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GmGmwm (†fv‡Kkbvj) wk¶vµ‡gi `kg †kªwYi cvV¨m~wPi ZvwjKv 

  
1.  evsjv-2  

2.  English-2  

3.  MwYZ-2  

4.  evsjv‡`k I wek¦ cwiPq-2  

5.  c`v_© weÁvb-2  

6.  imvqb weÁvb-2  

7.  Kw¤úDUvi G¨vwcø‡Kkb-2  

8.  AvZ¥-Kg©ms¯’vb I e¨emvq D‡`¨vM  

9.  kvixwiK wk¶v, ¯^v ’̄¨weÁvb I †Ljvayjv-2  

10.  Bgjvg ag© I •bwZK wk¶v-2  

11.  wn›`y ag© I •bwZK wk¶v-2  

12.  wLªó ag© I •bwZK wk¶v-2  

13.  †eŠ× ag© I •bwZK wk¶v-2  

14.  D”PZi MwYZ-2  

15.  wnmve weÁvb-2  

16.  f~‡Mvj I cwi‡ek-2  

17.  K…wl wk¶v-2  
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১. শবষয়: বোাংলো -২                                                                                           শবষয় ভেোর্: ১৯২১ 

Aa¨vq I wk‡ivbvg 

welqe¯‘ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq wcwiqW msL¨v 

gšÍe¨ 

M`¨vsk Avg-AuvwUi †fucy -  wef~wZf~lY e‡›`¨vcva¨vq 0 মাP©/২০ পর্ যন্ত  cvঠদান সম্পন্ন হয়েয়ে 

M`¨vsk gvbyl gyn¤§` (m.) - †gvnv¤§` Iqv‡R` Avjx ৩  

M`¨vsk  wk¶v I gbyl¨Z¡  - †gvZv‡ni †nv‡mb †PŠayix ২  

M`¨vsk GKvË‡ii w`b¸wj - Rvnvbviv Bgvg ২  

c`¨vsk RyZv- Avwe¯‹vi - iex›`ªbv_ VvKzi 0 মাP©/২০ পর্ যন্ত  cvঠদান সম্পন্ন হয়েয়ে 

c`¨vsk gvbyl - KvRx bRiæj Bmjvg ৩  

c`¨vsk †Zvgv‡K cvIqvi R‡b¨, †n ¯^vaxbZv - kvgmyi ivngvb  ৩  

c`¨vsk Avgvi cwiPq - ‰mq` kvgmyj nK 2  

e¨vKiY 
k‡ãi †kªwYwefvM : †hŠwMK, i~wp Ges †hvMi~p kã| 

0 
মাP©/২০ পর্ যন্ত  cvঠদান সম্পন্ন হয়েয়ে 

e¨vKiY c` cÖKiY: c` I Zvi †kªwYwefvM   ২  

e¨vKiY  GK K_vq cÖKvk ২  

e¨vKiY hwZ ev †Q`-wP‡ýi wjLb ‡KŠkj ২  

cÎ /`iLv¯Í: `iLv¯Í 1  

cÎ /`iLv¯Í:  msev`c‡Î cÖKv‡ki Rb¨ cÎ 1  

cÖeÜ/ iPbv cÖeÜ/ iPbv ৩  

mncvV 

bvUK: 

ewncxi                                               ˆmq` IqvjxDjøvn 

৪ 
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Subject: English-2                                                              Subject code: 1922 

Part A: Seen Comprehension. 

Unit & Title 

 

 

 

Learning Outcomes  Topics Required Number 

of Periods 

Remarks 

Unit 3 

Events and 

Festivals 

1.Talk about events and festivals. Lesson 1: Mother’s Day. 

Lesson 2: May Day 

Lesson 4: International 

Mother Language Day-2 

Lesson 5: Independence 

Day 

Lesson 6: Pahela  Boishakh 

 

 

3 

Lessons 1 &2 were 

taken before 

March/2020. 2 .Ask and answer questions and give 

options in a logical sequence 

3.Infer meaning from the context 

Unit 7 

People who Stand 

out 

 

1. Read and understand texts through 

silent reading 

Lesson 1; Zainul Abedin, 

the great artist. 

Lesson 6: Love for 

Humanity 

 

 

2 

 

2.  Ask and answer questions. 

3. Listen to an audio text for specific 

information. 

Unit 8 

World Heritage 

 

 

 

 

1. Listen for specific information. Lesson1: The Shat Gambuj 

Mosque. 

Lesson3: The Statue of 

Liberty 

 

 

 

2 

 

 

2. Read and understand texts through 

silent reading. 

3. Ask and answer questions. 

4. Describe a place. 

Unit 11 1. Describe familiar objects.   
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Renewable 

Energy 

2. Read intensively and extensively. Lesson 1: Renewable 

Energy Sources -1 

Lesson 3: Renewable 

Energy Sources -3 

 

2 

Unit 14 

Pleasure and 

Purpose 

1. Recognize and use English 

sounds, stress and intonation. 

Lesson 4: Time, You Old 

Gypsy Man 

Lesson 5: Stopping by 

Woods on a Snowy 

Evening. 

 

 

2 
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শবষয়: গশিত-২                                                                                       শবষয় ভেোর্: ১৯২৩ 

Aa¨vq I wk‡ivbvg          cvV¨cy¯Z‡K cÖ`Ë wkLb dj  welqe¯Zz (cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) cÖ‡qvRbxq 

 wcwiqW msL¨v 

     gšZe¨ 

Aa¨vq t 5  (GK PjKwewkó mgxKiY) 

 Abykxjbx t- 5.1                                                         

Abykxjbx t- 5.2        

1 .Pj‡Ki aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| PjK | 00 gvP©/20 

ch©šZ  

cvV `vb 

m¤úbœ 

n‡q‡Q| 

2.mgxKiY I A‡f‡`i cv_©K¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| mgxKiY I A‡f`| 

3.GKNvZ mgxKi‡Yi mgvavb Ki‡Z cvi‡e| 

4.ev¯Ze wfwËK mgm¨vi GKNvZ mgxKiY MVb K‡i 

mgvavb Ki‡Z cvi‡e| 

5.wØNvZ mgxKi‡Yi mgvavb Ki‡Z cvi‡e I mgvavb †mU 

wbY©q Ki‡Z cvi‡e| 

 

GKNvZ I wØNvZ mgxKiY GKNvZ 

mgxKi‡Yi mgvavb I e¨envi| 

6.ev¯Ze wfwËK mgm¨vi wØNvZ mgxKiY MVb K‡i 

mgvavb Ki‡Zcvi‡e| 

 wØNvZ mgxKi‡Yi mgvavb I e¨envi|          

Aa¨vq t11 (exRMvwYwZK AbycvZ I 

mgvbycvZ)  

 Abykxjbx t- 11.1                                                  

Abykxjbx t- 11.2 

 

1. exRMvwYZxq AbycvZ I mgvbycvZ e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e| 

AbycvZ ,mgvbycvZ| 01 
 

 
2.  mgvbycvZ msµvšZ wewfbœ iycvšZi wewa cÖ‡qvM 

Ki‡Z cvi‡e| 

Abycv‡Zi iycvšZi| 01 

3.  avivevwnK AbycvZ eY©bv  Ki‡Z cvi‡e|  avivevwnK AbycvZ| 01 

4.  ev¯Ze mgm¨v mgvav‡b AbycvZ ,mgvbycvZ I 

avivevwnK AbycvZ e¨venvi Ki‡Z cvi‡e| 

mgvbycvwZK fvM| 03 

Aa¨vq t 12 (`yB PjKwewkó mij 

mnmgxKiY)                                              

Abykxjbx t- 12.2                                               

1. mgvav‡b Avo¸Yb c×wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| Avo¸Yb c×wZ‡Z mnmgxKi‡Yi 

mgvavb| 

02 
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Aa¨vq I wk‡ivbvg          cvV¨cy¯Z‡K cÖ`Ë wkLb dj  welqe¯Zz (cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) cÖ‡qvRbxq 

 wcwiqW msL¨v 

     gšZe¨ 

Aa¨vq t 8 (e„Ë)  

Dccv`¨-17,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26,27  Abykxjbx t- 8.1 

,8.2,8.3,8.4       

1. e„ËPvc, †K›`ª¯’ †KvY, e„Ë¯’ †KvY, e„‡Ë AšZwj©wLZ 

PZzfz©R e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

e„Ë, e„ËPvc, †K›`ª¯’ †KvY, e„Ë¯’ †KvY, 

e„‡Ë AšZwj©wLZ PZzf©yR| 

03  

 

 

 

 

 

 

 

2. e„Ë msµvšZ  Dccv`¨ cÖgvY Ki‡Z cvi‡e| 

3. e„Ë msµvšZ wewfbœ mgm¨v mgvav‡b Dccv`¨¸‡jv 

cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e| 

 e„‡Ëi †Q`K I ¯úk©K, e„Ë m¤úK©xq 

Dcvcv`¨, mvaviY ¯úk©K|  

03 

 e„Ë m¤úK©xq m¤úv`¨-6,7,8,9,10,11 

Abykxjbxt-8.5       

4. e„Ë m¤úK©xq m¤úv`¨ eY©bv Ki‡Z cvi‡e| e„Ë m¤úK©xq m¤úv`¨  04 

Aa¨vq t 9 (wÎ‡KvYwgwZK AbycvZ)   

 Abykxjbxt-9.1                                         

Abykxjbxt-9.2  

 

 

 

 

 

1.  my²‡Kv‡Yi wÎ‡KvYwgwZK AbycvZ eY©bv Ki‡Z 

cvi‡e| 

2.  my²‡Kv‡Yi wÎ‡KvYwgwZK AbycvZ¸‡jvi g‡a¨ 

cvi¯úwiK m¤úK© wbY©q Ki‡Z cvi‡e| 

my²‡Kv‡3. wÎ‡KvYwgwZK AbycvZ¸‡jvi aªyeZv hvPvB K‡i cÖgvY I 

MvwYwZK mgm¨v mgvavb Ki‡Z cvi‡e| 

K mg mg‡KvYxwÎf~‡Ri evû¸‡jvi bvgKiY,m`„k 

mg‡KvYx wÎf~‡Ri evû¸‡jvi AbycvZ 

mg~‡ni ayªeZv |  

 

 

03  

 

4. R¨vwgwZK c×wZ‡Z 30
0

, 45
0

 I 60
0 

†Kv‡Yi 

wÎ‡KvYwgwZK           Abycv‡Zi gvb  wbY©q I cÖ‡qvM 

Ki‡Z cvi‡e|  

5.  0
0

 I 90
0

 †Kv‡Yi A_©c~Y© wÎK‡vYwgwZK 

AbycvZ¸‡jvi gvb wbY©q K‡i cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e| 

6. wÎ‡KvYwgwZK A‡f`vewj cÖgvY Ki‡Z cvi‡e| 

7. wÎ‡KvYwgwZK A‡f`vewj cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e| 

  mg‡  

my²‡Kv‡ my²‡Kv‡Yi wÎ‡KvYwgwZK AbycvZ I G‡`i 

m¤úK©, 30
0

, 45
0

 I 60
0 

†Kv‡Yi 

wÎ‡KvYwgwZK AbycvZ wbY©q, c~iK †Kv‡Yi 

wÎ‡KvYwgwZK AbycvZ, wÎ‡KvYwgwZK 

A‡f`vewj, 0
0

 I 90
0

 †Kv‡Yi 

wÎ‡KvYwgwZK AbycvZ wbY©q | 

04 
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Aa¨vq I wk‡ivbvg          cvV¨cy¯Z‡K cÖ`Ë wkLb dj  welqe¯Zz (cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) cÖ‡qvRbxq 

 wcwiqW msL¨v 

     gšZe¨ 

 

 

Aa¨vq t 10 (`~iZ¡ I D”PZv)              

Abykxjbxt-10    

f‚ -†iLv 1. f‚-‡iLv,EaŸ©‡iLv, Dj¤̂Zj, Db œwZ ‡KvY I AebwZ 

†KvY e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

            f~-†iLv, DaŸ© †iLv, Dj¤^Zj,DbœwZ‡KvY 

I AebwZ †KvY| 
 

01 

 

2. wÎ‡KvYwgwZi mvnv‡h¨ `~iZ¡ I D”PZv welqK MvwYwZK 

mgm¨v mgvavb Ki‡Z cvi‡e| 

3. wÎ‡KvYwgwZi mvnv‡h¨ nv‡Z Kj‡g `~iZ¡ I D”PZv 

welqK wewfbœ cwigvc Ki‡Z cvi‡e| 

`~iZ¡ I    `~iZ¡ I D”PZv welqK mgm¨v|  

03 

Aa¨vq t 17 (cwimsL¨vb) 1. msw¶ß c×wZi mvnv‡h¨ Mo, ga¨K I cÖPziK wbY©q 

Ki‡Z cvi‡e| 

cwimsL¨vb:   

Mo, ga¨K I cÖPziK wbY©q| 

02  
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শবষয়ঃ বোাংলোকদশ ও শবশ্ব পশরিয়-২                                                          বিষয় ক োড: ১৯২৪ 
অধ্যোয় ও শশকরোনোে পোঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত শশখনফল শবষয়বস্তু  (পোঠ ও পোকঠর শশকরোনোে) প্রকয়োজনীয় শপশরয়র্ 

সাংখ্যো 

েন্তব্য 

ষষ্ঠ অধ্যোয় 

রোষ্ট্র, নোগশরে ও আইন 

 রোকষ্ট্রর ধোরিো ব্যোখ্যো েরকত পোরব;  

 

 রোকষ্ট্রর ধোরিো  

 রোকষ্ট্রর উপোদোন  

 

 

 

 

 

১ শপশরয়র্  

(পুনরোকলোিনো) 

 

 

 

 

েোি ড/২০ পর্ ডন্ত 

পোঠদোন সম্পন্ন 

েকয়কে 

 রোকষ্ট্রর েোর্ ডোবলী ব্যোখ্যো েরকত পোরব;  রোকষ্ট্রর েোর্ ডোবলী  

 নোগশরকের ধোরিো ব্যোখ্যো েরকত পোরব;  নোগশরকের ধোরিো  

 বোাংলোকদকশর নোগশরে শেসোকব রোকষ্ট্রর প্রশত দোশয়ত্ব ও েতডব্য 

ব্যোখ্যো েরকত পোরব; 

 নোগশরকের ব্যোখ্যো েরকত পোরব; 

 নোগশরকের শনজ দোশয়ত্ব পোলকন উদ্বুদ্ধ েব; 

 নোগশরে শেসোকব রোকষ্ট্রর প্রশত 

দোশয়ত্ব ও েতডব্য  

 

 আইকনর ব্যোখ্যো েরকত পোরব; 

 আইকনর উৎস ব্যোখ্যো েরকত পোরব; 

 আইকনর ধোরিো  

 

 সুশোসকনর জন্য আইকনর প্রকয়োজনীয়তো ব্যোখ্যো েরকত পোরব;  সুশোসকনর জন্য আইকনর 

প্রকয়োজনীয়তো  

 বোাংলোকদকশর তথ্য অশধেোর আইন ও এর প্রকয়োগ ব্যোখ্যো 

েরকত পোরব; 

 তথ্য অশধেোর 

অষ্টে অধ্যোয় 

বোাংলোকদকশর গিতন্ত্র ও 

শনব ডোিন 

 গিতকন্ত্রর ব্যোখ্যো েরকত পোরব;  গিতকন্ত্রর ধোরিো  

 

 

 

 

 

 

 

 বোাংলোকদকশর গিতোশন্ত্রে প্রশক্রয়ো ব্যোখ্যো েরকত পোরব;  বোাংলোকদকশর গিতন্ত্র  

 রোজননশতে দকলর ধোরিো ব্যোখ্যো েরকত পোরব;  রোজননশতে দল 

 বোাংলোকদকশর গিতোশন্ত্রে ব্যবস্থোয় ক্ষেতোসীন ও শবকরোধী 

রোজননশতে দকলর ভূশেেো ব্যোখ্যো েরকত পোরব; 

 গিতোশন্ত্রে ব্যবস্থোয় রোজননশতে 

দকলর ভূশেেো 

 গিতন্ত্র ও শনব ডোিকনর সম্পেড ব্যোখ্যো েরকত পোরব;  গিতন্ত্র ও শনব ডোিকনর সম্পেড  
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অধ্যোয় ও শশকরোনোে পোঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত শশখনফল শবষয়বস্তু  (পোঠ ও পোকঠর শশকরোনোে) প্রকয়োজনীয় শপশরয়র্ 

সাংখ্যো 

েন্তব্য 

 বোাংলোকদকশর জোতীয় সাংসদ শনব ডোিন প্রশক্রয়ো ব্যোখ্যো েরকত 

পোরব; 

 বোাংলোকদকশর জোতীয় সাংসদ 

শনব ডোিন প্রশক্রয়ো  

৪ শপশরয়র্ 

 বোাংলোকদকশর শনব ডোিন েশেশকনর গঠন, ক্ষেতো ও েোজ 

ব্যোখ্যো েরকত পোরব; 

 শনব ডোিন েশেশন গঠন  

 শনব ডোিন েশেশকনর ক্ষেতো ও 

েোজ  

 শনব ডোিশন আিরিশবশধ বি ডনো েরকত পোরব;  শনব ডোিন আিরিশবশধ  

 শনব ডোিশন আিরি লঙ্ঘন েরোর শোশস্ত ব্যোখ্যো েরকত পোরব; 

 গিতন্ত্র, রোজননশতে দল ও শনব ডোিন সম্পকেড অবগত েকয় 

গিতোশন্ত্রে মূল্যকবোধ সম্পন্ন নোগশরে শেসোকব গকে উঠকত আগ্রেী 

েব; 

 শনব ডোিন আিরি লঙ্ঘন েরোর 

শোশস্ত 

 

নবে অধ্যোয় 

জোশতসাংঘ ও বোাংলোকদশ 

 জোশতসাংঘ সৃশষ্টর পটভূশে বি ডনো েরকত পোরব;  জোশতসাংঘ সৃশষ্টর পটভূশে  

 জোশতসাংকঘর সদস্যপদ 

 

১ শপশরয়র্ 

 

 

 জোশতসাংকঘর উকদি বি ডনো েরকত পোরব;  জোশতসাংকঘর উকদি  

 বোাংলোকদকশ জোশতসাংকঘর ভূশেেো ব্যোখ্যো েরকত পোরব;  বোাংলোকদকশ জোশতসাংকঘর ভূশেেো 

ও েোর্ ডক্রে  

এেোদশ অধ্যোয় 

জোতীয় সম্পদ ও 

অর্ ডননশতে ব্যবস্থো 

 জোতীয় সম্পকদর ধোরিো ব্যোখ্যো েরকত পোরব;  জোতীয় সম্পকদর ধোরিো  

 জোতীয় সম্পকদর উৎস 

 

 

 

 

 

৩ শপশরয়র্ 

 

 বোাংলোকদকশর জোতীয় সম্পকদর সাংরক্ষি ও অপিয় ভরোকধর উপোয় 

বি ডনো েরকত পোরব;  

 সম্পদ সাংরক্ষি ও অপিয়করোকধ সকিতন েব; 

 জোতীয় সম্পকদর সাংরক্ষি ও 

অপিয়করোধ 

 

 শবশ ন্ন অর্ ডননশতে ব্যবস্থোর তুলনো েরকত পোরব; 

 বোাংলোকদকশর প্রিশলত অর্ ডননশতে ব্যবস্থোর ববশশষ্টয শিশিত েরকত 

পোরব; 

 শবশ ন্ন অর্ ডননশতে ব্যবস্থো সম্পকেড জোনকত আগ্রেী েব; 

 বোাংলোকদকশ প্রিশলত অর্ ডননশতে 

ব্যবস্থো  
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অধ্যোয় ও শশকরোনোে পোঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত শশখনফল শবষয়বস্তু  (পোঠ ও পোকঠর শশকরোনোে) প্রকয়োজনীয় শপশরয়র্ 

সাংখ্যো 

েন্তব্য 

 বোাংলোকদকশর জোতীয় আকয়র বন্টন পশরশস্থশত বি ডনো েরকত পোরব;  বোাংলোকদকশ জোতীয় আকয়র বন্টন 

পশরশস্থশত 

ত্রকয়োদশ অধ্যোয় 

বোাংলোকদশ সরেোকরর অর্ ড 

ও ব্যোাংে ব্যবস্থো 

 সরেোশর অর্ ড ব্যবস্থোর ধোরিো ব্যোখ্যো েরকত পোরব;  সরেোশর অর্ ড ব্যবস্থোর ধোরিো   

 

 

 

 

 

 

 

৪ শপশরয়র্ 

 

 বোাংলোকদশ সরেোকরর আকয়র উৎসসমূে শিশিত ও ব্যোখ্যো েরকত 

পোরব; 

 বোাংলোকদকশর আকয়র উৎস  

 

 বোাংলোকদশ সরেোকরর ব্যকয়র খোতসমূে শিশিত ও ব্যোখ্যো েরকত 

পোরব; 

 বোাংলোকদশ সরেোকরর ব্যকয়র খোত 

সমূে  

 বোাংলোকদকশর ব্যোাংে ব্যবস্থোর ধোরিো শদকত এবাং এর ধরি ব্যোখ্যো 

েরকত পোরব; 

 ব্যোাংকের ধোরিো 

 ব্যোাংকের ভেশিশব োগ  

 বোাংলোকদশ ব্যোাংকের েোর্ ডোবশল বি ডনো েরকত পোরব;   ভেন্দ্রীয় ব্যোাংকের েোর্ ডোবলী 

 বোশিশজযে ব্যোাংকের েোর্ ডোবশল বি ডনো েরকত পোরব;  বোশিশজযে ব্যোাংকের েোর্ ডোবলী  

 বোাংলোকদকশর দোশরদ্র্য শবকেোিন ও স্বেে ডসাংস্থোন শবশ ন্ন ব্যোাংকের 

ভূশেেো বি ডনো েরকত পোরব; 

 বোাংলোকদকশর অর্ ডননশতে েোর্ ডোবশল সম্পকেড সকিতন েব; 

 দোশরদ্র্য শবকেোিন ও স্বেে ডসাংস্থোকন 

শবশ ন্ন ব্যোাংকের ভূশেেো 

ভষোেশ অধ্যোয় 

বোাংলোকদকশর সোেোশজে 

সেস্যো ও এর প্রশতেোর 

 

 সোেোশজে সেস্যোর ধোরিো ব্যোখ্যো েরকত পোরব; 

 সোেোশজে বনরোজয ও সোেোশজে মূল্যকবোকধর অবক্ষকয়র ধোরিো 

ব্যোখ্যো েরকত পোরব; 

 বোাংলোকদকশ সোেোশজে বনরোজয ও সোেোশজে মূল্যকবোকধর অক্ষকয়র 

েোরি ও প্র োব ব্যোখ্যো েরকত পোরব; 

 সোেোশজে বনরোজয ও সোেোশজে মূল্যকবোকধর অবক্ষয় প্রশতকরোকধর 

পদকক্ষপ শিশিত েরকত পোরব; 

 সোেোজশে বনরোজয ও মূল্যকবোধকর 

অবক্ষয়  

 

 

 

 

 

 

 

 

৩ পশরশয়র্ 

 

 ‘নোরীর প্রশত সাংশেসতো‘- ধোরিোটি ব্যোখ্যো েরকত পোরব; 

 বোাংলোকদকশ নোরীর প্রশত সাংশেসতোর প্র োব শবকেষি েরকত পোরব; 

 ক্নোরীর প্রশত সাংশেসতো ভরোকধ আইকনর শবষয়বস্তু ও শোশস্ত ব্যোখ্যো 

েরকত পোরব; 

 নোরীর প্রশত সশোংসতো 
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অধ্যোয় ও শশকরোনোে পোঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত শশখনফল শবষয়বস্তু  (পোঠ ও পোকঠর শশকরোনোে) প্রকয়োজনীয় শপশরয়র্ 

সাংখ্যো 

েন্তব্য 

 বোাংলোকদকশ নোরীর প্রশত সাংশেসতো ভরোকধ সোেোশজে আকদোলন গকে 

ভতোলোর উপোয় ব্যোখ্যো েরকত পোরব; 

 েোতৃেল্যোি ধোরিো ও েোতৃত্বেোলীন সুশবধো ব্যোখ্যো েরকত পোরব; 

 নোরীর প্রশত েদ্ধোশীল েব এবাং নোরীর শনর্ ডোতন প্রশতকরোকধ সকিতন 

েব; 

 এইিআইশ /এইর্কসর ধোরিো ব্যোখ্যো েরকত পোরব; 

 এইিআইশ /এইর্কসর পশরশস্থশতর েোরি ব্যোখ্যো েরকত পোরব; 

 এইিআইশ /এইর্কসর প্র োব শবকেষি েরকত পোরব এবাং প্রশতকরোধ 

েোর্ ডক্রে ব্যোখ্যো েরকত পোরব; 

 এইি আইশ  / এইর্স  

 

 সেে দুঘ ডটনোর েোরি ব্যোখ্যো েরকত পোরব; 

 বোাংলোকদকশর সেে দুঘ ডটনোর পশরশস্থশত বি ডোনো েরকত পোরব; 

 সেে দুঘ ডটনোর প্র োব ব্যোখ্যো েরকত পোবর; 

 দুঘ ডটনো মুক্ত বো শনরোপদ সেে েরোর উপোয় এবাং দুঘ ডটনোর হ্রোকসর 

ব্যোখ্যো েরকত পোরব; 

 সেে দু ডঘটনো  

 জশিবোকদর ধোরিো ব্যোখ্যো েরকত পোরব; 

 জশিবোকদর েোরি ও প্র োব ব্যোখ্যো েরকত পোরব; 

 জশিবোদ প্রশতকরোকধর পদকক্ষপ শিশিত েরকত পোরব; 

 জশিবোদ 
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শবষয় :  পদোর্ ড শবজ্ঞোন-২                                                                            শবষয় ভেোর্ :  ১৯২৫ 

Aa¨vq I 

wk‡ivbvg 

cvV¨cy¯Í‡K cÖ`Ë wkLb dj 

welqe ‘̄ 

(cvV¨ I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

e¨envwi‡Ki 

ZvwjKv  

 cÖ‡qvRbxq wcwiqW gšÍe¨ 

K. Av‡jvK we`¨v: 

 

1. Av‡jvi 

cÖwZdjb 

 

 

1. Av‡jvi cÖwZdjb e¨vL¨v Ki‡Z  cvi‡e| 

2. Av‡jvi cÖwZdj‡bi m~Î e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e| 

1. Av‡jvi cÖwZdjb I cÖwZdj‡bi 

m~Î 

 

01). AeZj `c©b 

e¨venvi K‡i cÖwZwe¤̂ 

m„wó I cÖ`k©b| 

 

02 wcwiqW (ZvwË¡K) 

 

gvP© 2020wLª:  

ch©šÍ   G Aa¨v‡qi 

Dci K¬vm¸‡jv 

m¤úbœ Kiv 

n‡q‡Q| Z‡e 

wiwfk‡bi Rb¨ 

`yBwU wcwiqW 

ivLv n‡q‡Q| 

3. `c©Y e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 2. `c©b I `c©‡bi cÖKvi‡f` 

4. Av‡jvK iwk¥i wKªqv‡iLv A¼b K‡i `c©‡Y 

m„ó cÖwZwe¤^ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

 

3. †Mvjxq `c©b msµvšÍ K‡qKwU 

msÁv (‡giæ,  

eµZvi †K›`ª, eµZvi e¨vmva©, cÖavb 

A¶, cÖavb 

 †dvKvm, †dvKvm `~iZ¡) 

5. cÖwZwe¤^ e¨vL¨v Ki‡Z cvvi‡e| 4. cÖwZwe¤̂ (msÁv, cÖKvi‡f`, 

cv_©K¨) 

6. `c©‡b cÖwZwe¤̂ m„wói wKQz mvavib NUbv 

e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

7. `c©‡bi e¨venvi e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|  

5. `c©‡bi e¨envi 

 

 

2. Av‡jvi 

cÖwZmiY 

1. cÖwZmiY Ges cÖwZmi‡bi m~Î e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e| 

1. Av‡jvi cÖwZmiY I cÖwZmi‡Yi m~Î  

02). DËj ‡jÝ 

e¨envi K‡i cÖwZwe¤̂ 

m„wó I cÖ`k©b| 

 

02 wcwiqW (ZvwË¡K) 

 

gvP© 2020wLª:  

ch©šÍ   G Aa¨v‡qi 

Dci K¬vm¸‡jv 

m¤úbœ Kiv 

n‡q‡Q| Z‡e 

wiwfk‡bi Rb¨ 

`yBwU wcwiqW 

ivLv n‡q‡Q| 

2. cÖwZmiYv&sK e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e | 2. cÖwZmiYv¼ 

3. µvwšÍ †Kvb e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

4. c~Y© Af¨šÍixb cÖwZdjb e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

3. µvwšÍ †KvY I c~Y© Af¨šÍixY 

cÖwZdjb 

4. gixwPKv 

4. AcwUK¨vj dvBev‡ii e¨envi e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e 

5. AcwUK¨vj dvBevi 

5. †jÝ Ges Gi cÖKvi‡f` e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e 

6. ‡jÝ I Zvi cÖKvi‡f` 
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Aa¨vq I 

wk‡ivbvg 

cvV¨cy¯Í‡K cÖ`Ë wkLb dj 

welqe ‘̄ 

(cvV¨ I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

e¨envwi‡Ki 

ZvwjKv  

 cÖ‡qvRbxq wcwiqW gšÍe¨ 

6. Av‡jvKiwk¥i wµqv‡iLv A¼b K‡i †jÝ 

msµvšÍ wewfbœ ivwk eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

7. †j‡Ý m„ó cÖwZwe¤̂ Av‡jvK iwk¥i wµqv‡iLv 

A¼b K‡i eY©vbv Ki‡Z cvi‡e| 

7. †jÝ msµvšÍ K‡qKwU msÁvt 

(Av‡jvK †K›`ª,cÖavb †dvKvm, 

†dvKvm Zj) 

8. †j‡Ýi ÿgZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 8. †j‡Ýi ¶gZv 

 

L. Zwor we`¨v I 

‡PŠ¤̂K wµqv: 

 

 

3. w¯’i Zwor 

 

 

 

1.cigvbyi MV‡bi wfwË‡Z Avavb m„wói †gŠwjK 

Kvib e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e | 

1. Avavb 

 

 01 wcwiqW(ZvwË¡K) 

 

 

2.Nl©b I Av‡ek cÖwµqvi Avavb m„wó e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡e | 

2. Zwor Av‡ek  

 

03). Nl©Y I Av‡ek 

cÖwµqvi Avavb m„wó| 

 

04 wcwiqW (e¨venvwiK) 

3.Zworexÿb h‡bÍªi mvnv‡h¨ Avavb kbv³ 

Ki‡Z cvi‡e |  

3. Zworex¶Y hš¿ 

 

 

01 wcwiqW(ZvwË¡K) 

 4. Kzj‡¤̂i m~Î e¨envi K‡i Zwor ej cwigvc 

Ki‡Z cvi‡e | 

4. Zworej I Kyj‡¤̂i m~Î 

 

5. Zwor †ÿÎ m„wói Kvib e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

| 

5. Zwor†¶Î  

01 wcwiqW(ZvwË¡K) 
6. Zwor ej‡iLvi w`K Zwor †ÿ‡Îi w`K‡K 

†Kgbfv‡e wb‡`©k K‡i e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e | 

6. Zworwefe  

 

7. Zwor wefe e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e | 7. w¯’i Zwo‡Zi e¨envi I wec` 

 

4.Pj Zwor 

 

 

 

 

1. w ’̄i Zwor n‡Z Pj Zwor m„wó cÖ`k©b Ki‡Z 

cvi‡e| 

1. Zwor cÖevn 

 

 

01 wcwiqW 

 

2. cwievnx, Acwievnx I Aa©cwievnx e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡e 

2. cwievnx, Acwievnx Ges Aa©cwi 

evnx 

 

01 wcwiqW 

3. IÕ‡gi m~Î e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 3. IÕ‡gi m~Î  
01 wcwiqW 

4. ‡iva Ges †iv‡ai wbf©ikxjZv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e | 

4. †iv‡ai wbf©ikxjZv  

 

 

01 wcwiqW 

 

 

1. Zwor cÖev‡ni †PŠ¤^K wµqv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e| 

1.  Zwo‡Zi ‡PŠ¤^Kwµqv 

2.  mwjb‡qW 

 

01 wcwiqW 
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Aa¨vq I 

wk‡ivbvg 

cvV¨cy¯Í‡K cÖ`Ë wkLb dj 

welqe ‘̄ 

(cvV¨ I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

e¨envwi‡Ki 

ZvwjKv  

 cÖ‡qvRbxq wcwiqW gšÍe¨ 

5.Zwo‡Z †PŠ¤^K 

wÎqv 

 

 

 

2. Zwor †PŠ¤^K Av‡ek e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

3. Avweó ZworcÖevn I Avweó Zwo”PvjK kw³ 

e¨vL¨&v Ki‡Z cvi‡e| 

3.  ZvwoZ †PŠ¤^K Av‡ek 

 

 

01 wcwiqW 

 

4. UªvÝdg©v‡ii g~jbxwZ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

5. †÷c Avc I †÷c WvDb UªvÝdg©v‡ii 

Kvh©cÖbvwj e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

4.  UªvÝdg©vi 

  

 

01 wcwiqW 

M. AvaywbK c`v_© 

weÁvb I 

B‡jKUªwb· 

 

 

6. AvaywbK c`v_© 

weÁvb I 

B‡jKUªwb· 

1. †ZRwµqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 1.  †ZRw¯ŒqZv  
01 wcwiqW 

 

2. Avjdv, weUv I Mvgv iwk¥i ˆewkó¨ Ges Gi 

e¨envi e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

2.  Avjdv KYv, weUv KYv I Mvgv 

iwk¥i ˆewkó¨3.  †ZRw¯ŒqZvi e¨envi  

 

01 wcwiqW 

3. A¨vbvjM I wWwRUvj B‡jKUªwb· Gi 

cv_©K¨ Ki‡Z cvi‡e| 

4. GbvjM I wWwRUvj B‡jKUªwb·  

5.  GbvjM I wWwRUvj ms‡K‡Zi 

myweav I Amyweav 

 

02 wcwiqW 

N.Rxeb euvPv‡Z 

c`v_© weÁvb 

 

 

7. Rxeb euvPv‡Z 

c`v_© weÁvb 

1.wPwKrmv weÁv‡b †ivM wbY©‡q e¨eüZ 

hš¿cvwZ‡Z c`v_© weÁv‡bi avibv I Z‡Z¡i 

e¨envi e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

2.AvaywbK cÖhyw³ Ges hš¿cvwZ e¨env‡ii d‡j 

m„ó ¯^v¯’¨ mgm¨v Ges cÖwZ‡iv‡ai †KŠkj e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡e| 

3.‡ivM wbY©‡q weÁvb I cÖhyw³i cÖksmv Ki‡Z 

cvi‡e| 

1. †ivM wbY©‡q e¨eüZ hš¿cvwZ 

(G·‡i, AvjUªvm‡bvMÖvwd, BwUwU, 

wmwU¯‹̈ vb, BwmwR, †iwWI‡_ivwc) 

 

 

02 wcwiqW 
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শবষয়: রসোয়ন-2                                                                                        শবষয় ভেোর্: ১৯২৬ 

অধ্যাে ও 

শিয় ানাম 

পাঠ্যপুস্তয়ে প্রদত্ত শিখন ফল শিষে িস্ত 

(পাঠ ও পায়ঠ  শিয় ানাম) 

ব্যিহাশ য়ে  তাশলো  শপশ েড মন্তব্য 

৪র্ য অধ্যাে 

 

পর্ যাে সা শি 

 

 

 

 

১. পর্ যাে সা শি  শিোয়ি  পটভূশম িি যনা ে য়ত পা য়ি। 

২. মমৌয়ল  সি যিশহিঃস্থ িশি সত্ময়   ইয়লেট্রন শিন্যায়স  সায়র্ পর্ যাে 

সা শি  প্রধান 

গ্রম্নপগুয়লা  সম্পেয শনি যে ে য়ত পা য়ি (প্র ম ৩০টি মমৌল)। 

৩. ইয়লেট্রয়ন  েক্ষপয়র্  সংখ্যা মেয়ন এেটি মমৌয়ল  পর্ যাে িনাি ে য়ত 

পা য়ি (প্রর্ম ৩০টি মমৌল)। 

৪. পর্ যাে সা শিয়ত মোন মমৌয়ল  অিস্থায়ন  সায়র্ এ  ম ৌত ও  াসােশনে 

ধয়ম য  সম্পেয 

অনুমান ে য়ত পা য়ি। 

৫. পর্ যাে সা শি  েয়েেটি গু ম্নত্বপূি য মেশি  শিয়িষ নামে য়ি  ো ি 

িলয়ত পা য়ি। 

৬. পর্ যাে সা শি  গু ম্নত্ব ব্যাখ্যা ে য়ত পা য়ি। 

৭. পর্ যাে সা শি  এেই মেশি  মমৌল বারা া িত ত মর্ৌয়ি  এেই ধ য়ন  ধম য 

হায়ত-েলয়ম 

োয়ে  মাধ্যয়ম প্রদি যন ে য়ত পা য়ি। 

৮. প ীক্ষয়ি  সমে োয়েঁ  র্ন্ত্রপাশত  সত ে ব্যিহা  ে য়ত পা য়ি। 

৯. প ীক্ষি োয়ে সতেযতা অিলম্বন ে য়ি। 

১০. পর্ যাে সা শি অনুস ি েয়  মমৌলসমূয়হ  ধম য অনুমায়ন আগ্রহ প্রদি যন 

ে য়ি। 

পর্ যাে সা শি  পটভূশম, পর্ যাে সা শি  

বিশিষ্ট্য, শিশ ন্ন পর্ যাে সূত্র, পর্ যাে 

সা শি  মূল শ শত্ত, ইয়লেট্রন শিন্যাস 

মর্য়ে পর্ যাে সা শিয়ত মমৌয়ল  অিস্থান 

শনি যে, মমৌয়ল  পর্ যােবৃত্ত ধম য,  শিশ ন্ন 

মেশিয়ত উপশস্থত মমৌলসমূয়হ  শিয়িষ 

নাম (ক্ষা  ধাতু, মৃৎক্ষা  ধাতু, মুদ্রা ধাতু, 

হযায়লায়েন, শনশিে গ্যাস, অিস্থান্ত  

মমৌল)। 

  

১।  ধাতি মর্ৌয়ি  সায়র্ 

পাশন ও লঘু এশসয়ড  

শিশিোে উৎপন্ন গ্যাস 

প ীক্ষা  মাধ্যয়ম      

সনািে ি 

 

০০ মোশ ড-১৯ 

এ  পূয়ি য 

(োনুো ী- 

২০২০ মর্য়ে 

১৭ মার্ য-২০২০ 

পর্ যন্ত) 

পাঠদান সম্পন্ন 

হয়েয়ে। 
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অধ্যাে ও 

শিয় ানাম 

পাঠ্যপুস্তয়ে প্রদত্ত শিখন ফল শিষে িস্ত 

(পাঠ ও পায়ঠ  শিয় ানাম) 

ব্যিহাশ য়ে  তাশলো  শপশ েড মন্তব্য 

৫ম অধ্যাে 

 

 াসােশনে 

িন্ধন 

 

 

 

  

 

 

 

 

১. মর্ােযতা ইয়লেট্রয়ন  ধা িা ব্যাখ্যা ে য়ত পা য়ি। 

২. শনশিে গ্যাস এ  শস্থশতিীলতা ব্যাখ্যা ে য়ত পা য়ি। 

৩. অষ্ট্ে ও দুই-এ  শনেয়ম  ধা িা ব্যাখ্যা ে য়ত পা য়ি। 

৪.  াসােশনে িন্ধন এিং তা িঠয়ন  ো ি ব্যাখ্যা ে য়ত পা য়ি। 

৫. আেন শে ায়ি এিং মেন সৃশষ্ট্ হে তা ব্যাখ্যা ে য়ত পা য়ি। 

৬. আেশনে িন্ধন িঠয়ন  প্রশিো িি যনা ে য়ত পা য়ি। 

৭. সময়র্ােী িন্ধন িঠয়ন  প্রশিো িি যনা ে য়ত পা য়ি। 

৮. আেশনে ও সময়র্ােী িন্ধয়ন  সায়র্ িলনাংে, স্ফুটনাংে, দ্রাব্যতা, 

শিদুযৎ পশ িাশহতা ব্যাখ্যা ে য়ত পা য়ি। 

৯. ধাতি িন্ধয়ন  ধা িা ব্যাখ্যা ে য়ত পা য়ি। 

১০. ধাতি িন্ধয়ন  সাহায়ে ধাতু  শিদুযৎ পশ িাশহতা ব্যাখ্যা ে য়ত পা য়ি। 

১১. আেশনে মর্ৌয়ি  পাশনয়ত দ্রাব্যতা এিং র্র্ার্র্ িতযশন মসট েয়  শিদুযৎ 

পশ িাশহতা প ীক্ষা  মাধ্যয়ম প্রদি যন ে য়ত পা য়ি। 

১২. স্থানীে ায়ি সহেপ্রাপ্য দ্রয়ব্য  ময়ধ্য আেশনে ও সময়র্ােী মর্ৌি িনাি 

ে য়ত পা য়ি। 

মর্ােযতা ইয়লেট্রন, শনশিো গ্যাস এিং 

এ  শস্থশতিীলতা,  াসােশনে িন্ধন ও 

 াসােশনে িন্ধন িঠয়ন  ো ি, 

েযাটােন ও অযানােন, আেশনে িন্ধন, 

সময়র্ােী িন্ধন, আেশনে ও সময়র্ােী 

মর্ৌয়ি  বিশিষ্ট্য, ধাতি িন্ধন। 

  

 

 

 

  

 ০০ মোশ ড-১৯ 

এ  পূয়ি য  

(োনুো ী- 

২০২০ মর্য়ে 

১৭ মার্ য-

২০২০ পর্ যন্ত) 

পাঠদান 

সম্পন্ন 

হয়েয়ে। 

 

 

 

৮ম অধ্যাে 

 

   সােন  ও         

    িশি  

 

 

 

১.  াসােশনে পশ িতযয়ন  সায়র্ িশি উৎপাদয়ন  সম্পেয ব্যাখ্যা ে য়ত 

পা য়ি। 

২. িশি উৎপাদয়ন জ্বালাশন  শিশুদ্ধতা  গু ত্ব অনুধািন, পশ য়িি সু ক্ষাে 

এগুয়লা  

ব্যিহা  সীশমত  াখয়ত ও উপযুি জ্বালাশন শনি যার্য়নসয়র্তনতা  পশ র্ে 

শদয়তপা য়ি। 

৩. শন াপত্তা  শিষেটি শিয়ির্নাে ম য়খ  াসােশনে শিশিো সংশিষ্ট্ সমস্যা 

শর্শিত েয়  তা অনুসন্ধায়ন  পশ েল্পনা,িাসত্মিােন এিং এ  োর্ যোশ তা 

মূল্যােন ে য়তপা য়ি। 

৪.  াসােশনে শিশিো সংিঠয়নএিং িশি উৎপাদয়নবতঃতিঃফূর্তয ায়ি ও 

আত্মশিশ্বায়স  সায়র্ দাশেত্বিীল শসদ্ধান্ত গ্রহয়ি সক্ষম হয়ি। 

৫. তাপহা ী ও তাপ উৎপাদী শিশিো  প ীক্ষা ে য়ত পা য়ি। 

 াসােশনে িশি,  াসােশনে িশি মর্য়ে 

তাপ,শিদুযৎ ও আয়লাে িশিয়ত 

পশ িতযন, 

 

 

 

 

 

 

 

 

০২  
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অধ্যাে ও 

শিয় ানাম 

পাঠ্যপুস্তয়ে প্রদত্ত শিখন ফল শিষে িস্ত 

(পাঠ ও পায়ঠ  শিয় ানাম) 

ব্যিহাশ য়ে  তাশলো  শপশ েড মন্তব্য 

৬. ো ি-শিো ি শিশিো  ইয়লেট্রনীে মতিাদ ব্যিহা  েয়  র্ল 

শিদুযয়ত  ধা িা ব্যাখ্যা ে য়ত পা য়ি। 

৭.  াসােশনে শিশিো  মাধ্যয়ম শিদুযৎ উৎপাদন প্রশিো ব্যাখ্যা ে য়ত 

পা য়ি। 

৮. শিদুযৎ ব্যিহা  েয়  (তশিৎ শিয়িষি) শিশিো সংিঠন ে য়ত পা য়ি। 

৯. শিশ ন্ন পদায়র্ য  তশিৎ শিয়িষয়ি উৎপাশদত পদার্ য এিং এ  িাশিশেযে 

ব্যিহা  

সম্পয়েয মতামত শদয়ত পা য়ি। 

তশিৎ  াসােশনে মোষ, শিদুযৎ পশ িাহী 

তশিৎবারা , 

 

 

 

০২ 

১০. তশিৎ  াসােশনে মোষ ও গ্যাল াশনে মোয়ষ  ময়ধ্য পার্ যেয ে য়ত 

পা য়ি। 

১১. লিি দ্রিীভূত ও  াসােশনে পশ িতযন হওো  সমে তায়প  পশ িতযন 

প ীক্ষা  সাহায়ে মদখায়ত পা য়ি 

১২. গ্যাল াশনে মোয়ষ  তশিৎবারা  িঠন ে য়ত পা য়ি 

গ্যাল াশনে মোষ, মসাশডোম মলা াইড 

দ্রিয়ি  তশিৎ শিয়িস্নষি। 

 

০১ 

 

৯ম অধ্যাে 

এশসড-ক্ষা              

সমতা  

 

 

 

 

১. অম্লত্ব, ক্ষা  ও লিয়ি  বিশিষ্ট্য ব্যাখ্যা ে য়ত পা য়ি। 

২. পশ শর্ত পশ য়িয়ি  পদার্ যগুয়লা  মধ্য মর্য়ে অম্লত্ব, ক্ষা  ও লিিয়ে 

িনাি ে য়ত 

পা য়ি। 

৩. ক্ষা ে ও ক্ষা  োতীে পদায়র্ য  পার্ যেয ে য়ত পা য়ি। 

৪. ব্যিহার্ য পদায়র্ য  ওপ  অম্লত্ব ও ক্ষায়   প্র াি িি যনা ে য়ত পা য়ি। 

৫. গৃহস্থাশল পদায়র্ য  ওপ  অম্লত্ব ও ক্ষা  োতীর্ দ্রয়ব্য  প্র ায়ি  আশর্ যে 

গুরুত্ব মূল্যােন ে য়ত পা য়ি। 

৬. এশসড সন্ত্রায়স   োিহ শদে সম্পয়েয সয়র্তনতা  পশ র্ে শদয়ি এিং 

অন্যয়দ য়ে সয়র্তন ে য়ত পা য়ি । 

৭.ব্যিহার্ য পদায়র্ য  ওপ  অম্লত্ব ও ক্ষায়   প্র াি প ীক্ষা  মাধ্যয়ম মদখায়ত 

পা য়ি। 

৮. অম্লত্ব ও ক্ষা  োতীে পদার্ য ব্যিহায়   মক্ষয়ত্র র্র্ার্র্ পূি য সতেযতামূলে 

ব্যিস্থা গ্রহি ে য়ত পা য়ি। 

এশসড, লঘু এশসয়ড  ধম য, ক্ষা ে ও ক্ষা , 

লঘু ক্ষায়   ধম য, িাঢ় এশসড,  

 

 

 

৪।  PH  শমটা  

ব্যিহা  েয়  মোন 

দ্রিি অম্লীে িা ক্ষা ীে 

তাহা শনি যে ে । (৪ 

শপশ েড) 

০২  
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অধ্যাে ও 

শিয় ানাম 

পাঠ্যপুস্তয়ে প্রদত্ত শিখন ফল শিষে িস্ত 

(পাঠ ও পায়ঠ  শিয় ানাম) 

ব্যিহাশ য়ে  তাশলো  শপশ েড মন্তব্য 

৯..PH এ  ধা িা ব্যাখ্যা ে য়ত পা য়ি। 

১০.PH পশ মায়প  গু তু ি ব্যাখ্যা ে য়ত পা য়ি। 

১১. পশ য়িয়ি   া সাম্য  ক্ষাে অম্লত্ব-ক্ষা  সমতা  গু ত্ব অনুধািন ে য়ত 

পা য়ি। 

১২.PH পশ মায়প  মাধ্যয়ম গৃয়হ /ল্যায়ি /লিিাি পাশন  প্রকৃশত শনি যে 

ে য়ত পা য়ি। 

১৩. মর্ৌিসমূয়হ  দ্রিয়ি  PH মান শনি যে েয়  িা শলটমাস িা ইউশন াস যাল 

ইশিয়েট  ব্যিহা  েয়  মর্ৌয়ি  প্রকৃশত তুলনা (এশসড, ক্ষা ) ে য়ত পা য়ি 

PH -এ  ধা িা, PH -এ  গু ম্নত্ব,  

 

 

 

০১ 

১৪. এশসড বৃশষ্ট্  ো ি, ক্ষশতে  শদেসমূহ এিং তা মর্য়ে  ক্ষা  উপাে 

ব্যাখ্যা ে য়ত 

পা য়ি। 

এশসড বৃশষ্ট্,  ০১ 

১৫. পাশন দূষয়ি  ো ি ও পশ য়িাধয়ন  উপােসমূহ িি যনা ে য়ত পা য়ি। 

১৬. আয়স যশনেযুি পাশন পায়ন  ক্ষশতে  শদে উয়লেখ ে য়ত পা য়ি। 

১৭. দূষিমুি পাশন ব্যিহায়  আগ্রহ প্রদি যন ে য়ি। 

পাশন  দূষি, পাশন  শিশুদ্ধে ি। ০১ 

১০ম অধ্যাে 

খশনে সম্পদ 

ধাতু-অধাতু 

১. খশনে সম্পয়দ  ধা িা িি যনা ে য়ত পা য়ি। 

২. খশনে ও আেশ য়ে  ময়ধ্য তুলনা ে য়ত পা য়ি। 

খশনে ও আেশ ে,  

 

৫।  তশিৎ শিয়িস্নষি 

প্রশিোে েপা  

শিশুদ্ধে ি।(৪শপশ েড) 

০১  

৩. ধাতুসমূহ শনষ্কািয়ন  উপযুি উপাে শনধ যা ি ে য়ত পা য়ি। 

৪. ধাতুসংে  বতশ   ো ি ব্যাখ্যা ে য়ত পা য়ি। 

ধাতু  শনস্কািন(েপা  ও শেংে এিং 

তায়দ  ধাতুসংে ),  

০১ 

৫. সালফায়   উৎস এিং এয়দ  েশতপে প্রয়োেনীে মর্ৌি প্রস্ত্ত্তয়ত  

শিশিো,  াসােশনে ধয়ম য  িি যনা এিং গৃয়হ, শিয়ল্প ও কৃশষ মক্ষয়ত্র তা 

ব্যিহায়   গুরুত্ব শিয়িষি ে য়ত পা য়ি। 

৬. খশনে দ্রয়ব্য  সসীমতা, র্র্ার্র্ ব্যিহা  ও পুনিঃব্যিহায়   গু ত্ব 

শিয়িষি ে য়ত পা য়ি। 

৭. খশনে দ্রয়ব্য  ব্যিহায়  সতেযতা এিং সং ক্ষয়ি আগ্রহ প্রদি যন ে য়ি। 

 

খশনে অধাতু (সালশফউশ ে এশসয়ড  

প্রস্ত্ত্তশত ও ধম য)। 

০২ 
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অধ্যাে ও 

শিয় ানাম 

পাঠ্যপুস্তয়ে প্রদত্ত শিখন ফল শিষে িস্ত 

(পাঠ ও পায়ঠ  শিয় ানাম) 

ব্যিহাশ য়ে  তাশলো  শপশ েড মন্তব্য 

১১ি অধ্যাে 

খাশনে 

সম্পদ-

েীিাশ্ম  

 

 

১. েীিাশ্ম জ্বালাশন  ধা িা ব্যাখ্যা ে য়ত পা য়ি। 

২. মপয়ট্রাশলোময়ে বেি মর্ৌয়ি  শমেি শহয়সয়ি ব্যাখ্যা ে য়ত পা য়ি। 

৩. মপয়ট্রাশলোয়ম  ব্যিহা  ব্যাখ্যা ে য়ত পা য়ি। 

৪. প্রাকৃশতে গ্যাস, মপয়ট্রাশলোম এিং েেলা ব্যিহায়   সুশিধা-অসুশিধা ও 

ব্যিহায়   মেৌিল ব্যাখ্যা ে য়ত পা য়ি। 

৫. . েীিাশ্ম জ্বালাশন  সত ে ব্যিহা  সম্পয়েয সয়র্তনতা প্রদি যন ে য়ি। 

েীিাশ্ম জ্বালানী, মপয়ট্রাশলোয়ম  

উপাদানসমূহ, 

  

 ০১  

৬. হাইয়রাোি যয়ন  ধা িা ও মেশিশি াি ব্যাখ্যা ে য়ত পা য়ি। 

৭. সম্পৃি ও অসম্পিৃ হাইয়রাোি যন প্রস্ত্ত্তশত  শিশিো ও ধম য ব্যাখ্যা এিং 

এয়দ  ময়ধ্য পার্ যেয ে য়ত পা য়ি। 

৮.  পশ য়িয়ি  ওপ  প্লাশিে দ্রব্য র্র্ার্র্ ব্যিহা  না ে া  কুফল উয়লেখ 

ে য়ত 

পা য়ি। 

 হাইয়রাোি যয়ন   মেশিশি াি 

   

০১ 

৯. প ীক্ষা  মাধ্যয়ম বেি ও অজেি মর্ৌয়ি  ময়ধ্য পার্ যেয েয়  মদখায়ত 

পা য়ি। 

বেি ও অজেি মর্ৌয়ি  পার্ যেয। ০১ 
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      শবষয়: েশম্পউটোর এযোশিকেশন-২                                                                 শবষয় ভেোর্: ১৯২৭ 

অধ্যাে ও শিয় ানাম পাঠ্যপুস্তয়ে প্রদত্ত শিখনফল 
শিষে িস্তু 

(পাঠ ও পায়ঠ  শিয় ানাম) 
েয়ি  তাশলো শপশ েড মন্তব্য 

১ম অধ্যাে, 

ইনসাট য ট্যায়ি  

ব্যিহা  

১.১ ইনসাট য ট্যায়ি  েমািগুয়লা মি  ে য়ত 

পা য়ি। 

১.২ Shapes ব্যিহা  েয়  মলার্াট য বতশ  

ে য়ত পা য়ি। 

১.৩ Word Art  ব্যিহা  েয়  মটক্সট 

শডোইন ে য়ত পা য়ি। 

১.৪ ইনসাট য ট্যাি হয়ত ডকুয়ময়ে 

Picture, Chart,  

     object,Clip Art, Text Box 

ইনসাট য ে য়ত পা য়ি। 

১.৫ ডকুয়ময়ে Header / 

Footerএিং Page    

     Number Set মসট ে য়ত পা য়ি।

   

১.৬ Symbol েমায়ি  মাধ্যয়ম 

ডকুয়ময়ে অক্ষ / Symbol  

      ইনসাট য ে য়ত পা য়ি।  

১.৭  ডকুয়ময়ে Table ইনসাট য ে য়ত 

পা য়ি।   

 

ইনসাট য ট্যায়ি  েমািগুয়লা মি  ে ি 

Shapes ব্যিহা  েয়  মলার্াট য বতশ  

ে া 

Word Art ব্যিহা  েয়  মটক্সট 

শডোইন ে া 

ইনসাট য ট্যাি হয়ত ডকুয়ময়ে Picture, 

Chart,  

Object,Clip Art, Text Box 

ইনসাট য ে ি 

ডকুয়ময়ে Header / Footer এিং 

Page Number  

Set মসট ে ি   

Symbol েমায়ি  মাধ্যয়ম ডকুয়ময়ে 

অক্ষ / Symbol  

 ইনসাট য ে ি  

ডকুয়ময়ে Table ইনসাট য ে ি 

  

 

ইনসাট য ট্যায়ি  ব্যিহা  েয়  

এেটি পূি যাঙ্গ ডকুয়মে বত ী 

ে া 

 

১ম, ২ে ও ৩ে 

অধ্যাে মোশ ট- 

১৯ শুরু  আয়ি 

পত ত হয়েয়ে 

২ে অধ্যাে, 

মটশিল, ফ য়মটিং 

এিং িাশিশতে 

অপায় িন 

২.১ এোশধে মপইে সম্বশলত মটশিল বতশ  

েয়  উহায়ত মহশডং      

      সংয়র্ােন ে য়ত পা য়ি।  

২.২ মটশিল ফ ম্যাট ে য়ত পা য়ি। 

  

২.৩ মটশিল র এ  লাইন ইয় োয়   ব্যিহা  

িি যনা ে য়ত পা য়ি। 

এোশধে মপইে সম্বশলত মটশিল বতশ  েয়  

উহায়ত মহশডং      

সংয়র্ােন ে ি  

মটশিল ফ ম্যাট ে া   

মটশিল র এ  লাইন ইয় োয়   ব্যিহা  

িি যনা ে া 

মটশিল মলখা  অিস্থান শনধ যা ি ে ি 

  

মটশিল, ফ য়মটিং এিং 

িাশিশতে অপায় িন সম্পন্ন 

ে া  মাধ্যয়ম এেটি ডকুয়মে 

বত ী ে া 
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২.৪ মটশিল মলখা  অিস্থান শনধ যা ি ে য়ত 

পা য়ি।   

২.৫ মটশিয়ল  লাইন িাইল ে য়ত পা য়ি।

   

২.৬ মটশিয়ল মলখা  শদে পশ িতযন ে য়ত 

পা য়ি।   

২.৭ মটশিয়ল  উপাত্ত সট য ে য়ত পা য়ি। 

  

২.৮ মটশিয়ল ম্যার্ ফাংিন প্রয়োি ে য়ত 

পা য়ি। 

মটশিয়ল  লাইন িাইল ে ি   

মটশিয়ল মলখা  শদে পশ িতযন ে ি 

  

মটিয়ল  উপাত্ত সট য ে ি   

মটশিয়ল ম্যার্ ফাংিন প্রয়োি ে ি 

৩ে অধ্যাে 

মপইে মল-আউট 

৩.১ মপে মসটআপ ে য়ত পা য়ি 

৩.২  োিয়ে  পশ মাপ ে য়ত পা য়ি 

৩.৩ ররশেং অড যা  পশ িতযন ে য়ত পা য়ি 

৩.৪ ব্যােগ্রাউি (Background 

পশ িতযন ে য়ত পা য়ি 

৩.৫ ওোটা  মােয ে য়ত পা য়ি। 

মপে মসটআপ ে ি 

োিয়ে  পশ মাপ ে ি 

ররশেং অড যা  পশ িতযন ে ি 

ব্যােগ্রাউি (Background পশ িতযন 

ে ি 

ওোটা  মােয ে ি 

মপইে মল-আউট ত ে েয়  

এেটি ডকুয়মনট বত ী ে া 
 

র্তুর্˝ অধ্যাে 

মাশিপল েলাম 

বতশ  ে া  

৪.১ েলাম শিন্যায়স শিয় ানাম েলাম যুি 

ে য়ত পা য়ি 

৪.২ েলাম মর্য়ে েলায়ম স্থানান্ত  ে য়ত 

পা য়ি 

 

েলাম বত ী ে ি 

ডকুয়ময়ে  শেছু অংি েলাম ে া 

সম্পি য ফাইল েলাম বত ী ে া 

েলাম মেে ে া   

েলাম মর্য়ে েলায়ম োস য  স্থানান্ত  ে ি

  

এমএস ওোয়ড য মাশিপল েলাম 

বত ী ে ি 
০২ 

পূন াে শুরু 

অষ্ট্ম অধ্যাে, 

ইকুয়েিন এশডটয়   

ব্যিহা   

৮.১ িাশনশতে ইকুয়েিন বত ী ে য়ত পা য়ি 
ইকুয়েিন মত ী ে া 

 

এমএসওোয়ড ইকুয়েিন এশডট  

ব্যিহা  েয়  ডকুয়মে বত ী 

ে া 

০২ 

 

নিম অধ্যাে, 

Bio-Data বতশ  

ে া 

৯.১ Tab, Text Format, Table, 

Text Box, বুয়লট ও নাম্বাশ ং ব্যিহা  

ে য়ত পা য়ি  

িায়োডাটাে ট্যাি ব্যিহা  ে া 

িায়োডাটাে মটক্স ফ য়মট ব্যিহা  ে া 

িায়োডাটাে মটশিল ব্যিহা  ে া 

িায়োডাটাে মটক্সট িক্স ব্যিহা  ে া 

িায়োডাটাে বুয়লট ব্যিহা  ে া 

এমএসওোয়ড  ডকুয়ময়ে Tab, 

Text,Format, Table, 

Text Box, বুয়লট ও 

নাম্বাশ ং ব্যিহা  েয়  এেটি 

প‚ন যাঙ্গ  

Bio-Data বতশ   ে ি। 

০২ 

 



23 
 

বারাদি অধ্যাে,  

ইো য়নট ও         

ই-মমইয়ল  ব্যিহা ।  

 

 

১২.১ ময়ডম ইন্সটল ে য়ত পা য়ি। 

১২.২ েডব্যাি েনশফিায় িন ে য়ত পা য়ি।

  

১২.৩ ইো য়নট এ  েন্য ব্যিহৃত শিশ ন্ন 

হাড যওেযা  টুলস  

        এিং সফট ওেযা  সম্পয়েয ধা িা 

লা ে য়ি। 

১২.৪ ই-মমইল এোউে  বতশ  ে য়ত 

পা য়ি।  

১২.৫  Cc ও Bcc সম্পয়েয ধা না লা  

ে য়ি।  

১২.৬ মমইল মর্ে ও Send ে য়ত পা য়ি।

  

১২.৭ ইো য়নট োউে ে য়ত পা য়ি। 

 ইো য়নট ও ই-মমইল ব্যিহায়   দক্ষতা 

অেযন  

 ইো য়নট ইনিল ে া 

 েডব্যাি েনশফি  ে া 

 ইো য়নট ব্যিহায়   েন্য প্রয়োেনীে 

 হাড যওো  টুলস ও সফটওেযায়   তাশলো 

বতশ  ে া 

 ই-মমইল এোউে খুলা Cc ও Bcc 

ব্যাখ্য ে া 

 ই-মমইল মর্ে ও মস  ে া 

 ইো য়নট োউে ে া 

 

 

ইো য়নট ও ই-মমইল ব্যিহা  

ে া 
০২ 

 

র্তুদি অধ্যাে,  

এমএস পাওো  

পয়েে  

 

১৪.১ মাইয়িাসফট পাওো  পয়েে উইয়িা   

শিশ ন্ন   

       উপাদন ও ব্যিহা  ব্যি ে য়ত পা য়ি। 

১৪.২ মাইয়িাসফট পাওো  পয়েে 

মপ্রয়েয়েিয়ন এেটি    

        ফাইল ওয়পন, মস  ও স্লাইড প্রদি যন 

ে য়ত পা য়ি 

১৪.৩ মলখা  ং ে া ও মোট িা িি ে য়ত 

পা য়ি 

১৪.৪  েশি ইনসাট য েয়  উহা  টাইয়টল ও 

েযাপিন শদয়ত  

        পা য়ি 

১৪.৫ পেয়ে  আো  ও সাইয়ে  মিপ রশেং 

ে য়ত পা য়ি 

১৪.৬ স্লাইয়ড এশনয়মিন প্রয়োি ে য়ত 

পা য়ি। 

পাওো  পয়েে উইয়িা পশ শর্শত 

পাওো  পয়েে এেটি ফাইল ওয়পন, মস  

ও স্লাইড প্রদি যন ে া পাওো  পয়েে মলখা 

 ং ে া ও মোট িা িি ে া 

েশি ইনসাট য েয়  উহা  টাইয়টল ও 

েযাপিন মদওো 

পেয়ে  আো  ও সাইয়ে  মিপ রশেং 

ে া 

স্লাইয়ড এশনয়মিন প্রয়োি ে া। 

পাওো  পয়েে ব্যিহা  েয়  

স্লাইড বত ী েয়  প্রদি যন ে া। 
০৪ 
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মষািি অধ্যাে 

এমএম এয়ক্সল 

(মেডিীট) 

১৬.১ এমএম এয়ক্সল (মেডিীট)  এ  উপ  

দক্ষতা অেযন  

        ে য়ত পা য়ি 

১৬.২ এমএম এয়ক্সল ওয়পন ে য়ত পা য়ি 

১৬.৩ মসল, ম া, ও েলাম ব্যাখা ে য়ত 

পা য়ি 

১৬.৪ ওোেযিীট ও ওোেয বুে ব্যিহা  

ে য়ত পা য়ি। 

১৬.৫  ওোেযিীয়ট ডাটা এশি ে য়ত পা য়ি। 

১৬.৬ ম া ও েলাম ইনসাট য / শডশলট ে য়ত 

পা য়ি 

১৬.৭  মসল ইনসাট য / শডশলট ও ফ য়মট 

ে য়ত পা য়ি 

১৬.৮ অয়টা ফ য়মট, েশিিনাল ফ য়মট 

ে য়ত পা য়ি 

 এমএম এয়ক্সল (মেডিীট)  এ  উপ  

দক্ষতা অেযন ে া 

 এমএম এয়ক্সল ওয়পন ে া 

 ম া, ও েলাম ব্যাখা ে া 

 ওোেযিীট ও ওোেয বুে ব্যিহা  ে া 

 ওোেযিীয়ট ডাটা এশি ে া 

 ম া ও েলাম ইনসাট য / শডশলট ে া 

 মসল ইনসাট য / শডশলট ও ফ য়মট ে া 

 অয়টা ফ য়মট, েশিিনাল ফ য়মট ে া 

এমএম এয়ক্সল (মেডিীট)  

ব্যিহা  েয়  ডকুয়মে বত ী 

ে ি 

০২ 

 

অধ্যাে সপ্তদি 

ওেযােিীয়ট 

িাশনশতে ফাংিন 

প্রয়োি 

১৭.১ িাশনশতে েযালকুয়লিন ে য়ত পা য়ি 

১৭.২ Sum ফাংিন ব্যিহা  েয়  ১০টি 

মসল এ  নাম্বা    

       মর্াি ে য়ত  পা য়ি 

১৭.৩ ফমু যলা েশপ ে য়ত পা য়ি 

১৭.৪ ওেযােিীয়ট র্াট ইনসাট েয়  মলয় ল 

ে য়ত পা য়ি 

১৭.৫ শিশ ন্ন ধ য়ন  ট্যাি ও এ  ব্যিহা  

ে য়ত পা য়ি 

িাশনশতে েযালকুয়লিন ে া 

Sum ফাংিন ব্যিহা  েয়  ১০টি মসল 

এ  নাম্বা  মর্াি ে া 

ফমু যলা েশপ ে া 

ওেযােিীয়ট র্াট ইনসাট েয়  মলয় ল ে া 

শিশ ন্ন ধ য়ন  ট্যাি ও এ  ব্যিহা  ে া 

ওোেযিীয়ট শিশ ন্ন িাশনশতে 

সূয়ত্র  প্রয়োি।  
০৪ 
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শবষয় : আত্মেে ডসাংস্থোন ও ব্যবসোয় উকযোগ                                                 শবষয় ভেোর্ : ১৯২৮ 

Aa¨vq I wk‡ivbvg 

welqe¯‘ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

wcwiqW msL¨v 

gšÍe¨ 

cÖ_g Aa¨vq 

 

K¨vwiqvi MvB‡WÝ m¤ú‡K© cÖv_wgK aviYv 

1.1  †fv‡Kkb / e„wË / †ckv welqK †gŠwjK aviYv 

0 

 

gvP©, 2020 ch©šÍ 

cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q| 

1.2 K¨vwiqvi wkÿvi cÖ‡qvRbxqZv 

1.5 ¯^‡cœi †ckv wba©vi‡Y mgm¨v wPwýZKiY I mgvav‡bi Dcvq wba©viY 

1.6 wb‡Ri †gŠwjK cwiPq I Rxebe„ËvšÍ cÖ¯ÍZKiY 

wØZxq Aa¨vq 

 

RxweKv I Kg©RMr  m¤ú‡K© cÖv_wgK aviYv 

2.1 Ô‡ckvÕ I ÔRxweKvÕ Dbœq‡bi avivevwnKZvi weeiY 

1 

 

2.2 evsjv‡`‡k †ckvi †kÖwYweb¨vm 

2.4 m„Rbkxj I KvwiMwi `ÿZvwbf©i †ckv 1 

2.7 KvwiMwi I e„wËg~jK wkÿv-cÖwkÿ‡YiTechnical and Vocational 

Education and Training(TVET) gva¨‡g Kg©ms¯’v‡bi aviYv 

1 

Z…Zxq Aa¨vq 

 

AvZ¥Kg©ms¯’vb 

3.1 Kg©ms¯’vb aviYv I AvZ¥Kg©ms¯’vb 

2 

 

3.2 e¨emvq D‡`¨vM I D‡`¨v³vi msÁv 

3.3 e¨emvq D‡`¨v³vi ˆewkó¨ I †kÖwYweb¨vm 

3.4 ÿz`ª e¨emvi msÁv I cwiwa 1 

3.5 evsjv‡`‡k AvZ¥Kg©ms¯’vb I e¨emvq D‡`¨v‡Mi ¸iæZ¡ 1 

3.6 GKRb D‡`¨v³vi e¨emvq mvdj¨ jvf Ges e¨_©Zvi KviYmg~n 1 
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Aa¨vq I wk‡ivbvg 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

wcwiqW msL¨v 

gšÍe¨ 

PZz_© Aa¨vq 

 

†cÖlYv I †ckv wbe©vPb 

4.1 †cÖlYvÕi aviYv I msÁv 

2 

 
4.2 †cÖlYv Pµ, K…wZZ¡vR©b †cÖlYv ZË¡ I SWOTwe‡kølY 

4.5 mwVK †ckv wbe©vP‡b cÖ‡qvRbxq Z_¨mg~‡ni e¨envi 1 

cÂg Aa¨vq 

 

e¨emv ïiæ Kivi c×wZ 

5.1 e¨emvi aiYmg~n 1 

 

5.3 e¨emv wkí cÖwZôvb ’̄vc‡b we‡eP¨ welqmg~n 1 

5.4 e¨emv ¯’vc‡b mn‡hvwMZvi †ÿÎmg~n  

1 

5.5 Avw_©K mnvqZv MÖn‡Yi Drmmg~n 

5.6 e¨emvq mnvqZv `vbKvix cÖwZôvb I Zv‡`i Kvh©vewj 

miKvwi mnvqZv : 

 wewmK 

 weGmwe 

 weGmAviGm 

 AvBwmwe 

 evwYwR¨K e¨vsK 

 weUvK 

 wUwmwe 

 weGmwUAvB 

‡emiKvwi : 

 eÜzevÜe I AvZ¥xq¯^R‡bi KvQ †_‡K FY 

 ‡emiKvwi mvnvh¨ ms¯’v 

 

2 

 



27 
 

Aa¨vq I wk‡ivbvg 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

wcwiqW msL¨v 

gšÍe¨ 

lô Aa¨vq 

 

e¨emvq e¨e¯’vcbv 

6.1 e¨e¯’vcbvi aviYv, msÁv I Kvh©vewj 1 

 

6.3 Kg©x e¨e ’̄vcbv 1 

 

Aóg Aa¨vq 

 

mdj D‡`¨v³vi NUbv 

we‡kølY I cwi`k©b 

 GKRb mdj D‡`¨v³vi NUbv we‡kølY  

 cwi`k©‡bi msÁv 

 cwi`k©‡bi mvaviY I mywbw`©ó D‡Ïk¨vewj 

 e¨emvq ev wkí cÖwZôvb cwi`k©‡bi Kvh©vewj 

2 
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শবষয়ঃ  শোশররীে শশক্ষো স্বোস্থয শবজ্ঞোন -২                                                               শবষয় ভেোর্ঃ ১৯২৯ 

অধ্যোয় ও শশকরোনোে পোঠ্যপুস্তে /পোঠ্যসুশিকত  প্রদত্ত শশখন ফল শবষয় বস্তু 

(পোঠ ও পোকঠর 

শশকরোনোে) 

ব্যবেোশরকের তোশলেো 

প্রকয়োজনীয় 

শপশরয়র্ 

সাংখ্যো 

েন্তব্য 

অধ্যোয়-1 

স্বোস্থয শবজ্ঞোন ও স্বোস্থয 

ভসবো 

 

 

 

 স্বোস্থয শবজ্ঞোন ও এর গুরুত্ব সম্পকেড বলকত 

পোরকব। 

   স্বোস্থয শবজ্ঞোন ও এর গুরুত্ব।  

েোি ড 

২০২০ 

পর্ ডন্ত  

পোঠদোন 

সম্পন্ন  

েকয়কে 

 ব্যশক্তগত স্বোস্থয রক্ষোর ধোরিো ও এর ভেৌশল  

সম্পকেড বলকত পোরকব। 

   ব্যশক্তগত স্বোস্থয রক্ষোর ধোরিো ও এর ভেৌশল। 

 শশক্ষোর্ীকদর েধ্যোি েোলীন টিশফন প্রদোন  

সম্পকেড বলকত পোরকব। 

   শশক্ষোর্ীকদর েধ্যোি েোলীন টিশফন প্রদোন। 

 

 সোধোরি স্বোস্থয সেস্যো ও তোর প্রশতেোর 

সম্পকেড বলকত পোরকব। 

   সোধোরি স্বোস্থয সেস্যো ও তোর প্রশতেোর। 

 শশক্ষোর্ীকদর স্বোস্থযকসবো ও স্বোস্থযেোর্ ড সম্পকেড 

বলকত পোরকব। 

   শশক্ষোর্ীকদর স্বোস্থযকসবো ও স্বোস্থযেোর্ ড। 

অধ্যোয়-২ 

েোদেোসশক্ত ও এইর্স 

 েোদেোশশক্ত, তোেোে ও েোদেদ্র্ব্য এবাং 

তোেোে ও েোদেদ্র্ব্য ভসবকনর কুফল সম্পকেড 

বলকত পোরকব। 

 

  েোদেোশশক্ত, তোেোে ও েোদেদ্র্ব্য এবাং তোেোে ও 

েোদেদ্র্ব্য ভসবকনর কুফল। 
১  

 ধুেপোন ও েোদেদ্র্ব্য ভসবন ভর্কে শবরত 

র্োেোর উপোয় এবাং এ সম্পকেড অন্যকদর 

ভূশেেো সম্পকেড বলকত পোরকব। 

  ধুেপোন ও েোদেদ্র্ব্য ভসবন ভর্কে শবরত র্োেোর 

উপোয় এবাং এ সম্পকেড অন্যকদর ভূশেেো। ১  

 েোদেোশশক্তর শবরুকদ্ধ জনেত গঠন েরকত 

পোরকব। 

  েোদেোশশক্তর শবরুকদ্ধ জনেত গঠন  
১  

 বোাংলোকদকশ এইিআইশ  ও এইর্স এর ঝুঁশে 

এবাং ঝুঁশেমুক্ত র্োেোর উপোয়সম্পকেড বলকত 

পোরকব। 

  বোাংলোকদকশ এইিআইশ  ও এইর্স এর ঝুঁশে এবাং 

ঝুঁশেমুক্ত র্োেোর উপোয় । ১  
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অধ্যোয় ও শশকরোনোে পোঠ্যপুস্তে /পোঠ্যসুশিকত  প্রদত্ত শশখন ফল শবষয় বস্তু 

(পোঠ ও পোকঠর 

শশকরোনোে) 

ব্যবেোশরকের তোশলেো 

প্রকয়োজনীয় 

শপশরয়র্ 

সাংখ্যো 

েন্তব্য 

অধ্যোয়-৩  

বয়ঃসশিেোল ও প্রজনন 

স্বোস্থয 

 বয়ঃসশিেোল ও বয়ঃসশিেোকলর পশরবতডন 

সম্পকেড বলকত পোরকব। 

  বয়ঃসশিেোল ও বয়ঃসশিেোকলর পশরবতডন। 
১  

 বয়ঃসশিেোকলর েোনশসে িোপ ও পশরবতডকনর 

সোকর্ খোপ খোওয়োকনো সম্পকেড বলকত পোরকব। 

  বয়ঃসশিেোকলর েোনশসে িোপ ও পশরবতডকনর 

সোকর্ খোপ খোওয়োকনো। 
১  

 বয়ঃসশিেোকল পুশষ্টর প্রকয়োজনীয়তো বি ডনো 

েরকত পোরকব। 

 প্রজনন স্বোস্থয ও তো সুরক্ষোর উপোয় সম্পকেড 

বলকত পোরকব। 

  বয়ঃসশিেোকল পুশষ্টর প্রকয়োজনীয়তো। 

 প্রজনন স্বোস্থয ও তো সুরক্ষোর উপোয়। 
১  

অধ্যোয়-৫  

ভখলোধুলোর দূঘট ডনো 

 প্রোর্শেে প্রশতশবধোকনর গুরুত্ব, পদ্ধশত সম্পকেড 

বলকত পোরকব। 

  প্রোর্শেে প্রশতশবধোকনর গুরুত্ব, পদ্ধশত। 
১  

 সশিচ্যযশত, েিেোকনো ও েোে  োিো এবাং 

শলগোকেন্ট শিঁকে র্োওয়ো শিশিত েরকত 

পোরকব। 

  সশিচ্যযশত, েিেোকনো ও েোে  োিো এবাং শলগোকেন্ট 

শিঁকে র্োওয়ো। 

১  

 ক্ষত, ক্ষকতর প্রেোরক দ ও প্রশতেোর সম্পকেড 

বলকত পোরকব। 

  ক্ষত, ক্ষকতর প্রেোরক দ ও প্রশতেোর। 

 নোে শদকয় রক্ত পেো, পোশনকত ডুকব র্োওয়ো, 

উদ্ধোর পদ্ধশত ও কৃশত্রে শ্বোস-প্রশ্বোস প্রদোকনর 

জন্য প্রকয়োজনীয় পদকক্ষপ গ্রেন েরকত 

পোরকব। 

  নোে শদকয় রক্ত পেো, পোশনকত ডুকব র্োওয়ো, উদ্ধোর 

পদ্ধশত ও কৃশত্রে শ্বোস-প্রশ্বোস প্রদোন। 
১  
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শবষয়:  ইসলোে ধে ড ও বনশতে শশক্ষো-২                                                                    শবষয় ভেোর্: ১২২১ 

Aa¨vq I 

wk‡ivbvg 

cvV¨cy¯Í‡K cÖ`Ë wkLbdj welqe Í̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

wcwiqW 

msL¨v 

gšÍe¨ 

cÖ_gAa¨vq 

AvKvB` I 

ˆbwZKRxeb 

1.1 wimvjvZ I beyq‡ZiaviYvjvfKi‡e| 1.1 wimvjvZ:  cwiPq, 

wimvjv‡Zwek¦v‡mi ¸iæZ¡| 

 

0 

 

2020 

ch©šÍK¬vkMÖnb 

Kiv n‡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q‡Q| 

 

 

gvP© /2020 

ch©šÍ cvV`vb 

m¤úb n‡q‡Q 

 

 

 1.2 bex-ivmyjM‡Yi †cÖi‡YiD‡Ïk¨ ej‡Zcvi‡e; 1.2 bwe-ivmyj †cÖi‡YiD‡Ïk¨| 

 

1.3 bex- ivmyjM‡Yi ¸Yvejxej‡Zcvi‡e| 
1.3 bwe-ivmyjM‡Yi ¸Yvewj| 

1.4 bex‡`i AvMg‡biaviv I me©‡kl bexm¤ú‡K©© 

ej‡Zcvi‡e| 

1.4 beyq‡Ziaviv, me©‡kÖô^ bex| 

1.5 LZ‡gbeyq‡Zi Dci wek¦vm ¯’vc‡bi ¸iæZ¡, LZ‡gbeyq‡Zi 

aviYv, me©‡kÖô bex wn‡m‡egynv¤§` (mv:) Gi Dci wek¦vm 

¯’vc‡bi ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvi‡e 

1.5 LZ‡gbeyq‡Zi A_© I G‡Z 

wek¦v‡mi ¸iæZ¡ 

1.6 AvwLiv‡Zi cwiPq ej‡Z cvi‡e| 1.6 AvwLivZ: cwiPq| 

1.7 AvwLiv‡Z wek¦v‡mi ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 1.7 AvwLiv‡Z wek¦v‡mi ¸iæZ¡| 

1.8 AvwLiv‡Zi Rxe‡bi ¯Íimg~n- g„Z ÿ, Kei, wKqvgZ, 

nvki, wePvi, wghvb, cyjwmivZ, kvdvqvZ, RvbœvZ I 

Rvnvbœvg m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvi‡e; 

1.8 AvwLiv‡Zi Rxe‡bi K‡qKwU 

¯Íi| 

1.9 ˆbwZK Rxeb MV‡b AvwLiv‡Z wek¦v‡mi Zvrch© we‡kølY 

Ki‡Z cvi‡e| 

1.9 mrKg©kxj I ˆbwZK Rxeb MV‡b 

AvwLiv‡Z wek¦v‡mi f~wgKv| 



31 
 

Aa¨vq I 

wk‡ivbvg 

cvV¨cy¯Í‡K cÖ`Ë wkLbdj welqe Í̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

wcwiqW 

msL¨v 

gšÍe¨ 

wØZxqAa¨vq 

kwiq‡ZiDrm 

2.1 m~ivÔAvZ&ZxbÓ I m~iv ÒAvj-gvDbÓ-Gi cUf~wgmn wkÿv 

eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

2.1  cweÎ KziAv‡bi m~iv 

ÔAvZ&ZxbÓIm~ivÒAvj-gvDbÓ-Gi 

cwiPq,kv‡bbyhyj Abyev`| 

2    

2.2 m~iv `yBwUi wkÿv wbR Rxe‡b cÖ‡qv‡M DØy×  n‡e; 2.2 D³myiv `ywUie¨vL¨v I wkÿv|  
 

2.3  wbe©vwPZ nv`xm¸‡jvi Av‡jv‡K gvbweK I 

ˆbwZKg~j¨‡eva m¤úbœ Rxeb MV‡b AbycÖvwYZ n‡e; 

2.3  kixq‡Zi wØZxq Drm mybœvn: 

gnvbwe (mvt) Gi wZbwU nv`xm, 

nv`xm bs-6 , 7 I 8| 
 

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

diR, IqvwRe, mybœZ, gy¯Ívnve, nvjvj, nvivg,gvbe Rxe‡b 

nvjvj I nvivg m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡e| 

2.4  kwiq‡Zi AvnKvgmsµvšÍ 

cwifvlv: diR, IqvwRe, mybœZ, 

gy¯Ívnve, nvjvj, nvivg,gvbe Rxe‡b 

nvjvj I nviv‡gi cÖfve|  

Z…ZxqAa¨vq 

Bev`Z 

3.1 Bjg-Gi aviYv, cÖKvi‡f` I ¸iæZ¡     eY©bv Ki‡Z 

cvi‡e; 

3.1  Bjg (Ávb): Bmjv‡g Bj‡gi 

¸iæZ¡, Bj‡gi cÖKvi‡f`| 

2  

 

3.2 wRnv‡`i aviYv, cÖKvi‡f` I ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvi‡e; 3.2  wRnv`: cwiPq, cÖKvi‡f` I 

¸iæZ¡| 

 

3.3 wRnv` I mš¿vmev‡`i gv‡S cv_©K¨ Ki‡Z cvi‡e I Gi 

Kzdj eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

3.3  wRnv` I mš¿vmev`| 
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Aa¨vq I 

wk‡ivbvg 

cvV¨cy¯Í‡K cÖ`Ë wkLbdj welqe Í̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

wcwiqW 

msL¨v 

gšÍe¨ 

PZz_© Aa¨vq 

AvLjvK 

4.1  mr Kv‡Ri Av‡`k I Amr Kv‡Ri wb‡l‡ai ¸iæZ¡ e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡e; 
 

4,1  mr Kv‡Ri Av‡`k I Amr 

Kv‡Ri wb‡la: ¸iæZ¡ I cª‡qvRbxqZv, 

Avgiwej gviæd I bvwnAvwbjgyb Kvi 

Z¨v‡Mi cwibwZ|  

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2   AvLjv‡Khvwggvn Gi cwiPq I Kzdj eY©bv Ki‡Z 

cvi‡e; 

4.2  AvLjv‡Khvwggvn: cwiPq, Kzdj 

I AcKvwiZv|  

4.3  MxeZ I ciwb›`vi aviYv I Gi Kzdj eY©bv Ki‡Z 

cvi‡e; 

4.3   MxeZ: cwiPq, Mxe‡Zim¦i~c, 

Kzdj I cwiYvg| 

4.4  my` I Ny‡li Kzdj e¨vL¨v Ki‡Z I Bmjv‡gi weavb 

ej‡Z cvi‡e| 

4.4  my` I Nyl: cwiPq, Kzdj I 

cwibwZ, Bmjv‡gi Av‡jv‡K my` 

Ny‡li weavb| 

cÂgAa¨vq 

Av`k© 

RxebPwiZ 

5.1  gymwjg gbxlxM‡Yi Pwi‡Î cÖùzwUZ ¸Yvejx:  mgvR‡mev, 

mvg¨, MYZvw ¿̄K †PZbv, åvZ…Z¡‡eva, mngwg©Zv, †mŠnv`©¨, 

wek¦¯ÍZv, Z¨vM, ÿgv, ‡`k‡cÖg, c‡ivcKvwiZv I wkÿv 

we¯Ív‡I Ae`vb m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvi‡e; 

5.1 BgvgeyLvix (in:) I Bgvg Avey 

nvwbdv (in:)| 

 

 

 

 

2  

5.2 MwYZkv‡ ¿̄ gymjgvb‡`i Ae`vb eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 5.2 MwbZkv¯¿ -‡gvnv¤§` web 

gymvAvj-LvwiRgx, nvmvb Be‡b 

nvBmvg, Igi ˆLqvg I bvwmi DwÏb 

Zzwm| 
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শবষয়: শেন্দু ধে ড ও বনশতে শশক্ষো-২                                                            শবষয় ভেোর্: ১২২২ 

অধ্যোয় ও 

শশকরোনোে 

পোঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত শশখন ফল শবষয় বস্তু 

(পোঠ ও পোকঠর শশকরোনোে) 

প্রকয়োজনীয় 

শপশরয়র্ 

সাংখ্যো 

েন্তব্য 

অধ্যোয়-4 

শেন্দু ধে ড সাংস্কোর। 

১। ধেীয় সাংস্কোর ব্যোখ্যো েরকত পোরকব।  ১। ধেীয় সাংস্কোকরর ধোরনো ও ধরন। 

০ 

েোি ড /২০২০ পর্ ডন্ত 

পোঠদোন সম্পন্ন 

েকয়কে 

২। ধেীয় সাংস্কোকরর গুরুত্ব ব্যোখ্যো েরকত পোরকব।  ২। দশশবধ সাংস্কোর। 

৩। শেন্দু ধকে ড শববোে অনুষ্ঠোকন শবশ ন্ন পব ড ধোরোবোশেে োকব বি ডনো েরকত পোরকব।  ৩। শববোকের পব ড সমুে। 

৪। অকন্তযশষ্ট শক্রয়োর ধোরনো ও পদ্ধশত বি ডনো েরকত পোরকব।  ৪। অকন্তযশষ্ট শক্রয়োর ধোরনো ও পদ্ধশত। 

অধ্যোয়-৫ 

ভদব-ভদবী ও 

পূজো 

১। পূজো ও পূকরোশেকতর ধোরনো ব্যোখ্যো েরকত পোরকব।  ১। পূজো ও পুকরোশেত 

৩ 

 

২। ভদবী দূগ ডোর রুপ ও পশরিয় বি ডনো েরকত পোরকব।  ২। ভদবী দূগ ডোর পশরিয় ও রূপ ব্যযৎপশত্ত। 

৩। পূজো পদ্ধশত বি ডনো েরকত পোরকব। 
 ৩। পূজো পদ্ধশত, প্রনোে েন্ত্র সরলোর্ ড ও 

শশক্ষো। 
৪। আর্ ড সোেোশজে ও পোশরবোশরে জীবকন েোলী পূজোর প্র োব শবকেষি েরকত  

    পোরকব। 

অধ্যোয়-৬ 

ভর্োগসোধনো 

১। ধে ড শোস্ত্র অনুর্োয়ী ভর্োগসোধনোর ধোরনো ব্যোখ্যো েরকত পোরকব।  ১। ভর্োগসোধনোর ধোরনো। 

৩ 

 

২। েোনশষে স্বোস্থয ও ধে ডোনুষ্ঠোকন ভর্োগ সোধনোর গুরুত্ব ব্যোখ্যো েরকত পোরকব।  ২। ভর্োগসোধনোর গুরুত্ব। 

৩। অষ্টোি ভর্োকগর ধোরনো ও গুরুত্ব ব্যোখ্যো েরকত পোরকব।  ৩। অষ্টোি ভর্োকগর ধোরনো পদ্ধশত ও 

প্র োব। 

অধ্যোয়-৯ 

ধে ডপর্ ও আদশ ড 

জীবন 

১। েোদে গ্রেি অধকে ডর পর্- এ ধোরনোটি ব্যোখ্যো েরকত পোরকব।  ১। েোদে গ্রেি অধকে ডর পর্। 

৩ 

 

২। ধুেপোন ও েোদকের কুফল ব্যোখ্যো েরকত পোরকব।  ২। ধুেপোন ও েোদকের কুফল। 

৩। েোদেোশশক্ত প্রশতকরোকধ পোশরবোশরে ধেীয় সোাংস্কৃশতে গুরুত্ব ব্যোখো েরকত 

পোরকব। 

 ৩। েোদেোশশক্ত প্রশতকরোকধ পোশরবোশরে 

ধেীয় সোাংস্কৃশতে গুরুত্ব। 
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শবষয়: ভবৌদ্ধ ধে ড ও বনশতে শশক্ষো-২                                                                     শবষয় ভেোর্ : ১২২৪ 

Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy¯Í‡K cÖ`Ë wkLb dj 

welq e¯‘ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

wcwiqW msL¨v 

gšÍe¨ 

wØZxq Aa¨vq 

ey× I †evwamË¡ 

1. ey× I †evwam‡Ë¡i cwiPq eY©bv Ki‡Z cvi‡e| (K) ey× I †evwam‡Ë¡i aviYv I cwiPq 0  gvP© /20ch©šÍ  cvV`vb m¤úbœ 

n‡q‡Q| 

 

2. ey× I †evwam‡Ë¡i cv_©K¨ wbY©q Ki‡Z cvi‡e|  (L) ey× I †evwam‡Ë¡i cv_©K¨ 

cÂg Aa¨vq 

†eŠ× Kg©ev` 

1. Kg©-Gi aviYv ej‡Z cvi‡e| (K) Kg©ev‡`i aviYv 0  gvP© /20ch©šÍ  cvV`vb m¤úbœ 

n‡q‡Q| 2. †eŠ×ag© g‡Z Kg©ev` Kx  e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

3. Kzkj I AKzkj K‡g©i cv_©K¨ wbiæcb Ki‡Z cvi‡e (L) Kg©d‡ji e¨vL¨v 2  

(M) Kzkj I AKzkj Kg© 1  

4. Kg©ev‡`i ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| (N) Kg©ev‡`i ¸iæZ¡ 1  

mßg Aa¨vq 

wbe©vY 

1 wbe©v‡Yi aviYv I cÖKvi‡f` e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

 

(K) wbe©vY Gi cwiPq 2  

(L) wbe©v‡Yi cÖKvi‡f` I eY©bv 2  

beg Aa¨vq 

RvZK 

1. †eŠ× RvZ‡Ki Kvwnbx eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

2. †eŠ× RvZ‡Ki Kvwnbx †_‡K wkÿYxq welq¸‡jv we‡kølY Ki‡Z 

cvi‡e 

(K) ïK RvZK 1  

(L) †mwievwbR RvZK 1  

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

শবষয় : শিস্ট ধে ড ও বনশতে শশক্ষো – 2                                                           শবষয় ভেোর্: ১২২৩ 

অধ্যোয় ও শশকরোনোে  পোঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত শশখন ফল শবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোকঠর শশকরোনোে) 

প্রকয়োজনীয় 

শপশরয়র্ সাংখ্যো 

েন্তব্য 

অধ্যোয় – ০১ 

মুশক্তর পকর্ আেবোন 

১। আদশ ড শিস্ট কক্তর মুক্ত জীবকনর ধোরিো 

ব্যোখ্যো েরকত পোরব  

ে) শিস্ট ও মুশক্ত 

 

 

 

১ 

েোি ড, ২০২০ পর্ ডন্ত 

পোঠদোন সম্পন্ন েকয়কে। 

পুনরোকলোিনোর জন্য 

১টি শপশরয়র্ 

২। মুক্ত-স্বোধীন জীবন র্োপকন উদু্বদ্ধ েকবো।  ে) শিস্ট ক্ত ও মুশক্ত 

অধ্যোয় – ০২ 

স্বোধীনতো ও আশে 

  

১। অন্যকদর ভসবোয় শনকজকে উৎসগ ড েরোর 

গুরুত্ব শবকেষন েরকত পোরব।  

ে) ব্যশক্তস্বোতন্ত্রয 

খ) ব্যশক্তস্বোতকন্ত্রযর ববশশষ্টয 

২। আেোকদর জন্য শিকস্টর আত্মদোকনর অর্ ড 

শবকেষন েরকত পোরব। 

ে) শিকস্টর আত্মদোন   ১  

খ) র্ীশুর আত্মদোকনর েকয়েটি শবকশষ শদে  ১ 

অধ্যোয় – ০৪ 

স্বোধীনতোয় ভবকে ওঠো 

1। স্বোধীনতোয় ভবকে ওঠোর পকর্ শিস্টীয়  

আদকশ ডর প্র োব ব্যোখ্যো েরকত পোরব।  

ে) শিস্ট আেোর আদশ ড  ১ 

অধ্যোয় – ০৬ 

শবশ্বস্ত বন্ধু 

 

১।  োল ও খোরোপ বন্ধুকত্বর পোর্ ডেয শনি ডয় 

েরকত পোরব  

ে)  োকলো ও েদ বন্ধু  

 

১ 

 

২। শবশ্বোকস সমৃদ্ধ জীবকনর তোৎপর্ ড শবকেষন 

েরকত পোরব। 

ে) শবশ্বোকস সমৃদ্ধ জীবন ১ 

 

 

 

 

 

 



36 
 

শবষয়: উচ্চতর গশিত-২                                                                                  শবষয় ভেোর্: ১৩২১ 

Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy¯Z‡K cÖ`Ë wkLb dj welq e¯Zz (cvV Icv‡Vi 

wk‡ivbvg) 

e¨venvwiK  cÖ‡qvRbxq 

 wcwiqW msL¨v 

     gšZe¨ 

Aa¨vq t 7 

( Amxg aviv )  

Abykxjbx t- 7                                                       

1.   Abyµ‡gi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| Abyµg, aviv|  

 

 

---- 

00 gvP©/20 ch©šZ  

cvV `vb m¤úbœ 

n‡q‡Q| 

2.   Amxg aviv wPwýZ Ki‡Z cvi‡e|  Amxgaviv| 

3.   Amxg ¸‡bvËi avivi mgwó _vKvi kZ© e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e| 

4.   Amxg ¸‡bvËi avivi mgwó wbY©q Ki‡Z cvi‡e| 

 Amxg ¸‡bvËi avivi mgwó|  

 

 

5.   Ave„Ë `kwgK msL¨v‡K AbšZ ¸‡bvËi avivq cÖKvk Ges 

mvavib fMœv‡k iycvšZi Ki‡Z cvi‡e|  

‡cŠbtcywYK `kwg‡Ki mvaviY 

fMœvs‡ki iƒcvšZi | 

Aa¨vq t 9 

 (m~PKxq I jMvwi`gxq 

dvskb ) 

 Abykxjbx t- 9.1                                                         

Abykxjbx t- 9.2      

1.  g~j` m~PK I Ag~j` m~PK e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| g~j` I Ag~j` m~PK|   

---- 

 

  00 

 gvP©/20 

ch©šZ  

cvV `vb  

AvswkK m¤úbœ 

n‡q‡Q| 

2.  g~j` I Ag~j` m~P‡Ki Rb¨ wewfbœ m~Î cÖgvY I cÖ‡qvM 

Ki‡Z cvi‡e| 

 m~PK m¤úwK©Z m~Î, g~j Gi 

e¨vL¨v, g~j` fMvsk m~PK| 

1.  m~PK I jMvwi`‡gi cvi¯úwiK m¤úK© e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

 2. jMvwi`‡gi wewfbœ m~Î cÖgvY I cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e| 

3.   jMvwi`‡gi wfwË cwieZ©b Ki‡Z cvi‡e| 

4. m~PKxq ,jMvwi`gxq I ciggvb dvsk‡bi aviYv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡e Ges MvwYwZK mgm¨v mgvavb Ki‡Z cvi‡e| 

 

 

 jMvwi`g, jMvwi`‡gi 

m~Îvewj, m~PKxq jMvwi`gxq 

dvskb| 

 ZvwË¡K-02 

5.  dvskb mg~‡ni †jLwPÎ AsK‡b AvMÖnx n‡e| 

6. m~PKxq ,jMvwi`gxq I ciggvb dvskbmg~n‡K  †jLwP‡Îi 

mvnv‡h¨ Dc¯’vcb Ki‡Z cvi‡e| 

7.K¨vjKz‡jU‡ii mvnv‡h¨ jM I cÖwZjM wbY©q Ki‡Z cvi‡e| 

ciggvb dvskb, dvsk‡bi 

 †jLwPÎ | 

 

 ZvwË¡K 01 

 

Aa¨vq I wk‡ivbvg          cvV¨cy¯Z‡K cÖ`Ë wkLb dj welq e¯Zz (cvV Icv‡Vi 

wk‡ivbvg) 

       e¨envwiK  cÖ‡qvRbxq 

 wcwiqW msL¨v 

     gšZe¨ 

 

Aa¨vq t 11  

(¯’vbvsK R¨vwgwZ)                                             

Abykxjbx t- 11.1 

Abykxjbx t- 11.2 

 

1. mgZ‡j Kv‡Z©mxq ¯’vbv‡¼i aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

 

AvqZvKvi Kv‡Z©mxq ¯’vbvsK| 

 

 

          ....... 

 

ZvwË¡K 01 

 

 

mij‡iLvi Xvj 

I mij‡iLvi 

mgxKiY ev` 

ivLv n‡q‡Q| 

2.  `yBwU we›`yi ga¨eZx© `~iZ¡ wbY©q Ki‡Z cvi‡e| `yBwU we›`yi g‡a¨eZ©x `~iZ¡|           ....... ZvwË¡K 01 
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Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy¯Z‡K cÖ`Ë wkLb dj welq e¯Zz (cvV Icv‡Vi 

wk‡ivbvg) 

e¨venvwiK  cÖ‡qvRbxq 

 wcwiqW msL¨v 

     gšZe¨ 

                                                         

 

3.  ¯’vbv‡¼i gva¨‡g wÎfz‡Ri †¶Îdj wbY©q Ki‡Z cvi‡e| 

4.   evûi ˆ`N ©̈ wbY©‡qi gva¨‡g wÎfzR I PZzfz©‡Ri †¶Îdj 

wbY©q Ki‡Z cvi‡e| 

5.  we›`ycvZ‡bi  gva¨‡g wÎfzR I PZzfz©R msµvšZ R¨vwgwZK 

A¼b Ki‡Z cvi‡e| 

 

 wÎfyR‡¶‡Îi †¶Îdj, 

PZzfyR‡¶‡Îi †¶Îdj| 

 

AvqZvKvi 

Kv‡Z©mxq ¯’vbvsK 

e¨e ’̄vq 

†jLwP‡Îi 

mvnv‡h¨ wÎfzR 

I PZzfz©‡Ri 

†¶Îdj wbY©q| 

ZvwË¡K 03 

e¨venvwiK-

03 

 

 

Aa¨vq t 12 

 (mgZjxq †f±i)                       

 Abykxjbx t- 12                                                      

 

 

1. ‡¯‹jvi ivwk I ‡f±i ivwk eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

 

†¯‹jvi ivwk I †f±i ivwk| 

 

AvbycvwZK †f±i 

wPÎ   

 

 

 

 

 

ZvwË¡K 01 

e¨venvwiK-01 

 

 

 

 

 

 

 

2. ‡¯‹jvi ivwk I ‡f±i ivwk cÖZx‡Ki mvnv‡h¨ e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e| 

 ‡f±i ivwki R¨vwgwZK 

cÖwZiƒc : w`K wb‡`©kK 

†iLvsk|  

3.  mgvb †f±i ,wecixZ †f±i I Ae¯_vb †f±i e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡e| 

‡f±‡ii mgZv, wecixZ 

†f±i| 

 

4. ‡f±‡ii †hvM I ‡hvM wewa e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

5.  ‡f±‡ii we‡qvM e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

 ‡f±‡ii †hvM I we‡qvM, 

‡f±i †hv‡Mi wewamg~n|        

         ......... 

 

ZvwË¡K 01 

 

6.  ‡f±‡ii †¯‹jvi ¸wYZK IGKK †f±i  e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e| 

‡f±‡ii ¸wYZK ev †¯‹jvi 

¸wYZK msL¨v, ‡f±‡ii 

msL¨v ¸wYZK msµvšZ eÈb 

m~Î, Ae¯’vb †f±i, 

AšZwe©fw³KiY m~Î| 

 

 

         ......... 

 

 

ZvwË¡K 01 

 

 

7.  ‡f±‡ii †¯‹jvi ¸wYZK I e›Ubwewa e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

8. ‡f±‡ii mvnv‡h¨ wewfbœ R¨vwgwZK mgm¨vi mgvavb Ki‡Z 

cvi‡e| 

KwZcq D`vniY| †f±i wP‡Îi 

cÖ‡qvM 

ZvwË¡K 02 

e¨venvwiK-

02 

 

Aa¨vq t 13 

 (Nb R¨vwgwZ)  

Abykxjbxt-13 

1.  Nbe¯Zzi cÖZxKxq wPÎ A¼b Ki‡Z cvi‡e| 

 

 

 

 †gŠwjK aviYv, KwZcq 

cÖv_wgK msÁv, `yBwU 

mij‡iLvi g‡a¨ m¤úK©, ¯^Zt 

wm×, mij‡iLv I mgZ‡ji 

mPivPvi e¨veüZ 

Nbe¯Zzi wPÎ, 

mvgZwjK †¶‡Îi 

ZvwË¡K 01 

e¨venvwiK-02 
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Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy¯Z‡K cÖ`Ë wkLb dj welq e¯Zz (cvV Icv‡Vi 

wk‡ivbvg) 

e¨venvwiK  cÖ‡qvRbxq 

 wcwiqW msL¨v 

     gšZe¨ 

 

                 

 

 

 

 

 

 

g‡a¨ m¤úK©, `yBwU mgZ‡ji 

g‡a¨ m¤úK©, mgZj I 

mij‡iLv msµvšZ KwZcq 

cÖ‡qvRbxq cÖwZÁv,  

 

†¶Îdj wbY©‡qi 

m~Îvejx|  

 

2. wcªRg, wcivwgW AvK…wZi e¯Zz, ‡MvjK I mge„Ëf‚wgK 

†KvY‡Ki AvqZb Ges c„ôZ‡ji †¶Îdj  wbY©q Ki‡Z cvi‡e| 

3. Nb R¨vwgwZi aviYv cÖ‡qvM K‡i mgm¨v mgvavb Ki‡Z 

cvi‡e| 

4. ‡hŠwMK Nbe¯Zzi AvqZb I c„ôZ‡ji †¶Îdj cwigvc 

Ki‡Z cvi‡e| 

5. Nb R¨vwgwZi avibv e¨envwiK †¶‡Î cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|  

 

Nbe ‘̄i cwiwgwZ, Nbe¯‘, 

mylg Nbe¯‘i AvqZb I 

Z‡ji †¶Îdj| 

  

 

Nbe¯Zyi 

cwiwgwZ| 

ZvwË¡K 06 

e¨venvwiK-02 

 

 

 

 

 

 

শবষয়: শেসোবশবজ্ঞোন - ২                                                                        শবষয় ভেোর্ : ১৩২২ 

Aa¨vq I wk‡ivbvg cvV¨cy¯Í‡K cÖ`Ë wkLb dj welqe¯‘  

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq wcwiqW 

msL¨v 

gšÍe¨  
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PZz_© Aa¨vq: 

g~jab I gybvdv 

RvZxq †jb‡`b  

  

 

g~jab I gybvdv RvZxq †jb‡`‡bi aviYv 

eY©bv Ki‡Z cvie| 

g~jab I gybvdv RvZxq †jb‡`‡bi aviYv: 

 g~jab RvZxq cÖvwß I Avq| 

 g~jab RvZxq e¨q| 

 gybvdv RvZxq cÖvwß I Avq| 

 gybvdv RvZxq cÖ`vb/e¨q| 

 

 

 

 

 

           00 

 

 

 

 

 

Rvbyqvwi †_‡K 

gvP©/2020 wLªt 

ch©šÍ cvV`vb 

m¤úbœ n‡q‡Q| 

 

g~jab I gybvdv RvZxq †jb‡`‡bi cv_©K¨ 

wbiƒcb Ki‡Z cvie| 

g~jab I gybvdv RvZxq †jb‡`‡bi cv_©K¨ Ki‡Yi cÖ‡qvRbxqZv| 

jvf-ÿwZ cwigvc Ges Avw_©K weeiwY 

cÖ¯‘ZKv‡j g~jab I gybvdv RvZxq 

†jb‡`bmg~n h_vh_fv‡e cÖ‡qvM Ki‡Z 

cvie| 

 

1. g~jab I gybvdv RvZxq †jb‡`‡bi cÖfve| 

2. wejw¤^Z gybvdv RvZxq e¨q| 

 

 

 

 

 

beg Aa¨vq: 

†iIqvwgj 

  

 

 

 

 

wnmv‡ei DØ„Ë w`‡q h_vh_ Q‡K 

†iIqvwgj cÖ¯‘Z K‡i wnmv‡ei MvwYwZK 

wbf©yjZv cixÿv Ki‡Z cvie| 

 

†iIqvwg‡ji aviYvt  

 †iIqvwg‡ji msÁv, D‡Ïk¨| 

 †iIqvwg‡ji bgybv QK, cÖ¯‘Z cÖYvjx| 

 †iIqvwgj cÖ¯‘ZKi‡Yi we‡eP¨ welqmg~n| 

 

 

 

 

          06 

 

wnmve wjL‡bi fzj¸‡jvi g‡a¨ †Kvb 

fzj¸‡jv †iIqvwg‡j Mowgj NUv‡e Ges  

†Kvb fzj¸‡jv Mowgj NUv‡e bv , Zv 

mbv³ Ki‡Z cvie| 

1. †iIqvwg‡ji †h mg¯Í fyj aiv c‡o  

2. †iIqvwg‡ji †h mg¯Í fyj aiv c‡o bv|   

বিষয়: ভূকগোল ও পরশবকশ-২                                                                         বিষয় ভেোর্: ১৩২৩ 

অধ্যোয় ও শশকরোনোে পোঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত শশখন ফল শবষয় বস্তু 

(পোঠ ও পোকঠর শশকরোনোে) 

প্রকয়োজনীয় 

শপশরয়র্ সাংখ্যো 

েন্তব্য 

প্রর্ে অধ্যোয়  

বোাংলোকদকশর 

পশরিয় 

 

 

 বোাংলোকদকশর ভ ৌকগোশলে অবস্থোন শিশিতেরি ও বি ডনো েরকত 
পোরকব। 

১.১ ভ ৌকগোশলে অবস্থোন। ০4 

(পূনরোকলোিনো 

ক্লোস) 

েোি ড, ২০ পর্ ডন্ত ক্লোস 

সম্পন্ন েকয়কে। 

 বোাংলোকদকশর আয়তন ও সীেো শনধ ডোরি এবাং ভূ-প্রকৃশত ব্যোখ্যো েরকত 

পোরকব। 
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অধ্যোয় ও শশকরোনোে পোঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত শশখন ফল শবষয় বস্তু 

(পোঠ ও পোকঠর শশকরোনোে) 

প্রকয়োজনীয় 

শপশরয়র্ সাংখ্যো 

েন্তব্য 

 

 

 বোাংলোকদকশর জলবোয়ুর ববশশষ্টয, ঋতুশ শত্তে তোপেোত্রো, বোয়ুপ্রবোে ও 
বৃশষ্টপোত সম্পকেড বি ডনো শদকত পোরকব। 

১.২ জলবোয়ুর বি ডনো। 

 

 

 

 

 

 

 

 ভেৌসুেী জলবোয়ুর ববশশষ্টয এবাং েোলনবশোখী সম্পকেড বি ডনো েরকত 

পোরকব। 

 েোলনবশোখী ঝে ও বজ্রপোকতর ভক্ষকত্র সতেডতো এবাং শনরোপত্তোমূলে 
ব্যবস্থো শনকজ গ্রেি েরকত ও অন্যকে এ ব্যোপোকর সকিতন েরকত 

পোরকব।  

 বোাংলোকদকশর েোনশিত্র অাংেন েরকত পোরকব এবাং েোনশিকত্র শবশ ন্ন 
ভ ৌকগোশলে উপোত্ত উপস্থোপন েরকত পোরকব। 

১.৩ বোাংলোকদকশর েোনশিত্র অাংেন। 

 

 বোাংলোকদকশর প্রধোন প্রধোন নদী, নদী বদর, গুরুত্বপূি ড শের ও র্োতোয়োত  

ব্যবস্থো ব্যোখ্যো েরকত পোরকব। 

১.৪ প্রধোন নদী, বদর, শের ও র্োতোয়োত 

ব্যবস্থো। 

শদ্বতীয় অধ্যোয় 

জনসাংখ্যো 

 

 

 

 

 বোাংলোকদকশর জনসাংখ্যোর বৃশদ্ধর েোর, জনসাংখ্যো বৃশদ্ধজশনত সৃষ্ট সেস্যো 

এবাং সেোধোকনর উপোয় ব্যোখ্যো েরকত পোরকব। 

 ২.3 বোাংলোকদকশর জনসাংখ্যোর বৃশদ্ধর েোরি 

ও প্রশতেোর। 

  
  

03 

 

 

 

 

04 

 

 বোাংলোকদকশর জনসাংখ্যো বৃশদ্ধ ভরোকধর উপোয় বি ডনো েরকত পোরকব। 

 অশ বোসকনর েোরিসমূে বি ডনো েরকত পোরকব।  ২.4 অশ বোসকনর েোরি ও সুফল-কুফল 

ব্যোখ্যো। 

 অশ বোসকনর সুফল-কুফল সম্পকেড শনকজ সকিতন এবাং অন্যকে 

সকিতন েরকত পোরকব। 

তৃতীয় অধ্যোয় 

বোাংলোকদকশর শশল্প 

 বোাংলোকদকশর পোট, েোগজ ও বস্ত্র-ভপোষোে শশকল্পর বি ডনো শদকত পোরকব 

এবাং েোনশিকত্র উপস্থোপন েরকত পোরকব। 

৩.2 পোট, েোগজ, বস্ত্র-ভপোষোে শশকল্পর 

উৎপোদন, বণ্টন ও অর্ ডননশতে গুরুত্ব বি ডনো। 

০6  
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অধ্যোয় ও শশকরোনোে পোঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত শশখন ফল শবষয় বস্তু 

(পোঠ ও পোকঠর শশকরোনোে) 

প্রকয়োজনীয় 

শপশরয়র্ সাংখ্যো 

েন্তব্য 

 

 

 

 

 বোাংলোকদকশর অর্ ডনীশতকত ভপোষোে শশকল্পর অবদোন শবকেষি েরকত 
পোরকব। 

 পোট, েোগজ ও বস্ত্র শশকল্পর অর্ ডননশতে গুরুত্ব ব্যোখ্যো েরকত পোরকব। 

িতুর্ ড অধ্যোয় 

পশরবেি ও 

ভর্োগোকর্োগ ব্যবস্থো 

 বোাংলোকদকশর ভরলপর্ ও সেে পকর্র বি ডনো েরকত পোরকব। 4.1 ভরলপর্ ও সেেপকর্র বি ডনো, সেস্যো ও 

প্রশতেোর। 

06  

 ভর্োগোকর্োগ ও পশরবেকি ভরলপর্ ও সেেপকর্র গুরুত্ব শবকেষি েরকত 
পোরকব। 

 ভরলপর্ ও সেেপকর্র িলোিকলর ভক্ষকত্র দূঘ ডটনো এেোকত শনকজ সব ডদো 
সোবধোনতো অবলম্বন েরকত এবাং অন্যকে সোবধোন েরকত পোরকব। 

পঞ্চে অধ্যোয় 

খশনজ সম্পদ 

 

 

 

 

 

 বোাংলোকদকশর প্রোকৃশতে গ্যোস ও েয়লোর উৎপোদন, বণ্টন ও ব্যবেোর 

বি ডনো েরকত পোরকব। 

5.1 প্রোকৃশতে গ্যোস ও েয়লোর উৎপোদন, 

বণ্টন। 

 

 

 

০5  

 বোাংলোকদকশর প্রোকৃশতে গ্যোস ও েয়লোর অবস্থোন েোনশিকত্র প্রদশ ডন 

েরকত পোরকব। 

 খশনজ সম্পকদর অর্ ডননশতে গুরুত্ব শবকেষি েরকত পোরকব। 5.2  অর্ ডননশতে গুরুত্ব। 

 

02 

 

 

  শবষয়ঃ  কৃশষ শশক্ষো (২য় পত্র)                                                                      শবষয় ভেোর্ঃ ১৩২৪ 

অধ্যোয় ও শশকরোনোে পোঠ্যপুস্তে প্রদত্ত শশখন ফল 
শবষয় বস্তু 

(পোঠ ও পোকঠর শশকরোনোে) 
ব্যবেোশরকের তোশলেো 

প্রকয়োজনীয় 

শপশরয়র্ 

সাংখ্যো 

েন্তব্য 

অধ্যোয়-1 

কৃশষ প্রযুশক্ত 

1. েোকের খোয সাংরক্ষকির প্রকয়োজনীয়তো বন ডিো েরকত 

পোরকব 

 েোকের খোয সাংরক্ষি  ০ 
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অধ্যোয় ও শশকরোনোে পোঠ্যপুস্তে প্রদত্ত শশখন ফল 
শবষয় বস্তু 

(পোঠ ও পোকঠর শশকরোনোে) 
ব্যবেোশরকের তোশলেো 

প্রকয়োজনীয় 

শপশরয়র্ 

সাংখ্যো 

েন্তব্য 

2. খোয সাংরক্ষকির পদ্ধশত বন ডিো েরকত পোরকব  খোয সাংরক্ষকির পদ্ধশত   
েোি ড 

/২০২০ 

পর্ ডন্ত 

পোঠদোন 

সম্পন্ন 

েকয়কে 

3. পশুপোশখর খোয সাংরক্ষকির প্রকয়োজনীয়তো ও সাংরক্ষকির 
পদ্ধশত বন ডিো েরকত পোরকব 

4. খোয সাংরক্ষকির উপোকয়র শবশ ন্ন ধোপসমুে জোনকত 

পোরকব 

 পশুপোশখর খোয সাংরক্ষকির 
প্রকয়োজনীয়তো 

 

    েোে ও পশুপোশখর খোয 

বতশর ও প্রকয়োগ পদ্ধশত 
০ 

অধ্যোয়-৪ 

কৃশষজ উৎপোদন 

েোে িোষ পদ্ধশত:   

1. শশাং ও েোগুর েোে পোলন, ভরোগ শনোক্তেরন, ভরোগ 

ব্যবস্থোপনো েরকত পোরকব। 

 শশাং ও েোগুর েোে পোলন, ভরোগ 

শনোক্তেরন, ভরোগ ব্যবস্থোপনো । 

 ১ 

 

 েোকের শবশ ন্ন অি শিশিত েরকত পোরকব। 

 েোকের শবশ ন্ন অকির নোে বলকত পোরকব। 

 েোকের শবশ ন্ন অি 

পর্ ডকবক্ষি ও অাংেন 

২  

          েোে িোষ পদ্ধশত:    

2. ভটাংরো/গুলশো এবাং পোবদো েোে পোলন, ভরোগ শনোক্তেরন, 

ভরোগ ব্যবস্থোপনো এবাং অর্ ডননশতে গুরুত্ব সম্পকেড বলকত 

পোরকব। 

 ভটাংরো/গুলশো এবাং পোবদো েোে পোলন  

ও অর্ ডননশতে গুরুত্ব ।   

 ২ 

 

 েোকের শবশ ন্ন অি শিশিত েরকত পোরকব। 

 েোকের শবশ ন্ন অকির নোে বলকত পোরকব। 

 েোকের শবশ ন্ন অি 

পর্ ডকবক্ষি ও অাংেন 

১ 
 

সেশিত িোষ পদ্ধশত  : 

  

3. সেশিত িোকষর সুশবধো, োঁস-মুরগী ও েোকের সাংখ্যো 

শনি ডয় ও ব্যবস্থোপনো েরকত পোরকব। 

সেশিত িোষ পদ্ধশত  :   

 সেশিত িোকষর সুশবধো, োঁস-মুরগী ও 
েোকের সাংখ্যো শনি ডয় ও ব্যবস্থোপনো । 

 ১ 

 

 েোকের শবশ ন্ন ভরোকগর লক্ষি বলকত পোরকব। 

 েোকের শবশ ন্ন ভরোগ শনশদ ডষ্ট েরকত পোরকব। 

 েোকের শবশ ন্ন ভরোগ 

শনোক্তেরি 

২ 
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অধ্যোয় ও শশকরোনোে পোঠ্যপুস্তে প্রদত্ত শশখন ফল 
শবষয় বস্তু 

(পোঠ ও পোকঠর শশকরোনোে) 
ব্যবেোশরকের তোশলেো 

প্রকয়োজনীয় 

শপশরয়র্ 

সাংখ্যো 

েন্তব্য 

সেশিত িোষ পদ্ধশত :  

  

4. ধোন ভক্ষকত েোে িোষ েলোকেৌশল সম্পকেড বলকত 

পোরকব। 

গৃেপোশলত পশুপোশখ পোলন পদ্ধশত: 

5. গো ী ও বোছুর পোলন ভরোগ শনোক্তেরি ও ব্যবস্থোপনো 

েরকত পোরকব। 

 সেশিত িোষ পদ্ধশত :   

 ধোন ভক্ষকত েোে িোষ  

গৃেপোশলত পশুপোশখ পোলন পদ্ধশত: 

 গো ী ও বোছুর পোলন ভরোগ শনোক্তেরি 

ও ব্যবস্থোপনো 

 ২ 

 

 েোকের শবশ ন্ন ভরোকগর লক্ষি বলকত পোরকব। 

 েোকের শবশ ন্ন ভরোগ শনশদ ডষ্ট েরকত পোরকব। 

 েোকের শবশ ন্ন ভরোগ 

শনোক্তেরি 

১ 
 

গৃেপোশলত পশুপোশখ পোলন পদ্ধশত: 

6. ভ েো এবাং োঁস পোলন, ভরোগ শনোক্তেরি ও ব্যবস্থোপনো 
েরকত পোরকব। 

গৃেপোশলত পশুপোশখ পোলন পদ্ধশত: 

 ভ েো এবাং োঁস পোলন ভরোগ 
শনোক্তেরি ও ব্যবস্থোপনো। 

 ১ 

 

 মুরগীর রোিীকক্ষত ভরোকগর টিেো শেশেত েরকত পোরকব। 

 মুরগীর রোিীকক্ষত ভরোকগর টিেো প্রকয়োকগর দক্ষতো অজডন 

েরকত পোরকব। 

 মুরগীর রোিীকক্ষত ভরোকগর 

টিেো দোন   

২ 
 

শশকল্পর োঁিোেোল:  

7. কৃশষজ দ্র্ব্যোশদর নোে ও ব্যবেোর বলকত পোরকব। 

শশকল্পর োঁিোেোল:  

 কৃশষজ দ্র্ব্যোশদ  

 ১  

 মুরগীর রোিীকক্ষত ভরোকগর টিেো শেশেত েরকত পোরকব। 

 মুরগীর রোিীকক্ষত ভরোকগর টিেো প্রকয়োকগর দক্ষতো অজডন 

েরকত পোরকব। 

 মুরগীর রোিীকক্ষত ভরোকগর 

টিেো দোন   

২ 
 

অধ্যোয়-৬ 

কৃশষ সেবোয় 

1. কৃশষ সেবোকয়র ধোরিো ও সেবোয় সাংগঠকনর 

প্রকয়োজনীয়তো বলকত পোরকব। 

 কৃশষ সেবোকয়র ধোরিো ও সেবোয় 
সাংগঠকনর প্রকয়োজনীয়তো । 

 ২ 
 

অধ্যোয়-৭ 

পোশরবোশরে খোেোর 

 শর্কের আেোর ,আকৃশত সম্পকেড জোনকত পোরকব। 

 শর্কের বোশেযে পশরস্কোর ,পশরচ্ছন্নতো সম্পকেড জোনকত 

পোরকব। 

 ভপোশি খোেোকর ফুটোকনোর 

উপকর্োগী শর্ে শনব ডোিন 

১ 
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অধ্যোয় ও শশকরোনোে পোঠ্যপুস্তে প্রদত্ত শশখন ফল 
শবষয় বস্তু 

(পোঠ ও পোকঠর শশকরোনোে) 
ব্যবেোশরকের তোশলেো 

প্রকয়োজনীয় 

শপশরয়র্ 

সাংখ্যো 

েন্তব্য 

2. পোশরবোশরে কৃশষ খোেোকরর ধোরিো ও গুরুত্ব :  

3. ভপোশি খোেোর  বতশর েলোকেৌশল, স্বোস্থয ব্যবস্থোপনো ও 

গুরুত্ব সম্পকেড বলকত পোরকব। 

পোশরবোশরে কৃশষ খোেোকরর ধোরিো ও গুরুত্ব :

  

 ভপোশি খোেোর  বতশর েলোকেৌশল, 

স্বোস্থয ব্যবস্থোপনো ও গুরুত্ব । 

 ১ 

 

 শর্কের আেোর ,আকৃশত সম্পকেড জোনকত পোরকব। 

 শর্কের বোশেযে পশরস্কোর ,পশরচ্ছন্নতো সম্পকেড জোনকত 

পোরকব। 

 ভপোশি খোেোকর ফুটোকনোর 

উপকর্োগী শর্ে শনব ডোিন 

২ 
 

পোশরবোশরে কৃশষ খোেোকরর ধোরিো ও গুরুত্ব :  

4. গবোশদ পশুর খোেোর ও অন্যোন্য কৃশষ খোেোকরর ধোরিো, 

খোেোর বতশর েলোকেৌশল, স্বোস্থয ব্যবস্থোপনো ও গুরুত্ব 

সম্পকেড বলকত পোরকব। 

পোশরবোশরে কৃশষ খোেোকরর ধোরিো ও গুরুত্ব :

  

 গবোশদ পশুর খোেোর ও অন্যোন্য কৃশষ 
খোেোকরর ধোরিো, খোেোর বতশর 

েলোকেৌশল, স্বোস্থয ব্যবস্থোপনো ও গুরুত্ব 

। 

 ২ 

 

 দুগ্ধকদোেকনর প্রস্তুশত েরকত পোরকব। 

 শবশ ন্ন পদ্ধশতকত দুগ্ধকদোেন অনুশীলন েরকত পোরকব। 

 সকরজশেকন দুগ্ধ ভদোেন 

পর্ ডকবক্ষি 

১ 
 

5. পোরশবোরশে দুগ্ধ খোেোর সম্পকেড বলকত পোরকব।  পোশরবোশরে দুগ্ধ খোেোর   ২ 
 

6. পোশরবোশরে খোেোকরর তথ্য শলশপবদ্ধ েরকত পোরকব। 
 পোশরবোশরে খোেোরকর তথ্য শলশপবদ্ধ 

েরি। 

 দুগ্ধকদোেকনর প্রস্তুশত েরকত পোরকব। 

 শবশ ন্ন পদ্ধশতকত দুগ্ধকদোেন অনুশীলন েরকত পোরকব। 

 সকরজশেকন দুগ্ধ ভদোেন 

পর্ ডকবক্ষি  

১ 
 

 


