 evwYwR¨K e¨vs‡Ki Kvh©vewj 

 10.3 evwYwR¨K e¨vs‡Ki Znwe‡ji Drm 

 10.4 evwYwR¨K e¨vs‡Ki Av‡qi Drmmg yn 

 10.5 evwYwR¨K e¨vs‡Ki e¨‡qi LvZmg yn 

m¤ú~Y© 

Aa¨vq 

11k Aa¨vq : 

e¨vs‡Ki AvgvbZ 

 e¨vsK Avgvb‡Zi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 e¨vsK Avgvb‡Zi D‡Ïk¨ I ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z 

cvi‡e 

 e¨vsK wnmv‡ei aib we‡kølY Ki‡Z cvi‡e 

 11.0 e¨vsK Avgvb‡Zi aviYv 

 11.1 e¨vsK Avgvb‡Zi D‡Ïk¨ I ¸iæZ¡ 

 11.2 e¨vsK wnmv‡ei cÖKvi‡f` 

m¤ú~Y© 

Aa¨vq 



Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

 wnmve †Lvjvi c×wZ Abykxjb Ki‡Z cvi‡e 

 AvaywbK e¨vswKs †mev c×wZ g~j¨vqb Ki‡Z 

cvi‡e 

 11.3 e¨vsK wnmve †Lvjvi †ÿ‡Î MÖvn‡Ki 

we‡eP¨ welq 

 11.4 e¨vsK wnmve †Lvjvi c×wZ 

 11.5 e¨vsK wnmve eÜ Kivi c×wZ 

 11.6 B‡j±ªwbK e¨vswKs - Gi wewfbœ cY¨ 

I †mev 

 11.7 AvaywbK I B‡j±ªwbK e¨vswKs e¨e ’̄v,      

Zvi fwel¨r I evsjv‡`k 
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cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 

 

welq: f~‡Mvj I cwi‡ek 

 

  



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

welq: f~‡Mvj I cwi‡ek 

Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy Í̄‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

1g Aa¨vq:  

f~‡Mvj I cwi‡ek  

 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;  

 f~‡Mv‡ji aviYv, cwi‡e‡ki aviYv 

 f~‡Mv‡ji cwiwa, f~‡Mv‡ji kvLv 

 cwi‡e‡ki cÖKvi‡f` 

 f~‡Mvj I cwi‡ek cv‡Vi MyiæZ¡ 

 

2q Aa¨vq:  

gnvwek¦ I Avgv‡`i 

c„w_ex 

 gnvwe‡k¦i †R¨vwZ®‹gÛ‡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 ª̀vwNgv‡iLvmn MyiæZ¡c~Y© †iLvmg~n e¨vL¨v Ges G‡`i MyiæZ¡ eY©bv 

Ki‡Z cvie 

 Aÿ‡iLv I ª̀vwNgv‡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 

 gnvKvk I gnvwek¦ 

 bÿÎ 

 bÿÎgÛjx 

 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 

 evwl©K MwZ 

 evwl©K MwZi dj 

 



Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy Í̄‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

 evwl©K MwZi cÖgvY 

 FZz cwieZ©b 

 FZz cwieZ©‡bi KviY 

 FZz cwieZ©b cÖwµqv 

 FZz cwieZ©‡bi cÖfve 

3q Aa¨vq:  

gvbwPÎ cVb I e¨envi 

 gvbwP‡Îi aviYv, MyiæZ¡ I e¨envi e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 wewfbœ cÖKvi gvbwPÎ m¤ú‡K© eY©bv w`‡Z cvie 

 gvbwP‡Î Z_¨-DcvË Dc ’̄vcb wbqgvewj eY©bv Ki‡Z cvie Ges e¨envwiK 

cÖ‡qvM Ki‡Z cvie 

 ¯’vbxq mgq I cÖgvY mgq eY©bv Ki‡Z cvie 

 ¯’vb‡f‡` mg‡qi cv_©K¨ nIqvi KviY e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 gvbwP‡Î wRwcGm I wRAvBGm-Gi e¨envi m¤ú‡K© aviYv jvf Kie 

 gvbwP‡Îi aviYv, MyiæZ¡ I e¨envi 

 gvbwP‡Î †¯‹j wb‡ ©̀‡ki c×wZ 

 gvbwP‡Îi cÖKvi‡f` 

 gvbwP‡Î Z_¨-DcvË Dc ’̄vc‡bi wbqgvewj  

 gvbwP‡Î cÖPwjZ cÖZxK wPýmg~n 

 gvbwP‡Î Z_¨ Dc ’̄vc‡bi Rb¨ MyiæZ¡c~Y© K‡qKwU welq 

 ¯’vbxq mgq, cÖgvY mgq, ¯’vb‡f‡` mg‡qi cv_©‡Ki 

MvwYwZK mgvavb 

 gvbwP‡Î wRwcGm I wRAvBGm 

 wRwcGm Gi Kvh©bxwZ  

 wRwcGm Gi myweav I Amyweav  

 wRAvBGm  

 

4_© Aa¨vq:  

c„w_exi Af¨šÍixY I 

evwn¨K MVb 

 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 

 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` 

 



Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy Í̄‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

 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 

 †`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` 

5g Aa¨vq:  

evqygÛj 

 

 evqyi Dcv`vb eY©bv Ki‡Z cvie  

 evqygÛ‡ji ¯Íiweb¨vm I Zv‡`i ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie  

 evqygÛ‡ji wewfbœ ¯Í‡ii MyiæZ¡ we‡kølY Ki‡Z cvie 

 AvenvIqv I Rjevqyi Dcv`vb eY©bv Ki‡Z cvie  

 evqyi Dcv`vb 

 evqygÛ‡ji ¯Íiweb¨vm I ˆewkó¨  

 evqygÛ‡ji wewfbœ ¯Í‡ii MyiæZ¡  

 AvenvIqv I Rjevqyi Dcv`vb 

 



Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy Í̄‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

 Rjevqyi wbqvgK eY©bv Ki‡Z cvie 

 evqycªevn I Zvi cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvie 

 cvwbPµ e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 wewfbœ cÖKv‡ii e„wócvZ m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie  

 wek¦ Dòvqb I Rjevqy cwieZ©‡bi cvi¯úwiK m¤úK© e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 wek¦ Rjevqy cwieZ©‡bi d‡j c„w_exi wewfbœ AÂ‡j m¤¢ve¨ †h cÖfve co‡e Zv 

we‡kølY Ki‡Z cvie 

 Rjevqy cwieZ©‡b evsjv‡`‡ki gvby‡li evm¯’vb, Rxeb-RxweKv I cwi‡e‡ki 

Dci m¤¢ve¨ cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvie 

 Rjevqyi wbqvgK 

 cvwbPµ 

 e„wócvZ 

 e„wócv‡Zi KviY I †kÖwYwefvM 

 evqycÖevn 

 wek¦ Dòvqb I Rjevqyi cwieZ©b  

 Rjevqy cwieZ©‡bi cÖfve (wek¦ †cÖwÿZ Ges evsjv‡`k 

†cÖwÿZ) 

6ô Aa¨vq:  

evwigÛj 

 evwigÛ‡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-fvUvi KviY I cÖfve e¨vL¨v Ki‡Z cvie  

 evwigÛ‡ji aviYv  

 gnvmvMi 

 mvMi 

 DcmvMi 

 gnvmvM‡ii AvqZb I Mo MfxiZv 

 mgy`ª Zj‡`‡ki f~wgiƒc I mvgyw`ªK m¤ú` 

 mgy`ª‡¯ªvZ 

 mgy`ª‡¯ªv‡Zi KviY 

 mgy`ª‡¯ªv‡Zi cÖfve 

 †RvqvifvUvi KviY 

 †Rvqvi-fvUvi cÖfve 

 e‡½vcmvM‡i mvgyw`ªK m¤ú` 

 

8g Aa¨vq:  

gvbe emwZ  

 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 aiY 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 

 emwZ ¯’vc‡bi wbqvgK 

 emwZi aiY 

 MÖvgxY emwZi aiY I web¨vm 

 bMivqY 

 bM‡ii †kÖwYwefvM 

 bMivq‡Yi cÖfve 

 AcwiKwíZ bMivq‡Y m„ó mgm¨v 

 



Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy Í̄‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

10g Aa¨vq: 

evsjv‡`‡ki †fŠ‡MvwjK 

weeiY 

 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 

 †gŠmygx 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 

 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  

 

12k Aa¨vq:  

evsjv‡`‡ki †hvMv‡hvM 

e¨e¯’v I evwYR¨  

 evsjv‡`‡ki moKc_, †ijc_, †bŠc_ I AvKvkc‡_i eY©bv Ki‡Z cvie 

 †hvMv‡hvM I cwien‡b moKc_, †ijc_, †bŠc_ I AvKvkc‡_i MyiæZ¡ we‡kølY 

Ki‡Z cvie 

 

 moKc_, †ijc_ I †bŠc‡_ PjvP‡ji †ÿ‡Î ỳN©Ubv Gov‡Z me©̀ v mveavbZv 

Aej¤^b Kie Ges Ab¨‡K mveavb Kie 

 evsjv‡`‡ki Af¨šÍixY I ˆe‡`wkK evwYR¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 evwYR¨ Avg`vwb I ißvwb cY¨ m¤ú‡K© eY©bv w`‡Z cvie 

 hvZvqvZ e¨e¯’v 

 moKc_ 

 moKc_ M‡o IVvi AbyK~j Ae¯’v I cÖwZK~j Ae¯’v 

 †ijc_ 

 †ijc_ M‡o IVvi AbyK~j I cÖwZK~j Ae¯’v 

 Rjc_ 

 †bŠc_ M‡o IVvi AbyK~j Ae¯’v 

 b`xe›`i  

 mgy`ªc_ 

 mgy`ªc_ M‡o IVvi †fŠ‡MvwjK KviY 

 AvKvkc_ 

 AvKvkc_ M‡o IVvi AbyK~j Ae¯’v 

 evwYR¨ 

 Af¨šÍixY evwYR¨ 

 ˆe‡`wkK evwYR¨ 

 Avg`vwb I ißvwb cY¨  

 

 



Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy Í̄‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

13k Aa¨vq:  

evsjv‡`‡ki Dbœqb 

Kg©KvÛ I cwi‡e‡ki 

fvimvg¨  

 cwi‡e‡ki fvimvg¨ Ges fvimvg¨nxbZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 Dbœqb Kg©Kv‡Ûi e¨vL¨vmn evsjv‡`‡ki K‡qKwU D‡jøL‡hvM¨ Dbœqb Kg©KvÛ 

eY©bv Ki‡Z cvie 

 evsjv‡`‡ki wewfbœ Dbœqb Kg©KvÛ m¤úv`‡bi mgq Kxfv‡e cwi‡ek `~lY I 

fvimvg¨nxb n‡q c‡o‡Q Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 cwi‡e‡ki fvimvg¨nxbZvi cwiYwZ we‡kølY Ki‡Z cvie 

 Dbœqb Kg©KvÛ Kxfv‡e cwi‡e‡ki fvimvg¨‡K cÖfvweZ K‡i Zv we‡kølY Ki‡Z 

cvie 

 evsjv‡`‡ki Dbœqb Kg©KvÛ m¤úv`‡bi mgq cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿvi Dcvq 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 cwi‡ek fvimvg¨nxbZvi cwiYwZ m¤ú‡K© m‡PZb n‡ev Ges Ab¨‡K m‡PZb 

Kie 

 Dbœqb Kg©KvÛ I cwi‡e‡ki fvimvg¨  

 evsjv‡`‡ki K‡qKwU Dbœqb Kg©KvÛ 

 evsjv‡`‡ki Dbœqb Kg©KvÛ I cwi‡ek `~lY 

 ebR m¤ú` 

 cwi‡e‡ki fvimvg¨nxbZvi cwiYwZ 

 cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿvi Dcvq 

 Rxe‰ewPÎ¨  

 Rxe‰ewPÎ¨ msiÿY  
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welq: D”PZi MwYZ 

  



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

 

       শ্রেণি: নবম-দশম          ণবষয়: উচ্চতর গণিত 

অধ্যায় ও  

ণশররানাম 
পাঠ্যপুস্তরে উণিণিত ণশিনফল ণবষয়বস্তু মন্তব্য 

ণিতীয় 

 

  বীজগাণিণতে 

রাণশ 

1. বহুপদীর ধারিা ব্যাখ্যা েররত পাররব।  বহুপদী 

o এে চলেণবণশষ্ট বহুপদী 

o বহুপদীর গুি ও ভাগ 

o বহুপদীর উৎপাদে ণবরেষি (ভাগরশষ উপপাদ্য ও উৎপাদে 

উপপাদ্য) 

 

2. উদাহররির সাহারে এে চলেণবণশষ্ট বহুপদী ব্যাখ্যা 

েররত পাররব। 

3. বহুপদীর গুি ও ভাগ ব্যাখ্যা েররত পাররব। 

4. ভাগরশষ উপপাদ্য ও উৎপাদে উপপাদ্য ব্যাখ্যা এবং তা 

প্ররয়াগ েরর বহুপদীর উৎপাদে ণবরেষি েররত 

পাররব। 

5. সমমাণিে রাণশ, প্রণতসম রাণশ এবং চক্র-ক্রণমে রাণশ 

ব্যাখ্যা েররত পাররব। 

 সমমাণিে, প্রণতসম এবং চক্র-ক্রণমে রাণশ (অনুর্ধ্ব ণতন 

চলে) 

6. সমমাণিে রাণশ, প্রণতসম রাণশ এবং চক্র-ক্রণমে 

রাণশর উৎপাদে ণনি বয় েররত পাররব। 

7. মূলদ ভগ্াংশরে আংণশে ভগ্াংরশ প্রোশ েররত 

পাররব। 

 মূলদ ভগ্াংশরে আংণশে ভগ্াংরশ প্রোশ (সরল মূলদ 

ভগ্াংশ) 

    

তৃতীয় 

 

  জযাণমণত 

1. লম্ব অণভরেরপর ধারিা ব্যাখ্যা েররত পাররব।  লম্ব অণভরেপ  

2. ণপথারগারারসর উপপারদ্যর উপর ণভণি েরর প্রদি 

উপপাদ্যগুরলা প্রমাি ও প্ররয়াগ েররত পাররব। 

 ণপথারগারারসর উপপারদ্যর ণবস্তৃণত 

o স্থূলরোিী ণিভুরজর স্থূলরোরির ণবপরীত বাহুর উপর 

অণিত বগ বরেি ঐ শ্রোরির সণিণহত অন্য দুই বাহুর  

উপর অণিত বগ বরেিিরয়র শ্রেিফল এবং ঐ দুই বাহুর 

শ্রেরোরনা এেটি ও তার উপর অপর বাহুর লম্ব অণভরেরপর 

অন্তগ বত আয়তরেরির শ্রেিফরলর ণিগুরির সমণষ্টর সমান। 

o শ্রেরোরনা ণিভুরজর সূক্ষ্ণরোরির ণবপরীত বাহুর উপর 

অণিত বগ বরেি অপর দুই বাহুর উপর অণিত 

বগ বরেিিরয়র শ্রেিফরলর সমণষ্ট অরপো ঐ দুই বাহুর 



শ্রেরোরনা এেটি ও তার উপর অপরটির লম্ব অণভরেরপর 

অন্তগ বত আয়তরেরির শ্রেিফরলর ণিগুি পণরমাি েম। 

o ণিভুরজর শ্রেরোরনা দুইবাহুর উপর অণিত বগ বরেিিরয়র 

শ্রেিফরলর সমণষ্ট, তৃতীয় বাহুর অরধ বরের উপর অণিত 

বগ বরেরির শ্রেিফল এবং ঐ বাহুর সমণিিন্ডে মধ্যমার 

উপর অণিত বগ বরেরির শ্রেিফরলর সমণষ্টর ণিগুি। 

3. ণিভুরজর পণররেন্দ্র, ভররেন্দ্র ও লম্বণবন্দু সম্পণেবত 

উপপাদ্যগুরলা প্রমাি ও প্ররয়াগ েররত পাররব। 

 ণিভুরজর পণররেন্দ্র, ভররেন্দ্র ও লম্বণবন্দু সমররি। 

4. ব্রহ্মগুরের উপপাদ্য  প্রমাি ও প্ররয়াগ েররত পাররব।   ব্রহ্মগুরের উপপাদ্য   

o বৃরি অন্তণল বণিত শ্রোরনা চতুভু বরজর েি ব দুইটি েণদ পরস্পর 

লম্ব হয়, তরব তারদর শ্রেদ ণবন্দু হরত শ্রোরনা বাহুর উপর 

অণিত লম্ব ণবপরীত বাহুরে ণিিণন্ডত েরর। 

5. টরলণমর উপপাদ্য প্রমাি ও প্ররয়াগ েররত পাররব।    টরলণমর উপপাদ্য 

o বৃরি অন্তণল বণিত শ্রোরনা চতুভু বরজর েি বিরয়র অন্তগ বত 

আয়তরেি ঐ চতুভু বরজর ণবপরীত বাহুিরয়র অন্তগ বত 

আয়তরেরির সমণষ্টর সমান। 

    

 

পঞ্চম 

 

সমীেরি 

1. ণিঘাত সমীেরি (𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0) সমাধান 

েররত পাররব। 

 ণিঘাত সমীেরি 

 (𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0) সমাধান 

 

2. বগ বমূলণবণশষ্ট সমীেরি ণচণিত েররত পাররব।  বগ বমূলণবণশষ্ট সমীেরি 

3. বগ বমূলণবণশষ্ট সমীেরি সমাধান েররত পাররব। 

4. সূচেীয় সমীেরি ব্যাখ্যা েররত পাররব।  সূচেীয় সমীেরি 

5. সূচেীয় সমীেরি সমাধান েররত পাররব। 

6. দুই চলরের এেঘাত ও ণিঘাত সমীেররির শ্রজাট 

সমাধান েররত পাররব। 

 দুই চলরের এেঘাত ও ণিঘাত সমীেররির শ্রজাট 

7. বাস্তবণভণিে সমস্যারে দুই চলরের এেঘাত ও ণিঘাত 

সমীেররি প্রোশ েরর সমাধান েররত পাররব। 

8. দুই চলেণবণশষ্ট সূচেীয় সমীেরি শ্রজাট সমাধান 

েররত পাররব। 

 দুই চলেণবণশষ্ট সূচেীয় সমীেরি শ্রজাট 

9. শ্রলিণচরির সাহারে ণিঘাত সমীেরি 

 (𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0) সমাধান েররত পাররব। 

 শ্রলিণচরির সাহারে ণিঘাত সমীেরি সমাধান 



    

 

ষষ্ঠ 

 

অসমতা 

1. এে ও দুই চলরের এে ঘাতণবণশষ্ট অসমতা ব্যাখ্যা 

েররত পাররব। 

 এে ও দুই চলরের এে ঘাতণবণশষ্ট অসমতা 

o সরল অসমতার সমাধান 

o সরল অসমতার শ্রলিণচি 

o বাস্তবণভণিে গাণিণতে সমস্যায় অসমতা ব্যবহার 

 

2. দুই চলেণবণশষ্ট সরল অসমতা গঠন ও সমাধান েররত 

পাররব। 

3. বাস্তবণভণিে গাণিণতে সমস্যায় অসমতা ব্যবহার েরর 

সমাধান েররত পাররব। 

4. এে ও দুই চলেণবণশষ্ট অসমতারে শ্রলিণচরির সাহারে 

সমাধান েররত পাররব। 

    

সেম 

 

অসীম ধারা 

1. অনুক্ররমর ধারিা ব্যাখ্যা েররত পাররব।  অনুক্রম  

২.   অসীম ধারা ণচণিত েররত পাররব।  অসীম ধারা 

৩.  অসীম গুরিাির ধারার সমণষ্ট থাোর শতব ব্যাখ্যা 

     েররত পাররব। 

 অসীম গুরিাির ধারা 

৪. অসীম গুরিাির ধারার সমণষ্ট ণনি বয় েররত 

    পাররব। 

৫. আবৃি দশণমে সংখ্যারে অনন্ত গুরিাির ধারায় 

    প্রোশ এবং সাধারি ভগ্াংরশ রূপান্তর েররত  

     পাররব। 

 আবৃি দশণমে সংখ্যারে অনন্ত গুরিাির ধারায় প্রোশ এবং 

সাধারি ভগ্াংরশ রূপান্তর 

    

অষ্টম 

 

ণিরোিণমণত 

1. শ্ররণিয়ান পণরমারপর ধারিা ব্যাখ্যা েররত পাররব।  শ্ররণিয়ান পণরমাপ  

2. শ্ররণিয়ান পণরমাপ ও ণিগ্রী পণরমারপর পারস্পণরে 

সম্পেব ণনি বয় েররত পাররব। 

 শ্ররণিয়ান পণরমাপ ও ণিগ্রী পণরমারপর পারস্পণরে সম্পেব 

3. চারটি চতুভবারগ ণিরোিণমণতে অনুপাতসমূরহর ণচি 

ণনরদ বশ েররত পাররব। 

 চারটি চতুভবারগ ণিরোিণমণতে অনুপাতসমূরহর ণচি 

4. অনুর্ধ্ব 2𝜋 শ্রোরির ণিরোিণমণতে অনুপাত ণনি বয় 

েররত পাররব। 

 অনুর্ধ্ব 2𝜋 শ্রোরির ণিরোিণমণতে অনুপাত 

5. −𝜃 শ্রোরির ণিরোিণমণতে অনুপাত ণনি বয় েররত 

পাররব। 

 −𝜃 শ্রোরির ণিরোিণমণতে অনুপাত 



6. পূি বসংখ্যা 𝑛(𝑛 ≤ 4) এর জন্য (
𝑛𝜋

2
± 𝜃) শ্রোরির 

ণিরোিণমণতে অনুপাত ণনি বয় ও প্ররয়াগ েররত 

পাররব। 

 পূি বসংখ্যা 𝑛(𝑛 ≤ 4) এর জন্য (
𝑛𝜋

2
± 𝜃) শ্রোরির 

ণিরোিণমণতে অনুপাত ণনি বয় ও প্ররয়াগ 

7. সহজ ণিরোিণমণতে সমীেররির সমাধান েররত 

পাররব। 

 সহজ ণিরোিণমণতে সমীেররির সমাধান 

    

নবম 

 

সূচেীয় ও 

লগাণরদমীয় 

ফাংশন 

1. মূলদ সূচে ও অমূলদ সূচে ব্যাখ্যা েররত পাররব।  মূলদ ও অমূলদ সূচে  

2. মূলদ ও অমূলদ সূচরের জন্য ণবণভি সূি প্রমাি ও 

প্ররয়াগ েররত পাররব। 

 সূচে সম্পণেবত ণবণভি সূি (মূলদ ও অমূলদ সূচরের জন্য) 

3. সূচে ও লগণরদরমর পারস্পণরে সম্পেব ব্যাখ্যা েররত 

পাররব। 

 লগাণরদম 

o 𝑦 = 𝑎𝑥, 𝑥 = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑦  

o লগাণরদরমর সূিাবণল 4. লগাণরদরমর ণবণভি সূি প্রমািও প্ররয়াগ েররত পাররব। 

5. লগাণরদরমর ণভণি পণরবতবন েররত পাররব। 

6. সূচেীয়, লগাণরদমীয় ও পরমমান ফাংশরনর ধারিা 

ব্যাখ্যা এবং গাণিণতে সমস্যা সমাধান েররত পাররব। 

 সূচেীয়, লগাণরদমীয় ও পরমমান ফাংশন 

7. ফাংশনসমূরহর শ্রলিণচি অিরন আগ্রহী হরব।   ফাংশনসমূরহর শ্রলিণচি  

8. সূচেীয়, লগাণরদমীয় ও পরমমান ফাংশনসমূহরে 

শ্রলিণচরির সাহারে উপস্থাপন েররত পাররব। 

9. েযালকুরলটররর সাহারয়য লগ ও প্রণতলগ ণনি বয় েররত 

পাররব। 

 েযালকুরলটররর সাহারয়য লগ ও প্রণতলগ ণনি বয় 

    

এোদশ 

 

স্থানাি জযাণমণত 

1. সমতরল োরতবসীয় স্থানারির ধারিা ব্যাখ্যা েররত 

পাররব। 

 সমতরল োরতবসীয় স্থানাি  

2. দুইটি ণবন্দুর মধ্যবতী দূরত্ব ণনি বয় েররত পাররব।  দুইটি ণবন্দুর মধ্যবতী দূরত্ব 

3. সরলররিার ঢারলর ধারিা ব্যাখ্যা েররত পাররব।  সরলররিার ঢাল 

4. সরলররিার সমীেরি ণনি বয় েররত পাররব।  সরলররিার সমীেরি 

5. স্থানারির মাধ্যরম ণিভুরজর শ্রেিফল ণনি বয় েররত 

পাররব। 

 ণিভুজ ও চতুভু বরজর শ্রেিফল 

6. বাহুর দদঘ বয ণনি বরয়র মাধ্যরম ণিভুজ ও চতুভু বরজর 

শ্রেিফল ণনি বয় েররত পাররব। 



7. ণবন্দুপাতরনর মাধ্যরম ণিভুজ ও চতুভু বজ সংক্রান্ত 

জযাণমণতে অিন েররত পাররব। 

 ণিভুজ ও চতুভু বজ অিন 

8. সরলররিার সমীেরি শ্রলিণচরি উপস্থাপন েররত 

পাররব। 

 সরলররিার শ্রলিণচি 

    

চতুদ বশ 

 

সম্ভাবনা 

1. সম্ভাবনার ধারিা ব্যাখ্যা েররত পাররব।  সম্ভাবনা ও এর ব্যবহার 

o সম্ভাবনার ধারিা 

o ণনণিত ঘটনা, অসম্ভব ঘটনা, সম্ভাব্য ঘটনা 

o এেই ঘটনা অনুর্ধ্ব ণতনবার পুনরাবৃণি ঘটরল ফলাফল ণনি বয় 

(মুদ্রা ও েক্কার সাহারে) 

o সহজ ও বাস্তবণভণিে সমস্যার সমাধান 

 

2. দদনণিন ণবণভি উদাহররির সাহারে ণনণিত ঘটনা, 

অসম্ভব ও সম্ভাব্য ঘটনার বি বনা েররত পাররব। 

3. এেই ঘটনার পুনরাবৃণি ঘটরল সম্ভাব্য ফলাফল বি বনা 

েররত পাররব। 

4. এেই ঘটনার পুনরাবৃণি ঘটরল সম্ভাবনা ণনি বয় েররত 

পাররব। 

5. সম্ভাবনার সহজ ও বাস্তবণভণিে সমস্যার সমাধান 

েররত পাররব। 
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w ¦̀Zxq Aa¨vq: wn› ỳa‡g©i 

wek^vm, DrcwË I weKvk 

cÖ_g cwi‡”Q`: wn› ỳa‡g©i 

wek^vm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ¦̀Zxq cwi‡”Q`: 

wn› ỳa‡g©i DrcwË I 

µgweKvk 

 

 

 

 

 

 ‡gŠwjK wek̂vm 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 

 wewfbœ AeZvi, †`e-‡`ex, cÖf…wZ GKB eªþ ev Ck^‡ii cÖKvk ev 

mvKvi iƒc A_©vr wn› ỳag© 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 

 ‡hv‡Mi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

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

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

 

 

 

 wn› ỳa‡g©i DrcwË I µgweKvk we Í̄…Zfv‡e eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

 evsjv‡`‡k wn› ỳag© Z_v mbvZb ag© cÖPvi, ms¯‹vi I weKv‡k 

wewfbœ ag©xq cÖwZôv‡bi f‚wgKv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

 wn› ỳa‡g©i mg„× HwZn¨ m¤ú‡K© AewnZ n‡q Zv mgybœZ ivL‡Z 

DØy× n‡e| 

 G‡Kk̂iev` 

 AeZviev` 

 PZzivkÖg 

 ‡hv‡Mi aviYv 

 Kg©‡hvM,Ávb‡hvM I fw³‡hvM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wn› ỳa‡g©i DrcwË I µgweKvk  

 ¯§„wZkv ¿̄ ev ag©kv¯¿ 

 AvaywbK ag© ms¯‹v‡ii hyM | 

 

 

 

 

Z…Zxq Aa¨vq: ag©xq 

AvPvi-Abyôvb 

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

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

 ag©vPvi I ag©vbyôvb 

 KwZcq ag©vPvi 

 



Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 Zx_© `k©‡bi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

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

 ag©vbyôvb 

 ag©vbyôvb I cvwievwiK-mvgvwRK Rxe‡b 

ag©vbyôvb I ag©vPv‡ii ¸iæZ¡ 

 evsjv‡`‡ki Zx_© ’̄vb| 

 

 

 

 

 

 

PZz_© Aa¨vq :wn› ỳa‡g© 

ms¯‹vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ag©xq ms¯‹v‡ii aviYv e¨L¨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| 

 wn› ỳ 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› ỳ weevn ¯v̂gx- ¿̄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 

 ag©xq ms¯‹v‡ii aviYv I aib 

 weevn 

 weevn Abyôv‡bi ce©mg~n 

 A‡šÍ¨wówµqv 

 A‡kŠP 

 Av`¨kÖv× 

 



Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cvi‡e| 

 ÔcYcÖ_v Aag©Õ - Gi KviY e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 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› ỳ 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 

cÂg Aa¨vq: †`e-‡`ex 

I c~Rv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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| 

 ỳM©v bv‡gi ey¨rcwË e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

 ‡`ex ỳM©vi cwiPq I iƒc eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

 ỳM©v c~Rv c×wZ  (†evab †_‡K wemR©b) eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

 ‡`ex ỳM©vi cÖYvg g‡š¿i mijv_© I  Gi wkÿv e¨vL¨v 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 ỳM©v c~Rvi cÖfve we‡kølY 

Ki‡Z cvi‡e| 

  wbR RxebvPvi‡Y ỳM©v  c~Rvi wkÿvi Abykxj‡b DØy× n‡e 

 ‡`ex Kvjxi cwiPq I c~Rv c×wZ eY©bv Ki‡Z cvi‡e 

 Kvjx c~Rvi a¨vb I cÖYvg g‡š¿i mijv_© I Gi wkÿv e¨vL¨v 

 c~Rv I cy‡ivwnZ 

 ‡`e-‡`exi aviYv 

 ‡`ex ỳM©vi cwiPq I iƒc 

 ỳM©vc~Rv c×wZ: lôx I mßgx c~Rv 

 gnv Aógx c~Rv I Kzgvix c~Rv 

 ‡`ex Kvjx-Kvjx †`exi cwiPq 

 KvwË©K †`‡ei cwiPq, c~Rvi a¨vb I 

cÖYvggš¿ 

 ‡`ex kxZjv 

 

 



Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 cvi‡e 

 kxZjv c~Rvi cÖYvg g‡š¿i mijv_© I Gi wkÿv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e 

 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| 

mßg Aa¨vq : ag©MÖ‡š’ 

ˆbwZK wkÿv 

 wn› ỳ ag©vej¤̂x‡`i Av`k© RxebvPiY I ‰bwZKZv MV‡b ag©MÖ‡š’i 

¸iæZ¡ I f‚wgKv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

 ag©MÖš’ wn‡m‡e Dcwbl‡`i mswÿß cwiwPwZ eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

 ag©vPiY I ˆbwZKZv MV‡b Dcwbl‡`i ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e| 

 Dcwbl‡`i GKwU DcvL¨vb I Gi wkÿv eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

 ag©vPiY, g~j¨‡eva I ˆbwZKZv MV‡b ivgvqY I gnvfvi‡Zi 

 Av`k© RxebvPiY I ˆbwZKZv MV‡b ag©MÖ‡š’i 

¸iæZ¡ I f‚wgKv 

 

 Dcwbl‡`i mswÿß cwiwPwZ 

 

 Dcwbl‡`i ¸iæZ¡ I wkÿv 

 

mßg Aa¨vq : ag©MÖ‡š’ 

ˆbwZK wkÿv 



Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

wkÿv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

 ivgvqY- gnvfvi‡Z g~j¨‡eva I ˆbwZKZv MVb mswkøó wkÿv 

ev¯Íe Rxe‡b cÖ‡qvM Ki‡Z DØy× n‡e| 

 DcvL¨vb 

 

 ag©vPiY Ges g~j¨‡eva I ˆbwZKZv MV‡b 

ivgvq‡Yi wkÿv 

 

 ag©vPiY , g~j¨‡eva I ˆbwZKZv MV‡b 

gnvfvi‡Zi wkÿv 

beg Aa¨vq: ag©c_ I 

Av`k© Rxeb 

 ag©c‡_i aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

 ‰bwZK g~j¨‡ev‡ai mv‡_ ag©c‡_i m¤úK© e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

 avwg©‡Ki  ¯̂iƒc eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

 avwg©K I Aavwg©‡Ki cwiYwZ m¤ú‡K© e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

 ag© avwg©K‡K iÿv K‡i Ges avwg©‡Ki Rq nq- 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| 

 ag©c‡_i aviYv 

 ‰bwZK g~j¨‡ev‡ai mv‡_ ag©c‡_i m¤úK© 

 avwg©‡Ki ¯îƒc 

 avwg©K I Aavwg©‡Ki cwiYwZ 

 DcvL¨vb 

 ag©c_ I cvwievwiK Rxeb 

 mZZvB DrK…ó cš’v 

 wkóvPvi 

 gv`K MÖnY Aa‡g©i c_ 

 

 



 

 

Ô†KvwfW-19Õ cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi 

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 

 

বিষয়ঃ িাাংলাদেদের ইবিহাস ও বিশ্বসভ্যিা  



 

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

বিষয়ঃ িাাংলাদেদের ইবিহাস ও বিশ্বসভ্যিা  

অধ্যায় ও বেদরানাম পাঠ্যপুস্তদে উবিবিি বেিনফল বিষয়িস্তু মন্তব্য 

 

১। প্রথম অধ্যায় 

ইতিহাস পতিতিতি 

 ইতিহাস ও ঐতিহ্হেি ধািণা, স্বরূপ ও পতিসি ব্যাখ্যা কিহ্ি পািব; 

 ইতিহাহ্সি উপাদান ও প্রকািহ্েদ বণ ণনা কিহ্ি পািব; 

 ইতিহাস পাহ্েি প্রহ্য়াজনীয়িা আহ্ ািনা কিহ্ি পািব; 

 ইতিহাস ও ঐতিহ্হেি প্রতি আগ্রহী হব। 

 ইতিহাস ও ঐতিহ্হেি ধািণা 

 ইতিহাহ্সি উপাদান 

 ইতিহাহ্সি প্রকািহ্েদ ও তবষয়বস্তু 

 ইতিহাহ্সি স্বরূপ ও পতিসি  

 ইতিহাস পাহ্েি প্রহ্য়াজনীয়িা 

 

 

২। তিিীয় অধ্যায় 

তবশ্বসেেিা 

(তমশি, তসন্ধু, তগ্রক ও রিাম) 

 প্রািীন তমশিীয় সেেিাি ক্রমতবকাহ্শি ধািা বণ ণনা কিহ্ি পািব। 

 নী  নহ্দি অবদান উহ্েখপূব ণক প্রািীন তমশহ্িি িাষ্ট ও সমাহ্জি বণ ণনা 

কিহ্ি পািব। 

 তবশ্বসেেিা তবকাহ্শ প্রািীন তমশিীয় সেেিাি গুরুত্বপূণ ণ অবদানসমূহ 

মূল্যায়ন কিহ্ি পািব। 

 তসন্ধুসেেিাি আতবষ্কাহ্িি কাতহনী ও রেৌহ্ াত ক অবস্থান জানহ্ি পািব। 

 তসন্ধুসেেিাি িাজননতিক, আথ ণ -সামাতজক  ও ধমীয় অবস্থা বণ ণনা কিহ্ি 

পািব। 

 সেেিাি তবকাহ্শ তসন্ধুসেেিাি ন ি পতিকল্পনা, তশল্পক া ও োস্কহ্য ণি 

বণ ণনা কিহ্ি পািব। 

 রেৌহ্ াত ক অবস্থান ও সময়কাহ্ ি বণ ণনাপূব ণক তগ্রক সেেিাি উদ্ভহ্বি 

পটভূতম বণ ণনা কিহ্ি পািব। 

 ন িিাহ্েি ধািণা প্রদানপূব ণক  ণিাতিক ন িিাে সম্পহ্কণ ব্যাখ্যা 

কিহ্ি পািব; 

 তবশ্বসেেিাি অগ্র তিহ্ি তগ্রকসেেিাি তশক্ষা, সংস্কৃতি, ধম ণ, দশ ণন ও 

তবজ্ঞাহ্নি অবদান বণ ণনা কিহ্ি পািব; 

 রেৌহ্ াত ক অবস্থান ও সময়কা  উহ্েখপূব ণক প্রািীন রিামান সেেিা 

বণ ণনা কিহ্ি পািব; 

 রিাম ন িী ও রিামান শাসহ্নি  তবতেন্ন ধাপ সম্পহ্কণ ব্যাখ্যা কিহ্ি 

পািব; 

 তশক্ষা, সাতহিে ও ত খন পদ্ধতিি তবকাহ্শ প্রািীন রিামান সেেিাি 

অবদান তবহ্েষণ কিহ্ি পািব; 

 সেেিাি তবকাহ্শ প্রািীন রিামান সেেিাি স্থাপিে, োস্কয ণ ও তবজ্ঞাহ্নি 

 তমশিীয় সেেিা 

 তসন্ধুসেেিা, 

 তগ্রকসেেিা 

 রিামান সেেিা  

 



অবদান বণ ণনা কিহ্ি পািব; 

 তবশ্বসেেিায় প্রািীন রিামান সেেিাি ধম ণ, দশ ণন ও আইহ্নি প্রোব 

আহ্ ািনা কিহ্ি পািব; 

 তবশ্বসেেিা সম্পহ্কণ জ্ঞান  াহ্েি মাধ্যহ্ম প্রািীন ইতিহাস ও ঐতিহ্হেি 

প্রতি শ্রদ্ধাশী  হব। 

 

৩। তৃিীয় অধ্যায় 

প্রািীন বাং াি জনপদ 

 মানতিহ্ে প্রািীন বাং াি জনপদগুহ্ াি বিণমান অবস্থান তিতিি ও 

বণ ণনা কিহ্ি পািব; 

 প্রািীন বাং াি িথ্য অনুসন্ধাহ্ন জনপদগুহ্ াি গুরুত্ব ব্যাখ্যা কিহ্ি 

পািব; 

 প্রািীন বাং াি ইতিহাস সম্পহ্কণ ধািণা  াহ্ে জনপদগুহ্ াি গুরুত্ব 

জানহ্ি আগ্রহী হব। 

 বাং াহ্দহ্শি রেৌহ্ াত ক ববতশষ্টে ও প্রোব 

 জনপদ।  

 

 

৪। িতুথ ণ অধ্যায় 

প্রািীন বাং াি িাজননতিক ইতিহাস  

(৩২৬ তিষ্টপূব ণাব্দ রথহ্ক ১২০৪ তিষ্টাব্দ) 

 প্রািীন বাং াি গুরুত্বপূণ ণ িাজবংশ ও িাঁহ্দি শাসনকা  সম্পকণ বণ ণনা 

কিহ্ি পািব; 

 প্রাক -পা  যুহ্ ি বাং াি িাজননতিক পতিতস্থতি ব্যাখ্যা কিহ্ি পািব; 

 প্রািীন বাং াি িাজননতিক িি ণায় িৎকা ীন গুরুত্বপূণ ণ িাজবংসমূহ্হি 

অবদান সম্পহ্কণ ইতিবািক ধািণা রপাষণ কিহ্ি সক্ষম হব; 

 গুরুত্বপূণ ণ িাজবংশগুহ্ া সম্পহ্কণ ধািণা  াে কহ্ি প্রািীন বাং াি 

িাজননতিক ইতিহাস ধািাবাতহকোহ্ব জানহ্ি সমথ ণ হব; 

 দতক্ষণ -পূব ণ  বাং াি িাজেসমূহ সম্পহ্কণ বণ ণনা কিহ্ি পািব; 

 প্রািীন বাং াি শাসনব্যবস্থা সম্পহ্কণ অব ি হহ্ি পািব। 

 রমৌয ণ ও গুপ্ত যুহ্  বাং া  

 গুপ্ত-পিবিী বাং া  

 স্বাধীন বঙ্গ এবং র ৌড় িাজে  

 মাৎস্যন্যায় ও পা  বংশ (750-1161 বিষ্ট্রাব্দ) 

 েবিণ-পূি ব িাাংলার স্বাধীন রাজ্য  

 সসন িাংে (1061-1204 বিষ্টাব্দ) 

 প্রািীন বাং াি শাসন-ব্যবস্থা 

 

 

৫। ষষ্ঠ অধ্যায় 

মধ্যযুহ্ ি বাং াি িাজননতিক ইতিহাস 

(১২০৪-১৭৫৭ তিষ্টাব্দ) 

 মধ্যযুহ্ ি বাং াি মুস মান শাসন প্রতিষ্ঠা পহ্ব ণি উহ্েখহ্যাগ্য তদকসমূহ 

বণ ণনা কিহ্ি পািব; 

 মধ্যযুহ্  সু িাতন আমহ্  বাং াি বংশানুক্রতমক শাসন এবং িাঁহ্দি 

িাজননতিক কৃতিত্বসমূহ ব্যাখ্যা কিহ্ি পািব; 

 বাং ায় আফ ান শাসনাম  ও শাসক হ্ণি কৃতিত্ব বণ ণনা কিহ্ি পািব; 

 বাং ায় বহ্িাভূ ূঁইয়াহ্দি ইতিহাস ও পতিিয় বণ ণনা কিহ্ি পািব; 

 মুঘ  শাসনামহ্  বাং ায় সুহ্বদাি ও নবাবহ্দি শাসনকাহ্ ি 

িাজননতিক তদকসমূহ তবহ্েষণ কিহ্ি পািব; 

 ধািাবাতহকোহ্ব মধ্যযুহ্  বাং াি মুস মান শাসক হ্ণি িাজননতিক 

ইতিহাস জানহ্ি পািব। 

 বাং ায় মুস মান শাসহ্নি সূিনা 

 বাং ায় তুতকণ শাসহ্নি ইতিহাস 

 বাং ায় স্বাধীন সু িাতন শাসহ্নি ইতিহাস 

 িাজা  হ্ণশ ও হাবতস শাসন 

 পিবিী ইতিয়াস শাতহ বংহ্শি শাসন  

 রহাহ্সন শাতহ শাসন 

 আফ ান শাসন ও বাহ্িাভূ ূঁইয়া  

 মুঘ  শাসন (1576-1757 বিষ্টাব্দ) 

 

6। েেম অধ্যায় 

ইাংদরজ্ োসনামদল িাাংলার স্বাবধোর 

আদদালন 

 ইাংদরজ্ োসন আমদল িাাংলার স্বাবধোর ও রাজ্ননবিে আদদালন 

এিাং এর ফলাফল মূল্যায়ন েরদি পারি: 

 বিবভ্ন্ন আদদালন সম্পদেব জ্ানদি আগ্রহী হি; 

 ১৮৫৭ সাদলর স্বাধীনিা সাংগ্রাম 

 িঙ্গভ্ঙ্গ (1905 - 1911 সাল) 

 



 সামাবজ্ে ও রাজ্ননবিে অবধোর বিষদয় পারস্পবরে মিবিবনমদয় 

উদ্বুদ্ধ হি। 

 স্বদেবে আদদালন 

 বিলাফি ও অসহদ াগ আদদালন 

 িাাংলার সেস্ত্র বিপ্লিী আদদালন  

         (1911 - 1930) 

 স্বরাজ্ ও সিঙ্গল প্যাক্ট 

 লাদহার প্রস্তাদির পটভূবম 

 লাদহার প্রস্তাি 

 বিভ্াগ-পূি ব িাাংলার রাজ্নীবি  

           (১৯৩৭ - ১৯৪৭ সাল) 

 বিটিে োসদনর অিসান  

7। এোেে অধ্যায় 

ভ্াষা আদদালন ও পরিিী রজ্ননবিে 

ঘটনাপ্রিাহ 

 ভ্াষা আদদালদনর  িাৎপ ব ব্যখ্যা েরদি পারি; 

 একুদে সফব্রুয়াবরদে আন্তজ্বাবিে মাতৃভ্াষার স্বীকৃবির সপ্রিাপট এিাং এর 

ম বাো বণ ণনা েরদি পারি; 

 নতুন রাজ্ননবিে সাংগঠদনর প্রদয়াজ্নীয়িা বণ ণনা েরদি পারি; 

 যুক্তফ্রন্ট গঠন এিাং পরিিী ঘটনাপ্রিাহ মূল্যায়ন েরদি পারি; 

 ভ্াষা আদদালদনর প্রবি সম্মান প্রদশ ণহ্ণি মাধ্যদম ভ্াষা েবহেদের প্রবি শ্রদ্ধা 

বনদিেদন আগ্রহী হি; 

 রাজ্ননবিে আদদালন সম্পদেব ভ্াি বিবনমদয় উৎসাহী হি এিাং অপরদেও 

উৎসাহী েরি।   

 ভ্াষা আদদালদনর পটভূবম  

 ভ্াষা আদদালদনর চূড়ান্ত প বায় 

 ভ্াষা আদদালদন নারী  

 ভ্াষা আদদালদনর িাৎপ ব 

 েবহে বেিস ও আন্তজ্বাবিে মাতৃভ্াষা বেিদসর 

গুরুত্ব 

 1947 সাদল িাাংলার বিদ্যমান রাজ্ননবিে 

ভ্ািােে ব 

 মুসবলম লীগ ও িার অগণিাবিে েম বোন্ড  

 আওয়ামী মুসবলম লীগ সেদে আওয়ামী লীগ  

 যুক্তফ্রন্ট এিাং প্রাদেবেে বনি বাচন (1954 সাল) 

 1956 সাদলর সাংবিধান 

 

৮। িাদশ অধ্যায় 

সামবরে োসন ও স্বাবধোর আদদালন 
(১৯৫৮-১৯৬৯ বিষ্টাব্দ) 

 পাবেস্তাদনর রাজ্নীবিদি সামবরে িাবহনীর হস্তদিদপ সৃষ্ট পবরবিবি 

ব্যাখ্যা েরদি পারি; 

 ১৯৬৫ সাদলর ভ্ারি -পাবেস্তান  যুদদ্ধর সপ্রিাপট এিাং এর ফলাফল 

িণ বনা েরদি পারি; 

 িৎোলীন পূি ব ও পবিম পাবেস্তাদনর মধ্যোর বিষম্য ব্যাখ্যা েরদি 

পারি; 

 িাঙাবলর স্বাবধোর আদদালদন 6েফার গুরুত্ব বিদেষণ েরদি পারি; 

 ঐবিহাবসে আগরিলা মামলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা েরদি পারি; 

 ১১ দফা সম্পহ্কণ বণ ণনা কিহ্ি পািব; 

 ১৯৬৯ সাদলর গণঅভ্যযত্থাদনর সপ্রিাপট ও ফলাফল িণ বনা েরদি পারি; 

 ১৯৫৮ সাদলর সামবরে োসন  

 সামবরে োসনবিদরাধী আদদালন 

 ১৯৬৫ সাদলর ভ্ারি - পাবেস্তান যুদ্ধ 

 পূি ব পাবেস্তাদনর প্রবি বিষম্য 

 ছয় েফা ও িাঙাবল জ্ািীয়িািাে 

 ঐবিহাবসে আগরিলা মামলা (রাষ্ট্র িনাম সেি 

মুবজ্বুর রহমান এিাং অন্যান্য), 1968 

 ১১ েফা আদদালন 

 



 সেদের স্বাে ব ও অবধোর আোদয় সদচিন হি।  ১৯৬৯ সাদলর গণঅভ্যযত্থান 

৯। ত্রদয়ােে অধ্যায় 

সত্তদরর বনি বাচন এিাং মুবক্তযুদ্ধ 

 ১৯৭০ সাদলর সাধারণ বনি বাচদনর প্রভ্াি বিদেষণ েরদি পারি; 

 মুবক্তযুদ্ধ পবরচালনায় অিায়ী সরোদরর ভূবমো িণ বনা েরদি পারি; 

 মুবক্তদ াদ্ধাদের ভূবমো মূল্যায়ন েরদি পারি; 

 স্বাধীনিা ও বিশ্ব মানবচদত্র িাাংলাদেে -বিষয়টি  বিদেষণ েরদি পারি; 

 জ্ািীয় পিাো বিবর এিাং এর ব্যিহার সেৌেল িণ বনা েরদি পারি; 

 িাাংলাদেদের জ্ািীয় সঙ্গীি বনধ বারদণর ইবিহাস িণ বনা েরদি পারি; 

 মুবক্তযুদদ্ধর বিবভ্ন্ন স্মৃবিস্তদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা েরদি পারি; 

 মুবক্তযুদদ্ধর গুরুত্ব অনুধািন েদর সেেদপ্রদম উদ্বুদ্ধ হি; 

 জ্ািীয় পিাোর ম বাো রিায় সদচিন হি; 

 মুবক্তযুদদ্ধর স্মৃবিস্তে সাংরিদণ আগ্রহী হি; 

 িাাংলাদেে অভ্যযেদয়র ঘটনার ধারািাবহেিা িজ্ায় সরদি  

 সপাস্টার অঙ্কন েরদি পারি; 

 স্বাধীনিা তদবহ্স ছতব অঙ্কন কহ্ি প্রদশ ণণ কিহ্ি পািব। 

 ১৯৭০ সাদলর সাধারণ বনি বাচন এিাং পরিিী 

ঘটনাপ্রিাহ 

 িঙ্গিন্ধুর ৭ই মাদচ বর ভ্াষণ 

 অসহদ াগ আদদালদনর চূড়ান্ত প বায় 

 ২৫সে মাদচ বর গণহিযা 

 মুবক্তযুদ্ধ ও স্বাধীনিার সঘাষণা  

 িাাংলাদেে সরোর (মুবজ্িনগর সরোর) গঠন 

 অিরুদ্ধ িাাংলাদেে  

 স্বাধীনিাবিদরাধীদের অপিৎপরিা 

 মুবক্তযুদ্ধ ও বিবভ্ন্ন সাংগঠন  

 স্বাধীনিা অজ্বদন রাজ্ননবিে ব্যবক্তদত্বর অিোন 

 মুবক্তযুদদ্ধ বিশ্ব জ্নমি ও বিবভ্ন্ন সেদের ভূবমো 

 স্বাধীন িাাংলাদেদের অভ্যযেয় 

 িাাংলাদেে নাদমর ইবিহাস 

 জ্ািীয় পিাোর ইবিহাস 

 জ্ািীয় সাংগীদির ইবিহাস 

 জ্ািীয় স্মৃবিস্তে। 

 

১০। িতুদ ণশ অধ্যায় 

িঙ্গিন্ধু সেি মুবজ্বুর রহমাদনর 

োসনোল (১৯৭২-১৯৭৫) 

 যুদ্ধবিধ্বস্ত সেদের পুনগ বঠন ো বক্রম িণ বনা েরদি পারি; 

 সাংবিধান প্রণয়দনর পটভূবম ব্যাখ্যা েরদি পারি; 

 িঙ্গিন্ধুর োসনোদলর উদিিদ াগ্য ঘটনা িণ বনা েরদি পারি; 

 জ্াবির বপিার প্রবি শ্রদ্ধােীল হি; 

 সেদের সাংবিধাদনর প্রবি শ্রদ্ধােীল হি। 

 িঙ্গিন্ধুর স্বদেে প্রিযািিবন 

 সাংসেীয় পদ্ধবির সরোরব্যিিা 

 যুদ্ধবিধ্বস্ত িাাংলাদেে 

 সাংবিধান প্রণয়ন ১৯৭২ 

 বিদেবেে সম্পেব 

 িাাংলাদেদের প্রেম সাধারণ বনি বাচন, 1973 

 রাষ্ট্রপবি োবসি সরোর পদ্ধবির প্রিিবন 

 ১৫ই আগদস্টর বনম বম হিযাোণ্ড 

 

 



1 
 

‘ক োভিড-১৯’ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি 

পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি 

 

 

 

welq: Mvn©¯’¨ weÁvb 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

‘ক োভিড-১৯’ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি 

welq: Mvn© ’̄¨ weÁvb 

Aa¨vq I Aa¨v‡qi wk‡ivbvg wkLbdj cvV b¤̂i I  wk‡ivbvg/welqe¯‘ gšÍe¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K wefvM: M„n I 

cvwievwiK m¤ú` 

e¨e¯’vcbv 

Aa¨vq-1 

M„n e¨e¯’vcbv 

 

 M„n e¨e¯’vcbvi aviYv KvVv‡gv eY©bv Ki‡Z cvie; 

   M„n e¨e¯’vcbvi wewfbœ c×wZ ev ch©vq e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

 mwVK wm×všÍ MÖnY Ki‡Z DØy× ne; 

 

cvV-1- M„n e¨e¯’vcbvi aviYv 

cvV-2 jÿ¨ I j‡ÿ¨i cÖKvi‡f` 

cvV-4 M„n e¨e¯’vcbvi c×wZ ev ch©vq 

cvV- 5 wm×všÍ MÖnY 

 

Aa¨vq-2 

M„n e¨e¯’vcK 

 

 M„n e¨e¯’vc‡Ki ¸Yvewj, `vwqZ¡ I KZ©e¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

 

cvV-1 M„n e¨e¯’vc‡Ki ¸Yvewj 

 

Aa¨vq-3 

M„n m¤ú` 

 

 M„n m¤ú‡`i ˆewkó¨, †kÖwYwefvM I cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie Ges myôzfv‡e M„nm¤ú` e¨env‡i Ab¨‡K DØy× Ki‡Z cvie; 

cvV 1-2 m¤ú` I m¤ú‡`i ‰ewkó¨ 

cvV-3 m¤ú‡`i †kÖwYwefvM 

cvV-4 m¤ú‡`i myôz e¨env‡ii cÖ‡qvRbxqZv 

 

Aa¨vq-4 

M„n m¤ú‡`i e¨e¯’vcbv 

 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: 

 

cvV-1 A_© e¨e¯’vcbv-ev‡RU, ev‡R‡Ui 

cÖ‡qvRbxqZv I ev‡R‡Ui LvZ 

cvV- 2 ev‡RU ˆZwii wbqg 

 

 Aa¨vq-5 

M„‡ni Af¨šÍixY m¾v 

 

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

cvie; 

 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; 

 Ae¨eüZ wRwbcÎ w`‡q M„nm¾vi mvgMÖx ˆZwi Ki‡Z cvie| 

cvV 1- Avmeve wbe©vPb 

cvV 2- Avmeve web¨vm 

cvV 3- wewfbœ K‡ÿ Avmeve web¨vm 

cvV 4- M„‡ni bv›`wbKZv e„w× 

cvV 5- M„‡n ¯v̂ ’̄¨Ki cwi‡ek msiÿY 

cvV 6- Af¨šÍixY M„nm¾vq Ae¨eüZ wRwb‡mi 

e¨envi 

 

L wefvM: wkkyi 

weKvk I cvwievwiK 

m¤úK©  

 

 

Aa¨vq-6- wkïi ea©b I 

weKvk 

 

 

 wkïi ea©b I weKv‡ki aviYv I ˆewkó¨ eY©bv Ki‡Z cvie; 

  weKv‡ki ¯Íi ev avc¸‡jv wPwýZ Ki‡Z cvie; 

 wewfbœ ¯Í‡ii weKvkg~jK Kvh©µg eY©bv Ki‡Z cvie; 

 wkïi weKv‡k eskMwZ I cwi‡e‡ki cÖfve we‡kølY Ki‡Z 

cvie; 

 

 

cvV 1- ea©b I weKv‡ki aviYv 

cvV 2- weKv‡ki ¯Íi 

cvV-3- weKvkg~jK Kvh©µg 

cvV 4 I 5- wkïi weKv‡k eskMwZ I cwi‡ek 
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Aa¨vq I Aa¨v‡qi wk‡ivbvg wkLbdj cvV b¤̂i I  wk‡ivbvg/welqe¯‘ gšÍe¨ 

Aa¨vq-7 

wkïi weKvk I cvwievwiK 

cwi‡ek 

 

 wkkyi weKv‡k cvwievwiK eÜ‡bi MyiæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie; 

 wewfbœ ai‡bi cvwievwiK wel‡qi aviYv I ¯^iƒc e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie; 

 wkky cwiPvjbvi bxwZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

cvV 1 gv- evevi mv‡_ wkïi eÜb 

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

¸iæZ¡ 

cvV 4- wkï cwiPvjbvi bxwZ 

 

 

 

 

 

 

 

Aa¨vq-8 

‰K‡kv‡ii g‡bvmvgvwRK 

mgm¨v-cÖwZKvi I cÖwZ‡iva 

  

 

  wK‡kvi eq‡mi wewfbœ g‡bvmvgvwRK mgm¨v¸‡jv eY©bv Ki‡Z 

cvie; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cvV 1I 2- ˆK‡kviKvjxb g‡bvmvgvwRK mgm¨v 

cvV 3- nZvkv I welYœZv 

cvV 4- gvbwmK Pvc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M wefvM: Lv`¨ I 

Lv`¨ e¨e¯’vcbv 

 

 

 

Aa¨vq-10- Lv‡`¨i KvR I 

Dcv`vb 

 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 1-Lv‡`¨i KvR 

cvV 2-  Lv‡`¨i Dcv`vb-†cÖvwUb 

cvV 3- Kv‡ev©nvB‡WªU 

cvV 4-  wjwcW ev d¨vU I wfUvwgb 

cvV 5- wfUvwgb 

cvV 6- wfUvwgb ÔGÕ I ÔwWÕ 

cvV 7- wfUvwgb ÔBÕ I Ô‡KÕ 

cvV 8- wfUvwgb we-Kg‡cø· - we1 I we2 

cvV 9- wfUvwgb wm 

cvV 10- LwbR jeY- K¨vjwmqvg I dmdivm 

cvV 11- †jŠn I Av‡qvwWb 
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Aa¨vq I Aa¨v‡qi wk‡ivbvg wkLbdj cvV b¤̂i I  wk‡ivbvg/welqe¯‘ gšÍe¨ 

cvV 12- cvwb 

Aa¨vq-13- 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 

cvV 2- †iwmwci cÖ‡qvRbxqZv 

cvV 3- Lv`¨ cÖ ‘̄Z 

cvV 4- Lv`¨ cwi‡ekb 

cvV 5- ey-‡d cwi‡ekb 

cvV 6- c¨v‡KU cwi‡ekb 

 

 

 

 

 

 

 

N-wefvM:  

e¯¿ I eqb Zš‘ 

 

 

 

Aa¨vq-15-†cvkv‡Ki wkí 

Dcv`vb I wkíbxwZ 

 

 †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; 

 

 

 

cvV 1-3 †cvkv‡Ki wkí Dcv`vb 

cvV 4-5 †cvkv‡K wkíbxwZ 

 

Aa¨vq-18- †cvkv‡Ki hZœ 

I cvwicvU¨ 

 e¯¿ †aŠZKi‡Y e¨eüZ wewfbœ cwi®‹viK `ªe¨ I miÄvgw`i 

eY©bv Ki‡Z cvie; 

 e¨w³Z¡ Abyhvqx †cvkvK wbe©vPb Ki‡Z cvie| 

cvV 1- e¯¿ †aŠZKiY 

cvV 6- cvwicvU¨ I ˆ`wnK cwi”QbœZv 

cvV 7- †cvkv‡Ki gva¨‡g e¨w³Z¡ cÖKvk 

 

 



 

 

‘ক োভিড-১৯’ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি 

পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি 

 

 

ভবষয় : িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি 

 

 

 

 



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

ভবষয়: িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি 

অধ্যোয় ও ভিতিোনোম পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে ভবষয়বস্তু মন্তব্য 

প্রথম অধ্যোয়: 

িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি এবং 

আমোতেি বোংেোতেি 

 

 িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভিি ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি সংভিষ্ট ব্যভিবতগ িি অবেোন বর্ িনো  িতি 

পোিতব; 

 বোংেোতেতি ই-েোভন িং এি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 বোংেোতেতি ই-গিন্যিোতেি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 বোংেোতেতি ই-সোভি িতসি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 বোংেোতেতি ই- মোতস িি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 বোংেোতেতি  ম িতক্ষতে ি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 প্রযুভি ভনি িি িভবষ্যৎ বোংেোতেতিি স্বরূপ 

ব্যোখ্যো  িতি পোিতব এবং  

 ‘িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি ভনি িি বোংেোতেি’ ভবষয়  এ টি 

কপোস্টোি ভডজোইন  িতি পোিতব। 

একুি িি  এবং িথ্য ও ক োগোত োগ 

প্রযুভি, িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভিি 

ভব োতি উতিিত োগ্য ব্যভিত্ব, ই-

েোভন িং ও বোংেোতেি, ই-গিোন্যিোে ও 

বোংেোতেি, ই-সোভি িস ও বোংেোতেি, 

ই- মোস ি ও বোংেোতেি, 

বোংেোতেতিি  ম িতক্ষতে আইভসটি, 

সোমোভজ  ক োগোত োগ ও আইভসটি, 

ভবতনোেন ও আইভসটি, ভডভজটোে 

বোংেোতেি। 

 

ভিিীয় অধ্যোয়: 

 ভিউটোি ও  ভিউটোি 

ব্যবহোি োিীি ভনিোপত্তো 

 

  ভিউটোি িক্ষর্োতবক্ষতর্ সফটওয়যোতিি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি 

পোিতব; 

 Software uninstall এবং Software delete-

এি পোথ ি য  িতি পোিতব; 

 ভিউটোতিি িক্ষর্োতবক্ষতর্ 

সফটওয়যোতিি গুরুত্ব, সফটওয়যোি 

ইনস্টতেিন ও আনইনস্টতেিন, 

সফটওয়যোি ভডভেট,ভনতজি 

 ভিউটোতিি ভনিোপত্তো - ভিউটোি 

 



  ভিউটোি িথ্য উপোত্ত ও  Software-এি ভনিোপত্তোয় 

পোসওয়োড ি ও 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। 

 

িোইিোস ও এভিিোইিোস, পোসওয়োড ি, 

ওতয়তব ভনিোপে থো ো,  ভিউটোি 

ও ইিোিতনট ব্যবহোতি আসভি, 

 ভিউটোি কগতম আসভি, আসভি 

কথত  মুি থো োি উপোয়, পোইতিভস, 

 ভপিোইট আইতনি প্রতয়োজনীয়িো, 

িথ্য অভধ োি ও ভনিোপত্তো, সোধোির্ 

ট্রোবেশ্যযটিং। 

তৃিীয় অধ্যোয়: 

আমোি ভিক্ষোয় ইিোিতনট 

 

 ভডভজটোে  নতটতিি ধোির্ো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 ভিক্ষোয় ইিোিতনতটি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 পোঠ্য ভবষতয় ইিোিতনট ব্যবহোতিি কক্ষে ভিভিি  িতি পোিতব; 

  যোভিয়োি উন্নয়তন আইভসটিি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 ইিোিতনট ব্যবহোি  তি পোঠসংভিষ্ট ভবষতয়ি এ টি প্রভিতবেন 

উপিোপন  িতি পোিতব। 

ভডভজটোে  নতটি, ভডভজটোে 

 নতটতিি প্র োিতিে, ই-বু , ই-

বু  ব্যবহোতিি সুভবধো, ভবভিন্ন প্র োি 

ই-বু , ভিক্ষোয় ইিোিতনট, ইিোিতনট 

ও আমোি পোঠ্য ভবষয়গুতেো, আমোি 

িভবষ্যৎ  যোভিয়োি ও আইভসটি। 

 

িতুথ ি অধ্যোয়: 

আমোি কেিোতেভি ও ভহসোব 

 

 ওয়োড ি প্রতসসতিি গুরুত্বপূর্ ি তবভিষ্টয ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 ওয়োড ি প্রতসসি ব্যবহোতিি ক ৌিে বর্ িনো  িতি পোিতব; 

 কেডিীতটি গুরুত্বপূর্ ি তবভিষ্টয ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

ওয়োড ি প্রতসসতি আমোি কেিোি  োজ, 

অভফস বোটন এবং এি অপিনসমূহ ,  

কেিোতেভিি সোজসজ্জো: কটভবে ও 

 



 কেডিীট ব্যবহোতিি কক্ষেগুতেো ভিভিি  িতি পোিতব; 

 কেডিীতটি ব্যবহোতিি ক ৌিে বর্ িনো  িতি পোিতব; 

 ওয়োড ি প্রতসসি ব্যবহোি  তি সিোেনো  িতি পোিতব এবং 

 কেডিীট ব্যবহোি  তি ভহসোব-ভন োি  িতি পোিতব। 

 

ভবভিন্ন ইেোতেিন, কটভবে বো সোির্ী 

ক োগ  িো, ছভব ক োগ  িো। 

ওয়োড ি আট ি ক োগ  িো, মোভজিন ঠি  

 িো, প্যোিোগ্রোতফি েোইন ব্যবধোন 

ভনধ িোির্  িো, পৃষ্ঠোি নম্বি কেয়ো, 

বোনোন পিীক্ষর্ ও সংতিোধন। 

কেডিীট ও আমোি ভহসোব ভন োি: 

কেডিীট ভবতিষর্, কেডিীট 

ব্যবহোতিি কক্ষে, কেডিীট 

ব্যবহোতিি ক ৌিে, গুর্  িো, িোগ 

 িো,িি িো ভনর্ িয়  িো। 

পঞ্চম অধ্যোয়: 

মোভিভমভডয়ো ও গ্রোভফক্স 

 

 মোভিভমভডয়োি ধোির্ো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 মোভিভমভডয়োি মোধ্যমসমুহ বর্ িনো  িতি পোিতব; 

 মোভিভমভডয়োি ব্যবহোতিি কক্ষেসমূহ ভিভিি  িতি পোিতব; 

 কপ্রতজতিিন সফটওয়যোতিি ধোির্ো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 কপ্রতজতিিন সফটওয়যোি ব্যবহোতিি গুরুত্ব ভবতিষর্  িতি পোিতব; 

 কপ্রতজতিিন সফটওয়যোি ব্যবহোতিি ক ৌিে বর্ িনো  িতি পোিতব; 

 গ্রোভফতক্সি ধোির্ো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 গ্রোভফক্স সফটওয়যোি ব্যবহোতিি ক ৌিে বর্ িনো  িতি পোিতব; 

 কপ্রতজতিিন সফটওয়যোি ব্যবহোি  তি ভবষয়সংভিষ্ট স্লোইড তিভি ও 

উপিোপন  িতি পোিতব এবং  

 গ্রোভফক্স সফটওয়যোি ব্যবহোি  তি সৃজনিীে ভিে অঙ্কন ও 

উপিোপন  িতি পোিতব।  

 

 

মোভিভমভডয়োি ধোির্ো, 

মোভিভমভডয়োি মোধ্যমসমূহ, 

কপ্রতজতিিন সফটওয়যোি: 

কপ্রতজতিিন তিভি  িো, 

পোওয়োিপতয়ি কপ্রোগ্রোম কিোেো ও 

স্লোইড তিভি  িো, কপ্রতজতিিন কসি 

বো সংিক্ষর্  িো, নতুন স্লোইড ক োগ 

 িো, কপ্রতজতিিতন স্লোইড প্রেি িন, 

স্লোইতড ব্যো গ্রোউন্ড যুি  িো বো 

ব্যো গ্রোউন্ড পভিবিিন  িোি উপোয়, 

স্লোইতড ছভব যুি  িো , স্লোইতড 

ট্রোনভজিন যুি  িো, কেিোয় 

স্বিন্ত্রিোতব ট্রোনভজিন প্রতয়োগ  িো, 

ট্রোনভজিতন িব্দ প্রতয়োগ  িো, স্লোইতড 

ভিভডও যুি  িো। 

 



গ্রোভফতক্সি গুরুত্ব, ফতটোিপ কপ্রোগ্রোম 

কিোেোি উপোয়, ফতটোিপ কপ্রোগ্রোতম 

নতুন ফোইে তিভি  িোি উপোয়, 

ফতটোিতপি টুেবক্স এবং প্যোতেট 

পভিভিভি, ভসতে িন টুে এবং মুি 

টুে পভিভিভি, ভসতে িন িোনোন্তভিি 

 িো, িোসমোন ভসতে িনটি িঙ 

ভেতয় পূির্  িো, ভফেোতিি ব্যবহোি, 

ল্যোতসো টুে ও পভেতগোনোে ল্যোতসো 

টুতেি সোহোতে ভসতেক্ট  িো, কেো , 

ফোইে কসি বো সংিক্ষর্  িো, 

কেয়োি, নতুন কেয়োিযুি  িো, 

থোম্বতনইে আই ন, গুচ্ছ প্যোতেট 

এবং প্যোতেটযুি ও ভবযুি  িো, 

কেয়োতি অবতজক্ট কিোভি  িো, কটক্সট 

কেয়োি তিভি  িো, এ ফোইতেি ছভব 

অন্য ফোইতে িোনোন্তভিি  িো, টোতগ িট 

কেয়োি ভনধ িোির্  িো, কেয়োতিি 

ওপোভসটি পভিবিিন  িো, কেয়োি 

বোভিে  তি কেয়ো,  োট,  ভপ, কপস্ট 

ও কপস্টইনটূ, িপটুতেি ব্যবহোি, 

কহেোতনো ছভব িপ  িো, ইতিজোি 

টুতেি ব্যবহোি, কগ্রভডয়োি টুতেি 

সোহোতে কেন্ড তিভি  িো, কগ্রভডয়োি 

টুতেি সোহোতে ভেভনয়োি কেন্ড তিভি 

 িোি উপোয়, কগ্রভডয়োি সিোেনো, 

নতুন িঙ ও  োেোি স্টপস যুি  িো 



ও বোভিে  িো, ছভবি উজ্জ্বল্য ও 

 ন্ট্রোস্ট সমন্বয়  িো।  

ইেোতেটি : ইেোতেটতি নতুন ফোইে 

কিোেোি উপোয়,  োতজি পভিতবি 

পভিভিভি, টোইতটে বোি, টুেবতক্সি 

প্রতয়োজনীয় টুেসমূতহি পভিভিভি, 

অবতজতক্ট িঙ প্রতয়োগ  িো,  োেোি, 

কগ্রভডতয়ি ও নোন, অবতজক্ট কছোট ও 

বড়  তি কেিো, হযোন্ড টুতেি সোহোতে 

পৃষ্ঠো/ অবতজতক্টি অবিোন পভিবিিন, 

অবতজক্ট অবতেো তনি পভিতবি, 

অবতজক্ট তিভি  িো, অবতজক্ট 

ভসতেক্ট  িো এবং অবতজতক্টি 

প্রোন্ততিিো বো পোথ মুতছ কফেো, পোথ বো 

প্রোন্ত কিিো, ভসতে িন টুে, ডোইতিক্ট 

ভসতে িন টুে, অবতজক্ট গ্রুপ  িো, 

অবতজক্ট ে   িো,  োট,  ভপ ও 

কপস্ট  মোতন্ডি ব্যবহোি, কেয়োি, 

নতুন কেয়োি তিভি  িো, কেয়োি 

বোভিে  িো, কেয়োি এ ীভূি  িো, 

অবতজতক্ট িতঙি ব্যবহোি,  োেোি 

প্যোতেট, িঙ প্রতয়োগ  িো, কেোত ি 

ব্যবহোি, কপন ও কপভেে টুে, বদ্ধ 

পোথ ও কিোেো বো মুি পোথ, কপভেে 

টুে ও কপন টুে, পোথ সিোেনো  িো, 

অযোং ি পতয়ি ক োগ  িো, অযোং ি 

পতয়ি বোে কেয়ো, কেিোতেভিি  োজ, 



পতয়ি কটক্সট, কেিো সিোেনো, 

অক্ষি ভসতেক্ট  িো অক্ষতিি িঙ 

পভিবিিন  িো, অক্ষি মুতছ কফেো, 

অক্ষি কছোট- বড়  িো, অক্ষিত  

িোড়োিোভড় এবং পোিোপোভি কছোট-বড় 

 িো, কবজেোইন ভিফট, ভেভডং, 

এভিয়ো কটক্সট, পোতথ টোইপ  িো, 

বৃত্তো োি অতেতক্টি বোইতিি ভেত  

টোইপ  িো, মুি পোতথ কেিো ভবন্যোস্ত 

 িো, অক্ষতিি আঊট েোইর্ তিভি 

 িো, ইেোতেটতি ছ্বভব বো ইতমজ 

িোপন।  
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welq: Bmjvg I ˆbwZK wkÿv 

Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy Í̄‡K D‡j&øwLZ wkLbdj welqe ‘̄y gšÍe¨ 

cÖ_g Aa¨vq : 

AvKvB` I ˆbwZK Rxeb  

 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; 

 gvbweK g~j¨‡eva weKv‡k Bgv‡bi ¸iæZ¡ eY©bv 

Ki‡Z cvie ; 

cvV 3  

gvbweK g~j¨‡eva weKv‡k Bgv‡bi ¸iæZ¡  

 

  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 

 

 

  AvwLiv‡Zi aviYv I wek¦v‡mi ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z 

cvie;  

cvV 13 

AvwLivZ  

 

  AvwLiv‡Zi Rxe‡bi Í̄img~n - g„Zy¨, Kei , 

wKqvgZ, nvki, wePvi, wghvb, cyjwmivZ, 

kvdvAvZ m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie; 

 RvbœvZ I Rvnvbœv‡gi cwiPq, RvbœvZ I Rvnvbœv‡gi 

bvg, RvbœvZ jv‡fi I Rvnvbœvg †_‡K cwiGv‡Yi 

cvV 14 

AvwLiv‡Zi Rxe‡bi K‡qKwU ¯Íi 

 



Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy Í̄‡K D‡j&øwLZ wkLbdj welqe ‘̄y gšÍe¨ 

Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie; 

 

  ˆbwZKRxeb MV‡b AvwLiv‡Zi wek¦v‡mi Zvrch© 

we‡kølY Ki‡Z cvie; 

 AvwLiv‡Z wek¦vm I Gi Zvrch© Abyaveb K‡i 

cvcgy³, mrKg©kxj, bxwZevb, gvbewn‰Zlx e¨w³ 

wn‡m‡e Rxeb MV‡b AbycÖvwYZ ne |  

cvV 15 

mrKg©kxj I ˆbwZKRxeb MV‡b 

AvwLiv‡Z wek¦v‡mi f~wgKv 

 

                                                                       

wØZxq Aa¨vq:         

kwiq‡Zi Drm 

 kwiqZ I kwiq‡Zi Dr‡mi aviYv Ges cÖ‡qvRbxqZv 

eY©bv Ki‡Z cvie; 

cvV 1: kwiqZ  

  gw° I gv`vwb m~ivi msL¨v I ‰ewkó¨ eY©bv Ki‡Z 

cvie: 

cvV 4: gw° I gv`vwb m~iv  

  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; 

A_© I cUf~wgmn KziAv‡bi KwZcq m~iv    

cvV 8 : m~iv AvjÑBbwkivn 

cvV 9 : m~iv AvZÑZxb 

cvV 10: m~iv AvjÑ gvDb 

 

  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 11: kwiq‡Zi wØZxq Drm: mybœvn 

gnvbwe (m.) ÑGi 5wU 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 15: nvw`m 4 

(e„ÿ‡ivcY m¤úwK©Z nvw`m) 

 



Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy Í̄‡K D‡j&øwLZ wkLbdj welqe ‘̄y gšÍe¨ 

cvV 17: nvw`m 6 

(gvbe‡cÖg I m„wói †mev m¤úwKZ nvw`m) 

cvV 21 : nvw`m 10 

(whwKi m¤úwK©Z nvw`m ) 

 

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

cvie; 

cvV 24 : kwiq‡Zi AvnKvg msµvšÍ 

cwifvlv 

 

Z…Zxq Aa¨vq: Bev`Z  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; 

 nv°yjøvn [¯ªóvi cÖwZ KZ©e¨] I nv°zj Bev` [m„wói cÖwZ 

KZ©e¨] wPwýZ K‡i ev Í̄e Rxe‡b Gi h_vh_ cÖ‡qvM Ki‡Z 

cvie; 

cvV 1: Bev`Z  

  mvjv‡Zi cwiPq I ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie; cvV 2: mvjvZ  

  mvI‡gi [‡ivhvi] ¸iæZ¡ I wkÿv  eY©bv Ki‡Z cvie; 

 

cvV 3: mvIg  

  hvKv‡Zi f~wgKv I ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie; cvV 4: hvKvZ  

  Amnvq I `wi‡ ª̀i AwaKvi 

eY©bv Ki‡Z cvie; 

 gvwjKÑkÖwgK m¤ú©K e¨vL¨v Ki‡Z cvie;  

cvV 6 : gvwjKÑkÖwgK m¤ú©K  

  Bjg (Ávb) Gi avibv, cÖKvi‡f` I ¸iæZ¡ 

eY©bv Ki‡Z cvie; 

cvV 7: Bjg (Ávb)  

PZz_© Aa¨vq: 

AvLjvK 

 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; 

cvV 1 

AvLjv‡K nvwg`vn 

 

  ZvKIqvi avibv I ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie; cvV 2  



Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy Í̄‡K D‡j&øwLZ wkLbdj welqe ‘̄y gšÍe¨ 

ZvKIqv 

  Iqv`v cvj‡bi ¸iæZ¡ I cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie; cvV 3 

Iqv`v cvjb 

 

 

  mZ¨evw`Zvi aviYv I ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie; cvV 4 

mZ¨evw`Zv 

 

 

  kvjxbZvi aviYv I ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie; cvV 5  

kvjxbZv 

 

  AvgvbZ`vwii cwiPq, AvgvbZ iÿvi Dcvq I Avgvb‡Zi 

¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

cvV 6 

AvgvbZ 

 

  Bmjv‡g gvbe‡mevi aviYv I cÖ‡qvRbxqZv we‡kølY Ki‡Z 

cvie; 

cvV 7 

gvbe‡mev 

 

  Bmjv‡g cwi”QbœZvi aviYv, ¸iæZ¡ I Zvrch© e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie; 

cvV 12 

cwi”QbœZv 

 

  KwZcq Am`vPiY (AvLjv‡K hvwggvn) Gi cwiPq I Gi 

Kzdj eY©bv Ki‡Z cvie;  

cvV 16  

AvLjv‡K hvwggvn 

 

  cÖZviYvi aviYv I Gi Kzdj e¨vL¨v Ki‡Z cvie:  cvV 17 

cÖZviYv 

 

  wMeZ I ciwb›`vi aviYv I Gi Kzdj e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie; 

cvV 18 

wMeZ 

 

  wdZbv- dvmv‡`i cwiPq I AcKvwiZv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie; 

cvV 20 

wdZbv- dvmv` 

 

  my` I Ny‡li Kzdj e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

 

cvV 22 

my` I Nyl 

 

cÂg Aa¨vq   Av`k© RxebPwi†Zi ‰ewkó¨ eY©bv Ki‡Z cvie;  cvV 1  



Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy Í̄‡K D‡j&øwLZ wkLbdj welqe ‘̄y gšÍe¨ 

 Av`k© RxebPwiZ  cÖvK – Bmjvwg hy‡M Avi‡ei mvgvwRK I mvs¯‹…wZK Ae¯’v 

eY©bv Ki‡Z cvie ; 

gnvbwe nhiZ gynv¤§` (m.)- Gi mgKvjxb 

mvgvwRK I mvs¯‹…wZK Ae¯’v  

  gnvbwe (m.) Gi wK‡kvi eq‡mi mZZv, mn‡hvwMZv I 

mngwg©Zvi Abb¨ `„óvšÍ eY©bv Ki‡Z cvie ; 

cvV 2 : gnvbwe nhiZ gynv¤§` (m.) Gi 

Rb¥, ‰kke I ˆK‡kvi 

 

  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; 

cvV 3 

nhiZ gynv¤§` (m.) Gi †hŠebKvj, beyqZ 

cvÖwß I Bmjvg cÖPvi  

 

  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; 

cvV 4 

nhiZ gynv¤§` (m.) Gi gv`vwb Rxeb  

 

 

  gnvbwe (m.) Gi we`vq n‡Ri fvl‡Y cÖwZdwjZ 

gvbevwaKvi I mv‡g¨i aviYv, bvixi cÖwZ mb¥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; 

cvV 5 

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

nR  

 

 



 

 

‘ক োভিড-১৯’ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি 

পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি 

 

 

ভবষয়: গভিি  

 

 

 

  



‘ক োভিড-১৯’ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি 

ভবষয়ঃ গভিি 

অধ্যোয় ও ভিতিোনোম পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে ভবষয়বস্তু মন্তব্য 

ভিিীয় অধ্যোয় 

 

কসট ও ফোাংিন 

১। কসট ও উপতসতটি ধোিিো ব্যোখ্যো  তি প্রিীত ি সোহোতে প্র োি  িতি 

পোিতব। 

কসট ও উপতসট 

 বোস্তব সাংখ্যোি কসট ও 

উপতসট 

 ফাঁ ো কসট ও সোভব ি  কসট 

 কসতটি সমিো 

 

২। কসট প্র োতিি পদ্ধভি বি িনো  িতি পোিতব। কসট প্র োতিি পদ্ধভি (িোভে ো ও কসট গঠন পদ্ধভি) 

৩। অসীম কসট ব্যোখ্যো  িতি পোিতব এবাং সসীম ও অসীম কসতটি পোর্ ি য 

ভনরুপি  িতি পোিতব। 

 সসীম ও অসীম কসট 

৪। কসতটি সাংত োগ ও কেদ ব্যোখ্যো এবাং  োিোই  িতি পোিতব। কসতটি সাংত োগ, কেদ, অন্তি ও পূি  কসট 

৫। িভি কসট ব্যোখ্যো  িতি এবাং দুই ও ভিন সদস্যভবভিষ্ট কসতটি িভি 

কসট গঠন  িতি পোিতব। 

িভি কসট 

৬। ক্রমত োড় ও  োতিিসীয় গুি  ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। ক্রমত োড় ও  োতিিসীয় গুি  

৭। উদোহিি ও কিনভিতেি সোহোতে কসট প্রভক্রয়োি সহ  ভবভধগুতেো প্রমোি 

 িতি পোিতব এবাং ভবভধগুতেো প্রতয়োগ  তি ভবভিন্ন সমস্যো সমোধোন  িতি 

পোিতব। 

কসতটি ভবভধসমূহঃ 

 (𝐴 ∪ 𝐵)/ = 𝐴/ ∩ 𝐵/
 

 (𝐵 ∩ 𝐶)/ = 𝐴/ ∪ 𝐵/
 

 (A∪ 𝐵) ∩ 𝐶 = (𝐴 ∩ 𝐶) ∪ (𝐵 ∩ 𝐶) 

 (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ 𝐶 = (𝐴 ∪ 𝐶) ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) 

 

৮। অন্বয় ও ফোাংিন ব্যোখ্যো  িতি ও গঠন  িতি পোিতব। অন্বয় ও ফোাংিন 

৯। কডোতমন ও কিঞ্জ  ী ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। 

১০। ফোাংিতনি কডোতমন ও কিঞ্জ ভনি িয়  িতি পোিতব। 

১১। ফোাংিতনি কেিভিে অঙ্কন  িতি পোিতব। 

১। কডোতমন ও কিঞ্জ 

২। ফোাংিতনি কেিভিে 

 

তৃিীয় অধ্যোয় 

 

বী গোভিভি  িোভি 

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

পোিতব। 

১। বী গোভিভি  িোভি 

 বগ ি সাংবভেি সূেোবভে 

 ঘন সাংবভেি সূেোবভে 

২। বগ ি ও ঘতনি সম্প্রসোিি 

 

২। িোগতিষ উপপোদ্য  ী ব্যোখ্যো  িতি পোিতব এবাং িো প্রতয়োগ  তি 

উৎপোদত  ভবতেষি  িতি পোিতব। 

১। উৎপোদত  ভবতেষি 

 মধ্যপদ ভবিভি িি 

২। িোগতিষ উপপোদ্য প্রতয়োগ  তি উৎপোদত  ভবতেষি 



৩। বোস্তব সমস্যো সমোধোতনি  ন্য বী গোভিভি  সূে গঠন  িতি পোিতব 

এবাং সূে প্রতয়োগ  তি সমস্যো সমোধোন  িতি পোিতব। 

বোস্তব সমস্যো সমোধোতন বী গোভিভি  সূে গঠন ও প্রতয়োগ  

 

সপ্তম অধ্যোয় 

 

ব্যবহোভি   যোভমভি 

 ১। ভিতেি সোহোতে ভেভু  ও িতুভু ি  ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। 

২। প্রদত্ত উপোত্ত ব্যবহোি  তি ভেভু  অঙ্কন  িতি পোিতব।  

 

ভবভিন্ন প্র োি ভেভু  ও িতুভু ি  

ভেভু  সাংক্রোন্ত সম্পোদ্য 

 ভেভুত ি ভূভম , ভূভম সাংেগ্ন এ টি ক োি ও 

অপি দুই বোহুি সমভষ্ট কদওয়ো আতে, ভেভু টি 

আঁ তি হতব। 

 ভেভুত ি ভূভম , ভূভম সাংেগ্ন এ টি সূক্ষ্মত োি ও 

অপি দুই বোহুি অন্তি কদওয়ো আতে, ভেভু টি 

আঁ তি হতব। 

 ভেভুত ি ভূভম সাংেগ্ন দুইটি ক োি ও পভিসীমো 

কদওয়ো আতে, ভেভু টি আঁ তি হতব।  

 

৩। প্রদত্ত উপোত্ত ব্যবহোি  তি িতুভু ি  , সোমোন্তভি , ট্রোভপভ য়োম অঙ্কন 

 িতি পোিতব। 

১। সোমোন্তভি  সাংক্রোন্ত সম্পোদ্য 

 সোমোন্তভিত ি দুইটি  ি ি ও িোতদি 

অন্তভূ িি ক োি কদওয়ো আতে, 

সোমোন্তভি টি আঁ তি হতব। 

 সোমোন্তভিত ি দুইটি  ি ি ও এ টি বোহু 

কদওয়ো আতে, সোমোন্তভি টি আঁ তি 

হতব। 

২। ট্রোভপভ য়োম সাংক্রোন্ত সম্পোদ্য 

 ট্রোভপভ য়োতমি দুইটি সমোন্তিোে বোহু এবাং এতদি 

মতধ্য বৃহত্তি বোহু সাংেগ্ন দুইটি ক োি কদওয়ো  

আতে, ট্রোভপভ য়োমটি আঁ তি হতব।  

 

 

 

 

অষ্টম অধ্যোয় 

 

বৃত্ত 

১। বৃত্তিোপ, ক ন্দ্রি ক োি, বৃত্তি ক োি, বৃতত্ত অন্তভে িভিি িতুভু ি  ব্যোখ্যো 

 িতি পোিতব। 

বৃত্ত, বৃত্তিোপ, বৃত্তি ক োি, ক ন্দ্রি ক োি, বৃত্তি িতুভু ি , 

বৃতত্তি কেদ  ও স্পিি  

 

২। বৃত্ত সাংক্রোন্ত উপপোদ্য প্রমোি  িতি পোিতব। 

৩। বৃত্ত সাংক্রোন্ত ভবভিন্ন সমস্যো সমোধোতন উপপোদ্যগুতেো প্রতয়োগ  িতি 

পোিতব। 

 

বৃত্ত সম্পভ িি উপপোদ্য 

 বৃতত্তি ক ন্দ্র ও ব্যোস ভিন্ন ক োতনো  যো এি 

মধ্যভবন্দুি সাংত ো   কিিোাংি ঐ  যো এি উপি 

েম্ব। 

 বৃতত্তি স ে  যো ক দ্র কর্ত  সমদূিবিী। 

 বৃতত্তি ক ন্দ্র কর্ত  সমদূিবিী স ে  যো 

পিস্পি সমোন। 

 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 োি। 

 বৃতত্ত অন্তভে িভিি িতুভু িত ি ক  ক োতনো দুইটি 

ভবপিীি ক োতিি সমভষ্ট দুই সমত োি।  

 ক োতনো িতুভু িত ি দুইটি ভবপিীি ক োি সম্পূি  

হতে িোি িীষ িভবন্দু িোিটি সমবৃত্ত হয়।  

 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। 

৪। বৃত্ত সম্পভ িি সম্পোদ্য বি িনো  িতি পোিতব। 

 

বৃত্ত সম্পভ িি সম্পোদ্য 

 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 ভেভুত ি পভিবৃত্ত আঁ তি হতব। 

 ক োতনো ভনভদ িষ্ট ভেভুত ি অন্তবৃ িত্ত আঁ তি হতব। 

 ক োতনো ভনভদ িষ্ট ভেভুত ি বভহবৃ িত্ত আঁ তি হতব। 

 

 

 

নবম অধ্যোয় 

 

ভেত োতিোভমভি  

অনুপোি 

১। সূক্ষ্মত োতিি ভেত োিভমভি  অনুপোি বি িনো  িতি পোিতব। 

২। সূক্ষ্মত োতিি ভেত োিভমভি  অনুপোিগুতেোি মতধ্য পোিস্পভি  সম্প ি 

ভনি িয়  িতি পোিতব। 

১। সমত োিী ভেভুত ি বোহুগুতেোি নোম িি 

২। সদৃি সমত োিী ভেভুত ি বোহুগুতেোি অনুপোিসমুতহি  

     ধ্রুবিো  

৩। সূক্ষ্মত োতিি ভেত োিভমভি  অনুপোি ও এতদি সম্প ি 

 

৩। সূক্ষ্মত োতিি ভেত োিভমভি  অনুপোিগুতেোি ধ্রুবিো  োিোই  তি প্রমোি ও 

গোভিভি  সমস্যো সমোধোন  িতি পোিতব। 

৪।  যোভমভি  পদ্ধভিতি 300
 , 450, 600

 ক োতিি ভেত োিভমভি   

অনুপোতিি মোন ভনি িয় ও প্রতয়োগ  িতি পোিতব।     

ভবতিষ ভ ছু ক োতিি ভেত োিভমভি  অনুপোি 

 300
 , 450, 600

 ক োতিি ভেত োিভমভি   

অনুপোি 

 পূি  ক োতিি ভেত োিভমভি   অনুপোি 

৫।  00
 ও 900

 ক োতিি অর্ িপূি ি ভেত োিভমভি  অনুপোিগুতেোি মোন ভনি িয় 

 তি প্রতয়োগ  িতি পোিতব। 

00
 ও 900

 ক োতিি ভেত োিভমভি  অনুপোি 



৬। ভেত োিভমভি  অতিদোবভে প্রমোি  িতি পোিতব। 

৭। ভেত োিভমভি  অতিদোবভেি প্রতয়োগ  িতি পোিতব। 

ভেত োিভমভি  অতিদোবভে 

 

দিম অধ্যোয় 

 

দূিত্ব ও উচ্চিো 

১। ভূ-কিিো, ঊর্ধ্িতিিো, উিম্বিে, উন্নভি ক োি ও অবনভি ক োি ব্যোখ্যো 

 িতি পোিতব। 

ভূ-কিিো, ঊর্ধ্িতিিো, উিম্বিে, উন্নভি ক োি ও অবনভি 

ক োি 

 

২। ভেত োিভমভিি সোহোতে দূিত্ব ও উচ্চিো ভবষয়  গোভিভি  সমস্যো 

সমোধোন  িতি পোিতব। 

৩। ভেত োিভমভিি সোহোতে হোতি- েতম দূিত্ব ও উচ্চিো ভবষয়  ভবভিন্ন 

পভিমোপ  িতি পোিতব। 

দূিত্ব ও উচ্চিো ভবষয়  গোভিভি  সমস্যো 

 

এ োদি অধ্যোয় 

 

  বী গোভিভি  

অনুপোি ও 

সমোনুপোি 

১। বী গভিিীয় অনুপোি ও সমোনুপোি ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। বী গভিিীয় অনুপোি ও সমোনুপোি  

২। সমোনুপোি সাংক্রোন্ত ভবভিন্ন রুপোন্তি ভবভধ প্রতয়োগ  িতি পোিতব। সমোনুপোতিি ভবভিন্ন রুপোন্তি ভবভধ 

৩। ধোিোবোভহ  অনুপোি বি িনো  িতি পোিতব। ধোিোবোভহ  অনুপোি 

৪। বোস্তব সমস্যো সমোধোতন অনুপোি , সমোনুপোি ও ধোিোবোভহ  অনুপোি 

ব্যবহোি  িতি পোিতব। 

বোস্তব সমস্যো 

 

েতয়োদি অধ্যোয় 

 

সসীম ধোিো 

১। অনুক্রম ও ধোিো বি িনো  িতি ও এতদি পোর্ ি য ভনরুপন  িতি পোিতব। অনুক্রম ও ধোিো  

২। সমোন্তি ধোিো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। 

৩। সমোন্তি ধোিোি ভনভদ িষ্টিম পদ ও ভনভদ িষ্ট সাংখ্য  পতদি সমভষ্ট ভনি িতয়ি 

সূে গঠন  িতি পোিতব এবাং সূে প্রতয়োগ  তি গোভিভি  সমস্যোি সমোধোন 

 িতি পোিতব। 

সমোন্তি ধোিো 

 ভনভদ িষ্টিম পদ  

 ভনভদ িষ্ট সাংখ্য  পতদি সমভষ্ট 

৪। স্বোিোভব  সাংখ্যোি বতগ িি ও ঘতনি সমভষ্ট ভনি িয়  িতি পোিতব। 

৫। ধোিোি ভবভিন্ন সূে প্রতয়োগ  তি গোভিভি  সমস্যোি সমোধোন  িতি 

পোিতব। 

 

সসীম স্বোিোভব  সাংখ্যোি সমভষ্ট 

 ভবতিষ সাংখ্যোি সমভষ্ট 

 ক োড় সাংখ্যোি সমভষ্ট 

 বতগ িি সমভষ্ট 

 ঘতনি সমভষ্ট 

৬। গুতিোত্তি ধোিোি ভনভদ িষ্টিম পদ ও ভনভদ িষ্ট সাংখ্য  পতদি সমভষ্ট ভনি িতয়ি 

সূে গঠন  িতি পোিতব এবাং সূে প্রতয়োগ  তি গোভিভি  সমস্যোি সমোধোন 

 িতি পোিতব। 

গুতিোত্তি ধোিো  

 ভনভদ িষ্টিম পদ  

 ভনভদ িষ্ট সাংখ্য  পতদি সমভষ্ট 

 

 

 

 

 

 

১।  যোভমভি  অনুপোি সম্পত ি ব্যোখ্যো  িতি পোিতব।  

 

অনুপোি ও সমোনুপোতিি ধম ি  

২। কিিোাংতিি অন্তভব িিভি ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। 

 

কিিোাংতিি অন্তভব িিভি 

৩। অনুপোি সম্পভ িি উপপোদ্যগুতেো  োিোই ও প্রমোি  িতি পোিতব। 

৪। সদৃিিোি অনুপোি সাংক্রোন্ত উপপোদ্যগুতেো  োিোই ও প্রমোি  িতি পোিতব। 

১। অনুপোি সম্পভ িি উপপোদ্য 



 

 

 

 

 

িতুদ িি অধ্যোয় 

 

অনুপোি, সদৃিিো ও 

প্রভিসমিো 

  ভেভুত ি ক  ক োতনো বোহুি সমোন্তিোে সিেতিিো 

ঐ ভেভুত ি অপি বোহুিয়ত  বো িোতদি 

বভধ িিোাংিিয়ত  সমোন অনুপোতি ভবিি  তি। 

 ক োতনো সিেতিিো এ টি ভেভুত ি দুই বোহুত  

বো িোতদি বভধ িিোাংিত  সমোন অনুপোতি ভবিি 

 িতে , উিতিিো ভেভু টিি তৃিীয় বোহুি 

সমোন্তিোে। 

 ভেভুত ি ক  ক োতনো ক োতিি অন্তভিিিন্ড  

ভবপিীি বোহুত  উি ক োি সাংেগ্ন বোহুিতয়ি 

অনুপোতি অন্তভব িিি  তি। 

 ভেভুত ি ক  ক োতনো বোহু অপি দুই বোহুি 

অনুপোতি অন্তভব িিি হতে, ভবিোগ ভবন্দু কর্ত  

ভবপিীি িীষ িভবন্দু প িন্ত অভঙ্কি কিিোাংি উি 

িীষ িত োতিি সমভিিন্ড  হতব। 

 দুইটি ভেভু  সদৃিত োিী হতে িোতদি অনুরুপ 

বোহুগুতেো সমোনুপোভি  হতব। 

 দুইটি ভেভুত ি বোহুগুতেো সমোনুপোভি  হতে 

অনুরুপ বোহুি ভবপিীি ক োিগুতেো পিস্পি 

সমোন হতব। 

 দুইটি ভেভুত ি এ টিি এ  ক োি অপি এ টি 

ভেভুত ি এ  ক োতিি সমোন হতে এবাং সমোন 

সমোন ক োিসাংেগ্ন বোহুগুতেো সমোনুপোভি  হতে, 

ভেভু িয় সদৃি হতব। 

 দুইটি সদৃি ভেভু তক্ষতেি কক্ষেফেিতয়ি 

অনুপোি িোতদি ক  ক োতনো দুই অনুরুপ বোহুি 

উপি অভঙ্কি বগ িতক্ষতেি কক্ষেফেিতয়ি 

অনুপোতিি সমোন হতব। 

২। অনুপোি ও সদৃিিোি ধোিিো ব্যবহোি  তি পভিমোপ 

৫। প্রভিসমিোি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। প্রভিসমিো 

৬। হোতি- েতম বোস্তব উপ িতিি সোহোতে কিিো ও ঘূি িন প্রভিসমিো  োিোই 

 িতি পোিতব। 

১। কিিো ও ঘূি িন প্রভিসমিো 

 

 

 

 

 

১। ভেভু তক্ষে ও িতুভু ি তক্ষতেি কক্ষেফতেি সূে প্রতয়োগ  তি 

বহুভু তক্ষতেি কক্ষেফে ভনি িয় এবাং এিদসম্পভ িি সমস্যো সমোধোন  িতি 

পোিতব। 

কক্ষেফে ভনি িয় 

 ভেভু তক্ষে, আয়িতক্ষে, বগ িতক্ষে, িম্বসতক্ষে, 

সোমোন্তভি তক্ষে, ট্রোভপভ য়োমতক্ষে ও 

বহুভু তক্ষে 

 



কষোড়ি অধ্যোয় 

 

পভিভমভি 

২। বৃতত্তি পভিভধ ও বৃত্তোাংতিি দদঘ িয ভনি িয়  িতি পোিতব। 

৩। বৃতত্তি কক্ষেফে ভনি িয়  িতি পোিতব। 

৪। বৃত্ততক্ষে ও িোি অাংিভবতিতষি কক্ষেফে ভনি িয়  তি এিদ  

     সম্পভ িি সমস্যো সমোধোন িতি পোিতব। 

বৃত্ত সাংক্রোন্ত পভিমোপ 

 বৃতত্তি পভিভধ ও বৃত্তোাংতিি দদঘ িয, বৃত্ততক্ষে ও 

িোি অাংিভবতিতষি কক্ষেফে 

৫। আয়িো োি ঘনবস্তু , ঘন  ও কবেতনি কক্ষেফে পভিমোপ  িতি পোিতব 

এবাং এ সম্পভ িি সমস্যো সমোধোন  িতি পোিতব। 

ভবভিন্ন ঘনবস্তুি আয়িন  

 আয়িো োি ঘনবস্তু , ঘন  ও কবেন 

৬। সুষম ও ক ৌভগ  ঘনবস্তুি পৃষ্টিতেি কক্ষেফে পভিমোপ  িতি পোিতব। সুষম ও অসম আ োতিি বহুভু তক্ষে 

 

সপ্তদি অধ্যোয় 

 

পভিসাংখ্যোন 

১। ক ন্দ্রীয় প্রবিিোি পভিমোপ পদ্ধভি ব্যোখ্যো  িতি পোিতব।  

২। ক ন্দ্রীয় প্রবিিোি পভিমোতপ সাংভক্ষপ্ত পদ্ধভিি প্রতয়ো নীয়িো ব্যোখ্যো 

 িতি পোিতব।  

৩। সাংভক্ষপ্ত পদ্ধভিি সোহোতে গড়, মধ্য  ও প্রচূি  ভনি িয়  িতি পোিতব।  

 

ক ন্দ্রীয় প্রবিিো 

 ক ন্দ্রীয় প্রবিিোি পভিমোপ 

 ক ন্দ্রীয় প্রবিিোি পভিমোতপ সভক্ষপ্ত পদ্ধভিি 

প্রতয়ো নীয়িো 

 সাংভক্ষপ্ত পদ্ধভিি সোহোতে গড়, মধ্য  ও প্রচূি  

ভনি িয় 

 

৪। ক্রমত োভ ি গিসাংখ্যো, গিসাংখ্যো বহুভু  ও অভ ি কিিো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিতব। 

৫। গিসাংখ্যো বহুভু  ও অভ ি কিিোি সোহোতে উপোত্ত ব্যোখ্যো  িতি 

পোিতব। 

৬। গিসাংখ্যো বহুভু  ও অভ ি কিিো কেিভিতেি ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। 

উপোতত্তি উপিোপন, িে , ক্রমত োভ ি গিসাংখ্যো,  

ভবভিন্ন ধিতিি িথ্য ভবতেষি , কেিভিতে উপিোপন ও 

ব্যোখ্যো   

গিসাংখ্যো বহুভু  ও অভ ি কিিো অঙ্কন  

 



 

‘ক োভিড-১৯’ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি 

পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি 

 

 

ভবষয়: শোিীভি  ভশক্ষো, স্বোিযভবজ্ঞোন ও কেেোধুেো 

 

 

 

 

  



‘ক োভিড-১৯’ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি 

ভবষয়: শোিীভি  ভশক্ষো, স্বোিযভবজ্ঞোন ও কেেোধুেো 

অধ্যোয় ও ভশতিোনোম পোঠ্যপুস্তত  উতেভেি ভশেনফে ভবষয়বস্তু মন্তব্য 

তৃিীয় অধ্যোয়ঃ 

মোনভস  স্বোিয ও 

অবসোদ 

 

 স্বোিয ি জীবতনি জন্য মোনভস  স্বোতিযি ভূভম ো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 মোনভস  আিিতেি ধোিেো বে িনো  িতি পোিব। 

 অবিোতিতদ মোনুতষি আিিতেি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 মোনভস  অভিিিো দূি  িোি উপোয় ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 অবসোতদি ধোিেো ও প্র োিতিদ ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 অবসোদগ্রস্ত হওয়োি  োিে ও ফেোফে ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 অবসোদ দূিী িতেি উপোয় বে িনো  িতি পোিব। 

 অবসোদগ্রস্তিো দূি  তি সুি জীবনযোপতন অিযস্ত হতি পোিব। 

 মোনভস  স্বোিয ও ভশক্ষোর্থীি জীবতন এি ভূভম ো  

 

 মোনভস  আিিে, এি প্র োিতিদ এবং মোনভস  অভিিিো 

দূিী িতেি উপোয় 

 

 অবসোদ , কেভেভবিোগ ও ভশক্ষোর্থীি উপি এি প্রিোব  

 মোনভস  অবসোতদি  োিে ও িো দূিী িতেি উপোয় 

 

িতুর্থ ি অধ্যোয়ঃ 

স্বোিযভবজ্ঞোন ও 

স্বোিযতসবো 

 

 স্বোিযভবজ্ঞোতনি গুরুত্ব বে িনো  িতি পোিব। 

 ব্যভিগি স্বোিযিক্ষোি ধোিেো ও ক ৌশে ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 সোধোিে স্বোিযসমস্যো ভিভিি  তি প্রভিতিোতধি প্রতয়োজনীয় ব্যবিো 

গ্রহে  িতি পোিব। 

 স্বোিযতসবোি আওিো/পভিভধ সম্পত ি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 টিভফন কপ্রোগ্রোতমি প্রতয়োজনীয়িো বে িনো  িতি পোিব। 

 স্বোিয োড ি সম্বতে ধোিেো পোব এবং এি উপ োভিিো ব্যোখ্যো  তি কিোগ 

প্রভিতিোতধ উদ্বুদ্ধ  িতি পোিব। 

 স্বোিযভবজ্ঞোন ও এি গুরুত্ব 

 ব্যভিগি স্বোিযিক্ষোি ধোিেো ও এি ক ৌশে 

 সোধোিে স্বোিযসমস্যো ও িোি প্রভি োি  
 

 

 ভশক্ষোর্থীতদি মধ্যোি োেীন টিভফন কপ্রোগ্রোম  

 ভশক্ষোর্থীতদি স্বোিযতসবো ও স্বোিয োড ি  

 

 ষষ্ঠ অধ্যোয়ঃ 

মোদ োসভি ও 

এইডস 

 

 

 মোদ োসভিি  োিে ও েক্ষে বে িনো  িতি পোিব। 

 িোমো  ও মোদ  দ্রব্য কসবতনি কুফে ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 ধূমপোন ও মোদ  কর্থত  ভবিি র্থো োি ক ৌশে বে িনো  িতি পোিব। 

 ব্যভি, পভিবোি ও সমোজ মোদ মুি র্থো োি ব্যোপোতি অন্যতদি ভূভম ো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 ধূমপোন ও মোদত ি কুফে উপেভি  তি এগুভে পভিহোি  িোি 

ব্যোপোতি সতিিন হব। 

 মোদ োসভিি  ভবরুতদ্ধ জনমি গঠন  তি ব্যভি,পভিবোি ও সমোজত  
মোদ মুি িোেতি সমর্থ ি হব। 

 মোদ োসভি, িোমো  ও মোদ দ্রব্য এবং িোমো  ও 
মোদ দ্রব্য কসবতনি  কুফে 

 ধূমপোন ও মোদ দ্রব্য কসবন কর্থত  ভবিি র্থো োি উপোয় 

এবং এ সম্পত ি অন্যতদি ভূভম ো  

 

 মোদ োসভিি ঝুঁভ  ,ঝুঁভ  কমো োতবেোি ক ৌশে 

 

 মোদ োসভিি ভবরুতদ্ধ জনমি গঠন 

 

 



 HIV-AIDS-এি ধোিেো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 বোংেোতদতশ HIV-AIDS-এি ভবস্তোি ও পভিভিভি ব্যোখ্যো 
 িতি পোিব। 

 HIV-AIDS-এি ভবস্তোি প্রভিতিোতধ  িেীয় ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 
 HIV-AIDS-কর্থত  ঝুঁভ মুি র্থো োি উপোয় বে িনো  িতি পোিব। 

 

 HIV-AIDS-প্রভিতিোতধ কসবোদোন োিী প্রভিষ্ঠোতনি কসবোদোতনি 
ধিন সম্পত ি জোনতি পোিব।    

 HIV-AIDS-এি পভিেভি উপেভি  তি পভিশীভেি জীবন যোপতন 

উদ্বুদ্ধ হব।  

  

 HIV-AIDS-এি ধোিেো ওভবস্তোি 

 বোংেোতদতশ HIV-AIDS-এি ঝুঁভ পূে ি অবিোন  

 

 

 বোংেোতদতশ HIV-AIDS-এি ঝুঁভ  এবং ঝুঁভ মুি 

র্থো োি উপোয়  

 HIV-AIDS- প্রভিতিোতধ কসবোদোন োিী প্রভিষ্ঠোতনি 
ভূভম ো     

 

সপ্তম অধ্যোয়ঃ  

বয়ঃসভে োে ও 

প্রজনন স্বোিয 

 

 বয়ঃসভে োে ও বয়ঃসভে োতেি পভিবিিনসমূহ ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 বয়ঃসভে োতে শোিীভি  ও মোনভস  পভিবিিতনি সময়  ী  িেীয় 

িো ভনধ িোিে  িতি পোিব। 

 বয়ঃসভে োতে ভবভিন্ন প্র োি মোনভস  িোপ কমো োভবেোি ক ৌশেগুতেো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 বয়ঃসভে োতে পুভি ি েোবোতিি প্রতয়োজনীয়িো বে িনো  িতি পোিব। 

 প্রজনন স্বোিয ও িো সুিক্ষোি উপোয় ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 প্রজনন স্বোিয সম্পভ িি ভবভধগুতেো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 গিি োেীন প্রতয়োজনীয় স্বোিয কসবোগুতেো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 অটিজম সম্বতে ধোিেো েোি ও বে িনো  িতি পোিব। 

 

 বয়ঃসভে োে ও বয়ঃসভে োতেি পভিবিিন 

 

 

 বয়ঃসভে োতেি মোনভস  িোপ ও পভিবিিতনি সোতর্থ েোপ 

েোওয়োতনো  

 বয়ঃসভে োতে পুভিি প্রতয়োজনীয়িো 

 প্রজনন স্বোিয ও িো সুিক্ষোি উপোয় 

 প্রজনন স্বোিযভবভধ ও গি ি োেীন পোেনীয় স্বোিযতসবো  

 

  অটিজম 

 

অিম অধ্যোয়ঃ  

দেগি কেেো 

 

 ফুটবে, ভিত ট, হভ , বোতেটবে, িভেবে, হযোন্ডবে,  োবোভড ও  

ব্যোডভমন্টন কেেোি আইন- োনুন বে িনো  িতি পোিব। 

 উভেভেি কেেোি  েো-ক ৌশে বে িনো  িতি পোিব। 

 ভবভিন্ন কেেোি ভবভিন্ন পভজশতনি  ী  ী কযোগ্যিো দি োি িো বে িনো 

 িতি পোিব। 

 কেেোি আইন  োনুন কমতন ভবভিন্ন কেেোয় অংশগ্রহে  িতি পোিব। 

 কেতেোয়োড়তদি কযোগ্যিো ও গুেোবভে অজিতনি মোধ্যতম  মপতক্ষ এ টি 

কেেোয় পোিদশী হতয় উঠতি পোিব। 

 দেগি কেেোি মোধ্যতম সহতযোভগিোমূে  মতনোিোব বৃভদ্ধ  িতি 

 ফুটবে  

 ভিত ট    

 ব্যোডভমন্টন  

  োবোভড   

 

 



পোিব। 

 দেগি কেেোি মোধ্যতম কনতৃত্বদোতন সক্ষম হব। 

 দেগি কেেোি মোধ্যতম আইন- োনুন মোনো ও শৃঙ্খেোতবোধ বৃভদ্ধ  িতি 

পোিব। 

 

দশম অধ্যোয়ঃ  

কেেোধুেোি দুর্ িটনো 

 

 প্রোর্থভম  প্রভিভবধোতনি গুরুত্ব ও পদ্ধভি ধোিোবোভহ িোতব বে িনো  িতি 

পোিব। 

 প্রোর্থভম  প্রভিভবধোতনি উপ িেসমূতহি বে িনো ভদতি পোিব।  

 প্রোর্থভম  প্রভিভবধোন োিীি গুেোবভে বে িনো  িতি পোিব। 

 িোমড়ো ছতড় যোওয়ো ও ফুতে যোওয়োি  োিে ও প্রভি োি বে িনো  িতি 

পোিব। 

 মি োতনো ও হোড়িোঙ্গোি জন্য প্রতয়োজনীয় প্রোর্থভম  প্রভিভবধোন বে িনো 

 িতি পোিব। 

 সভেচ্যযভি ও ভেগোতমন্ট ভিঁতড় যোওয়োি  োিে ও প্রভি োি সম্পত ি 

ধোিেো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 ক্ষতিি প্র োিতিদ বে িনো  িতি পোিব। 

 ক্ষতিি প্রভি োি  িতি পোিব। 

 নো  ভদতয় িি পড়ো ও মোংসতপভশতি টোন ধিোি প্রোর্থভম  প্রভিভবধোন 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 পোভনতি ডুতব কগতে িোৎক্ষভে   িেীয় সম্পত ি বে িনো  িতি পোিব। 

 ক উ পোভনতি ডুতব কগতে িোৎক্ষভে  প্রোর্থভম  প্রভিভবধোন ভদতি 

পোিব। 

 িোমড়ো ছতড় যোওয়ো, ফুতে যোওয়ো, মি োতনো ও হোড়িোঙ্গো, সভেচ্যযভি 

ও ভেগোতমন্ট ভিঁতড় যোওয়ো, ক্ষি, নো  ভদতয় িি পড়ো, মোসেপুে 

ইিযোভদ ভবষতয় প্রভিভবধোন প্রদোতন সক্ষম হব। 

 প্রোর্থভম  প্রভিভবধোতনি মোধ্যতম সুিজীবন যোপতন উদ্বুদ্ধ হব। 

 প্রোর্থভম  প্রভিভবধোতনি গুরুত্ব ,পদ্ধভি ও উপ িে 
 

 

 প্রোর্থভম  প্রভিভবধোন োিীি গুেোবভে 

 িোমড়ো ছতড় যোওয়ো,মোংসতপভশতি টোন ও ফুতে যোওয়ো 

 

 সভেচ্যযভি,মি োতনো  ও হোড় িোঙ্গো এবং ভেগোতমন্ট ভিঁতড় 

যোওয়ো 

 

 

 ক্ষি, ক্ষতিি প্র োিতিদ ও প্রভি োি 
 

 নো  ভদতয় িি পড়ো, পোভনতি ডুতব যোওয়ো, উদ্ধোি পদ্ধভি 

ও কৃভিম শ্বোস-প্রশ্বোস প্রদোন 

 

  

  

 



 

 

‘ক োভিড-১৯’ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি 

পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি 

 

welq: c`v_©weÁvb 

 

 

 

  



‘ক োভিড-১৯’ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি 

welq: c`v_©weÁvb 

Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

Aa¨vq 01 : †fŠZ ivwk 

Ges cwigvc 

 c`v_©weÁv‡bi cwimi I µgweKvk   e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 c`v_©weÁvb cv‡Vi D‡Ïk¨ eY©bv Ki‡Z cvie| 

 †fŠZ ivwk [gvb Ges GKKmn]  c`v_©weÁv‡bi g~jwfwË  

e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 cwigvc I GK‡Ki cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 †gŠwjK ivwk Ges jä ivwki cv_©K¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 cwigv‡ci AvšÍR©vwZK GKK e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 ivwki gvÎv wnmve Ki‡Z cvie| 

 GK‡Ki Dcm‡M©i ¸wYZK I Dc¸wYZ‡Ki iƒcvšÍ‡ii wnmve 

Ki‡Z cvie| ˆeÁvwbK cwifvlv, cÖZxK Ges wPý  e¨envi 

K‡i c`v_©weÁv‡bi aviYv Ges ZË¡‡K cÖKvk Ki‡Z cvie| 

 hš¿cvwZ e¨envi K‡i †fŠZivwk cwigvc Ki‡Z cvie| 

 cwigv‡c h_v_©Zv,  wbf©yjZv eRvq ivLvi †KŠkj e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie|  

 mij hš¿cvwZ e¨envi K‡i mylg AvK…wZi e¯‘i  †ÿÎdj I 

AvqZb wbY©q Ki‡Z cvie| 

 ˆ`bw›`b Rxe‡b e¨eüZ mylg AvK…wZi e¯‘ mvgMÖxi ‰`N©̈ ,fi,  

†ÿÎdj I AvqZb wbY©q Ki‡Z cvie| 

 

1.1 c`v_©weÁvb 

1.2 c`v_©weÁv‡bi cwimi 

1.3 c`v_©weÁv‡bi µgweKvk    

1.3.1 Avw`ce© (wMÖK, fviZel©, Pxb Ges gymwjg 

mf¨Zvi Ae`vb) 

1.3.2 weÁv‡bi DÌvbce© 

1.3.3 AvaywbK c`v_©weÁv‡bi m~Pbv 

1.3.4 mv¤úªwZK c`v_©weÁvb    

1.4 c`v_©weÁv‡bi D‡Ïk¨ 

1.4.1 cÖK…wZi inm¨ D`NvUb 

1.4.2 cÖK…wZi wbqg¸‡jv Rvbv 

1.4.3 cÖvK…wZK wbqg e¨envi K‡i cÖhyw³i weKvk 

1.5 †fŠZ ivwk Ges Zvi cwigvc 

1.5.1 cwigv‡ci GKK 

1.5.2 DcmM© ev ¸wYZK 

1.5.3 gvÎv 

1.5.4 ˆeÁvwbK cÖZxK I ms‡KZ 

1.6 cwigv‡ci hš¿cvwZ 

1.6.1 †¯‹j 

1.6.2 e¨vjvÝ (fi gvcvi hš¿) 

1.6.3 _vgv Nwo 

1.7 cwigv‡ci ÎæwU I wbf©yjZv 

 

 

 

 

 



Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ gšÍe¨ 

Aa¨vq 02 : MwZ 

 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| 

 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| 

2.1 w ’̄wZ I MwZ 

2.2 wewfbœ cÖKvi MwZ 

2.3 †¯‹jvi I †f±i ivwk 

2.4 ~̀iZ¡ I miY 

2.5 ª̀æwZ Ges †eM 

2.6 Z¡iY I g›`b 

2.7 MwZi mgxKiY 

2.8 cošÍ e¯‘i m~Îvewj 

 

 

Aa¨vq 03 : ej 

 e¯‘i RoZv I e‡ji ¸YMZ aviYv wbDU‡bi MwZi cÖ_g m~Î 

e¨envi K‡i e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 †gŠwjK e‡ji cÖK…wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 mvg¨ I Amvg¨ e‡ji cÖfve e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 fi‡eM Ges msNl© e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 MwZi Dci e‡ji cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvie| 

 wbDU‡bi MwZi wØZxq m~Î e¨envi K‡i ej cwigvc Ki‡Z 

cvie| 

 wbDU‡bi MwZi Z…Zxq m~Î e¨envi K‡i wµqv I cÖwZwµqv ej 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 wbivc` åg‡Y MwZ Ges e‡ji cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvie| 

  fi‡e‡Mi msiÿY m~Î I msNl© e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

  wewfbœ cÖKvi Nl©Y Ges Nl©Y ej e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 e¯‘i MwZi Dci Nl©‡Yi cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvie| 

 Nl©Y n«vm-e„w× Kivi Dcvq e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 Avgv‡`i Rxe‡b Nl©‡Yi BwZevPK cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvie| 

 

 

3.1 RoZv Ges e‡ji aviYv : wbDU‡bi MwZi cÖ_g m~Î 

3.1.1 RoZv 

3.1.2 ej 

3.2 †gŠwjK e‡ji cÖK…wZ 

3.2.1 gnvKl© ej 

3.2.2 Zwor †PŠ¤̂K ej ev we ỳ¨r †PŠ¤̂Kxq ej 

3.2.3 ~̀e©j wbDwK¬q ej 

3.2.4 mej wbDwK¬q ej 

3.3 mvg¨Zv I mvg¨Zvwenxb ej 

3.4 fi‡eM 

3.5 msNl© 

3.5.1 fi‡eM Ges kw³i msiÿYkxjZv 

3.5.2 wbivc` ågY : MwZ I ej 

3.6 e ‘̄i MwZi Dci e‡ji cÖfve : wbDU‡bi wØZxq m~Î 

3.7 gnvKl© ej 

3.8 wbDU‡bi Z…Zxq m~Î 

3.9 Nl©Y ej 

3.9.1 Nl©‡Yi cÖKvi‡f` 

3.9.2 MwZi Dci Nl©‡Yi cÖfve 

3.9.3 Nl©Y Kgv‡bv-evov‡bv 

3.9.4 Nl©Y : GKwU cÖ‡qvRbxq Dc ª̀e 
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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| 

 MwZkw³ I wefekw³ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 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| 

 

 

4.1 KvR 

4.2kw³ 

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 

4.6 fi I kw³i m¤úK© 

4.7 ÿgZv 

4.8 Kg©`ÿZv 

 

Aa¨vq 05 : c`v‡_©i 

Ae ’̄v I Pvc 

 ej I †ÿÎd‡ji cwieZ©‡bi mv‡_ Pv‡ci m¤úK© e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie|  

 w ’̄i Zi‡ji g‡a¨ †Kv‡bv we› ỳ‡Z Pv‡ci ivwkgvjv cwigvc Ki‡Z 

cvie| 

 c¨vm‡K‡ji m~Î e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 AvwK©wgwW‡mi m~Î e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 NbZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

  ˆ`bw›`b Rxe‡b Nb‡Z¡i e¨envi e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 e¯‘ †Kb cvwb‡Z fv‡m Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 evsjv‡`‡k †bŠc‡_ ~̀N©Ubvi KviY we‡kølY Ki‡Z cvie| 

 evqygÛ‡ji Pvc e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 Zij ¯Í‡¤¢i D”PZv e¨envi K‡i evqygÛjxq Pvc cwigvc Ki‡Z 

5.1 Pvc 

5.2 NbZ¡ 

5.2.1 ˆ`bw›`b Rxe‡b Nb‡Z¡i e¨envi 

5.3 Zi‡ji †fZi Pvc 

5.3.1 AvwK©wgwW‡mi m~Î Ges cøeZv 

5.3.2 e¯‘i †f‡m _vKv ev Wz‡e hvIqv 

5.3.3 evsjv‡`‡k †bŠc‡_ ~̀N©Ubvi KviY  

5.3.4 c¨vm‡K‡ji m~Î 

5.4 evZv‡mi Pvc 

5.4.1 U‡i‡mwji cixÿv 

5.4.2 evZv‡mi Pvc Ges AvenvIqv 

5.5 w¯’wZ¯’vcKZv 

5.6 c`v‡_i wZb Ae ’̄v : KwVb, Zij Ges M¨vm 
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cvie| 

 D”PZv e„w×i mv‡_ evqygÛ‡ji Pv‡ci cwieZ©b we‡kølY Ki‡Z 

cvie| 

 AvenvIqvi Dci evqygÛ‡ji Pv‡ci cwieZ©b we‡kølY Ki‡Z 

cvie| 

 cxob I weK…wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 û‡Ki m~Î e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 c`v‡_©i AvYweK MwZZË¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 c`v‡_©i cøvRgv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 

5.6.1 c`v‡_©i AvYweK MwZZË¡ 

5.6.2 c`v‡_©i PZz_© Ae ’̄v 

Aa¨vq 06 : e ‘̄i Ici 

Zv‡ci cÖfve 

 Zvc I ZvcgvÎv e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 c`v‡_©i ZvcgvwÎK ag© e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 dv‡ibnvBU, †mjwmqvm Ges †Kjwfb †¯‹‡ji g‡a¨ m¤úK© 

we‡kølY Ki‡Z cvie| 

 e¯‘i Af¨šÍixY kw³ e„w×i mv‡c‡ÿ ZvcgvÎv e„w× e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

 c`v‡_©i Zvcxq cÖmviY e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 KwVb c`v‡_©i ˆ`N©¨, †ÿÎdj Ges AvqZb cÖmviY e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

 Zi‡ji AvcvZ I cÖK…Z cÖmviY e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 Av‡cwÿK Zvc I Zvc aviYÿgZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 Zvc cwigv‡ci g~jjbxwZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 c`v‡_©i Ae ’̄vi cwieZ©‡b Zv‡ci cÖfve e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 Mjb, ev®úxfeb I Nbxfeb e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 Mjbv¼ I ùzUbv¼ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 ùyUb I ev®úvqb e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 Mj‡bi Gesev®úxfe‡bi myßZvc e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 ev®úvqb kxZjxKi‡Yi KviY e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 ev®úvq‡bi Dci wbqvg‡Ki cÖfve e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

6.1 Zvc I ZvcgvÎv 

6.1.1 Af¨šÍixY kw³ 

6.2 ZvcgvwÎK ag© 

6.2.1 wfbœ †¯‹‡ji g‡a¨ m¤úK© 

6.3 c`v‡_©i Zvcxq cÖmviY 

6.3.1 KwVb c`v‡_©i cÖmviY 

6.3.2 Zij c`v‡_©i cÖmviY 

6.3.3 M¨v‡mi cÖmviY 

6.4 c`v‡_©i Ae ’̄vi cwieZ©‡b Zv‡ci cÖfve  

6.5 Av‡cwÿK Zvc 

6.6 K¨v‡jvwiwgwZi g~jbxwZ 

6.7 Mjbv¼ Ges ùzUbv‡¼i Ici Pv‡ci cÖfve 
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Aa¨vq 07 : Zi½ I 

kã 

 Zi‡½i ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 Zi½ mswkøó ivwk mg~‡ni g‡a¨ mij MvwYwZK m¤úK© ¯’vcb Ges 

cwigvc Ki‡Z cvie| 

 kã Zi‡½i ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 cÖwZaŸwb m„wó e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 ˆ`bw›`b Rxe‡b cÖwZaŸwbi e¨envi e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 k‡ãi †eM, K¤úv¼ Ges Zi½ ˆ`‡N©¨i MvwYwZK m¤úK© ¯’vcb 

Ges Zv †_‡K ivwk mg~n cwigvc Ki‡Z cvie| 

 k‡ãi †e‡Mi cwieZ©b e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 kÖve¨Zvi mxgv I G`i e¨envi e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 k‡ãi wcP I ZxÿèZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 kã ~̀l‡Yi KviY I djvdj Ges cÖwZ‡iv‡ai †KŠkj e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie| 

7.1 mij ¯ú›`b MwZ 

7.2 Zi½ 

7.2.1 Zi‡½i ˆewkó¨ 

7.2.2 Zi‡½i cÖKvi‡f` 

7.2.3 Zi½ mswkøó ivwk 

7.3 kã Zi½ 

7.3.1 cÖwZaŸwb 

7.3.2 k‡ãi †e‡Mi cv_©K¨ 

7.3.3 k‡ãi e¨envi 

7.3.4 myihy³ kã 

7.3.5 k‡ãi ~̀lY 

 

 

 

Aa¨vq 08 : Av‡jvi 

cÖwZdjb 

 Av‡jvi cÖK…wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

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

 `c©Y e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 cÖwZwe¤̂ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 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| 

 `c©‡Yi e¨envi e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 wee©ab e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 cÖwZwe¤̂ m„wó cÖ`k©b 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| 

 

8.1 Av‡jvi cÖK…wZ  

8.2  cÖwZdjb 

8.2.1 cÖwZdj‡bi m~Î 

8.2.2  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¤̂ 

8.6 AeZj †Mvjxq Avqbv  

8.6.1 AeZj Avqbvq cÖwZwe¤̂ 

8.7 weea©b 

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 
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8.8.5  cvnvwo iv¯Ívi A „̀k¨ euvK 

Aa¨vq 09 : Av‡jvi 

cÖwZmiY 

  cÖwZmi‡Yi m~Î e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 cÖwZmiv¼ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 c~Y© Af¨šÍixY cÖwZdjb e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 AcwUK¨vj dvBev‡ii e¨envi e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 †jÝ Ges  Gi cÖKvi‡f` e¨vL¨v Ki‡Z e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 Av‡jvK iwk¥i wµqv‡iLv A¼b K‡i †jÝ msµvšÍ wewfbœ ivwk eY©bv 

Ki‡Z cvie| 

 †j‡Ý m„ó cÖwZwe¤̂ Av‡jvK iwk¥i wµqv‡iLv A¼b K‡i eY©bv Ki‡Z 

cvie| 

 †j‡Ýi ÿgZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 Av‡jvK iwk¥i wµqv †iLv AsKb K‡i  †Pv‡Li wµqv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

 ¯úó `k©‡Yi wbKUZg we› ỳ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 „̀wói ÎæwU e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 Av‡jvK iwk¥i wµqv †iLv A¼b K‡i „̀wói ÎæwU ms‡kva‡b †j‡Ýi 

e¨envi  e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 iwOb e¯‘i Av‡jvKxq Dcjwä e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 ˆ`bw›`b Rxe‡b  Av‡jvi cÖwZmi‡Yi e¨envi e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

9.1 Av‡jvi cÖwZmiY  
9.1.1 cÖwZmi‡Yi m~Î 
9.1.2 Av‡cwÿK cÖwZmiv¼ 

9.2 c~Y© Af¨šÍixY cÖwZdjb 

9.2.1 iOaby 

9.2.2 gixwPKv 

9.3 cÖwZmi‡Yi e¨envi 

9.3.1 AcwUK¨vj dvBevi 

9.3.2  †cwi‡¯‹vc I evB‡bvKzjvi 

9.3.3 wcÖRg 

9.3.4 †jÝ  

9.4  †jÝ I Zvi cÖKvi‡f` 

9.4.1 AeZj †jÝ 

9.4.2 DËj †jÝ 

9.4.3 †j‡Ýi ÿgZv 

9.5 †Pv‡Li wµqv 

9.5.1 Avgiv Kxfv‡e †`L‡Z cvB 

9.5.2 †Pv‡Li Dc‡hvRb 

9.5.3 ¯úó „̀wói b~¨bZg ~̀iZ¡ 

9.5.4 †Pv‡Li ÎæwU Ges Zvi cÖwZKvi 

9.5.5 †PvL Ges †Pv‡Li „̀wói ˆewkó¨ 

9.6 iwOb e¯‘i Av‡jvKxq Dcjwä 

 

 

 

 

 

 

 

Aa¨vq 11 : Pj we ỳ¨r 

 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© 

11.1 we ỳ¨r cÖevn 

11.1.1 Zwor PvjK kw³ Ges wefe cv_©K¨ 

11.1.2 cwievnx, Acwievnx Ges Aa©cwievnx c`v_©  

11.1.3 we ỳ¨r cÖev‡ni w`K 

11.2 wefe cv_©K¨ Ges Zwor cÖevn Gi g‡a¨ m¤úK© 

11.2.1 IÕ‡gi m~Î 

11.2.2 †iva 
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¯’vcb Ki‡Z cvie| 

 w ’̄i †iva Ges cwieZ©bkxj †iva 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| 

 Av‡cwÿK †iva I cwievnKZ¡ 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| 

 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 cvi‡e| 
Zwor ÿgZvi wnmve Ki‡Z cvi‡e| 

 Zwor kw³i AcPq †iva I msiÿ‡Y m‡PZbZv m„wói Rb¨ 

†cv÷vi AsKb Ki‡Z cvie| 

 

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 ỳ¨r cwienb 

11.4.1 Zwo‡Zi wm‡÷g jm 

11.4.2 †jvW‡kwWs 

11.5 we ỳ¨‡Zi wbivc` e¨envi 

11.6 evmvevwo‡Z Zwor eZ©bxi bKkv 

 

 


