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তাশরখ:

২২ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০৫ ফেব্রুয়াশর ২০২১ শিস্টাব্দ

শবজ্ঞশি
সংশিষ্ট সকবলর অবগশতর জন্য জানাবনা যাবে ফয, ফকাশিড-১৯ পশরশিশতবত ২০২১ সাবলর দাশখল পরীক্ষার
শবষয়সমূবের পাঠ্যসূশি পুনশব িন্যাস করা েবয়বে। প্রবয়াজনীয় কায িাবথ ি পুনশব িন্যাসকৃত পাঠ্যসূশি এতদসবঙ্গ প্রকাি করা
েবলা।
২। উবেখ্য, মুজাশিদ শবিাবগর ‘শকরআবত তারশতল ও োদর (বমৌশখক)’ (শবষয় ফকাড: ১২০) এবং শেেজুল কুরআন
শবিাবগর ‘শেেজুল কুরআন দাওর (বমৌশখক)’ (শবষয় ফকাড: ১২২) শবষয় দু’টি ফমৌশখক শবধায় এ দু’টি শবষবয়র
পাঠ্যসূশি পুনশব িন্যাস করা েয়শন। এ দু’টি শবষবয়র ফক্ষবে পূবব ির পাঠ্যসূশি বোল থাকবব।
৩। প্রকাশিত পাঠ্যসূশি ২০২১ সাবলর দাশখল পরীক্ষার শনয়শমত/ অশনয়শমত/ মাবনান্নয়ন সকল পরীক্ষাথীর জন্য
প্রবযাজয।
৪। যথাযথ কর্তিপবক্ষর শনবদ িিক্রবম এ শবজ্ঞশি জারী করা েবলা।

সংযুশি: বর্ িনামবত

০৫/০২/২১
(প্রবেসর ড. শরয়াদ ফিৌধুরী)
প্রকািনা শনয়ন্ত্রক
ফোন: ৯৬১১৫৪০
ই-ফমইল: riadsp@gmail.com

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji `vwLj cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wPi ZvwjKv
µ. bs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

welqmg~n
KziAvb gvwR` I ZvRwf`
nvw`m kwid
Aviwe cÖ_g cÎ
Aviwe wØZxq cÎ
AvKvB` I wdKn
Bmjv‡gi BwZnvm
MwYZ
ZvRwf` bmi I bRg (gyRvweŸ` wefvM)
ZvRwf` (wndRyj KziAvb wefvM)
gvbwZK
D`y© mvwnZ¨
dvwm© mvwnZ¨
evsjv cÖ_g cÎ
evsjv wØZxq cÎ
Bs‡iwR cÖ_g cÎ
Bs‡iwR wØZxq cÎ
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³
imvqb
D”PZi MwYZ
c`v_©weÁvb
RxeweÁvb
evsjv‡`k I wek¦cwiPq
†cŠibxwZ I bvMwiKZv
K…wlwkÿv
Mvn©¯’¨ weÁvb
kvixwiK wkÿv, ¯^v¯’¨weÁvb I †Ljvayjv
K¨vwiqvi wkÿv

welq †KvW
101
102
103
104
133
109
108
119
121
112
116
123
134
135
136
137
140
131
115
130
132
143
111
113
114
142
145

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

welq: KziAvb মাজিদ ও তািজিদ
welq †KvW: 101
c~Y©gvb: 100
1

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji `vwLj cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: KziAvb মাজিদ ও তািজিদ
Aa¨vq I Aa¨v‡qi wk‡ivbvg

1g Aa¨vq
1g fvM:
myiv Avj evKvivi নামকরণ I
welqe¯‘

1g Aa¨vq
২য় fvM:
myiv Avj ইমরালনর welqe¯‘ ও
নামকরণ

welq †KvW: 101
cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ wkLbdj

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

ZË¡xq b¤^i: 100

e¨envwiK b¤^i :

cÖ‡qvRbxq K¬vm msL¨v

ক্রম

1g cvV: 1 রুকু
২য় cvV: ২ রুকু
৩য় cvV: ৩ রুকু
৪র্ থ cvV: ৪র্ থ রুকু
৬ষ্ঠ cvV: ৬ষ্ঠ রুকু
13 Zg cvV: 13 Zg iæKz

1

1ম

1

২য়

1

৩য়

1

৪র্ থ

1

৫ম

1

৬ষ্ঠ

15 Zg cvV: 15 Zg iæKz
17 Zg cvV: 17 Zg iæKz
19 Zg cvV: 19 Zg iæKz
23 Zg cvV: 23 Zg iæKz
24 Zg cvV: 24 Zg iæKz
29 Zg cvV: 29 Zg iæKz
39 Zg cvV: 39 Zg iæKz

1

৭ম

1

৮ম

1

৯ম

1

১০ম

1

১১শ

1

১২শ

1

১৩শ

1g cvV: 1 রুকু
৪র্ থ cvV: ৪র্ থ রুকু
৬ষ্ঠ cvV: ৬ষ্ঠ রুকু
11 Zg cvV: 11 Zg iæKz
17 Zg cvV: 17 Zg iæKz

2
2
2
2
2

১৪শ ও ১৫শ
১৬শ ও ১৭শ
১৮শ ও ১৯শ
২০শ ও ২১শ
২২শ ও ২৩শ

2

gšÍe¨

পুনরাল াচনা

Aa¨vq I Aa¨v‡qi wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ wkLbdj

২য় অধ্যায়: wbe©vwPZ জিষয়সমূহ

তৃতীয় অধ্যায়: ZvRwf` জশক্ষা

welqe¯‘
cÖ‡qvRbxq K¬vm msL¨v
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
1
4_© cvV: my`
1
৭ম cvV: ইস ামই একমাত্র িীিন ব্যিস্থা
1
৮ম cvV: এতায়ালত রসূ সা:
1
1g cvV: BjgyZ ZvRwf‡`i cwiPq
1
6ô cvV: jvnb
1
7g cvV: byb mvwKb I Zvbwf‡bi eY©bv
1
9g cvV: gv‡Ïi we¯ÍvwiZ eY©bv
মমাট K¬vm msL¨v:
30

ক্রম
২৪ শ
২৫শ
২৬শ
২৭শ
২৮শ
২৯শ
৩০শ

gšÍe¨

পুনরাল াচনা

তত্ত্বীয় ক্লালসর সালর্ সালর্ উলেজিত সমলয়র মলধ্য ব্যিহাজরক কািটি
করলত হলি।

মমৌজিক: এ জিষলয়র িন্য প্রল ািয নয়।
১.

এ জিষলয়র িন্য প্রল ািয নয়।

২.
৩.

3

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

welq: nvw`m kwid
welq †KvW: 102
c~Y©gvb: 100

†KvwfW-19Õ cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji `vwLj cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: nvw`m kwid
µg

Aa¨vq I wk‡ivbvg

welq †KvW : 102
cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ wkLbdj

c~Y© b¤^i : 100

ZË¡xq : -

e¨envwiK : -

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
wcwiqW msL¨v

wcwiq‡Wi
µg

1.

cÖ_g Aa¨vq
تعريف الحديث

nvw`m cwiwPwZ

2

1g, 2q

2.

wØZxq Aa¨vq
باب السالم

mvjvg
nvw`m bs : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16,
17, 18, 19, 22, 24, 25, 33, 34, 35, 38, 39 = 24 wU

3

3q, 4_©, 5g

3.

Z…Zxq Aa¨vq
باب االستيذان

AbygwZ PvIqvi eY©bv
nvw`m bs : 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 = 7wU

1

6ô

gšÍe¨

cybiv‡jvPbv
4.

PZz_© Aa¨vq
باب المصافحة والمعانقة

gymvdvnv I gyqvbvKv
nvw`m bs : 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 62, 64,
67 = 11wU

2

7g, 8g

5.

cÂg Aa¨vq
باب القيام

`Ðvqgvb nIqv
nvw`m bs : 68, 69, 71, 73, 74, 76, 78 = 7wU

1

9g

6.

lô Aa¨vq
باب العطاس والتثاؤب

nuvwP †`qv I nvB †Zvjv
nvw`m bs : 80, 81, 82, 84, 87, 89, 90, 92 = 8wU

1

10g

µg

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
wcwiqW msL¨v

wcwiq‡Wi
µg

7.

mßg Aa¨vq
باب الضحك وأقسامه

nvwm I Zvi cÖKvi
nvw`m bs : 93, 95, 96, 97 = 4wU

1

11k

8.

Aóg Aa¨vq
باب األسامي

bvg ivLv m¤úKx©q
nvw`m bs : 98, 99, 101, 102, 103, 105, 108, 110, 111,
113, 115, 118, 119, 120, 123, 125, 127 = 17wU

3

12k, 13k, 14k

9.

beg Aa¨vq
باب حفظ اللسان والغيبة
والشتم

wRnŸv mshZKiY, Kzrmv I Mvjg›`
nvw`m bs : 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 138,
139, 140, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 151, 156,
159, 161, 163, 164, 167, 169, 172, 173, 176 = 27wU

4

15k, 16k,
17k, 18k

10.

`kg Aa¨vq
باب الوعد

A½xKvi ev cÖwZkÖæwZ
nvw`m bs : 188, 190, 192 = 3wU

1

19k

11.

GKv`k Aa¨vq
باب المزاح

†KŠZzK msµvšÍ
mKj nvw`m (4wU)

1

20k

12.

Øv`k Aa¨vq
باب المفاخرة والعصبية

esk †MŠie I ¯^Rb-cÖxwZi eY©bv
mKj nvw`m (6wU)

1

21k

13.

Î‡qv`k Aa¨vq
باب البر والصلة

gvZv-wcZvi cÖwZ mØ¨envi I AvZ¥xq ¯^R‡bi mv‡_ m¤úK© iÿv
mKj nvw`m (5wU)

1

22k

gšÍe¨

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
wcwiqW msL¨v

wcwiq‡Wi
µg

14.

PZz`©k Aa¨vq
باب الشفقة والرحمة على
الخلق

m„wói cÖwZ `qv-AbyMÖn cÖ`k©b
mKj nvw`m (5wU)

1

23k

15.

cÂ`k Aa¨vq
باب الحب في هللا ومن هللا

Avjøvni Rb¨ fvjevmv Ges Avjøvni cÿ n‡Z fvjevmv
mKj nvw`m (5wU)

1

24k

16.

lô`k Aa¨vq
باب ما ينهى عنه من التهاجر
والتقاطع واتباع العورات

KvD‡K eR©b, m¤úK©‡”Q` Ges †Mvcbxq wel‡qi Av‡jvPbv n‡Z
weiZ _vKv
mKj nvw`m (5wU)

1

25k

17.

mß`k Aa¨vq
باب الحذر والتأني في األمور

mKj Kv‡R AvZ¥mshg, mZK©Zv Ges axi¯’xiZv
mKj nvw`m (4wU)

1

26k

18.

Aóv`k Aa¨vq
باب الرفق والحياء وحسن
الخلق

`qv, j¾vkxjZv Ges DËg Pwi‡Îi eY©bv
mKj nvw`m (5wU)

1

27k

19.

Dbwesk Aa¨vq
باب الغضب والكبر

†µva I AnsKv‡ii weeiY
mKj nvw`m (6wU)

1

28k

20.

wesk Aa¨vq
باب الظلم

AZ¨vPv‡ii eY©bv
mKj nvw`m (5wU)

1

29k

µg

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ wkLbdj

gšÍe¨

cybiv‡jvPbvv

µg

Aa¨vq I wk‡ivbvg

21.

Øvwesk Aa¨vq
باب آداب األطعمة

cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
wcwiqW msL¨v

wcwiq‡Wi
µg

Lvbvwcbvi Av`e
nvw`m bs : 251, 252, 260, 261, 262 (5wU)

1

30k

me©‡gvU wcwiqW msL¨v
†gŠwLK :
1.
cÖ‡hvR¨ bq|
2.
3.

gšÍe¨

30wU
ZË¡xq wcwiq‡Wi mv‡_ D‡jøwLZ mg‡qi g‡a¨
e¨envwiK KvRwU Ki‡Z n‡e|
cÖ‡hvR¨ bq|

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

welq: Aviwe cÖ_g cÎ
welq †KvW: 103
c~Y©gvb: 100
1

†KvwfW Õ19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji `vwLj cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
c~Y©gvb : 100
¨gšÍe

welq †KvW : 103

µg

cÖ‡qvRbxq
wcwiqW msL¨v

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP‡Z AšÍf~©³ welqe¯‘mg~n
)(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg

1g, 2q

02

©_3q , 4

02

5g, 6ô

02

7g, 8g, 9g

03

الدرس األول
عبادة هللا باإلخالص
الدرس الثاني
القر أن كتاب هللا
الدرس الثالث
اإلسالم ديننا
الدرس األول
عبقرية سيدنا عمر رضى هللا عنه
الدرس الثاني
زيارة حصن الل باغ
الدرس الثالث
الرفق بالحيوان
الدرس األول
العدل و اإلنصاف
الدرس الثاني
الرحلة إلى مكة المكرمة
الدرس الثالث
خلق حسن

cybiv‡jvPbv
10g, 11k

02

12k, 13k

02

14k, 15k, 16k

03

17k, 18k

02

19k, 20k, 21k

03

2

welq: Aviwe cÖ_g cÎ
cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ
wkLbdj

Aa¨vq I
wk‡ivbvg
الوحدة األولى

الوحدة الثانية

الوحدة الثالثة

Aa¨vq I
wk‡ivbvg
الوحدة
السادسة

cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ
wkLbdj

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP‡Z AšÍf~©³ welqe¯‘mg~n
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
wcwiqW msL¨v

µg

الدرس األول
اإلمام األعظم أبوحنيفة رحمة هللا عليه
الدرس الثاني
في المطار

04

22k, 23k, 24k, 25k

02

26k,27k

03

28k,29k, 30k

الدرس الثالث
حضن األمهات
me©‡gvU wcwiqW

gšÍe¨

30 wU

‡gŠwLK
cÖ‡hvR¨ bq|

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

3

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

welq: Aviwe wØZxq cÎ
welq †KvW: 104
c~Yg© vb : 100

†KvwfW 19Õ cwiw¯’wZ‡Z `vwLj cixÿv 2021-Gi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
†kÖwY: `vwLj

Aa¨vq I wk‡ivbvg

الباب األول
(cÖ_g Aa¨vq)
علم الصرف
(BjgyQ Qid)

الباب الثانى
(wØZxq Aa¨vq)

welq: Aviwe wØZxq cÎ

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ
wkLbdj

welq †KvW: 104

c~Y© b¤^i: 100

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
wcwiqW msL¨v

µg

الدرس االول
(cÖ_g cvV)
الفعل وأقسامه

1

1g

الدرس الثانى
(wØZxq cvV)
الفعل االزم والمتعدى
الدرس الرابع
(PZz_© cvV)
األسماء المشتقة
الدرس الخامس
(cÂg cvV)
اإلدغام و اإلعالل

1

2q

3

6ô, 7g I 8g

2

11k, 12k

1

3q

الدرس االول
(cÖ_g cvV)

gšÍe¨

¨gšÍe

µg

cÖ‡qvRbxq
wcwiqW msL¨v

©_4

1

9g, 10g

2

13k, 14k

2

15k, 16k, 17k

3

20k, 21k, 22k

3

23k, 24k

2

‘¯welqe
)(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg

الكلمة وأقسامها
الدرس الثالث
)(Z„Zxq cvV
الجملة والكالم
الدرس الخامس
)(cÂg cvV
المنصرف وغير المنصرف
الدرس السابع
)(mßg cvV
األسماء المرفوعة والمنصوبة والمجرورة
الدرس الثامن
)(Aóg cvV
الفاعل ونائب الفاعل
الدرس التاسع
)(beg cvV
المبتدأ والخبر
الدرس العاشر
)(`kg cvV
المفعول به

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ
wkLbdj

Aa¨vq I wk‡ivbvg

علم النحو
)(Bjgyb bvû

Aa¨vq I wk‡ivbvg

الباب الثالث
(Z…Zxq Aa¨vq)
الباب الرابع
(PZz_© Aa¨vq)
الباب الخامس
(cÂg Aa¨vq)

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ
wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
wcwiqW msL¨v

الترجمة

3

الطلب
والرسالة
األمثال و الحكم
اإلنشاء

µg

gšÍe¨

5g, 18k, 19k
25k, 26k, 27k

3

3

28k, 29k I
30k

‡gvU K¬vm msL¨v-30wU
†gŠwLK
cÖ‡hvR¨ bq|

ZË¡xq K¬v‡mi mv‡_ D‡jøwLZ mg‡qi g‡a¨ e¨envwiK KvRwU Ki‡Z n‡e|
cÖ‡hvR¨ bq|

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

welq: AvKvB` I wdKn
welq †KvW: 133
c~Y©gvb: 100

‡KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji `vwLj cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: AvKvB` I wdKn
Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ
wkLbdj

welq †KvW: 133
welqe¯‘
(cvV¨ I cv‡Vi wk‡ivbvg)

c~Y© b¤^i: 100
cÖ‡qvRbxq
wcwiqW
msL¨v

wcwiq‡Wi µg

gšÍe¨

1g I 2q
3q
4_©

cybiv‡jvPbv

cÖ_g fvM : Avj AvKvB`
cª_g Aa¨vq:
Av` `xb Iqv
bvIqvwKhyû
cÂg Aa¨vq:
ciKv‡ji Dci
wek¦vm
mßg Aa¨vq:
Bjgyj
‡ejv‡qZ

cÖ_g cwi‡”Q`: Avj Bgvb
wØZxq cwi‡”Q`: Avj Bmjvg
Z…Zxq cwi‡”Q`: Avj Bnmvb
1g cvV: Ke‡ii kvw¯Í I cyi¯‹vi
2q cvV: cybiæÌvb
4_© cvV: wKZve ev Avgjbvgv
cÖ_g cvV: KziAvb mybœvni Av‡jv‡K AwjM‡Yi cwiPq, gh©v`v I
‰ewkó¨
wØZxq cvV: gywg‡bi Rxe‡b eyhyM©‡`i ¸iæZ¡

2 wU
1 wU
1 wU
1 wU

15k
1 wU
16k

wØZxq fvM : Avj wdKn
cÖ_g Aa¨vq:
Bj‡g wdK‡ni
cwiPq I
BwZnvm

wØZxq cwi‡”Q`: Pvi Bgv‡gi cwiPq I Bj‡g wdK‡ni weKv‡k
Zvu‡`i Ae`vb
3q cvV: Kz`ywi MÖš’Kv‡ii Rxebx I Kz`ywi MÖ‡š’i ‰ewkó¨

2 wU
1 wU

5g I 6ô
cybiv‡jvPbv
7g

Aa¨vq I
wk‡ivbvg
wØZxq Aa¨vq:
wØZxq
cwi‡”Q`wKZveym mvjvZ

PZz_© cwi‡”Q`:
cÂg cwi‡”Q`:
gw`bv
gybvIqvivn I
gw`bvi cweÎ
¯’vbmg~‡ni
gh©v`v

cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ
wkLbdj

welqe¯‘
(cvV¨ I cv‡Vi wk‡ivbvg)
 wKZveym mvjvZ (f~wgKv)
 bvgv‡Ri c~‡e©i kZ©mg~n
 bvgv‡Ri weeiY Aa¨vq
 RvgvZ Aa¨vq
 KvRv bvgvR Aa¨vq
 mvû mvR`vn Aa¨vq
 iæMœ e¨w³i bvgvR Aa¨vq
 ‡ZjvIqv‡Z mvR`vi Aa¨vq
 gymvwd‡ii bvgvR Aa¨vq
 Rygvi bvgvR Aa¨vq
 `yB C‡`i bvgvR Aa¨vq
wKZveyj D`wnqvn: Kzievwb Aa¨vq

m¤ú~Y© cwi‡”Q`

cÖ‡qvRbxq
wcwiqW
msL¨v
1 wU

wcwiq‡Wi µg

8g

1 wU
1 wU

9g
17k

1 wU

18k

1 wU

19k

1 wU
1 wU

2 wU

20k
21k

22k I 23k

gšÍe¨

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ
wkLbdj

welqe¯‘
(cvV¨ I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
wcwiqW
msL¨v

wcwiq‡Wi µg

gšÍe¨

Z…Zxq fvM : Avj AvLjvK (‰bwZK PwiÎ)
cÖ_g cwi‡”Q`:
DbœZ PwiÎ
wØZxq cwi‡”Q`:
DbœZ Pwi‡Îi
K‡qKwU w`K
Z…Zxq cwi‡”Q`:
ˆbwZK Aeÿ‡qi
K‡qKwU w`K

cÖ_g cwi‡”Q`
wØZxq cwi‡”Q`:
Dmyjyk kvkxi
Aa¨vqmg~n

1g cvV: wcÖq bwe mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjøv‡gi AvLjvK

1 wU

1g cvV: mr e¨envi
2q cvV: Iqv`v cvjb

1 wU

3q cvV: `y:¯’, Amnvq, wb:¯^ I weaevi †mev
5g cvV: mZZv
2q cvV: wek„•Ljv I wech©q m„wó
4_© cvV: Nyl
5g cvV: gv`K †meb I a~gcvb Kiv
6ô cvV: Ryqv
8g cvV: gRy``vix
12Zg cvV: GBW&m †iv‡Mi KviY I cÖwZKvi
PZz_© fvM : Dmyjyj wdKn
wØZxq cvV: Dmyjyj wdK‡ni g~j Drm I cv‡Vi cÖ‡qvRbxqZv

1 wU

1g cvV: wKZveyjøvn (Avg I Lvm)
4_© cvV: nvwKKZ I gvRvR
5g cvV: mixn I wKbvqvn
9g cvV: Avgi I bvwn
‡gvU wcwiqW msL¨v:

1 wU
1 wU
1 wU

1 wU
1 wU
2 wU
1 wU
1 wU
30 wU

10g
11k
12k

cybiv‡jvPbv
cybiv‡jvPbv
cybiv‡jvPbv

24k
25k
26k
13k
14k
27k I 28k
29k
30k

cybiv‡jvPbv
cybiv‡jvPbv

‘ক োভিড ১৯’ পভিভিভিতি 2021 সোতেি দোভিে পিীক্ষোি
ি
পুনভবন্যোসকৃি
পোঠ্যসূভি
ভবষয়
: ইসেোতেি ইভিহোস
ভবষয় ক োড : ১০৯
পূর্ িেোন
: ১০০

1

ক োভিড-১৯’ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি দোভিে পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
কেভর্: দোভিে
অধ্যোয় ও ভিতিোনোে

প্রথে অধ্যোয়
প্রো -ইসেোভে পটভূভে ও িোসুে (স)
এি েক্কো জীবন
( ) প্রো -ইসেোভে পটভূভে ও
আইয়োে- জোভহভেয়ো
প্রথে পভিতেদ

পোঠ্যপুস্তত
উভিভিি
ভিিনফে

ভবষয় : ইসেোতেি ইভিহোস
ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোে)

পুর্ ি নম্বি - ১০০

ভবষয় ক োড-১০৯
প্রতয়োজনীয় ভপভিয়্ড
সংখ্যো

িত্ত্বীয়
ক্রে

প্রো -ইসেোভে আিব উপদ্বীতপি
কিৌত োভে অবিোন ও সীেো

০২টি
(পুনিোতেোিনোি জন্য )

১ে, ২য়

জোভহভেয়ো যুত আিতবি
িোজননভি , সোেোভজ , ধেীয়,
অথ িননভি ও সোংস্কৃভি অবিো

০৩টি
(পুনিোতেোিনোি জন্য)

৩য় ,৪থ ি, ৫ে

ভদ্বিীয় পভিতেদ
তৃিীয় পভিতেদ
িতুথ ি পভিতেদ

(ি) হ িি মুহোম্মদ (স) এি েক্কো
জীবন
পঞ্চে পভিতেদ

আভবিিোব ও পভিিয়

ষষ্ঠ পভিতেদ

নবুয়ি েোি

ব্যোবহোভিত ি
িোভে োয় ১ে
োজটি …
ক্লোতস িতি
হতব।

( প্রত োজয নয় )
০২টি
(পুনিোতেোিনোি জন্য)
০২টি

৬ষ্ঠ, ৭ে
৮ে, ৯ে

০৩টি

১০ে, ১১ি, ১২ি

সপ্তে পভিতেদ
অষ্টে পভিতেদ
ভদ্বিীয় অধ্যোয়
হ িি মুহোম্মদ (স) এি েভদনো জীবন
প্রথে পভিতেদ

েন্তব্য

েভদনোি অভধবোসী ও সনদ

2

অধ্যোয় ও ভিতিোনোে

পোঠ্যপুস্তত
উভিভিি
ভিিনফে

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোে)

প্রতয়োজনীয় ভপভিয়্ড
সংখ্যো

ক্রে

হ িি মুহোম্মদ (স)এি কৃভিত্ব ও
সংস্কোিসমূহ

০২টি

১৩ি, ১৪ি

িভেফোি পভিিয়,ক োগ্যিো ও
ভনব িোিন
হ িি আবু ব ি ভসভি
(িো)(৬৩২-৬৩৪ ভিষ্টোব্দ)

০৩টি

১৫ি, ১৬ি, ১৭ি

০৪টি

১৮ি, ১৯ি, ২০ি, ২১ি

তৃিীয় িভেফো হ িি উসেোন (িো)
(৬৪৪-৬৫৬ ভিষ্টোব্দ)

০৪টি

২২ি, ২৩ি, ২৪ি, ২৫ি

আিবতদি ভসন্ধু ও মুেিোন
অভি োন
সুেিোন েোহমুদ

০২টি

২৬ি, ২৭ি

০২টি

২৮ি, ২৯ি

ভদ্বিীয় পভিতেদ
তৃিীয় পভিতেদ
িতুথ ি পভিতেদ
তৃিীয় অধ্যোয়
খুেোফোতয় িোতিভদন
প্রথে পভিতেদ
ভদ্বিীয় পভিতেদ
তৃিীয় পভিতেদ
িতুথ ি পভিতেদ
পঞ্চে পভিতেদ
িতুথ ি অধ্যোয়
িোিিীয় উপেহোতদতি মুসেেোনতদি
আ েন
প্রথে পভিতেদ
ভদ্বিীয় পভিতেদ
তৃিীয় পভিতেদ
িতুথ ি পভিতেদ

3

েন্তব্য

অধ্যোয় ও ভিতিোনোে

পোঠ্যপুস্তত
উভিভিি
ভিিনফে

পঞ্চে পভিতেদ

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোে)
কুতুবউিীন আইতব

প্রতয়োজনীয় ভপভিয়্ড
সংখ্যো

ক্রে

০১টি

৩০ি

েন্তব্য

পঞ্চে অধ্যোয়
বোংেোতদতি ইসেোে
সব িতেোট-৩০টি
কেৌভি
১.
২.
৩.

িত্ত্বীয় ক্লোতিি সোতথ সোতথ উতিভিি সেতয়ি েতধ্য ব্যবহোভি
( প্রত োজয নয়)
( প্রত োজয নয়)

4

োজটি িতি হতব।

ক োভিড ১৯ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি দোভিে পিীক্ষোি
ি
পুনভবন্যোসকৃি
পোঠ্যসূভি
ভবষয় : গভিি
ভবষয় ক োড : ১08

ক োভিড ১৯ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি দোভিে পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
ভবষয় : গভিি
অধ্যোয় ও
অধ্যোতয়ি
ভিতিোনোম

ভিিীয় অধ্যোয়
কসট ও
ফোংিন

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

ক্লোস
সংখ্যো

ক্লোতসি
ক্রম

০১

১ম

০১

২য়

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

০২

৩য়
৪র্ ি

অন্বয় ও ফোংিন
কডোতমন ও কিঞ্জ

০১

৫ম

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

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

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

পূি িমোন : ১০০

ভবষয় ক োড : ১০8

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




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

মন্তব্য

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

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

১। ফোংিতনি কেিভিে

১। বী গোভিভি িোভি
 বগ ি সংবভেি সূেোবভে ও এি প্রতয়োগ


তৃিীয় অধ্যোয়
বী গোভিভি
িোভি

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

অষ্টম অধ্যোয়
বৃত্ত

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

ঘন সংবভেি সূেোবভে ও এি প্রতয়োগ

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

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

০১

৬ষ্ঠ

০২

৭ম
৮ম

০২

৯ম
১০ম

০১

১১িম

০১

১২িম

০২

১৩িম
১৪িম

০৩

১৫িম
১৬িম
১৭ তম

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

০৩

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

০২

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

০২

১৮িম
১৯িম
২০িম

২১িম
২২িম

২৩িম
২৪তম

ি সম্পোদ্য বি িনো িতি
৪। বৃত্ত সম্পভ ি
পোিতব।

নবম অধ্যোয়

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

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

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

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

০২

২৫িম
২৬িম

০১

২৭িম

০২

২৮িম
২৯িম

০২

৩০িম
৩১তম

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

300 , 450 , 600 ক োতিি ভেত োিভমভি

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

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

০১

৩২িম

ভেত োিভমভি অতিদোবভেি প্রতয়োগ

০২

৩৩িম
৩৪িম

অনুপোি

সপ্তদি অধ্যোয়
পভিসংখ্যোন

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

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

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

সংভক্ষপ্ত পদ্ধভিি সোহোতে গড়, মধ্য ও প্রচূি ভনি িয়

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

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

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

০১

৩৫িম

০২

৩৬িম
৩৭িম

০২

৩৮িম
৩৯িম

০১

৪০িম
40

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

welq: ZvRwf` bmi I bRg (gyRvweŸ` wefvM)
welq †KvW: 119
c~Y©gvb: 100
1

ক োভিড ১৯ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি দোভিে পিীক্ষোি ভিতেষোভিি ভিষিসমূতেি পুনভি িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
কেভি: দোভিে

ভিষি ও ভিষি ক োড: িোজভিদ নসি ও নজম; 119 (মুজোভিদ ভিিোগ)

অধ্যোি ও অধ্যোতিি ভেতিোনোম
১. সেজ জোমোলুে কবোিআন
2ি পভিতেদ
4র্ ি পভিতেদ
৯ম পভিতেদ
14ে পভিতেদ
২. ভবিোআতুে কবোিআন
১ম িোগ

2ি িোগ

পোঠ্যপুস্তত উতেভিি
ভেিনফে

ভিষিিস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভেতিোনোম)

িত্ত্বীি নম্বি: 100

ব্যিেোভি নম্বি:

প্রতিোজনীি
ভপভিিড সংখ্যো

ভপভিিতডি ক্রভম

মন্তব্য

েোেতন জেী ও িফীি ভিিিি
মোিিোতজি িি িনো
মীম সোভ ন ও মীম মুেোদ্দোদ পড়োি ভনিম
তি টি জরুিী ভিষি কেষ র্ো

1টি
3টি
1টি
3টি

2ি
3ি, 4র্ ি, 5ম
11ে
15ে, 16ে, 17ে

পুনরাল াচনা

িোজভিতদি ভিিিি
দাঁতিি ভিিিি
েরূফ িো অক্ষিসমূতেি ভিফোি
ওিোভজি গুন্নোেি ভিিিি
ক োন অক্ষি ভ অিিোি কপোি ও িোভি েি
িোেোি ভিিিি
মোতদি ভিিিি

1টি
1টি
4টি
1টি
3টি

1ম
6ষ্ঠ
7ম, 8ম, 9ম, 10ম
26িম
18ে, 19ে, 20িম

পুনরাল াচনা

4টি

েোতি জমীতিি ভিিিি
ক োন ক োন েব্দ ভ প্র োি পভড়তে কুফি
েওিোি সম্ভোিনো

1টি
১টি

21িম, 22িম,
23িম, 24িম
25িম
29িম

2

অধ্যোি ও অধ্যোতিি ভেতিোনোম

পোঠ্যপুস্তত উতেভিি
ভেিনফে

ভিষিিস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভেতিোনোম)

প্রতিোজনীি
ভপভিিড সংখ্যো

ভপভিিতডি ক্রভম

মন্তব্য

৩. িোজিীদুে কুিআন (নজম)
٢خطبہ ۔صفحہ
٣ پہال باب مخارج حروف میں۔ صفحہ
٥ فصل اول اظہار میں ۔صفحہ
١٠ چوتھی فصل مقدار مدات میں ۔صفحہ
সি িতমোট

কমৌভি
১. প্রত োজয নি
২. প্রত োজয নি
৩. প্রত োজয নি

1টি
12ে
পুনরাল াচনা
2টি
13ে, 14ে
2টি
27িম, 28িম
1টি
30িম
30টি
িত্ত্বীি ক্লোতসি সোতর্ সোতর্ উতেভিি সমতিি মতধ্য ব্যিেোভি
োজটি িতি েতি।
প্রত োজয নি

3

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

welq: ZvRwf` (wndRyj KziAvb wefvM)
welq †KvW: 121
c~Y©gvb: 100
1

ক োভিড ১৯ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি দোভিে পিীক্ষোি ভিতেষোভিি ভিষিসমূতেি পুনভি িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
কেভি: দোভিে
অধ্যোি ও অধ্যোতিি ভেতিোনো
১. সেজ জো োলুে কবোিআন
2ি পভিতেদ
4র্ ি পভিতেদ
৯ পভিতেদ
14ে পভিতেদ
২. ভবিোআতুে কবোিআন
১ িোগ

2ি িোগ

ভিষি ও ভিষি ক োড: িোজভিদ; 1২১ (ভেফজুে কুিআন ভিিোগ)
পোঠ্যপুস্তত উতেভিি
ভেিনফে

ভিষিিস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভেতিোনো )

িত্ত্বীি নম্বি: 75
প্রতিোজনীি
ভপভিিড সংখ্যো

ক ৌভি নম্বি: 25
ভপভিিতডি ক্রভ

েোেতন জেী ও িফীি ভিিিি
োিিোতজি িি িনো
ী সোভ ন ও ী মুেোদ্দোদ পড়োি ভনি
তি টি জরুিী ভিষি কেষ র্ো

1টি
3টি
1টি
3টি

2ি
3ি, 4র্ ি, 5
11ে
15ে, 16ে, 17ে

িোজভিতদি ভিিিি
দাঁতিি ভিিিি
েরূফ িো অক্ষিসমূতেি ভিফোি
ওিোভজি গুন্নোেি ভিিিি
ক োন অক্ষি ভ অিিোি কপোি ও িোভি েি
িোেোি ভিিিি
োতদি ভিিিি

1টি
1টি
4টি
1টি
3টি

1
6ষ্ঠ
7 , 8 , 9 , 10
26ি
18ে, 19ে, 20ি

4টি

েোতি জ ীতিি ভিিিি
ক োন ক োন েব্দ ভ প্র োি পভড়তে কুফি
েওিোি সম্ভোিনো

1টি
১টি

21ি , 22ি ,
23ি , 24ি
25ি
29ি

2

ন্তব্য
পুনিোতেোিনো

পুনিোতেোিনো

অধ্যোি ও অধ্যোতিি ভেতিোনো

পোঠ্যপুস্তত উতেভিি
ভেিনফে

ভিষিিস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভেতিোনো )

প্রতিোজনীি
ভপভিিড সংখ্যো

ভপভিিতডি ক্রভ

ন্তব্য

৩. িোজিীদুে কুিআন (নজ )
٢خطبہ ۔صفحہ
٣ پہال باب مخارج حروف میں۔ صفحہ
٥ فصل اول اظہار میں ۔صفحہ
١٠ چوتھی فصل مقدار مدات میں ۔صفحہ
সি িত োট

ক ৌভি : ২৫

1টি
12ে
পুনিোতেোিনো
2টি
13ে, 14ে
2টি
27ি , 28ি
1টি
30ি
30টি
িত্ত্বীি ক্লোতসি সোতর্ সোতর্ উতেভিি স তিি তধ্য ব্যিেোভি
োজটি িতি েতি।
প্রত োজয নি

3

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

welq: gvbwZK
welq †KvW: 112
c~Y©gvb : 100

ক োভিড ১৯পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি দোভিে পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি

কেভি: দোভিে
অধ্যোয় ও অধ্যোতয়ি
ভিতিোনোম

ভবষয় : মোনভি
ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

প্রতয়োজনীয়
ভপভিয়ড সংখ্যো

f~wgKv

Bj‡g gvbwZ‡Ki msÁv,
Av‡jvP¨ welq I D‡Ïk¨

3

الفصل االول
1g cwi‡”Q`

 تصورI  تصديقGi eY©bv

5

الفصل الثاني
2q cwi‡”Q`

 داللةGi cÖKvi‡f` cÖm‡½

3

الفصل الثالث
3q cwi‡”Q`

 مفردI  مركبGi msÁv I cÖKvi‡f`
cÖm‡½

5

 مفهومGes Dnvi cÖKvi‡f` cÖm‡½

4

`yB  كلىGi ga¨Kvi  نسبتGi eY©bv

2

الفصل الرابع
4_© cwi‡”Q`
الفصل الخامس
5g cwi‡”Q`

পোঠ্যপুস্তত উতেভিি
ভিিনফে

পূি িমোন: ১০০

ভবষয় ক োড: 112
ক্রম

মন্তব্য

১ম, ২য়,3য়

c~Yiv‡jvPbv

৫ম,৬ষ্ঠ,৭ম,৮ম,৯ম,১০ম

c~Yiv‡jvPbv

১১ি,১২ি,১৩ি,

c~Yiv‡jvPbv

১৪ি,১৫ি,১৬ি,১৭ি,১৮ি,
১৭ি,১৮ি,১৯ি,২০ি
২২ি,২৩ি,

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়ি
ভিতিোনোম

পোঠ্যপুস্তত উতেভিি
ভিিনফে

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

প্রতয়োজনীয়
ভপভিয়ড সংখ্যো

الفصل التاسع
9g cwi‡”Q`

 قضيةGes Dnvi cÖKvi‡f` cÖm‡½

4

الفصل الثالث عشر
Î‡qv`k cwi‡”Q`

 تناقصGi eY©bv

4

me©‡gvU wcwiqW

30

ক্রম
২৪ি,২৫ি,২৬ি,২৭ি,
২৮ি,২৯ি.৩০ি,

মন্তব্য

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

welq: D`©y mvwnZ¨
welq †KvW: 116
c~Y©gvb : 100

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

)حصۂ اول (نثر
(cÖ_g LÐ, M`¨vsk)
)حصۂ اول (نثر
(cÖ_g LÐ, M`¨vsk)
)حصۂ اول (نثر
(cÖ_g LÐ, M`¨vsk)
)حصۂ اول (نثر
(cÖ_g LÐ, M`¨vsk)
)حصۂ دوم (نثر
(wØZxq LÐ, M`¨vsk)
)حصۂ دوم (نثر
(wØZxq LÐ, M`¨vsk)
)حصۂ دوم (نثر
(wØZxq LÐ, M`¨vsk)

welq †KvW:
cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ wkLbdj

116

c~Y© b¤^i: 100

ZË¡xq b¤^i:

100

e¨envwiK b¤^i :--

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq wcwiqW msL¨v

wcwiq‡Wi µwgK

سید االنبیاء حضرت محمد مصطفى صلى
هللا علیه وسلم

2

1g, 2q

حضرت فاطمه رضي هللا تعالى عنها

2

3q, 4_©

امام ابو حنيفة رحمة هللا عليه

2

5g, 6ô

قرآن الكريم

2

7g, 8g

بنگالديش

4

9g, 10g, 11k, 12k

علماء سلف اور علم حديث

1

13k

حقیقي دولت كي مالك

1

14k

.هے شكر خدا جسنے بارش عطا كي

1

15k

خطاب بہ مسلم

1

16k

اسد هللا خان غالب

1

17k

موالنا خواجه الطاف حسین حالي

1

18k

عالمہ اقبال

2

19k, 20k,

gšÍe¨

beg
†kÖwY‡Z
cwVZ
n‡q‡Q

نظم
)حصۂ اول (نظم
(cÖ_g LÐ, c`¨vsk)
)حصۂ اول (نظم
(cÖ_g LÐ, c`¨vsk)
)حصۂ دوم (نظم
(wØZxq LÐ, c`¨vsk)
)حصۂ دوم (نظم
(wØZxq LÐ, c`¨vsk)
)حصۂ دوم (نظم
(wØZxq LÐ, c`¨vsk)

beg
†kÖwY‡Z
cwVZ
n‡q‡Q

Aa¨vq I Aa¨v‡qi wk‡ivbvg

قواعد اردو

cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

قواعد اردو
قواعد اردو
evsjv †_‡K D`©~‡Z Abyev`
D`©~‡Z `iLv¯Í /cÎ wjLb
D`©~‡Z iPbv wjLb
me©‡gvU

†gŠwLK
cÖ‡hvR¨ bq

cÖ‡qvRbxq wcwiqW msL¨v

wcwiq‡Wi µwgK

4
1
2
3
30

21k, 22k, 23k,24k

gšÍe¨

25k,
26k, 27k,
28k, 29k, 30k

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

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

welq: dvwm© mvwnZ¨
welq †KvW: 123
c~Yg© vb : 100

†KvwfW-19Õ cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji `vwLj cixÿvi we‡klvwqZ welqmg~‡ni cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
†kÖwY : `vwLj beg
µg

Aa¨vq I wk‡ivbvg

welq: dvwm© mvwnZ¨
cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ
wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

welq †KvW : 123
g~j eB‡qi c„ôv
bs

cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

c~Y© gvb :100
K¬v‡mi µg

gšÍe¨

1g I 2q

c~biv‡jvPbv

3q

c~biv‡jvPbv

4_©

c~biv‡jvPbv

ÓKÓ wefvM, cÖ_g Aa¨vq :( نثرM`¨)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

مقدمه
)‚fwgKv)
حمد و نعت
(nvg` I bvZ)
اخالص
(wbôv)
رضا
(mš‘wlU)
ادب
(wkóvPvi)
شكر
(K…ZÁZv)

حمد و نعت

4-6

02

حكايت

6-8

01

اخالص

27-28

01

رضا

28-29

01

34-36

02

71-74

02

ادب
شكر

5g
6ô I 7g
8g I 9g

ÓLÓ wefvM, wØZxq Aa¨vq : ( نظمc`¨)
1.
2.

حمد
(nvg`)
نعت
(bvZ)

حمد

98-101

02

نعت

101-103

01

10g I 11k

c~biv‡jvPbv

12k

c~biv‡jvPbv

µg
3.
4.
5.
6.

Aa¨vq I wk‡ivbvg
نعت
(bvZ)
تواضع
(webq )
توبه
(ZvIev)
توبه
(ZvIev)

cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ
wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

g~j eB‡qi c„ôv
bs

cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

حكايت

103

01

تواضع و حكايت

109-111

02

توبه

116-117

01

(حكايتMí)1wU

117-118

01

K¬v‡mi µg

gšÍe¨

13k

c~biv‡jvPbv

14k I 15k
16k
17k

ÓMÓ wefvM, Z…Zxq Aa¨vq :  إنشاء،  قسم ترجمه، ( قواعدe¨vKiY, Abyev` I iPbv)

4.

علم صرف
)Gj‡g mid)
فعل
(wµqvc`)
حرف
(nid)
‡_† مصدرK فعل
MVb

5.

dvwm© fvlvq Abyev`

02

6.

dvwm© fvlvq iPbv

03

1.
2.
3.

تعريف دار صرف واسم
وأقسام آن

3-13

02

در بيان فعل و أقسام آن

13-20

03

24-27

01

بيان حرف مفرد
ب-ا
D`vniY ¯^iƒc
،  آمدن ـ ديدن ـ داندن، گرفتن
خواندن ـ رفتن

18k I 19k

c~biv‡jvPbv

20k , 21k I
22k
23k
24k I 25k

02

me©‡gvU

30

26k I 27k
28k,29k I 30k

c~biv‡jvPbv

µg

Aa¨vq I wk‡ivbvg

†gŠwLK
1. cÖ‡hvR¨ bq|

cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ
wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

g~j eB‡qi c„ôv
bs

cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

K¬v‡mi µg

gšÍe¨

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

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

welq : evsjv cÖ_g cÎ
welq †KvW : 134

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji `vwLj cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: evsjv cÖ_g cÎ
Aa¨vq I
Aa¨v‡qi wk‡ivbvg
1.M`¨ (Mí)

welq †KvW: 134
wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj

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

c~Y©gvb: 100
welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
myfv
iex›`ªbv_ VvKzi

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
2

K¬v‡mi µg

1

4_© K¬vm

2

6ô I 7g
K¬vm

1g I 2q
K¬vm

2.M`¨ (cÖeÜ)

10.1 evsjv ms¯‹…wZ I †jvKms¯‹…wZi cwiPq w`‡Z cvi‡e|

3.M`¨ (cÖeÜ)

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

cwjømvwnZ¨
gynv¤§` knx`yjøvn
gvbyl gyn¤§` (m.)
†gvnv¤§` Iqv‡R` Avjx

4.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

2

9g I 10g
K¬vm

cÖevm eÜz
ˆmq` gyRZev Avjx

2

13 I 14Zg
K¬vm

GKvË‡ii w`b¸wj
Rvnvbviv Bgvg

2

17 I 18Zg
K¬vm

mvwn‡Z¨i iƒc I ixwZ
nvqvr gvgy`

2

21 I 22Zg
K¬vm

5.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|
6. M`¨
8.2 gyw³hy‡×i †PZbvq DØy× n‡q ‡`k MV‡b mwµq nIqvi ¸iæZ¡ e¨³ Ki‡Z
(¯§„wZPviYg~jK iPbv) cvi‡e|

8.3 gyw³‡hv×v‡`i msMÖvgx, †`k‡cÖwgK f‚wgKvi cÖwZ kÖ×v cÖ`k©‡b DØy× n‡e|
07.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|

gšÍe¨

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

welq †KvW: 134

Aa¨vq I
Aa¨v‡qi wk‡ivbvg
1. KweZv

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

2. KweZv

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

3. KweZv

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

c~Y©gvb: 100
welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
e½evYx
Ave`yj nvwKg
K‡cvZvÿ b`
gvB‡Kj gaym~`b `Ë
gvbyl
KvRx bRiæj Bmjvg

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
1

K¬v‡mi µg

1

5g K¬vm

1

8g K¬vm

hve Avwg †Zvgvi †`‡k
Rmxg D`&`xb
Avwg †Kv‡bv AvMš‘K bB
Avnmvb nvwee

2

11 I 12Zg
K¬vm
15 I 16Zg
K¬vm

Avgvi cwiPq
‰mq` kvgmyj nK

2

19 I 20Zg
K¬vm

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

2

23 I 24Zg
K¬vm

3q K¬vm

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

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

5. KweZv

5.3 KweZv c‡o Zvi g~jfve e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
12.1 cwi‡ek m‡PZbZvi cwiPq w`‡Z cvi‡e|

6. KweZv

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

2

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

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

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

24

gšÍe¨

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

welq: evsjv wØZxq cÎ
welq †KvW : 135

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji `vwLj cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq : evsjv wØZxq cÎ

welq †KvW : 135

c~Y©gvb : 100

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

wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj
1.1 evsjv aŸwbmg~‡ni cwiPq D”Pvi‡Yi ¯’vb I ixwZ Abyhvqx eY©bv Ki‡Z cvi‡e,
1.2 evsjv aŸwb¸‡jvi D”Pvi‡Yi wbqg eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
1.5 evsjv kã MV‡bi Dcvq ¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
1.8 welq I fvee¯‘ Abyhvqx Dchy³ kã cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|

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

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
1
1

K¬v‡mi µg
1g K¬vm
2q K¬vm

wØiæ³ kã
4_© K¬vm

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

c`vwkÖZ wb‡`©kK

1

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

mgvm

1

5g K¬vm

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

DcmM©

1

7g K¬vm

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

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

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

k‡ãi †kÖwYwefvM

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

c`-cÖKiY

1
1

8g K¬vm

10g K¬vm

11Zg K¬vm

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

wµqvc`

1

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

1

13Zg K¬vm

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

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

1

14Zg K¬vm

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

k‡ãi †hvM¨Zvvi weKvk I
evM&aviv

1

15Zg K¬vm

gšÍe¨

wbwg©wZ Ask
Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj

Aby‡”Q`

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

cÎwjLb

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

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
Aby‡”Q`

cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

gšÍe¨
K¬v‡mi µg

1

3q K¬vm

1

6ô K¬vm

cÎ

mvigg© I mvivsk
wjLb
fvem¤úªmviY

3.5 mvigg© I mvims‡ÿc ˆZwi Ki‡Z cvi‡e

mvivsk/mvigg©

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

fvem¤úªmviY

cÖwZ‡e`b

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

cÖwZ‡e`b

1

12Zg K¬vm

cÖeÜ iPbv

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

cÖeÜ

1

16Zg K¬vm

me©‡gvU K¬vm msL¨v=

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

1

16

9g K¬vm

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

Subject: English 1st Paper
Subject Code: 136

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

Chapters & Title of the
lessons
Unit Three
Events and Festivals

Unit Four
Are We Aware ?

Unit Five
Nature and Environment

Learning outcomes

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

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

Are We
Aware?

3 periods

6th, 7th & 8th

Nature and
Environment

3 periods

11th, 12th &
13th

Remarks

Unit Seven
People Who Stand Out

Unit Ten
Dreams

Unit Eleven
Renewable Energy

Unseen Passage:
 Information
transfer
 Summarizing

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

People Who
Stand Out

4 periods

16th, 17th,
18th & 19th

Dreams

2 periods

22nd & 23rd

Renewable
Energy

2 periods

26th, 27th

2 periods
2 periods

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

36th
 Matching

1 period
 Rearranging has been omitted to
lessen the burden of the learners.

Writing:
1. Writing a paragraph
answering questions
2. Completing a story
3. Emails
4. Writing dialogue

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

2 periods
2 periods
2 periods
2 periods

49th, 50th

Revised Marks Distribution of English 1st Paper
Dakhil Examination 2021
Total Marks: 100
Reading (marks 50)
 Seen passage 1
 Multiple Choice Questions (MCQ)
1x 10=10
 Answering questions (open ended and close ended) 2x6 =12
 Seen passage 2
 Gap filling without clues

1x5=5

 Unseen passage
 Information transfer
 Summarizing
 Matching

1x6=6
10
1x7=7






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

14
12
12
12

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

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

Subject: English 2nd Paper
Subject Code: 137

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

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

Learning
outcomes

Probable
no. of
periods
2 periods

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

2 periods
2 periods
2 periods

14th,15th
20th,21st

2 periods

24th, 25th

2 periods
2 periods
2 periods

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

1 period
1 period

2 periods

43th,
44th
47th,48th

Remarks

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

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

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

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

Composition (40 marks)


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

15
10
15

ক োভিড ১৯ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি দোভিে পিীক্ষোি
ি
পুনভবন্যোসকৃি
পোঠ্যসূভি

ভবষয়: িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি
ভবষয় ক োড: ১40

ক োভিড ১৯ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি দোভিে পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
ভবষয়: িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি
অধ্যোয় ও
অধ্যোয়য়র
বিয়রোনোম
প্রথম অধ্যোয়:
িথ্য ও
ক োগোত োগ
প্রযুভি এবং
আমোতদি
বোংেোতদি

বিষয় ক োড: ১40

পূর্ ি নম্বি: ৫০

পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফে



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

িত্ত্বীয় নম্বি: ২৫

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

ব্যোবহোভি নম্বি: ২৫

প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

ক্লোয়ের
ক্রম

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

০১

১ম

০১

২য়

 ই- মোস ি ও বোংেোতদি,
বোংেোতদতিি মিতক্ষতে আইভসটি,
 সোমোভজ ক োগোত োগ ও আইভসটি,

০১

৩য়

 ভবতনোদন ও
আইভসটি,
 ভডভজটোে বোংেোতদি।

০১

৪র্ য



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

০৩

৫ম, ৬ষ্ঠ
ও ৭ম

মন্তব্য

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

অধ্যোয় ও
অধ্যোয়য়র
বিয়রোনোম

পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফে











িতুথ ি অধ্যোয়:
আমোি
কেিোতেভি ও
ভহসোব









এভিিোইিোতসি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিতব;
সোধোির্ ও সোমোভজ সোইটসমূতহি মতধ্য পোথ ি য ভনরূপর্ িতি পোিতব;
অভিমোেোয় ইিোিতনট ব্যবহোতিি ফেোফে ভবতিষর্ িতি পোিতব;
অভিমোেোয় ভিউটোি কগমস কিেোি কনভিবোি ভদ 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 ভনভদ িষ্ট Software
install/uninstall িতি পোিতব;
Unique পোসওয়োড ি তিভি িতি পোিতব; এবং
ভিউটোতিি সোধোির্ সমস্যোি ট্রোবেশ্যযট িতি পোিতব।
ওয়োড ি প্রতসসতিি গুরুত্বপূর্ ি তবভিষ্টয ব্যোখ্যো িতি পোিতব;
ওয়োড ি প্রতসসি ব্যবহোতিি ক ৌিে বর্ িনো িতি পোিতব;
কেডিীতটি গুরুত্বপূর্ ি তবভিষ্টয ব্যোখ্যো িতি পোিতব;
কেডিীট ব্যবহোতিি কক্ষেগুতেো ভিভিি িতি পোিতব;
কেডিীট ব্যবহোতিি ক ৌিে বর্ িনো িতি পোিতব;
ওয়োড ি প্রতসসি ব্যবহোি তি সিোদনো িতি পোিতব এবং
কেডিীট ব্যবহোি তি ভহসোব-ভন োি িতি পোিতব।

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

প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো
০২

ক্লোয়ের
ক্রম

মন্তব্য

৮ম ও ৯ম

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

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

১০ম

০১

১১ি

০১

১২ি

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

০১

১৩ি

০৩

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

অধ্যোয় ও
অধ্যোয়য়র
বিয়রোনোম

পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফে

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

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

০৪

ক্লোয়ের
ক্রম
১৭ি,
১৮ি,
১৯ি ও
২০ি

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

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

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

িত্ত্বীয় ক্লোতসি পোিোপোভি উভিভিি সমতয়ি মতধ্য ব্যোবহোভি
িোতি হতব।

োজটি

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

welq : imvqb
welq †KvW : 131

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

তৃতীয় অধ্যায়
পদার্থ ের গঠন

welq †KvW: 131

c~Y©b¤^i: 100

c¨vV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj












ZË¡xq b¤^i: 75

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

e¨venvwiK: 25
cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

K¬v‡mi
µg

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








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

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

1

2q

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


o
o
o
o

1

3q

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

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

1g

1

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

চতুথ ে অধ্যায়
প োয় সারজি

c¨vV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj




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

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)


o
o
o
o

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

cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

K¬v‡mi
µg

4_©

1

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

1

5g



এেটি ম ৌর্ের প োয় িনাি েরর্ত পারব।



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

 †gŠ‡ji ch©vqe„Ë ag©

1

6ô




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

 wewfbœ †kÖwY‡Z Dcw¯’Z †gŠjmg~‡ni we‡kl bvg

1

7g

2

8g I
9g

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

 ch©vq mviwYi myweav





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

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

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

পঞ্চ অধ্যায়
রাসায়জনে বন্ধন

c¨vV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

K¬v‡mi
µg




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







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

1

10g




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




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

1

11Zg



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



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

1

12Zg

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



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

1

13Zg



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

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




avZe eÜb
avZz we`y¨r cwievwnZvi KviY












1

14Zg

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

c¨vV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

খজনি সম্পদ:
িীবাশ্ম

cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

K¬v‡mi
µg



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





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

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

2

15Zg
I
16Zg



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

2

17Zg I
18Zg



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



িাইর্রাোব ের্নর ধরন ও মশ্রজিজবভাগ ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।

 nvB‡WªvKve©b
 nvB‡WªvKve©‡bi †kªwYwefvM



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



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


এোদি অধ্যায়

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)









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

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

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



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



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



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

19Zg
1

1

20Zg

3

21Zg
†_‡K
23Zg
24Zg
†_‡K
25Zg

2

3

26Zg
†_‡K
28Zg

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

c¨vV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj







welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

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




cøvw÷K `ªªe¨
cøvw÷K cÖ¯‘wZ (cwjgviKiY wewµqv)



cwi‡e‡ki Dci cøvw÷K `ª‡e¨i cÖfve

cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

K¬v‡mi
µg

2

29Zg
I
30Zg

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

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

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

30

gšÍe¨

ক োভিড 19 পভিভিভিতি 2021 সোতেি দোভিে পিীক্ষোি
ি
পুনভবন্যোসকৃি
পোঠ্যসূভি
বিষয়: উচ্চতর গবিত
বিষয় ক োড: ১15

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

বিষয় ক োড: ১15

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

অিম
বিত োিবমবত

প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

ক্লোতসর ক্রম

1. অনুক্রতমর ধোরিো ব্যোখ্যো রতত পোরতি।



অনুক্রম

০১

১ম

২. অসীম ধোরো বিবিত রতত পোরতি।



অসীম ধোরো

০১

২য়

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



অসীম গুতিোত্তর ধোরো

০১

৩য়



অসীম গুতিোত্তর ধোরোর সমবি

০১

৪থ ি



আবৃত্ত দিবম সংখ্যোত অনন্ত গুতিোত্তর
ধোরোয় প্র োি এিং সোধোরি িগ্োংতি রূপোন্তর

০১

৫ম

1. করবডয়োন পবরমোতপর ধোরিো ব্যোখ্যো রতত পোরতি।



করবডয়োন পবরমোপ

0১

৬ষ্ঠ

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



০১

৭ম

০২

৮ম – ৯ ম



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

০১

১০ম



−𝜃 ক োতির বিত োিবমবত অনুপোত

০১

১১তম

০১

১২তম

সপ্তম
অসীম ধোরো

বিষয়িস্তু
(পোঠ ও পোতঠর বিতরোনোম)

পোঠ্যপুস্তত উবিবিত বিিনফে



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

পূি িসংখ্যো
𝑛𝜋

𝑛(𝑛 ≤ 4)

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

এর

জন্য

বিত োিবমবত

মন্তব্য

7. সহজ বিত োিবমবত
পোরতি।


সমী রতির সমোধোন

রতত 

০২

১৩তম –
১৪তম

০১

১৫তম

০১

১৬তম

০১

১৭তম

০২

১৮তম –
১৯তম

০১

২০তম

০২

২১তম –
২২তম

সমততে োততিসীয় িোনোঙ্ক

০১

২৩তম

দুইটি বিন্দুর মধ্যিতী দূরত্ব

০১

২৪তম

সরেতরিোর ঢোে
সরেতরিোর সমী রি

০১

২৫তম

সহজ বিত োিবমবত সমী রতির সমোধোন

𝑛𝜋

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

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

নিম
সূি ীয় ও
েগোবরদমীয়
ফোংিন



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

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

এ োদি
িোনোঙ্ক
জযোবমবত

মূেদ ও অমূেদ সূি

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


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

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




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




বিভুতজর কক্ষিফে

০১

২৬তম



বিভুজ ও িতুভুিজ অঙ্কন ও কক্ষিফে

০১

২৭তম

০২

২৮তম –
২৯তম

০১

৩০তম



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

30

ব্যোিহোবর
𝑛𝜋

𝜋

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

01

১৫তম

২. ফোংিনসমূতহর কেিবিি ও বিপরীত ফোংিন বনি িয়।

01

২1তম

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

01

২২ত

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

01

30তম

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

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

welq: c`v_©weÁvb
welq †KvW: 130

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

Aa¨vq 02 :
MwZ

welq †KvW : 130

c~Y© b¤^i : 100

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘



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

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






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

2.1 w¯’wZ I MwZ
2.2 wewfbœ cÖKvi MwZ



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



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



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


Aa¨vq 04 :
KvR, ÿgZv I kw³ 

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

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

e¨venvwiK b¤^i: 25

K¬v‡mi µg

gšÍe¨

1g - 3q



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

1

4_©



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

2

5g - 6ô

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

2.8 cošÍ e¯‘i m~Îvewj

2

7g - 8g

4.1 KvR

1

9g

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
1

K¬v‡mi µg



MwZkw³ I wefekw³ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

4.2 kw³
4.3 kw³i wewfbœ iƒc
4.3.1 MwZkw³
4.3.2 wefekw³




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

2

11Zg - 12Zg






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

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

1

13Zg




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

1

14Zg




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

8.1
8.2
8.2.1
8.2.2

1

15Zg



3

16Zg - 18Zg



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



wee©ab e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

1

19Zg





Aa¨vq 08 : Av‡jvi
cÖwZdjb

welqe¯‘

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

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

10g

gšÍe¨

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj


cÖwZwe¤^ m„wó cÖ`k©b Ki‡Z cvie|




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




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



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



Aa¨vq 11 :
Pj we`y¨r









welqe¯‘
8.6
8.6.1

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

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
1

K¬v‡mi µg
20Zg

1

21Zg

1

22Zg

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

2

23Zg - 24Zg

11.2.1 IÕ‡gi m~Î
11.2.2 †iva

1

25Zg

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

3

26Zg - 28Zg

gšÍe¨

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj






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

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

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

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

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
2

K¬v‡mi µg

gšÍe¨

29Zg - 30Zg

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

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

welq: RxeweÁvb
welq †KvW: 132

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

c~Y© b¤^i: 100



















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

ZË¡xq b¤^i: 75 e¨venvwiK b¤^i: 25
welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

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

1

1g

1

2q

1

3q

2

4_©
5g

1

6ô

1

7g

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj






4_© Aa¨vq
Rxebxkw³

welq †KvW:132





gšÍe¨

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






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

Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg





11k Aa¨vq
Rx‡ei cÖRbb















12k Aa¨vq
Rx‡ei
eskMwZ I
weeZ©b

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj




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

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



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



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

eskMwZi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

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

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

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

4

8g
9g
10g
11Zg

1

12Zg

3

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

2
1

gšÍe¨

2

19Zg
20Zg

3

21Zg
22Zg
23Zg

Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj












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

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

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

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


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

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

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

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

1

24Zg

1
2

25Zg
26Zg
27Zg

3

28Zg
29Zg
30Zg

gšÍe¨

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




প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সাংখ্যো

ক্লোতসি
ক্রম
1ম

ভাষা আন্দালন্নর পটভূমম ও তাৎপর্ ব ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
জাতীয়তার্ান্ের উন্েন্ষ ভাষা আন্দালন্নর গুরুত্ব মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
জামতসাংঘ কর্তবক 21 শে শেব্রুয়ামরন্ক আন্তজবামতক মার্তভাষা মের্স মিন্সন্র্ স্বীকৃভি শেওয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করন্ত
পারর্;
মনজ ও অপন্রর মার্তভাষার প্রমত শ্রদ্ধােীল িন্ত পারর্;
আওয়ামী মুসমলম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট গঠন্নর কারণ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
1954 সান্লর যুক্তফ্রন্ন্টর মনর্ বাচন্নর প্রভার্ মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
1955 সান্ল আওয়ামী মুসেীম লীগ শথন্ক আওয়ামী লীন্গ রূপান্তন্রর কারণ এর্াং 1958-পরর্তী রাজননমতক
ঘটনার্মল ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
র্াঙামল জাতীয়তার্ােী শচতনায় উদ্বুদ্ধ িন্ত পারর্;
1958 সান্লর সামমরক োসনমর্ন্রাধী আন্দালন্নর কারণ ও েলােল র্ণ বনা করন্ত পারর্;
মর্মভন্ন শেন্ে পূর্ ব র্াাংলার প্রমত পমিম পামকস্তান্নর বর্ষন্ের প্রকৃমত মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
ঐমতিামসক ছয় েোর গুরুত্ব মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
ঐমতিামসক আগরতলা মামলার (রাষ্ট্র র্নাম শেি মুমজবুর রিমান এর্াং অন্যান্য) ঘটনা র্ণ বনা করন্ত পারর্;
ঊনসত্তন্রর গণঅভ্যুত্থান্নর পটভূমম র্ণ বনা করন্ত পারর্;
স্বাধীনতা যুন্দ্ধ শপ্ররণাোয়ক েমক্ত মিন্সন্র্ গণ আন্দালন্নর ভূমমকা মূল্যায়ন করন্ত পারর্;
1970 সান্লর মনর্ বাচন্নর র্ণ বনা করন্ত পারর্ এর্াং পরর্তী ঘটনাপ্রর্ান্ি এর প্রভার্ মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
শেন্ের স্বাথ ব রোয় সন্চতন ির্।

পমরন্েে 1.1 : র্াঙামল
জাতীয়তার্ান্ের মর্কান্ে ভাষা
আন্দালন

1

পমরন্েে 1.2 : র্াঙামল
জাতীয়তার্ান্েি ভব োতশ
রাজননমতক আন্দালন্নর ভূমমকা

1

2য়

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

1

3য়

র্াাংলান্েন্ের স্বাধীনতা অজবন্ন 7ই মান্চ বর ভাষন্ণর গুরুত্ব মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
স্বাধীনতাযুদ্ধ পমরচালনায় মুমজর্নগর সরকান্রর ভূমমকা মূল্যায়ন করন্ত পারর্;
মুমক্তযুন্দ্ধ মর্মভন্ন রাজননমতক েল, ছাে, শপোজীর্ী, নারী, গণমাধ্যম, সাাংস্কৃমতক কমী ও সাধারণ মানুন্ষর ভূমমকা
মূল্যায়ন করন্ত পারর্;
স্বাধীনতা অজবন্নর ঘটনাপ্রর্ান্ি গুরুত্বপূণ ব রাজননমতক ব্যমক্তর্ন্গরব অর্োন মূল্যায়ন করন্ত পারর্;
স্বাধীন র্াাংলান্েন্ের অভ্যুেন্য় মর্শ্বজনমত সৃমি ও মর্ন্শ্বর মর্মভন্ন শেন্ের ভূমমকা মূল্যায়ন করন্ত পারর্;
মিান মুমক্তযুন্দ্ধর ঐমতিামসক তাৎপর্ ব মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;

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

2

4র্ ি ও
5ম

পমরন্েে 2.2 : স্বাধীন র্াাংলান্েশ

1

6ষ্ঠ

মন্তব্য

পুনিোতেোিনো

পুনিোতেোিনো

1

অধ্যোয় ও
অধ্যোতয়ি
ভশিনফে

পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভশিনফে

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভশতিোনোম)












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

ব র্ঙ্গর্ন্ধুি োসন আমল
পুনগঠকন
ও পরর্তী ঘটনার্মল

চতুথ ব অধ্যায় : 
র্াাংলান্েন্ের 

ভূ-প্রকৃমত ও
জলর্ায়ু





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









প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সাংখ্যো

ক্লোতসি
ক্রম

পমরন্েে 2.3 : শসনা োসন
আমল (1975-1990)

1

7ম

পমরন্েে 2.4 : গণতন্ের পুনর্ বাো

1

8ম

পমরন্েে 4.1 : র্াাংলান্েন্ের ভূপ্রকৃমত

1

9ম

পমরন্েে 4.2 : র্াাংলান্েন্ের
জলর্ায়ু ও প্রাকৃমতক দুত্ িোগ

3

মন্তব্য

10ম,
1১িম
12িম

2

অধ্যোয় ও
অধ্যোতয়ি
ভশিনফে

পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভশিনফে

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভশতিোনোম)



রাষ্ট্র,
নাগমরকতা ও 
আইন







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

রাষ্ট্র, নাগমরকতা ও আইন

েেম অধ্যায় : 

শটকসই
উন্নয়ন অভীি 
(এসমিমজ)




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

পাঠ-১ : শটকসই উন্নয়ন অভীি
অজবন্ন অাংেীোমরন্ত্বর গুরুত্ব

ষষ্ঠ অধ্যায় :



জাতীয় সেে 
ও অথ বননমতক 
ব্যর্স্থা


একােে
অধ্যায় :

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

প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সাংখ্যো
03

ক্লোতসি
ক্রম

মন্তব্য

13িম
14িম
15িম

1

16িম

পাঠ-3 : শটকসই উন্নয়ন অভীি
অজবন্ন র্াাংলান্েন্ের চুান্লঞ্জ

1

17িম

পাঠ-৪ : চুান্লঞ্জ শমাকাভবলায়
করণীয়

1

18িম

পাঠ-2 : শটকসই উন্নয়ন অভীি
অজবন্নর সম্ভাব্য েলােল

জাতীয় সেে ও অথ বননমতক
ব্যর্স্থা
05

19িম
20িম
21িম
22িম
23িম

3
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শষাড়ে অধ্যায় 
:

র্াাংলান্েন্ের 
সামামজক

সমস্যা ও এর 
প্রমতকার






















প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সাংখ্যো

ক্লোতসি
ক্রম

মন্তব্য

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

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

1

24িম

cwi‡”Q` 15.2: bvixi cÖwZ
mwnsmZv

2

25িম,
26িম

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

1

27িম

cwi‡”Q` 15.4 : moK `yN©Ubv

1

28িম

cwi‡”Q`

1

29িম

1

30িম

15.5 : Rw½ev`

cwi‡”Q` 15.6 : `yb©xwZ

4
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প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সাংখ্যো

ক্লোতসি
ক্রম

মন্তব্য

ধমীয় আেেব জীর্ন গঠন্ন উদ্বুদ্ধ ির্।

সব িতমোট ক্লোস সাংখ্যো=

30

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

5

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

welq: †cŠibxwZ I bvMwiKZv
welq †KvW: 111

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

4_© Aa¨vq
: ivóª I
miKvi
e¨e¯’v

welq †KvW: 111

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

c~Y© b¤^i: 100

ZË¡xq b¤^i: 00

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

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

K¬v‡mi
µg

1

1g

1

2য়

1

3য়

1

4_©

1

5g

1

6ô

1

7g

gšÍe¨

Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

6ô Aa¨vq :
evsjv‡`‡ki
miKvi
e¨e¯’v

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

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

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

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi
µg

1

8g

1

9g

1

10g

1

11শ

1

12k

1

13k

1

14k

1

15k

1

16k

gšÍe¨

Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

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

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

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

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

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
-‡Rjv cÖkvmb
-Dc‡Rjv cÖkvmb
-evsjv‡`‡ki AvBbmfv
-MVb
- RvZxq msm‡`i ÿgZv I Kvh©vewj
-evsjv‡`‡ki wePviwefvM
-wePvi wefv‡Mi MVb
-mycÖxg †KvU©
-mycÖxg †Kv‡U©i ÿgZv I Kvh©vewj
-Avwcj wefv‡Mi ÿgZv I KvR
-nvB‡KvU© wefv‡Mi ÿgZv I KvR
-ivR‰bwZK `j
-ivR‰bwZK `‡ji ˆewkó¨
-ivR‰bwZK `‡ji f~wgKv
-evsjv‡`‡ki cÖavb ivR‰bwZK `jmg~n
-MYZ‡š¿i weKv‡k ivR‰bwZK `j
-wbe©vPb
-wbe©vP‡bi cÖKvi‡f`
-wbe©vPb c×wZ
-wbe©vPb Kwgkb
- wbe©vPb Kwgk‡bi MVb,ÿgZv I Kvhv©ewj
-evsjv‡`‡ki ¯^vaxbZv msMÖv‡gi cUf~wg
-1940 mv‡ji jv‡nvi cÖmÍve
-fvlv Av‡›`vjb
-1954 mv‡ji wbe©vPb
-6 `dv Kg©m~wP
-69 Gi MYAfy¨Ìvb
-1970 mv‡ji wbev©Pb I djvdj

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi
µg

1

17k

1

18শ

1

19শ

1

20শ

1

21শ

1

22k

1

23শ

1
1
1
1

24k
25k
26k
27k

gšÍe¨

Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

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

me©‡gvU

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

K¬v‡mi
µg

1

28k

1

29শ

1

30k

30

gšÍe¨

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

welq : K…wlwkÿv
welq †KvW: 113

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

কৃভষভিক্ষো

অধ্যোয় ও
ভিতিোনোম

ভবষয় ক োড: ১৩৪
পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফে

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


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

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

িত্ত্বীয় নম্বি: ৭৫
প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো
১

ব্যোবহোভি নম্বি : ২৫

ক্লোতসি ক্রম

মন্তব্য

১ম

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

১

২য়

১

৩য়

২

৪থ ি ও ৫ম

১

৬ষ্ঠ

১

৭ম

১

৮ম

২

৯ম ও ১০ম

অধ্যোয় ও
ভিতিোনোম

ভিিীয়
অধ্যোয়:
কৃভষ
উপ ির্

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

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

প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো
২

১১িম - ১২িম

১

১৩িম

২

১৪িম ও ১৫িম

১

১৬িম

১

১৭িম

১

১৮িম

১

১৯িম

১

২০িম

ক্লোতসি ক্রম

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

অধ্যোয় ও
ভিতিোনোম

িতুথ ি
অধ্যোয়:
কৃভষজ
উৎপোদন
(আংভি )

পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফে

ভবষয়বস্তু

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

প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো
১

৩

৩

১ম পভিতেদ:
ফসে িোষ পদ্ধভি
o সভিষো িোষ

২

১ম পভিতেদ:
ফসে িোষ পদ্ধভি
o মোষ েোই িোষ

১

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

ক্লোতসি ক্রম

মন্তব্য

২১িম

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

৩০
িত্ত্বীয় ক্লোতসি পোিোপোভি উভিভিি সমতয়ি মতধ্য ব্যবহোভি
িোতি হতব

োজটি

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

welq: Mvn©¯’¨ weÁvb
welq †KvW: 114

1

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

welq †KvW: 114

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

c~Y© b¤^i:

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj


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

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

100

ZË¡xq b¤^i:

75

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

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

K¬v‡mi µg
1g K¬vm

1

cvV- 2- ev‡RU ˆZwii wbqg

2q K¬vm
1



Aa¨vq-cÂg
M„‡ni Af¨šÍixY
m¾v

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

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

1

3q K¬vm

cvV-4-ˆ`wbK mgq ZvwjKv cÖ¯‘Z

1

4_© K¬vm

1

5g K¬vm



KvR mnRKi‡bi †KŠkj eY©bv Ki‡Z cvie|

cvV-5-kw³ e¨e¯’vcbv



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

cvV 1- Avmeve wbe©vPb

6ô K¬vm
1

cvV 2- Avmeve web¨vm

7g K¬vm
1

2

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg
8g K¬vm

1
cvV 3- wewfbœ K‡ÿ Avmeve web¨vm


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

cvV 4- M„‡ni bv›`wbKZv e„w×

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

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

1

10g K¬vm

1

11Zg K¬vm



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

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

1

12Zg K¬vm



wkky cwiPvjbvi bxwZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie;

cvV 4- wkï cwiPvjbvi bxwZ

1

13Zg K¬vm




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

1

14Zg K¬vm

cvV 2- Lv‡`¨i Dcv`vb-†cÖvwUb

1

15Zg K¬vm



L wefvM:
wkkyi weKvk
I cvwievwiK
m¤úK©

M wefvM:
Lv`¨ I Lv`¨
e¨e¯’vcbv

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

Aa¨vq-`kg
Lv‡`¨i KvR I
Dcv`vb





1

5- M„‡n ¯^v¯’¨Ki cwi‡ek msiÿY

3

9g K¬vm

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
1

16Zg K¬vm

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

1

17Zg K¬vm

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

1

18Zg K¬vm

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

1

19Zg K¬vm

cvV 10- LwbR jeY- K¨vjwmqvg I
dmdivm

1

20Zg K¬vm

cvV 11- †jŠn I Av‡qvwWb
cvV 12- cvwb

1

21Zg K¬vm

cvV 3- Kv‡ev©nvB‡WªU

Aa¨vq-Î‡qv`k
Lv`¨ cÖ¯‘Z I
cwi‡ekb





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

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

cvV 1- †gby ‰Zwi

K¬v‡mi µg

22Zg K¬vm

cvV 2- †iwmwci cÖ‡qvRbxqZv

1
1

23Zg K¬vm

cvV 3- Lv`¨ cÖ¯‘Z

1

24Zg K¬vm

cvV 4- Lv`¨ cwi‡ekb

1

25Zg K¬vm

cvV 5- ey-‡d cwi‡ekb

1

26Zg K¬vm

4

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

cvV 6- c¨v‡KU cwi‡ekb

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






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

K¬v‡mi µg

1

27Zg K¬vm

2

28Zg K¬vm
29Zg K¬vm

1

30Zg K¬vm

gšÍe¨

cvV- 1-3 †cvkv‡Ki wkí Dcv`vb

cvV -4-5 †cvkv‡K wkíbxwZ

me©‡gvU K¬vm msL¨v=

30

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

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

Aa¨vq- Î‡qv`k এর cvV 1 I 3

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

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

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|
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ক োভিড ১৯ পভিভিভিতি 2021 সোতেি দোভিে পিীক্ষোি
ি
পুনভবন্যোসকৃি
পোঠ্যসূভি

ভবষয়: শোিীভি ভশক্ষো, স্বোিযভবজ্ঞোন ও কিেোধুেো
ভবষয় ক োড: ১৪2

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

মোনভস স্বোিয ও
অবসোদ







সপ্তম অধ্যোয়:
বয়ঃসভি োে ও
প্রজনন স্বোিয










পূর্ ি নম্বি: ১০০

ভবষয় ক োড: ১৪2

িত্ত্বীয় নম্বি: 100

পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভশিনফে

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

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

ব্যোবহোভি নম্বি: 00
প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো
১

ক্লোতসি
ক্রম
১ম

১

২য়

১

৩য়

১

৪র্থ ি

পোঠ-১ : বয়ঃসভি োে ও বয়ঃসভি োতেি পভিবিিন

১

৫ম

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

১

৬ষ্ঠ

 পোঠ-3 :বয়ঃসভি োতে পুভিি প্রতয়োজনীয়িো

১

৭ম

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

১
১

৮ম
৯ম

৪

১০ম
১১িম
১২িম



মন্তব্য

১৩িম

দশম অধ্যোয়:
কিেোধুেোি দুর্ িটনো















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

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

১

১৪িম

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

১
১

১৫িম
১৬িম

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

১

১৭িম

 পোঠ-5 : ক্ষি, ক্ষতিি প্র োিতিদ ও প্রভি োি

১

১৮শিম

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

২

১৯িম
২০িম

সব িতমোট ক্লোস সংখ্যো=
ব্যোবহোভি
১।
২।
৩।

২০

িত্ত্বীয় ক্লোতসি পোশোপোভশ উভিভিি
সমতয়ি মতধ্য ব্যোবহোভি োজটি
িতি হতব

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

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

welq: K¨vwiqvi wkÿv
welq †KvW: 145

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

ভবষয়: যোভিয়োি ভিক্ষো

অধ্যোয় ও
অধ্যোতয়ি
ভিতিোনোম

পোঠ্যপুস্তত উতেভিি ভিিনফে

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


প্রথমঃ আভম ও
আমোি
যোভিয়োি

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)



যোভিয়োি ভিক্ষো পোতঠি ক ৌভি িো বর্ িনো িতি পোিব;

যোভিয়োতিি কক্ষতে ব্যভিগি পছন্দ-অপছন্দ ভনর্ িয় িতি 
পোিব;

যোভিয়োতিি ধোির্ো
যোভিয়োতিি ভব োি

যোভিয়োতিি রূপতিিো বো মতডে
যোভিয়োি ভিক্ষোি গুরুত্ব

পূর্ ি নম্বিঃ ৫০

প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

ক্লোতসি ক্রম

1

১ম

1

২য়

1

৩য়

1

৪থ ি

2

৫ম
ও
৬ষ্ঠ



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


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

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

মন্তব্য

অধ্যোয় ও
অধ্যোতয়ি
ভিতিোনোম

পোঠ্যপুস্তত উতেভিি ভিিনফে

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

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



যোভিয়োতিি সফেিোয় গুর্োবভে ও দক্ষিোগুতেোি গুরুত্ব
ভবতেষর্ িতি পোিব



যোভিয়োি গঠতন প্রতয়োজনীয় গুর্োবভে ও দক্ষিো অজিতন
আগ্রহী হব।



যোভিয়োি গঠতন প্রতয়োজনীয় গুর্োবভে ও দক্ষিো অজিতন
আগ্রহী হব।

প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

ক্লোতসি ক্রম

1

৭ম

 িোিীভি ও মোনভস স্বোিয সম্পত ি
সতিিনিো
 সহমভমিিো
 কজন্ডোি সংতবদনিীেিো

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


1

৮ম

1

৯ম

 প্রযুভি ব্যবহোতি দক্ষিো
 গোভর্ভি দক্ষিো এবং
 নোন্দভন দৃভিিভি।

1

১০ম

সর্ বম োট ক্লোস সংখ্যো=

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

10 টি

মন্তব্য

