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সম্ভোব্য মেভিবস – 30 ভিন

কেভি-lô
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সম্ভোব্য মেভিবস – 30 ভিন
ক্রভম নম্বি
ভবষয়
পৃষ্ঠো নম্বি
1.
বোাংলো
03
2.
ইাংতিভি
07
3.
গভিি
1২
4.
ভবজ্ঞোন
১৫
5.
বোাংলোতিি ও ভবশ্বপভিিয়
2৪
6.
িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি
২৯
7.
ইসলোম ও ননভি ভিক্ষো
৩২
8.
ভিন্দুধমে ও ননভি ভিক্ষো
৩৬
9.
কবৌদ্ধধমে ও ননভি ভিক্ষো
৪০
10.
ভিষ্টধমে ও ননভি ভিক্ষো
4২
11.
কৃভষভিক্ষো
4৫
12.
গোি েিয ভবজ্ঞোন
৪৯

2

m¤¢ve¨ Kg©w`em-30 wU
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP cÖ¯Ívebv
†kÖwY: lô
Aa¨vq I
wk‡ivbvg
M`¨

welq: evsjv
wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
ˆbwZK,mvgvwRK I gvbweK ¸Yvewji cwiPq mZZvi cyi¯‹vi
w`‡Z cvi‡e|
gyn¤§` knx`yjøvn

M`¨

we‡kl Pvwn`vm¤úbœ gvby‡li cÖwZ ggZ¡ I
mngwg©Zvi cwiPq w`‡Z cvi‡e|

M`¨

cÖwZ‡ekx ‡Kv‡bv †`‡ki ms¯‹…wZi cwiPq w`‡Z bxjb` Avi wcivwg‡Wi
cvi‡e|
†`k
ˆmq`
gyRZev Avjx
gyw³hy‡×i NUbvi weeiY w`‡Z cvi‡e|
†Zvjcvo

M`¨
M`¨
M`¨
M`¨

wgby
ebdzj

kIKZ Imgvb
fvlv Av‡›`vjb I gyw³hy‡×i †PZbv Zz‡j ai‡Z Agi GKz‡k
cvi‡e|
iwdKzj Bmjvg
AvKvk
weÁvbgb¯‹Zv wel‡q e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
Ave`yjøvn Avj-gyZx

√ /×

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

√

eQ‡ii ïiæ‡Z cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q|

√

eQ‡ii ïiæ‡Z cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q|

√

eQ‡ii ïiæ‡Z cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q|

√

gyw³hy‡×i NUbvewj m¤ú‡K© eZ©gvb cÖRb¥‡K aviYv
†`Iqv Riæwi|
RvZxq Rxe‡b fvlv Av‡›`vjb I gyw³hy‡×i †PZbv
cÖwZwôZ Kiv cÖ‡qvRb|
7g †kÖwY‡Z GB wkLbd‡ji cvV i‡q‡Q|

0

7g †kÖwY‡Z GB wkLbd‡ji cvV i‡q‡Q|

0

7g †kÖwY‡Z GB wkLbd‡ji cvV i‡q‡Q|

0

7g †kÖwY‡Z GB wkLbd‡ji cvV i‡q‡Q|

0

√
×

bvixi Kg©RM‡Zi cwiPq e¨³ Ki‡Z cvi‡e|

gv`vi †Z‡imv
mb&Rx`v LvZzb

×

M`¨

evsjvi ms¯‹…wZ I ‡jvKms¯‹…wZ m¤ú‡K© aviYv
e¨³ Ki‡Z cvi‡e |

KZw`‡K KZ KvwiMi
ˆmq` kvgmyj nK

×

M`¨

†`k I RvwZi BwZnvm I HwZ‡n¨i cwiPq
w`‡Z cvi‡e |

KZKvj a‡i
Avwbmy¾vgvb

×

3

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

4
4

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

√ /×

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

†`k‡cÖ‡gi cwiPq Zz‡j ai‡Z cvi‡e|

Rb¥f~wg
iex›`ªbv_ VvKzi

√

KweZv

AvZ¥‡Kw›`ªKZv,¯^v_©ciZv Z¨vM K‡i gvbweK
g~j¨‡ev‡ai cwiPq w`‡Z cvi‡e|

myL
Kvwgbx ivq

√

KweZv

ag©,eY©,‡MvÎ wbwe©‡k‡l Amv¤úª`vwqK †PZbvi gvbyl RvwZ
cwiPq w`‡Z cvi‡e|
m‡Z¨›`ªbv_ `Ë

√

eQ‡ii ïiæ‡Z cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q|

KweZv

cwi‡ek-‡PZbv AR©b I cÖK…wZi cÖwZ fv‡jvevmvi wS‡O dzj
Abyf‚wZ cÖKvk Ki‡Z cvi‡e|
KvRx bRiæj Bmjvg

√

cÖK…wZ‡K fv‡jv‡e‡m cwi‡e‡ki cÖwZ hZœevb nIqv
LyeB ¸iæZ¡c~Y©|

3

KweZv

gvby‡li cÖwZ kÖ×v‡eva I fv‡jvevmvi Abyf‚wZ Avmgvwb
cÖKvk Ki‡Z cvi‡e|
Rmxg D`&`xb

×

7g †kÖwY‡Z GB wkLbd‡ji cvV i‡q‡Q|

0

†kL gywReyi ingvb‡K fv‡jvevmvi gva¨‡g
†`k‡cÖg I gvby‡li cÖwZ ggZ¡‡ev‡ai K_v cÖKvk
Ki‡Z cvi‡e|

4

KweZv

KweZv

cwi‡ek msiÿ‡Yi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|

KweZv

KweZv
KweZv

wbmM©cÖxwZ RvMªZ Kiv|
fvlv Av‡›`vj‡bi cUf‚wg‡Z gvZ…fvlv I
†`k‡cÖ‡g DØy× Kiv|

eQ‡ii ïiæ‡Z cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q|
eQ‡ii ïiæ‡Z cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q|

gywRe
†ivKby¾vgvb Lvb

√

†`‡ki cÖwZ fv‡jvevmv Ges gvby‡li cÖwZ ggZ¡‡eva
m„wó‡Z gywRe KweZvi welqe¯‘ cvV AZ¨š‘ hyw³hy³|

evuP‡Z `vI
kvgmyi ivngvb
cvwLi Kv‡Q dz‡ji Kv‡Q
Avj gvngy`

×

7g †kÖwY‡Z GB wkLbd‡ji cvV i‡q‡Q|

0

7g †kÖwY‡Z GB wkLbd‡ji cvV i‡q‡Q|

0

7g †kÖwY‡Z GB wkLbd‡ji cvV i‡q‡Q|

0

dv¸b gvm
ûgvqyb AvRv`

×
×

4

e¨vKiY Ask
Aa¨vq I
wk‡ivbvg
1

wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

√ /×

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

evsjv fvlvi ¸iæZ¡, Zvrch© I gwngv e¨³ Ki‡Z
cvi‡e |

fvlv I evsjv fvlv

√

2-12 c„ôv Av‡jvPbv| cÖv_wgK aviYvi Rb¨
cÖ‡qvRbxq|

2

evsjv fvlvi aŸwb, aŸwbi cÖKvi‡f` D‡jøL
Ki‡Z cvi‡e |

aŸwbZË¡

√

3

evsjv fvlvi kã, k‡ãi MVbcÖYvjx D‡jøL
Ki‡Z cvi‡e|

iƒcZË¡

4

evK¨MVbI ev‡K¨i †kÖwYwefvM m¤ú‡K© ej‡Z
cvi‡e|
lô †kÖwYi evsjv eB †_‡K bZzb bZzb kã
wPwýZ I cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|

5
6

ï×, my›`i I cÖwgZ evbv‡b mvejxjfv‡e wjL‡Z
cvi‡e|

7

fvlvi wbqg k„•Ljv Dc¯’vcb Ki‡Z cvi‡e|

8

evsjv Awfavb e¨env‡ii wbqgvewj D‡jøL Ki‡Z
cvi‡e |

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v
3
3

×

13-39 c„ôv we¯Í…Z Av‡jvPbv (mwÜmn) Rvbv
cÖ‡qvRb| 7g †kÖwYi cv‡Vi mv‡_ Gi m¤úK©
i‡q‡Q|
7g †kÖwY‡Z GB wkLbdj AR©‡bi e¨e¯’v Av‡Q|

evK¨ZË¡

×

7g †kÖwY‡Z GB wkLbdj AR©‡bi e¨e¯’v Av‡Q|

0

evM_©

×

7g †kÖwY‡Z GB wkLbdj AR©‡bi e¨e¯’v Av‡Q|

0

evbvb

√

evsjvfvlv cVb-cvV‡bi wfwË wbg©v‡b evbvb AwZ
cÖ‡qvRbxq|

1

√

evsjvfvlv cVb-cvV‡bi wfwË wbg©v‡b weivgwP‡ýi
e¨envi AwZ cÖ‡qvRbxq|

1

√

evsjvfvlv cVb-cvV‡b Awfav‡bi e¨envi
Acwinvh©|

1

weivgwPý

Awfavb

5

0

wbwg©wZ Ask
Aa¨vq I
wk‡ivbvg
1
2
3

wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

√ /×

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

Abyaveb

×

cÖ_g c‡Îi m„Rbkxj As‡k _vK‡e|

mvivsk 2.1: GK I `yB

√

mvigg© 2.2: GK I `yB

√

mgq we‡ePbvq msL¨v Kgv‡bv n‡q‡Q| 7g †kÖwY‡Z cv‡Vi
Av‡ivI my‡hvM Av‡Q|

e¨w³MZ cÎ
Av‡e`b cÎ 1 I 2
fve-m¤úªmviY 3.1 (M`¨-1 I
2) 3.2 (c`¨:1I 2)

×
√
√

5g †kÖwY‡Z c‡o‡Q| 7g †kÖwY‡ZI Av‡Q|
mgq we‡ePbvq msL¨v Kgv‡bv n‡q‡Q|
mgq we‡ePbvq msL¨v Kgv‡bv n‡q‡Q| 7g †kÖwY‡Z cv‡Vi
AviI my‡hvM Av‡Q|

Aby‡”Q` iPbv 5.1 I 5.2
cÖeÜ iPbv
Avgv‡`i we`¨vjq
RvwZi wcZv e½eÜz †kL
gyAvgvi
wReyi wcÖingvb
q †Ljv
el©vKvj
Avgvi †`Lv b`x
we.`ª. wbwg©wZ AskwU wkÿv_x© evmvq
mZ¨evw`Zv
c‡o †b‡e| G msµvšÍ 1wU K¬vm
Avgv‡`i MÖvg
Av‡jvPbvi Rb¨ eivÏ _vK‡e|
Avgvi cov GKwU eB‡qi Mí
RvZxq dzj kvcjv
RvZxq dj KvuVvj
RvZxq MvQ Avg MvQ
evsjv‡`‡ki RvZxq cï evN
RvZxq cvwL †`v‡qj

√

mgq we‡ePbvq msL¨v Kgv‡bv n‡q‡Q|

cwVZ welq msµvšÍ Ávb I aviYv
e¨³ Ki‡Z cvi‡e|

cvwievwiK I e¨w³ Rxe‡b wPwV
wjL‡Z I co‡Z cvi‡e|

4

cvV¨cy¯ÍK-ewnfz©Z cv‡Vi welq
Dc¯’vcb Ki‡Z cvi‡e|

5
6

cwVZ welq msµvšÍ Ávb I aviYv
e¨³ Ki‡Z cvi‡e|

√
×
√
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

6

†kÖwb Dc‡hvMx
GB wel‡qi wkLbdj KweZvq ms‡hvwRZ| n‡q‡Q
†kÖwY Dc‡hvMx |
cieZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi my‡hvM Av‡Q|
cieZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi my‡hvM Av‡Q|
cieZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi my‡hvM Av‡Q|
cieZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi my‡hvM Av‡Q|
cieZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi my‡hvM Av‡Q|
cieZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi my‡hvM Av‡Q|
cieZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi my‡hvM Av‡Q|
cieZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi my‡hvM Av‡Q|
cieZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi my‡hvM Av‡Q|
cieZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi my‡hvM Av‡Q|

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v
c‡o †b‡e
c‡o †b‡e
c‡o †b‡e
c‡o †b‡e

1
c‡o †b‡e
c‡o †b‡e

Class: Six
Paper 1: English for Today
Unit/ Lesson Learning outcomes mentioned in the textbook
Lesson- 1

Lesson -2

Lesson-3

Lesson-4

Lesson-5

Lesson-6
Lesson-7

Lesson 8

1. read and understand texts
2. talk about people, places and familiar objects
in short and simple sentences
3. write short paragraphs
1.ask and answer questions
2.read and understand written instructions
3. participate in short dialogues and
conversations on familiar topics
1.talk about people , places and familiar objects
in short and simple sentences
2.read and understand texts
1.recognize word and stress on words in
sentences
2. talk about people , places and familiar objects
in short and simple sentences
3. ask and answer questions
1.talk about people , places and familiar objects
in short and simple sentences
2.read and understand texts
3. participate in short dialogues and
conversations on familiar topics
1. ask and answer questions
2. participate in short dialogues
1.recognize English sounds recognize word and
stress on words in sentences
2. recognize intonation in sentences
3. understand and enjoy stories and poems
1. use word stress and stress on words in
sentences
2. ask and answer questions
3. participate in short dialogues and

Subject: English
Topic
Going to a new school

Yes/ No with rationale
Already achieved before the lockdown.

Number of classes
needed
N/A

Congratulations! Well
done!

At a railway station

Where are you from?

Thanks for your work

No
The learning outcomes in these lessons
have already been taught in lessons
1,2,3 and 4.

It smells good
Holding hands

Grocery shopping

7

Yes
This lesson aims at using the target
language in the real life situation.
Besides the content is very real life like.

3

Unit/ Lesson

Lesson 9

Learning outcomes mentioned in the textbook
conversation of familiar topics
4. read and understand texts
1. ask and answer question
2. participate in dialogues and conversations on
familiar topics
3. read and understand written instructions
4. read and understand texts.

Topic

Health is wealth

Lesson -10

1. read and understand written instructions
2. read and understand texts
3. ask and answer questions
4. participate in short dialogues and
conversations on familiar topics
5. write short paragraphs

Remedies : modern and
traditional

Lesson- 11

1.recognize English sounds
2. recognize word and stress on words in
sentences
3.recognize intonation in sentences
4.read aloud texts with proper pronunciation ,
stress and intonation
1. Write short paragraph
2. Talk about people, places and familiar
objects in short simple sentences

Are you listening?-1

Lesson-13

1.ask and answer questions
2.read and understand texts
3. write short paragraphs

An unseen beauty of
Bangladesh

Lesson-14

1.read and understand texts
2.ask and answer questions
3. write short paragraphs
4.participate in short dialogue and conversations
on familiar topics
1.read and understand texts

Our pride

Lesson-12

Lesson-15

Birds of Bangladesh

The lion’s mane

8

Yes/ No with rationale

Number of classes
needed

Yes
Health related contents are important
now especially during this pandemic.
Besides students need to understand
written instructions in the real life
situation.
Yes.
Exchanging dialogue is an important
skills that learners need to develop
whatever grade they are in. Learners
also need to develop writing skills.
Health related contents are important
now especially during this pandemic.
No
The learning outcomes in these lessons
are already taught in the other lessons

3

No
This is mainly speaking and writing skill.
Students can learn them in the later
classes
No
The content of this lesson deals with
Bangladeshi scenic beauty is to practice
reading and writing skills.
No
The learning outcomes in these lessons
are already included in the other
lessons
No

3

Unit/ Lesson

Learning outcomes mentioned in the textbook

Topic

2. Talk about people, places and familiar objects
in short simple sentences
Lesson-16

1.read and understand texts
2.ask and answer questions
3. write short paragraphs

An old people’s home

Lesson-17

1.recognize English sounds
2. recognize intonation in sentences
3. understand and enjoy stories and poems
1.recognize English sounds
2. recognize intonation in sentences
3. use English sounds properly
1.make your snacks
2. read and understand texts

Boats sail on the rivers

1.read aloud texts with proper pronunciation ,
stress and intonation
2.read and understand texts
1.read and understand texts
2. ask and answer questions
3. read aloud with proper pronunciation, stress
and intonation
1. follow instructions, commands, requests
accordingly
2. read and understand texts
1. follow instructions, commands, requests
accordingly
2. write short paragraphs
1. read and understand texts
2. understand and enjoy stories and poems
1. read and understand texts
2. follow instructions, commands, requests

Stop, look and listen

Lesson-18

Lesson-19

Lesson-20

Lesson-21

Lesson-22

Lesson-23

Lesson-24
Lesson-25

Yes/ No with rationale

Number of classes
needed

This is mainly speaking and reading
skill. Students can learn them in the
later classes
No
The learning outcomes are on reading
and writing skills and are also taught in
other lessons.
No
The learning outcomes have been
repeated in the previous lessons.

Are you listening?-2

Make your snacks

Hason Raja : The mystic
bard of Bangladesh

Wonders of the world-1

Wonders of the world-2

Aesop’s fable
We live in a global
village

9

Yes
Learners can practice how to give
instructions here. So this lesson is
important for them.
No
These skills are taught in the other
lessons
No
These skills are taught in the other
lessons
No
The learning outcomes of these lessons
focus on reading and writing skills
which have already been taught in the
previous lessons. There are lot of
scopes for the students to practise
these skills which they already have
studied.

2

Unit/ Lesson

Lesson-26
Lesson -27

Lesson-28

Learning outcomes mentioned in the textbook
accordingly
1. read and understand texts
2.ask and answer questions
1. read and understand texts
2.ask and answer questions
3. participate in short dialogues and
conversations on familiar topics
1.ask and answer questions
2.read and understand texts

Topic

The concert of
Bangladesh

No
These skills are taught in the other
lessons

Buying clothes

No
These skills are already learnt in the
other lessons
No
The contents of these lessons deal with
reading and writing skills along with
practising of proper pronunciation,
stress and intonation. Students have
many scopes to learn them in the later
classes.

1. read aloud with proper pronunciation, stress
and intonation
2.read and understand texts

Andre

Lesson -30

1. recognize English sounds
2. read aloud with proper pronunciation, stress
and intonation
1. read and understand texts
2. read and understand instructions
1. read and understand texts
2. read and understand instructions
3. write short paragraphs
1. read and understand texts
2. write short paragraphs
1. read and understand texts
2. write short paragraphs
3. Write simple letters
1.read and understand texts
2.use punctuation marks e.g. comma, full stop,
question mark, exclamation mark, quotation
marks in sentences
3. understand and enjoy stories and poems

Are you listening?-3

Lesson -32

Lesson -33
Lesson -34

Lesson - 35

Number of classes
needed

Our wage earners

Lesson -29

Lesson -31

Yes/ No with rationale

Taking a test
What should we do

Too much or too little
water
An invitation for Robin

The Garden

This is story-based and it teaches use of
punctuation which is very essential for
writing skills.

10

4

Subject: English
Class Six
Plan 3: for 30 working days
Paper 2
Unit
Lesson/Topic
1
2

3

Parts of speech
(without classification)
Tense (Simple present, simple past, Simple Future)
Identification

4

Articles (a, an, the)
Introductory “there” and “it”
Possessives and its use

5

Gerund and participle

6

Kinds of sentences: Assertive, interrogative,
imperative, optative, exclamatory)
(According to meaning)

7

Introductory ‘There’ and ‘It’

8

Punctuation and capitalization

9

Informal letter

Rationale

Number of classes
needed

Already achieved
No.
This is a series of long topic. It cannot be taught within this short
span of time.
Article being an important aspect in English language, the
committee recommends this to be taught.
No
This unit is long and full of activities. Besides there is a lot of scopes
for the students to learn them in class 7 and 8
No
This unit is long and full of activities. Besides there is a lot of scopes
for the students to learn them in class 7 and 8
Students need to understand this basic item as sentence
construction depends on the types of sentences. However, within 4
classes students won’t be able to learn the types of sentences and
their classifications. So we keep here only identifying the type of
sentences.
No
Most of the units are long and based on variety of activities. For this
reason these units have been discarded.
No
These units are long and full of activities. The students can learn
them in class 7 and 8
This item has been included as students should begin practising
some freehand writing.

11

4

3

3

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP cÖ¯Ívebv
welq: MwYZ
Aa¨vq I
wk‡ivbvg
cÖ_g Aa¨vq
¯^vfvweK
msL¨v I
fMœvsk

wØZxq Aa¨vq
AbycvZ I
kZKiv

Z„Zxq Aa¨vq
c~Y©msL¨v

†kÖwY: lô
cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

1. ¯^vfvweK msL¨vi A¼cvZb Ki‡Z cvi‡e|
2. †`kxq I AvšÍR©vwZK ixwZ‡Z A¼cvZb K‡i co‡Z
cvi‡e|
3. †gŠwjK msL¨v, †hŠwMK msL¨v I mn†gŠwjK msL¨v
wPwýZ Ki‡Z cvi‡e|
4. wefvR¨Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
5. 2, 3, 4, 5, 9 Øviv wefvR¨ hvPvB Ki‡Z cvi‡e|
6. mvaviY fMœvsk I `kwgK fMœvs‡ki M.mv.¸ I j. mv. ¸
wbY©q Ki‡Z cvi‡e|
7. mvaviY fMœvsk I `kwgK fMœvs‡ki mijxKiY K‡i
MvwYwZK mgm¨vi mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
1. AbycvZ Kx Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
1. Abycv‡Zi aviYv
2. mij AbycvZ msµvšÍ mgm¨v mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
2. wewfbœ cÖKvi AbycvZ (mij AbycvZ,
e¨¯Í AbycvZ, wgkÖ AbycvZ)
3. kZKiv‡K mvaviY fMœvs‡k, fMœvsk‡K kZKivq cÖKvk 3. AbycvZ I kZKiv wnmve
Ki‡Z cvi‡e|
4. AbycvZ‡K kZKivq cÖKvk Ki‡Z cvi‡e Ges
4. AbycvZ‡K kZKivq Ges kZKiv‡K
kZKiv‡K Abycv‡Z cÖKvk Ki‡Z cvi‡e|
Abycv‡Z cÖKvk
5. HwKK wbqg I kZKiv wnmv‡ei c×wZ eY©bv Ki‡Z
5. kZKiv I HwKK wbqg
cvi‡e|
6. HwKK wbqg kZKiv wnmv‡ei mvnv‡h¨ mgq I KvR,
6. AbycvZ, kZKiv I HwKK wbqg
mgq I Lv`¨, mgq I `~iZ¡ welqK MvwYwZK mgm¨v
msµvšÍ mgm¨v
mgvavb Ki‡Z cvi‡e|

cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q ( Rvbyqvix †_‡K gvP©
2020)

1. c~Y©msL¨vi ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
2. c~Y©msL¨v mbv³ Ki‡Z cvi‡e|
3. msL¨v‡iLvq c~Y©msL¨vi Ae¯’vb †`Lv‡Z cvi‡e Ges
‡QvU-eo msL¨v Zzjbv Ki‡Z cvi‡e|
4. wPýhy³ msL¨vi †hvM, we‡qvM Ki‡Z cvi‡e Ges
msL¨v‡iLvi mvnv‡h¨ †`Lv‡Z cvi‡e|

cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q ( Rvbyqvix †_‡K gvP©
2020)

1. c~Y©msL¨v
2. c~Y©msL¨v
3. msL¨v‡iLvq c~Y©msL¨vi Ae¯’vb I
Zzjbv
4. wPýhy³ msL¨vi †hvM, we‡qvM
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AbycvZ I kZKiv m¤úwK©Z welqmg~n cieZx©
†kÖwYi cv‡Vi wfwË wn‡m‡e cª‡qvRb weavq Aš©Ífz³
Kiv n‡q‡Q|

cieZx© †kÖwY‡Z Gi we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv i‡q‡Q
weavq we`¨gvb wkLbdj AR©b e¨vnZ n‡jI
wkÿv_x©i †Zgb mgm¨v n‡e bv GRb¨ AšÍ©fz³ Kiv
nqwb|

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v
00

05

Aa¨vq I
wk‡ivbvg
PZz_© Aa¨vq
exRMwYZxq
ivwk

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
1. exRMwYZxq cÖZxK, PjK, mnM, m~PK e¨envi K‡i
MvwYwZK mgm¨v mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
2| exRMwYZxq ivwki m`„k I wem`„k c` kbv³ Ki‡Z
cvi‡e|
3. GK ev GKvwaK c`wewkó exRMwYZxq ivwk eY©bv
Ki‡Z cvi‡e|
4. exRMwYZxq ivwki †hvM I we‡qvM Ki‡Z cvi‡e|

1. mgxKiY Kx Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
2. mij mgxKiY e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e Ges Zv mgvavb
mij mgxKiY Ki‡Z cvi‡e|
3. ev¯Íe mgm¨vi wfwË‡Z mgxKiY MVb Ki‡Z cvi‡e Ges
Zv mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
1. ¯’vb, Zj, †iLv I we›`y e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
lô Aa¨vq
2. mij‡iLv, †iLvsk I iwkœi g‡a¨ cv_©K¨ Ki‡Z cvi‡e|
R¨vwgwZi
6. evû‡f‡` I †KvY‡f‡` wÎfyR e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
†gŠwjK aviYv 7. eM©, AvqZ, i¤^m I mvgvšÍwiK wPwýZ Ki‡Z cvi‡e|
3. mwbœwnZ I wecÖZxc †KvY¸‡jvi m¤úK© eY©bv I cÖ‡qvM
Ki‡Z cvi‡e|
4. mgvšÍivj †iLv eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
5. `yBwU mgvšÍivj mij‡iLv I GKwU †Q`K Øviv Drcbœ
†KvYmg~n eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
1. GKwU wbw`©ó †iLvsk‡K cwigvc Ki‡Z cvi‡e|
mßg Aa¨vq
e¨envwiK
R¨vwgwZ
2. cÖ`Ë Z_¨ e¨envi K‡i †iLvsk A¼b Ki‡Z cvi‡e|
cÂg Aa¨vq

Aóg Aa¨vq
Z_¨ I DcvË

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
1. exRMwYZxq cÖZxK, PjK, mnM,
m~P‡Ki e¨envi
2. exRMwYZxq ivwki m`„k I wem`„k c`

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv
cieZx© †kÖwYi cv‡Vi wfwË wn‡m‡e cª‡qvRb GRb¨
Aš©Ífz³ Kiv n‡q‡Q|

3. GK ev GKvwaK c`wewkó exRMwYZxq
ivwk eY©bv

cieZx© †kÖwY‡Z Gi we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv i‡q‡Q
GRb¨ AšÍ©fz³ Kiv nqwb|

4. exRMwYZxq ivwki †hvM I we‡qvM

cieZx© †kÖwYi cv‡Vi wfwË wn‡m‡e cª‡qvRb weavq
AšÍ©fz³ Kiv n‡q‡Q|
cieZx© †kÖwY‡Z Gi we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv i‡q‡Q
weavq we`¨gvb wkLbdj AR©b m¤¢e bv n‡jI
wkÿv_x©i †Zgb mgm¨v n‡e bv GRb¨ AšÍ©fz³ Kiv
nqwb|

1. mgxKiY
2. mij mgxKiY
3. mgxKiY MVb I mgvavb
1. ¯’vb, Zj, †iLv I we›`y
2. mij‡iLv, †iLvsk I iwkœ
6. evû‡f‡` I †KvY‡f‡` wÎfyR
7. eM©, AvqZ, i¤^m I mvgvšÍwiK
3. mwbœwnZ I wecÖZxc †KvY¸‡jvi m¤úK©

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v
05

00

cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q ( Rvbyqvix †_‡K gvP©
2020)

00

cieZx© †kÖwYi cv‡Vi wfwË wn‡m‡e cª‡qvRb GRb¨
AšÍ©fz³ Kiv n‡q‡Q|

03

cieZx© †kÖwYi cv‡Vi wfwË wn‡m‡e cª‡qvRb GRb¨
AšÍ©fz³ Kiv n‡q‡Q|
c~e©eZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi aviYv †c‡q‡Q GRb¨ ev`
w`‡jI wkÿv_x©‡`i †Kv‡bv mgm¨v n‡e bv|
cieZx© †kÖwYi cv‡Vi wfwË wn‡m‡e cª‡qvRb GRb¨
AšÍ©fz³ Kiv n‡q‡Q|
cieZx© †kÖwYi cv‡Vi wfwË wn‡m‡e cª‡qvRb GRb¨
AšÍ©fz³ Kiv n‡q‡Q|

04

4. mgvšÍivj mij‡iLv
5. mgvšÍivj mij‡iLv
1. †iLvsk cwigvc
2. †iLvsk A¼b

3. wewfbœ †Kv‡Yi wPÎ A¼b Ki‡Z cvi‡e|

3. †Kv‡Yi wPÎ A¼b

1. Z_¨ I DcvË Kx Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
2. †kÖwY e¨eavb bv K‡i Aweb¨¯Í Dcv‡Ëi Mo, ga¨K I
cÖPziK ‡ei Ki‡Z cvi‡e|
3. †iLvwPÎ A¼b Ki‡Z cvi‡e|

1. Z_¨ I DcvË
2. Aweb¨¯Í Dcv‡Ëi Mo, ga¨K I cÖPziK
wbY©q
3. †iLvwPÎ A¼b

13

cieZx© †kÖwY‡Z Gi we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv i‡q‡Q

03

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
4. Aw¼Z †iLvwPÎ eY©bv Ki‡Z cvi‡e|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
4. Aw¼Z †iLvwPÎ eY©bv

14

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv
weavq we`¨gvb wkLbdj AR©b e¨vnZ n‡jI
wkÿv_x©i †Zgb mgm¨v n‡e bv GRb¨ AšÍ©fz³ Kiv
nqwb|

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

পু নর্বিনযাসকৃত পাঠ্যসূ র্ি প্রস্তাবনা
শ্রের্ি: 6ষ্ঠ
অধ্যায় ও শির ানাম পাঠ্যপু স্তরে উশিশিত শিিনফল
প্রথম অধ্যায়ঃ
ˆeÁvwbK cÖwµqv
I cwigvc

শিতীয় অধ্যায়ঃ
জীিজগৎ

শিষয়িস্তু
(পাঠ্ ও পারঠ্ শির ানাম)
১. ˆeÁvwbK cÖwµqv Ges cixÿY
পাঠ্ -১ : শিজ্ঞান েী?
পাঠ্ ২-৩ : প ীক্ষণ
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
২. ˆeÁvwbK cÖwµqvi avcmg~n e¨vL¨v পাঠ্ -১ : শিজ্ঞান েী?
Ki‡Z cvie|
৩. cwigv‡ci cÖ‡qvRbxqZv Ges
পাঠ্ -৪-৫ : পশ মারপ প্ররয়াজনীয়তা
GK‡Ki ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
৪. †gŠwjK I †hŠwMK GKK e¨vL¨v
পাঠ্ -৬ : ম ৌলিক ও ম ৌলিক একক
পাঠ্ -৭ : ভরেে একক
Ki‡Z cvie|
৫. ˆ`N¨, fi I mgq পলে াপ Ki‡Z
পাঠ্ -৮-৯ : ˆ`N¨, fi I mgq
পলে াপ
cvie|
৬. wewfbœ AvKv‡ii KwVb e¯‘i পাঠ্ -১০ : মেত্রফি ও তাে পলে াপ
পাঠ্ -১১ : আয়তন ও তাে পলে াপ
AvqZb cwigvc Ki‡Z cvie|
৭. Zij c`v‡_©i AvqZb cwigvc
পাঠ্ -১২ : তেি পদারথেে আয়তন লনর্েয়
Ki‡Z cvie|
৮. ZvcgvÎv cwigvc Ki‡Z cvie|
পাঠ্ -১২ : তেি পদারথেে আয়তন লনর্েয়
(তাপ াত্রাে পলে াপ)
১. Rx‡ei cÖavb cÖavb ˆewkó¨ e¨vL¨v পাঠ্ -১ : Rx‡ei cÖavb cÖavb ˆewkó¨
Ki‡Z cvie|
২. cÖavb cÖavb ˆewk‡ó¨I Av‡jv‡K
পাঠ্ -২ : RxeRM‡Zi †kÖwYKiY
RxeRM‡Zi †kÖwYKiY Ki‡Z
cvie|
৩. mcy®úK I Acy®úK Dw™¢‡`i
পাঠ্ ৩ : অmcy®úK Dw™¢দ
ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
পাঠ্ ৪-৬ : mcy®úK Dw™¢দ
পাঠ্ ৭ : আবৃ তবীজী Dw™¢দ
৪. †giæ`Ðx Ges A‡giæ`Ðx cÖvYxi
পাঠ্ ৮ : অ†giæ`Ðx I ‡giæ`Ðx cÖvYx
পাঠ্ ৯-১০ : অ†giæ`Ðx I ‡giæ`Ðx
g‡a¨ ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
cÖvYxi ˆewkó¨
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পাঠ্যসূ শিরত অন্তর্ুক্ত ে া িা না ে া য ৌশক্তেতা
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -জানুয়াশ
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -জানুয়াশ
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন- জানুয়াশ
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন- জানুয়াশ
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন- জানুয়াশ
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন- জানুয়াশ
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন- জানুয়াশ
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন- জানুয়াশ
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -জানুয়াশ
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -জানুয়াশ
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।

-মািু ২০২০ সমরয়

র্বষয়: র্বজ্ঞান
প্ররয়াজনীয়
ক্লারস সংিযা
২

-মািু ২০২০ সমরয়

১

-মািু ২০২০ সমরয়

১

-মািু ২০২০ সমরয়

১

-মািু ২০২০ সমরয়

১

-মািু ২০২০ সমরয়

১

-মািু ২০২০ সমরয়

১

-মািু ২০২০ সমরয়
-মািু ২০২০ সমরয়

১

-মািু ২০২০ সমরয়

১

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -জানুয়াশ -মািু ২০২০ সমরয়
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।

৪

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -জানুয়াশ -মািু ২০২০ সমরয়
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।

২

তৃতীয় অধ্যায়ঃ
Dw™¢` I cÖvYxi
†Kvlxq msMVb

িতুথু অধ্যায়ঃ
Dw™¢‡`i evwn¨K
ˆewkó¨

৫. Pvicv‡ki RxeRMr m¤ú‡K©
m‡PZb ne Ges gvbeRxe‡b Gme
Rx‡ei ¸iæZ¡ Dcjwä Ki‡Z mÿg
ne|
৬. we`¨vj‡qi Pvicv‡k cwi‡e‡k
Aew¯’Z Rx‡ei †kÖwYweb¨vm K‡i
†cv÷v‡i cÖ`k©b Ki‡Z cvie|
১. †Kvl e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
২. Dw™¢` I cÖvYx †Kv‡li cv_©K¨Kvix
cÖavb ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
৩. Rxe‡`‡n †Kv‡li f~wgKv e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|
৪. Rxe‡`‡ni bvbv Kvh©µ‡g †Kv‡li
Ae`vb Dcjwä Ki‡Z cvie|
৫. Dw™¢` I cÖvYx †Kv‡li wPwýZ wPÎ
A¼b Ki‡Z cvie|
১. Dw™¢‡`i evwn¨K ˆewkó¨ e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|

পাঠ্ ৮ : অ†giæ`Ðx I ‡giæ`Ðx cÖvYx

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -জানুয়াশ -মািু ২০২০ সমরয়
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।

পাঠ্ -২ : RxeRM‡Zi †kÖwYKiY

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -জানুয়াশ -মািু ২০২০ সমরয়
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্ -৩-৬ : এেটি জীিরোরষ গঠ্ন
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্ -৯-১০ : Rxe‡`‡n †Kv‡li f~wgKv পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্ -7-8 : লনউলিয়াস
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ
পাঠ্ -৯-১০ : Rxe‡`‡n †Kv‡li f~wgKv শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্ -৩-৬ : এেটি জীিরোরষ গঠ্ন
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্ ১ : আদর্ে সপু ষ্পক উশিরে িাশহযে পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ
বিশিষ্ট্য
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্ ১-২ : †Kvl

ত
ত
ত
ত
ত
ত

২. g~‡ji cÖavb ˆewkó¨, wewfbœ Ask,
cÖKvi‡f` Ges KvR e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
৩. Kv‡Ði cÖavb ˆewkó¨, wewfbœ
Ask, cÖKvi‡f` Ges KvR e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|

পাঠ্ ২ : এেটি আেিু মূরল শিশর্ন্ন অংি পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্ ৩-৪ : ূরিে প্রকােরভদ ও কাজ

৪. cvZvi cÖavb ˆewkó¨, wewfbœ Ask,
cÖKvi‡f` Ges KvR e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
৫. Dw™¢` Ges gvbeRxe‡b g~j, KvÐ
I cvZvi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ্ ৫: োরে শিশর্ন্ন অংি
পাঠ্ ৬ : কারেে মেলর্কের্
পাঠ্ ৭ : কারেে কাজ
পাঠ্ ৮ : এেটি পাতা শিশর্ন্ন অংি
পাঠ্ ৯ : পরত্রে প্রকােরভদ

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ্ ১০ : gvbeRxe‡b g~j, KvÐ I
cvZvi cÖ‡qvRbxqZv

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
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১

cÂg Aa¨vq :
mv‡jvKms‡kølY

৬. Dw™¢‡`i cÖwZ mnvbyf~wZkxj
AvPiY cÖ`k©b Kie|
1| Dw™¢` Kxfv‡e Lv`¨ cÖ¯‘Z K‡i
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

2| mv‡jvKms‡køl‡Yi Dci
RxeRM‡Zi wbf©ikxjZv e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|

lô Aa¨vq :
ms‡ew` A½

3|
Lv`¨ cÖ¯‘‡Z Dw™¢‡`i
Ae`vb Dcjwä Ki‡Z cvie Ges
Dw™¢‡`i cÖwZ ms‡e`bkxj ne|
1|ms‡ew` A½mg~‡ni KvR e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|
2|cixÿY I ch©‡eÿ‡Y ms‡ew`
A‡½i e¨envi cÖ`k©b Ki‡Z cvie|
3|ms‡ew` A‡½i hZœ †bIqvi †KŠkj
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
4|ms‡ew` A‡½i h‡Zœi wel‡q wb‡R
m‡PZb ne I Ab¨‡K m‡PZb Kie|

mßg Aa¨vq :
c`v‡_©i ˆewkó¨
Ges evwn¨K
cÖfve

1|c`v‡_©i wewfbœ ˆewk‡ó¨i eY©bv
Ki‡Z cvie|
2|wewfbœ ˆewk‡ó¨i Dci wfwË K‡i
c`v‡_©i †kÖwYweb¨vm Ki‡Z cvie|
3| Zvc I we`y¨r cwievwnZv e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|

পাঠ্ ১১ : উশিে ও প্রাণী প্রশত আি ণ
পাঠ্ ১-২ : Dw™¢` Kxfv‡e Lv`¨ cÖ¯‘Z
K‡i
পাঠ্ ৩-৬ : সারিাকসংরেষর্ পদ্ধলত

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে

২

Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।

পাঠ্ ৭ : জীবজিরত সারিাকসংরেষরর্ে
তাৎপ ে ও গুরুত্ব

৮ মেলর্রত আরে, এে লভলি স্বরুপ োখা হি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে

১

Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্ ৭ : জীবজিরত সারিাকসংরেষরর্ে
তাৎপ ে ও গুরুত্ব

৮ মেলর্রত আরে, এে লভলি স্বরুপ োখা হি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ্ ১ -৩: সংরবলদ অঙ্গ
পাঠ্ ৭: নাক
পাঠ্ ৮: ত্বক ও ত্বরকে ত্ন
পাঠ্ ১ -৩: সংরবলদ অঙ্গ
পাঠ্ ৪ -৫: কান বা কর্ে
পাঠ্ ৭: নাক
পাঠ্ ৭: নাক
পাঠ্ ৮: ত্বক ও ত্বরকে ত্ন
পাঠ্ ৭: নাক
পাঠ্ ৮: ত্বক ও ত্বরকে ত্ন
পাঠ ১-৩: পদারথেে ববলর্ষ্ট্য ও
মেলর্লবনযাস
পাঠ ১-৩: পদারথেে ববলর্ষ্ট্য ও
মেলর্লবনযাস

৭ ও ৮ মেলর্ে ৫ অধ্যায় আরিাচনাে স য় এই অংর্টুকু সংর াজন করে
মর্খারনা ম রত পারে।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে
Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে

পাঠ ৪-৬: ধ্াতু ও অধ্াতুে ববলর্ষ্ট্য
পাঠ ৭-৮: ধ্াতু ও অধ্াতুে লবদ্যযৎ
পলেবালহতা
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১

Aóg Aa¨vq :
wgkÖY

Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

4|
avZz Ges AavZzi Kj¨vYKi
w`K Dcjwä Kie Ges G‡`i e¨envi
msiÿ‡Y hZœkxj ne|
5| cixÿ‡Yi mvnv‡h¨ avZz Ges
AavZzi Zvc I we`y¨r cwievwnZv
wbY©q Ki‡Z cvie|

সবগুরিা পাঠ মথরকই এই লর্খনফিটি

6| Mjbv¼ I স্ফু টনাঙ্ক e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|

পাঠ ৯-১১: Mjbv¼ I স্ফু টনাঙ্ক

Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে

7| cixÿ‡Yi mvnv‡h¨ c`v‡_©i
Mjbv¼ I স্ফু টনাঙ্ক wbY©q Ki‡Z
cvie|

পাঠ ৯-১১: Mjbv¼ I স্ফু টনাঙ্ক

Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে

8|
_vgv Nwo I _v‡g©vwgUvi
mywbcybfv‡e e¨env‡i mÿg ne|

পাঠ ৯-১১: Mjbv¼ I স্ফু টনাঙ্ক

9| kxZjxKiY e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

পাঠ ৯-১১: Mjbv¼ I স্ফু টনাঙ্ক

অলজেত হরব।

10| AvNv‡Z avZz Ges AavZz
cwieZ©b e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

পাঠ ৯-১১: Mjbv¼ I স্ফু টনাঙ্ক

11|
cixÿY Kvh©µg PjvKv‡j
ch©vß wbivcËvg~jK e¨e¯’v MÖn‡Y
D‡`¨vMx ne Ges Ab¨‡`i m‡PZb
Kie|

পাঠ ৪-৬: ধ্াতু ও অধ্াতুে ববলর্ষ্ট্য
পাঠ ৭-৮: ধ্াতু ও অধ্াতুে লবদ্যযৎ
পলেবালহতা
পাঠ ৯-১১: Mjbv¼ I স্ফু টনাঙ্ক
পাঠ ১-২: ল ের্ ও দ্রবর্

1|
wgkÖY Ges `ªe‡Yi m¤úK©
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
2|
wewfbœ cÖKvi `ªe‡Yi g‡a¨
cv_©K¨ Ki‡Z cvie|

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে

পাঠ ৪-৬: ধ্াতু ও অধ্াতুে ববলর্ষ্ট্য
পাঠ ৭-৮: ধ্াতু ও অধ্াতুে লবদ্যযৎ
পলেবালহতা

১

১

Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে

১

Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – পূ িুিশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে

১

Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে

পাঠ ৫-৭: সম্পৃ ক্ত দ্রবর্ ও অসম্পৃ ক্ত
দ্রবর্

Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
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১

3|
cvwb Ges KwVb c`v_© w`‡q
wewfbœ cÖKvi `ªeY cÖ¯‘Z Ki‡Z
cvie|

পাঠ ৩-৪: দ্রব ও দ্রাবক

4|
`ªe‡Y ZvcgvÎvi cÖfve
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

পাঠ ৫-৭: সম্পৃ ক্ত দ্রবর্ ও অসম্পৃ ক্ত
দ্রবর্

5|
me©Rbxb `ªveK wn‡m‡e
cvwbi e¨envi cÖ`k©b Ki‡Z cvie|

পাঠ ৮-৯: me©Rbxb `ªveK

6| mg¯^Z¡ Ges Amg¯^Z¡ wgkÖY
cÖ¯‘Z Ges Dcv`vbmg~n c„_K Ki‡Z
cvie|
7|
jeYv³ cvwb n‡Z je‡Yi
ùwUK Ges weï× cvwb cÖ¯‘Z Ki‡Z
cvie|
8|
`ªeY, Kj‡qW Ges
mvm‡cbm‡bi g‡a¨ cv_©K¨ Ki‡Z
cvie|

পাঠ ৮-৯: me©Rbxb `ªveK

9|
ˆ`bw›`b Rxe‡b `ªeY,
Kj‡qW Ges mvm‡cbm‡bi f~wgKv
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
10|
Avgv‡`i Rxe‡b `ªeY I
mvm‡cbm‡bi cÖ‡qvM Dcjwä Kie|
11|
cixÿY Kv‡Ri hš¿cvwZ
Ges DcKiY mwVKfv‡e e¨envi
Ki‡Z cvie|

beg Aa¨vq :
Av‡jvi NUbv

1| Av‡jvi mÂvjb e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে
Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ ১০-১২: jeYv³ cvwb n‡Z je‡Yi
ùwUK cÖ¯‘Zকের্

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ ১০-১২: jeYv³ cvwb n‡Z je‡Yi
ùwUK cÖ¯‘Zকের্

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে

পাঠ ১০-১২: jeYv³ cvwb n‡Z je‡Yi
ùwUK cÖ¯‘Zকের্

Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ ১০-১২: jeYv³ cvwb n‡Z je‡Yi
ùwUK cÖ¯‘Zকের্
পাঠ ১০-১২: jeYv³ cvwb n‡Z je‡Yi
ùwUK cÖ¯‘Zকের্
পাঠ ৮-৯: me©Rbxb `ªveK
পাঠ ৫-৭: সম্পৃ ক্ত দ্রবর্ ও অসম্পৃ ক্ত
দ্রবর্
পাঠ্ ১-২: আরলা েীর্ারি িরল

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -প িশতু যেশণ শিিরন

১
১
১

2|
e¯‘ `„wó‡MvPi nIqvi KviY
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

পাঠ্ ৩: আম া েীর্ারি যেশি

3|

পাঠ্ ৪-৫: আরলা প্রশতফলন ও যিাষণ

ধ্া ািাশহেতা ক্ষা জনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -প িশতু যেশণ শিিরন
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১

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – পূ িুিশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

ধ্া ািাশহেতা ক্ষা জনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -প িশতু যেশণ শিিরন

Av‡jvi cÖwZdjb I †kvlY

১

e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
4|
gm„Y I Agm„Y Z‡j Av‡jvi
cÖwZdjb e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
5|
`c©‡Y cÖwZwe¤^ m„wói KviY
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

`kg Aa¨vq :
MwZ

6|
Avgv‡`i Pvicv‡k msNwUZ
wewfbœ NUbvq Av‡jvi cÖwZdj‡bi
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
1|
w¯’wZ I MwZi cv_©K¨ Ki‡Z
cvie|

পাঠ্ ৪-৫: আরলা প্রশতফলন ও যিাষণ
পাঠ্ ৬-৭: েপুরণ আরলা প্রশতফলরন
শনয়ম
পাঠ্ ৮: েপুরন সৃ ষ্ট্ প্রশতশিম্ব
পাঠ্ ৯ -১০: শেেু আরলােীয় ঘটনা

পাঠ্ ২ : শিশত ও গশত আরপশক্ষে

3|
wewfbœ cÖKvi MwZi ˆewkó¨
eY©bv Ki‡Z cvie|

পাঠ্ ৩-৪ : নানা প্রো গশত
পাঠ্ ৫: ঘূ ণুন গশত
পাঠ্ ৬: ঘূ ণুন িলন গশত
পাঠ্ ৭: প ুািৃ ত্ত গশত
পাঠ্ ৮ : যোলন গশত
পাঠ ৯ : দূেত্ব ও সের্
পাঠ ১০: দ্রুলত ও মবি
পাঠ ১১: ত্বের্
পাঠ ৯ : দূেত্ব ও সের্
পাঠ ১০: দ্রুলত ও মবি
পাঠ ১১: ত্বের্
পাঠ ৯ : দূেত্ব ও সের্
পাঠ ১০: দ্রুলত ও মবি

4|
MwZ m¤úwK©Z ivwkmg~‡ni
MvwYwZK wnmve Ki‡Z cvie|
5| MwZ m¤úwK©Z ivwk cwigvc
Ki‡Z cvie|
6| `~iZ¡ I `ªæwZ wbY©q Ki‡Z
cvie|
7|
`ªæwZ cwigv‡c ÷c-IqvP
(_vgv-Nwo) mywbcyYfv‡e e¨envi
Ki‡Z cvie|
8|

AwZwi³ MwZ Kxfv‡e

ধ্া ািাশহেতা ক্ষা জনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – পূ িুিশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ্ ১ : শিশত ও গশত

2|
mKj MwZB Av‡cwÿK Zv
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

ধ্া ািাশহেতা ক্ষা জনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – পূ িুিশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -প িশতু যেশণ শিিরন

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ ৯ : দূেত্ব ও সের্
পাঠ ১০: দ্রুলত ও মবি
পাঠ ১১: ত্বের্
পাঠ ১২: অলতলেক্ত িলত ও জীবরনে ঝুুঁ লক

20

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত

১

Rxe‡bi Rb¨ SzuwK e‡q Av‡b Zv
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
9|
ågYKvjxb wbivcËv e¨e¯’v
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
10|
ågYKv‡j mwVK wbivcËv
e¨e¯’v MÖn‡Y wb‡R m‡PZb ne Ges
Ab¨‡`i‡K m‡PZb Kie|
GKv`k Aa¨vq :
ej Ges mij hš¿

1| ej e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ ১২: অলতলেক্ত িলত ও জীবরনে ঝুুঁ লক
পাঠ ১২: অলতলেক্ত িলত ও জীবরনে ঝুুঁ লক
(পূ রবেে লর্খনফিগুরিা মথরকও সা লিক
ভারব এটি অলজেত হরব।)
পাঠ-১-২: বি কী?

2|
e¯‘i Ici wewfbœ cÖKvi
e‡ji cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvie|

পাঠ-১-২: বি কী?

3|
wewfbœ ai‡Yi mij h‡š¿i
KvR e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

পাঠ-৩ : সেি ন্ত্র
পাঠ ৪: লিভাে
পাঠ ৫-৬: লিভারেে মেলর্লবভাি
পাঠ ৭: হাতুলি
পাঠ ৮-৯: মহিারনা তি ও কলপকি
পাঠ ১০-১১: চাকা -অেদে
পাঠ-৩ : সেি ন্ত্র
পাঠ ৪: লিভাে
পাঠ ৫-৬: লিভারেে মেলর্লবভাি
পাঠ ৭: হাতুলি
পাঠ ৮-৯: মহিারনা তি ও কলপকি
পাঠ ১০-১১: চাকা -অেদে
পাঠ ১২: ানবরদহ ও সেি ন্ত্র

4|
wewfbœ cÖKvi mij h‡š¿i
myweav Zzjbv Ki‡Z cvie|

5| gvbe †`‡ni wewfbœ A‡½i mv‡_
mij h‡š¿i Kv‡Ri Zzjbv Ki‡Z
cvie|
6|
Avgv‡`i Rxe‡b e‡ji
cÖfve Ges mij h‡š¿i Ae`vb
Dcjwä Kie|
7|e¨envwiK Rxe‡b mij h‡š¿i
e¨envi Ki‡Z cvie|

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -প িশতু যেশণ শিিরন

১

ধ্া ািাশহেতা ক্ষা জনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে

১

Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে
Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – পূ িুিশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – পূ িুিশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ ১২: ানবরদহ ও সেি ন্ত্র ( এটি
সহ পূ রবেে লর্খনফিগুরিা মথরক
সা িীকভরব অলজেত হরব)
পাঠ ১২: ানবরদহ ও সেি ন্ত্র ( এটি
সহ পূ রবেে লর্খনফিগুরিা মথরক

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – পূ িুিশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
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১

Øv`k Aa¨vq :
c„w_exi DrcwË I
MVb

1|
c„w_exi DrcwË NUbv eY©bv
Ki‡Z cvie|
2| c„w_exi MVb e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|

3|
c„w_ex, m~h© I P‡›`ªi cwiPq
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
4|
f~wgK‡¤úi KviY e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|
Î‡qv`k Aa¨vq :
Lv`¨ I cywó

1|
Lv`¨ I cywói cÖ‡qvRbxqZv
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

2|
wewfbœ Lv`¨ Dcv`v‡bi KvR
eY©bv Ki‡Z cvie|

3|
mylg Lv‡`¨i ZvwjKv cÖ¯‘Z
Ki‡Z cvie|

PZz`©k Aa¨vq :
cwi‡e‡ki
fvimvg¨ Ges

1|
cÖvK…wZK cwi‡ek e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|
2|

cwi‡e‡ki Dcv`vbmg~n

সা িীকভরব অলজেত হরব)
পাঠ্-১: মহাশিশ্ব ও পৃ শথিী উৎপশত্ত
পাঠ্ ৫: আমারে িাসর্ূশম ও পৃ শথিী
গঠ্ন
পাঠ্ ৬: র্ূপৃ ষ্ঠ
পাঠ্ ৭ : পৃ শথিী অর্যন্ত ীণ গঠ্ন
পাঠ্ ৯-১০: শিলামেল
পাঠ্ ৩-৪: সূ ু, পৃ শথিী ও িরে পশ িয়
পাঠ্ ৮ : যেট যটেরটাশনে এিং
আরেয়শগশ উেগী ণ ও র্ূশমেম্প
পাঠ্ ১: িােয ও পু শষ্ট্
পাঠ্ ২ : খারদযে প্রকােরভদ
পাঠ্ ৩ : মপ্রাটিন
পাঠ্ ৪-৫ : চলবে জাতীয় খাদয ও কযািলে
পাঠ্ ৬ : লভটাল ন
পাঠ ৭: খলনজ িবন ও পালন
পাঠ্ ২ : খারদযে প্রকােরভদ
পাঠ্ ৩ : মপ্রাটিন
পাঠ্ ৪-৫ : চলবে জাতীয় খাদয ও কযািলে
পাঠ্ ৬ : লভটাল ন
পাঠ ৭: খলনজ িবন ও পালন
পাঠ্ ৩ : মপ্রাটিন
পাঠ্ ৪-৫ : চলবে জাতীয় খাদয ও কযািলে
পাঠ্ ৬ : লভটাল ন
পাঠ ৭: খলনজ িবন ও পালন
পাঠ ৮: সু ষ ও অসু ষ খাদয
পাঠ্ ১: প্রােৃশতে পশ রিি
পাঠ্ ২: cwi‡e‡ki Dcv`vb

22

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -প িশতু যেশণ শিিরন
ধ্া ািাশহেতা ক্ষা জনয শিিনফলটি (আশমষ ও িেু া) অজুন ে া
প্ররয়াজন ।

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত

২

Avgv‡`i Rxeb

e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
3|
cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿvq
cwi‡e‡ki Dcv`vbmg~‡ni AvšÍtm¤úK©
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

4|
cwi‡e‡ki Dcv`vbmg~‡ni
msiÿ‡Yi †KŠkj e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|

পাঠ্ ৩-৪: পশ রিরি জড় ও জীি
উপাোন
পাঠ্ ৫-৬ : পশ রিরি র্া সাময
পাঠ্ ৭-৮ : পশ রিরি উপাোরন
আন্ত:সম্পেু এিং পা স্পশ ে
শনর্ু িীলতা

শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ্ ৯-১০ : পশ রিরি শিশর্ন্ন উপাোন
সং ক্ষরণ যেৌিল

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন- প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
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পুনর্ব িন্যাসকৃত পাঠ্যসূর্ি প্রস্তাবনা
শ্রের্ি: ষষ্ঠ শ্রের্ি
অধ্যায় ও র্শদিানাম
প্রথম : বাাংলাদেদশি
ইর্তহাস

র্িতীয় অধ্যায় :
বাাংলাদেশ ও
র্বশ্বসভযতা

পাঠ্যপুস্তদে উর্ির্িত র্শিনফল

র্বষয়বস্তু
(পাঠ ও পাদঠি র্শদিানাম)

১। বাঙার্লি মুর্ক্তযুদে ঝাঁর্পদয় পড়াি োিি ব্যাখ্যা েিদত
পািব;
২। মুর্ক্তযুদে বাঙার্ল েীভাদব প্রর্তদিাধ গদড় তুদলর্িল তা
বি িনা েিদত পািব;
৩। বাাংলাদেদশ মানব বসর্তি ধািা বি িনা েিদত পািব;
৪। িাজননর্তে ইর্তহাদসি যুগ র্বভাজন েিদত পািব;
৫। প্রািীন বাাংলাদেদশি আথ ি-সামার্জে, সাাংস্কৃর্তে ও
ধমীয় জীবন বি িনা েিদত পািব;
৬। মধ্যযুদগ বাাংলাদেদশি িাজননর্তে অবস্থা সম্পদেি
বি িনা েিদত পািব;
৭। আধুর্নে যুদগ বাাংলাদেদশি িাজননর্তে জীবন সম্পদেি
বি িনা েিদত পািব;
৮। শ্রেশটিি জন্মেথা, সাংস্কৃর্ত, সভযতা, ঐর্তহয ও মুর্ক্তযুে
র্নদয় গব িদবাধ েিব।

পাঠ - ১ ও ২ বাাংলাদেদশি মুর্ক্তযুে।

১। বাাংলাদেদশি প্রািীন সভযতাি স্বরূপ ব্যাখ্যা েিদত
পািব;
২। নগি সভযতা র্হসাদব বাাংলাদেদশি উয়ািী-বদেশ্বদি প্রাপ্ত
র্বর্ভন্ন র্নেশিন বি িনা েিদত পািব;
৩। নগি সভযতা র্হসাদব পুণ্ড্রনগদিি (মহাস্থানগড়) র্বর্ভন্ন
র্নেশিন বি িনা েিদত পািব;
৪। এর্শয়া, আর্িো ও ইউদিাপ মহাদেদশি প্রািীন নগি
সভযতা সম্পদেি বি িনা েিদত পািব;
৫। বাাংলাদেদশি সভযতা, সাংস্কৃর্ত ও ঐর্তহয র্নদয় গব িদবাধ
েিব।

পাঠ -১ ভািত উপমহাদেদশি নগি
সভযতা।
পাঠ -২ উয়ািী-বদেশ্বি।
পাঠ – ৩ মহাস্থানগড়।
পাঠ - ৪ ও ৫ প্রািীন র্বশ্বসভযতা।

পাঠ – ৩, ৪ ও ৫ বাাংলাদেদশ মানব
বসর্ত ও িাজননর্তে ইর্তহাস।
পাঠ - ৬ প্রািীন বাাংলাদেদশি শ্রগৌিব :
সমাজ, অথ িনীর্ত, ধমি।
পাঠ - ৭ প্রািীন বাাংলাদেদশি শ্রগৌিব :
র্বদনােন সাংস্কৃর্ত, স্থাপতয, ভাস্ক ি ও
র্িত্রেলা।
পাঠ-৮ প্রািীন বাাংলাদেদশি শ্রগৌিব :
ভাষা, সার্হতয, র্শক্ষা।
পাঠ - ৯ মধ্যযুদগ বাাংলাদেশ।
পাঠ - ১০ আধুর্নে যুদগ বাাংলাদেশ।
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র্বষয় : বাাংলাদেশ ও র্বশ্বপর্িিয়
পাঠ্যসূর্িদত অন্তর্ভিক্ত েিা বা না েিাি শ্র ৌর্ক্তেতা প্রদয়াজনীয়
ক্লাদসি
সাংখ্যা
জানুয়ার্ি শ্রথদে মাি ি এি ১৬ তার্িি প িন্ত শ্রের্ি
ো িক্রম িালু থাোয় পাঠোন সম্পন্ন হদয়দি র্বধায়
১ম অধ্যাদয়ি র্শিনফল অর্জিত হদয়দি বদল ধিা
ায়।

জানুয়ার্ি শ্রথদে মাি ি এি ১৬ তার্িি প িন্ত শ্রের্ি
ো িক্রম িালু থাোয় পাঠোন সম্পন্ন হদয়দি র্বধায়
২য় অধ্যাদয়ি র্শিনফল অর্জিত হদয়দি।

তৃতীয় অধ্যায় : র্বশ্ব- ১। এর্শয়া মহাদেদশি শ্রভৌদগার্লে অবস্থান, আয়তন,
শ্রভৌদগার্লে
জনসাংখ্যা, ভূপ্রকৃর্ত, জলবায়ু, অথনি ীর্ত, ধমি সম্পদেি
পর্িমণ্ডদল
ব্যাখ্যা েিদত পািদবা।
বাাংলাদেশ
২। র্বশ্ব পর্িমণ্ডদল এর্শয়া মহাদেদশি অবস্থান ও এর্শয়া
মহাদেদশ বাাংলাদেদশি অবস্থান ব্যাখ্যা েিদত পািব;
৩। পৃর্থবীি র্বর্ভন্ন মহাসাগদিি অবস্থান ও গুরুত্ব বি িনা
েিদত পািব;
৪। পৃর্থবীি র্বর্ভন্ন মহাসাগদিি অবস্থান ও গুরুত্ব বি িনা
েিদত পািব;
৫। মানর্িত্র অঙ্কন েদি এর্শয়া মহাদেদশ বাাংলাদেদশি
অবস্থান র্নদে িশ েিদত পািব।

পিবতী শ্রের্িদত পাঠ ৪ সম্পদেি জ্ঞান অজিদনি
সুদ াগ আদি।

িতুথ ি অধ্যায় :
বাাংলাদেদশি
জনসাংখ্যা পর্ির্ির্ত

পাঠ ১, ২, ৩ ও ৪ উপস্থাপন
েদি র্শক্ষাথীদেি জ্ঞান অজিন েিদত হদব োিি এই
র্বষয়গুদলা পিবতী শ্রের্িদত সাংযুক্ত নাই।
পাঠ ৫, ৬, ৭ ও ৮
এই পাঠগুদলা অদপক্ষাকৃত েম গুরুত্বপূি ি ও এই
র্বষয়গুদলা পিবতী শ্রের্িদত সাংযুক্ত আদি।

০২

পাঠ ১, ৩, ৪, ৫ ও ৬ উপস্থাপন
েদি র্শক্ষাথীদেি জ্ঞান অজিন েিদত হদব োিি এই
র্বষয়গুদলা পিবতী শ্রের্িদত সাংযুক্ত নাই।
পাঠ ২ ও ৭
র্শক্ষদেি পদক্ষ পাঠ ১ উপস্থাপদনি মদধ্য র্েদয় পাঠ
২ উপস্থাপন েিা সম্ভব।
পূব িবতী শ্রের্িদত (৫ম) পাঠ ৭ সম্পদেি জ্ঞান অর্জিত
হদয়দি।

০১

পঞ্চম অধ্যায় :
বাাংলাদেদশি সমাজ

পাঠ - ১ মহাদেদশি শ্রভৌদগার্লে
পর্িিয়।
পাঠ – ২ ও ৩ এর্শয়া মহাদেদশি
শ্রভৌদগার্লে অবস্থান, আয়তন,ভূপ্রকৃর্ত
ও জলবায়ু।
পাঠ - ৪ এর্শয়াি জনসাংখ্যা, অথ িনীর্ত
ও ধমি।
পাঠ – ৫ ও ৬ এর্শয়া মহাদেদশ
বাাংলাদেদশি অবস্থান।
পাঠ - ৭ ও ৮ পৃর্থবীি মহাসাগিগুদলাি
অবস্থান ও গুরুত্ব।
১। জনর্মর্তি ধািিা ব্যাখ্যা েিদত পািব;
পাঠ - ১ জনর্মর্তি ধািনা।
২। বাাংলাদেদশি জনসাংখ্যা পর্িবতিদনি প্রভাব র্বস্তািোিী পাঠ - ২, ৩ ও ৪ জনসাংখ্যা পর্িবতিদন
উপাোনসমূহ থা-জন্ম, মৃতুয, স্থানান্তি, র্ববাহ ও
প্রভাব র্বস্তািোিী উপাোন।
সামার্জে গর্তশীলতা ব্যাখ্যা েিদত পািব;
পাঠ - ৫ ও ৬ জন্মহাি তািতদেি
৩। জন্ম, মৃতুয, স্থানান্তিগমন সম্পর্েিত তািতদেি োিি ও োিি ও প্রভাব।
প্রভাব বি িনা েিদত পািব;
পাঠ - ৭ মৃতুযহাি তািতদেি োিি ও
৪। জনসাংখ্যা তদেি উপস্থাপদন সাংখ্যাতার্িে শ্রেৌশল
প্রভাব।
প্রদয়াগ েিদত পািব।
পাঠ – ৮ স্থানান্তি তািতদেি োিি ও
প্রভাব।
১। সমাদজি ধািিা ব্যাখ্যা েিদত পািব;
২। সমাজজীবদন প্রাকৃর্তে ও শ্রভৌদগার্লে পর্িদবদশি প্রভাব
বি িনা েিদত পািব;
৩। সমাজ র্বোদশি র্বর্ভন্ন স্তি শ্র মন- র্শোি ও
িাদ্যসাংগ্রহর্ভর্িে, উদ্যানকৃর্ষ, পশুপালন, কৃর্ষর্ভর্িে,
র্শল্পর্ভর্িে ও র্শল্পর্বপ্লব-পিবতী সমাদজি আথ িসামার্জে ও সাাংস্কৃর্তে অবস্থা বি িনা েিদত পািব;
৪। র্ববতিদনি ববর্শষ্ট্যগত র্েে শ্রথদে বাাংলাদেদশি
সমাদজি প্রকৃর্ত র্বদেষি েিদত পািব;
৫। কৃর্ষর্ভর্িে সমাজ ও আধুর্নে সমাদজি উৎপােন
পের্তি তুলনা েিদত পািব;
৬। সমাজ র্বোদশ র্ববতিদনি গুরুত্ব উপলর্ি েিব।

পাঠ - ১ সমাদজি ধািিা।
পাঠ - ২ সমাজ জীবদন প্রাকৃর্তে ও
শ্রভৌদগার্লে পর্িদবদশি প্রভাব।
পাঠ – ৩ ও ৪ সমাজ র্বোদশি র্বর্ভন্ন
স্তি শ্র মন- র্শোি ও িাদ্য সাংগ্রহ,
উদ্যানকৃর্ষ, পশুপালন, সমাজ।
পাঠ – ৫ ও ৬ সমাজ র্বোদশি র্বর্ভন্ন
স্তি –কৃর্ষ, র্শল্প ও র্শল্পর্বপ্লব পিবতী
সমাজ।
পাঠ - ৭ বাাংলাদেদশি সমাদজি প্রকৃর্ত।
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০২

র্শক্ষদেি পদক্ষ পাঠ ১, ২ ও ৩ উপস্থাপদনি মদধ্য
র্েদয় পাঠ ৭ ও ৮ উপস্থাপন েিা সম্ভব।

ষষ্ঠ অধ্যায় :
বাাংলাদেদশি
সাংস্কৃর্ত

১। সাংস্কৃর্তি ধািিা ব্যাখ্যা েিদত পািব;
২। বাাংলাদেদশি সাংস্কৃর্তি উপাোন ব্যাখ্যা েিদত পািব;
৩। বাাংলাদেদশি সাংস্কৃর্তি স্বরূপ ও ববর্শষ্ট্য ব্যাখ্যা েিদত
পািব;
৪। বাাংলাদেদশি সাংস্কৃর্তি ধিন ব্যাখ্যা েিদত পািব;
৫। ব্যর্ক্ত ও শ্রগাষ্ঠী জীবদন বাাংলাদেদশি সাংস্কৃর্তি প্রভাব
র্বদেষি েিদত পািব এবাং র্নজস্ব সাংস্কৃর্তদে ধািি ও
লালন েিদত পািব।

পাঠ - ১ সাংস্কৃর্তি ধািিা।
পাঠ - ২ বাাংলাদেদশি সাংস্কৃর্তি
উপাোন
পাঠ - ৩ ও ৪ বাাংলাদেদশি সাংস্কৃর্তি
স্বরূপ ও ববর্শষ্ট্য।
পাঠ - ৫ বাাংলাদেদশি সাংস্কৃর্তি ধিন।
পাঠ - ৬ ব্যর্ক্ত ও শ্রগাষ্ঠী জীবদন
বাাংলাদেদশি সাংস্কৃর্তি প্রভাব।

পাঠ ১, ও ২ উপস্থাপন
েদি র্শক্ষাথীদেি জ্ঞান অজিন েিদত হদব োিি এই
র্বষয়গুদলা পিবতী শ্রের্িদত সাংযুক্ত নাই।
পাঠ ৩, ৪, ৫ ও ৬
পিবতী শ্রের্িদত এই সম্পদেি জ্ঞান অজিদনি সুদ াগ
আদি।

০১

সপ্তম অধ্যায় :
বাাংলাদেদশি
অথ িনীর্ত

১। বাাংলাদেদশি জনগদিি অথ িননর্তে জীবনধািা বি িনা
েিদত পািব;
২। গ্রাম ও শহদিি অথ িননর্তে োজ বি িনা েিদত পািব;
৩। শহি ও গ্রাদমি অথ িনীর্তি তুলনা েিদত পািব;
৪। বাাংলাদেদশি অথ িনীর্তি প্রধান প্রধান িাদতি বি িনা
েিদত পািব;
৫। বাাংলাদেদশি অথ িননর্তে উন্নয়দনি গুরুত্ব উপলর্ি
েিদত পািব;
৬। বাাংলাদেদশি অথ িননর্তে উন্নয়দনি সম্ভাবনা ব্যাখ্যা
েিদত পািব;
৭। বাাংলাদেদশি জনসাংখ্যা েীভাদব সম্পে হদত পাদি তা
ব্যাখ্যা েিদত পািব;
৮। বাাংলাদেদশি অথ িননর্তে ো িাবর্ল সম্পদেি সদিতন হব
এবাং র্নদজদে েক্ষ সম্পদে পর্িিত েিদত উিুে হব।
১। িাদেি ধািিা ব্যাখ্যা েিদত পািব;
২। বাাংলাদেশ শ্রেন এেটি িাে তা ব্যাখ্যা েিদত পািব;
৩। নাগর্িে ও নাগর্িেতাি ধািিা ব্যাখ্যা েিদত পািব;
৪। বাাংলাদেদশ নাগর্িেতা অজিদনি পের্ত বি িনা েিদত
পািব;
৫। র্বর্ভন্ন শ্রেদশি নাগর্িেতা অজিন পের্তি তুলনা েিদত
পািব;
৬। শ্রেদশি উন্নয়দন নাগর্িদেি ভূর্মো ব্যাখ্যা েিদত
পািব;
৭। শ্রেদশি উন্নয়দন নাগর্িদেি সর্ক্রয় ভূর্মোি গুরুত্ব
উপলর্ি েিব।

পাঠ - ১ ও ২ অথ িননর্তে জীবনধািা।
পাঠ - ৩ বাাংলাদেদশি অথ িনীর্তি
িাতসমুহ।
পাঠ - ৪ বাাংলাদেদশি অথ িননর্তে
উন্নয়দনি সম্ভাবনা।
পাঠ - ৫ উন্নয়দনি পূব িশতি - েক্ষ
জনশর্ক্ত।

পাঠ ১, ২, ৩ ও ৫ উপস্থাপন
েদি র্শক্ষাথীদেি জ্ঞান অজিন েিদত হদব োিি এই
র্বষয়গুদলা পিবতী শ্রের্িদত সাংযুক্ত নাই।
পাঠ ৪ পিবতী শ্রের্িদত পাঠ এই সম্পদেি জ্ঞান
অজিদনি সুদ াগ আদি।

০২

পাঠ - ১ িাদেি ধািিা।
পাঠ - ২ িাে র্হসাদব বাাংলাদেশ।
পাঠ - ৩ নাগর্িে ও নাগর্িেদত্বি
ধািিা।
পাঠ - ৪ নাগর্িেত্ব লাদভি র্নয়ম।
পাঠ -৫ শ্রেদশি উন্নয়দন নাগর্িদেি
ভূর্মো।

পাঠ- ১, ৩, ৪, উপস্থাপন
েদি র্শক্ষাথীদেি জ্ঞান অজিন েিদত হদব োিি এই
র্বষয়গুদলা পিবতী শ্রের্িদত সাংযুক্ত নাই।
পাঠ- ২ ও ৫
পাঠ ১ উপস্থাপদন পাঠ ২ শ্রে উোহিন র্হসাদব
উপস্থাপন েিা ায়।
পাঠ - ৫ পিবতী শ্রের্িদত এই সম্পদেি জ্ঞান অজিদনি
সুদ াগ আদি।

০১

অষ্ট্ম অধ্যায় :
বাাংলাদেশ ও
বাাংলাদেদশি
নাগর্িে
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নবম অধ্যায় :
বাাংলাদেদশি
পর্িদবশ

১। পর্িদবদশি সাদথ মানুদষি পািস্পর্িে সম্পেি ব্যাখ্যা
েিদত পািব;
২। পর্িদবশগত সমস্যাি োিি ব্যাখ্যা েিদত পািব;
৩। পর্িদবশগত সমস্যাি প্রভাব র্বদেষি েিদত পািব;
৪। বাাংলাদেদশি পর্িদবশগত সমস্যা প্রর্তদিাধ ও র্নয়ন্ত্রদি
েিিীয় সম্পদেি বি িনা েিদত পািব;
৫। পর্িদবশগত সমস্যাি উপি প্রর্তদবেন বতর্ি েিদত
পািব;
৬। পর্িদবশ র্বষদয় সদিতন হব।

পাঠ -১ মানুষ ও পর্িদবশ।
পাঠ - ২ ও ৩ পর্িদবশগত সমস্যা :
োিি ও প্রভাব.
পাঠ - ৪ ও ৫
বাাংলাদেদশি পর্িদবশগত সমস্যাি
প্রর্তদিাধ ও র্নয়ন্ত্রদি েিিীয়।

পাঠ- ১, ২ ও ৩ উপস্থাপন েদি র্শক্ষাথীদেি জ্ঞান
অজিন েিদত হদব োিি এই র্বষয়গুদলা পিবতী
শ্রের্িদত সাংযুক্ত নাই।
পাঠ ৪, ৫ অদপক্ষাকৃত েম গুরুত্বপূি ি ।

েশম অধ্যায় :
বাাংলাদেদশ র্শশু
অর্ধোি

১। র্শশু অর্ধোদিি ধািিা ব্যাখ্যা েিদত পািব;
২। জার্তসাংঘ শ্রঘার্ষত ‘র্শশু অর্ধোি সনে’ অনু ায়ী র্শশু
অর্ধোিসমূহ বি িনা েিদত পািব এবাং বাাংলাদেদশি
র্শশু অর্ধোদিি বাস্তবতা তুদল ধিদত পািব;
৩। র্শশু অর্ধোদিি উপি অনুসন্ধানমূলে প্রর্তদবেন বতর্ি
েিদত পািব।

পাঠ - ১ র্শশু অর্ধোি।
পাঠ -২ জার্তসাংঘ স্বীকৃত র্শশু
অর্ধোি।
পাঠ ৩
বাাংলাদেদশ র্শশু অর্ধোি পর্ির্স্থর্ত।

পাঠ- ১ ও ২ উপস্থাপন েদি র্শক্ষাথীদেি জ্ঞান
অজিন েিদত হদব োিি এই র্বষয়গুদলা পিবতী
শ্রের্িদত সাংযুক্ত নাই।
পাঠ ৩ পিবতী শ্রের্িদত এই সম্পদেি জ্ঞান অজিদনি
সুদ াগ আদি।

০১

এোেশ অধ্যায় :
বাাংলাপদেদশ র্শশুি
শ্রবদড় উঠা ও
প্রর্তবন্ধেতা

১। সামার্জেীেিি প্রর্ক্রয়াি ধািিা ও এি প্রভাব ব্যাখ্যা
েিদত পািব;
২। সামার্জেীেিদিি মাধ্যম ও এি গুরুত্ব বি িনা েিদত
পািব;
৩। র্শশুেদমি ধািিা, োিি ও প্রভাব ব্যাখ্যা েিদত পািব;
৪। েমজীবী র্শশুি প্রর্ত আমাদেি মদনাভাব েী হওয়া
উর্িত তা বি িনা েিদত পািব;
৫। বাাংলাদেদশ র্শশু র্ন িাতদনি প্রকৃর্ত, োিি ও প্রভাব
ব্যাখ্যা েিদত পািব;
৬। র্শশুপািাদিি শ্রেৌশল, োিি এবাং এি ক্ষর্তেি র্েে
র্বদেষি েিদত পািব;
৭। র্শশুপািাি প্রর্তদিাদধি উপায় ব্যাখ্যা েিদত পািব;
৮। সামার্জেীেিদিি মাধ্যদম মানর্বে ও সামার্জে
গুিাবর্ল িপ্ত েদি পার্িবার্িে ও সামার্জে সম্পেি
উন্নয়দন শ্র াগ্যতা অজিন েিব;
৯। েমজীবী র্শশুি অর্ধোি ও অন্যান্য র্বষদয় সদিতন
হব।

পাঠ -১ সামার্জেীেিি ও সমাজজীবদন
এি প্রভাব।
পাঠ -২ ও ৩ সামার্জেীেিদিি মাধ্যম
ও এি গুরুত্ব।
পাঠ -৪ ও ৫ র্শশুেদমি ধািিা, োিি
ও প্রভাব।
পাঠ -৬ েমজীবী র্শশুি প্রর্ত আমাদেি
মদনাভাব।
পাঠ -৭ র্শশু র্ন িাতদনি প্রকৃর্ত, োিি
ও প্রভাব ।
পাঠ -৮ ও ৯ র্শশুপািাি, োিি ও
প্রর্তদিাধ।

পাঠ- ১, ৪, ৫ ও ৭ উপস্থাপন েদি র্শক্ষাথীদেি জ্ঞান
অজিন েিদত হদব োিি এই র্বষয়গুদলা পিবতী
শ্রের্িদত সাংযুক্ত নাই।

০১
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০১

পাঠ ২, ৩, ৬, ৮ ও ৯ সমদয়ি স্বল্পতাি জন্য পিবতী
শ্রের্িদত জ্ঞান অজিদনি সুদ াগ িদয়দি।

িােশ অধ্যায় :
বাাংলাদেশ ও
আঞ্চর্লে
সহদ ার্গতা

১। আঞ্চর্লে সহদ ার্গতাি গুরুত্ব ব্যাখ্যা েিদত পািব;
২। এেই অঞ্চলর্ভক্ত র্বর্ভন্ন শ্রেদশি মদধ্য সহদ ার্গতাি
শ্রক্ষত্র উদিি েিদত পািব;
৩। র্বদশ্বি উদিিদ াগ্য আঞ্চর্লে সহদ ার্গতা সাংস্থাি গঠন
এবাং ো িক্রম বি িনা েিদত পািব;
৪। পািস্পর্িে সম্প্রীর্ত, সহদ ার্গতা, শ্রসৌহাে ি, ভ্রাতৃত্বদবাদধ
উিুে হব।

পাঠ - ১ ও ২ আঞ্চর্লে সহদ ার্গতাি
গুরুত্ব ও এি শ্রক্ষত্র।
পাঠ -৩ ও ৪ উদিিদ াগ্য আঞ্চর্লে
সহদ ার্গতা সাংস্থাসমূহ।

পাঠ- ১ ও ২ উপস্থাপন েদি র্শক্ষাথীদেি জ্ঞান
অজিন েিদত হদব োিি এই র্বষয়গুদলা পিবতী
শ্রের্িদত সাংযুক্ত নাই।
পাঠ ৩ ও ৪ সময় স্বল্পতাি জন্য ও পিবতী শ্রের্িদত
জ্ঞান অজিদনি সুদ াগ িদয়দি।

ত্রদয়ােশ অধ্যায় :
শ্রেেসই উন্নয়ন
অভীষ্ট্ (এসর্ির্জ)

১। শ্রেেসই উন্নয়ন- এি ধািিা ব্যাখ্যা েিদত পািব;
২। জার্তসাংঘ শ্রঘার্ষত শ্রেেসই উন্নয়ন অভীষ্ট্ (এসর্ির্জ)
বি িনা েিদত পািব;
৩। জার্তসাংঘ শ্রঘার্ষত এসর্ির্জি র্িত্রর্ভর্িে শ্রপাস্টাি
বতর্ি েিদত পািব;
৪। জার্তসাংঘ শ্রঘার্ষত শ্রেেসই উন্নয়ন অভীষ্ট্ অজিদন আগ্রহী
হব।

পাঠ - ১ শ্রেেসই উন্নয়ন।
পাঠ - ২ জার্তসাংঘ শ্রঘার্ষত শ্রেেসই
উন্নয়ন অভীষ্ট্ বা লক্ষয ( এসর্ির্জ )

পাঠ- ১ উপস্থাপন েদি র্শক্ষাথীদেি জ্ঞান অজিন
েিদত হদব োিি এটি নতুন এেটি র্বষয়বস্তু।
পাঠ ২ পিবতী শ্রের্িদত জ্ঞান অজিদনি সুদ াগ
িদয়দি।
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cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP cÖ¯Ívebv
†kÖwY: lô
Aa¨vq I wk‡ivbvg
cÖ_g Aa¨vq: Z_¨ I
†hvMv‡hvM cÖhyw³
cwiwPwZ

wØZxq Aa¨vq: Z_¨
I †hvMv‡hvM cÖhyw³
mswkøóhš¿cvwZ

welq: Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³
welqe¯‘
cvV¨m~Px‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivii
cÖ‡qvRbxq
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
†hŠw³KZv
K¬v‡mi msL¨v
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ Kx Zv eY©bv Ki‡Z cvV-1 I 2: Z_¨ I †hvMv‡hvM Rvbyqvwi †deªæqvwi gv‡m GB Aa¨vqwU
cvie|
cÖhyw³i aviYv
mKj wkÿv cÖwZôv‡b cvV`vb m¤úbœ
DcvË Avi Z‡_¨i g‡a¨ cv_©K¨ Kx Zv
n‡q‡Q ZvB cÖwZwU wkLbdjB ivLvi
cvV-3: DcvË I Z_¨
D`vniYmn eY©bv Ki‡Z cvie|
mycvwik Kiv n‡jv|
†Kv_vq †Kv_vq Z_¨ I cÖhyw³ e¨envi Kiv †h‡Z cvV-4, 5 I 6: Z_¨ I †hvMv‡hvM
cv‡I Zv eY©bv Ki‡Z cvie|
cÖhyw³i e¨envi
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvV-7 I 8: Z_¨ I †hvMv‡hvM
cvie|
cÖhyw³i ¸iæZ¡
wb‡Ri ¯‹z‡j Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ e¨envi cvV-7 I 8: Z_¨ I †hvMv‡hvM
wb‡q GKUv †cv÷vi ˆZwi Ki‡Z cvie|
cÖhyw³i ¸iæZ¡
Kw¤úDUvi †Kgb K‡i KvR K‡i Zv eY©bv Ki‡Z
GB Aa¨v‡qi wkLbdj¸‡jv wkÿv_x©‡`i
cvV-1 Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³
cvie|
Kv‡Q bZzb ZvB AwaKvsk wkLbdj ivLvi
1
mswkøó hš¿cvwZ Kw¤úDUvi
mycvwik Kiv n‡jv|
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³‡Z †h me hš¿cvwZ
cieZx© 7g †kÖwYi 1g Aa¨v‡q cybivq
e¨envi nq †m¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvie|
Av‡jvPbv Av‡Q| GQvovI wkLbd‡j
AšÍ©f‚³ GKwUcvV (cvV-2) GKai‡bi
cvV-2 Kw¤úDUvi Kw¤úDUvi †Ljv
†Ljv hv wkÿv_x©‡`i ci¯ú‡ii ms¯ú‡k©
0
G‡m †Lj‡Z nq hv ‡KvwfW-9 cwiw¯’wZi
Kvi‡Y GB wkÿYdj¸‡jv ev` †`Iqvi
mycvwik Kiv n‡jv|
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³‡Z †h me hš¿ e¨eüZ nq cvV-3 BbcyU wWfvBm
1
Zvi KvR e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³‡Z †h me hš¿ e¨eüZ nq
G Aa¨v‡qi welqe¯‘ cieZ©x †kÖwY‡Z
Zvi KvR e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
cvV-4: †g‡gvwi I †÷v‡iR wWfvBm we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q hvi gva¨‡g
0
cvV-5: cÖ‡mmi I gv`vi‡evW©
wkLbdj¸‡jv AR©b Kivi my‡hvM i‡q‡Q
weavq eZ©gvb cwiw¯’wZ‡Z ev` †`Iqvi
cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
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Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³‡Z †h me hš¿ e¨eüZ nq
cvV-6: AvDUcyU wWfvBm
Zvi KvR e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
nvW©Iq¨vi I mdUIq¨vi Kx Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvV-7: mdUIq¨vi
cvie|
cvV-8: A¨vwcø‡Kkb mdUIq¨vi
nvW©Iq¨vi I mdUIq¨vi Kx Zv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
cvV-9: Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i
AviI wKQz hš¿cvwZ
Z…Zxq Aa¨vq: Z_¨ I Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i wKQz wKQz hš¿cvwZ
†Kgb K‡i myiÿv Kiv hvq Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvV-2: AvBwmwU hš¿cvwZ
†hvMv‡hvM cÖhyw³i
cvie|
iÿYv‡eÿY
wbivc` e¨envi
cvV-3: mdUIq¨vi iÿYv‡eÿY

PZz_© Aa¨vq: IqvW©
cÖ‡mwms

cÂg Aa¨vq:

Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i wbivc` e¨env‡ii
welqwU e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
Kw¤úDUv‡ii wcQ‡b †ewk mgq w`‡j †Kv‡bv
mgm¨v n‡Z cv‡i wK-bv Zv eY©bv Ki‡Z cvie|
IqvW© cÖ‡mwms welqwU eY©bv Ki‡Z cvie|
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i mv‡_ IqvW© cÖ‡mwms‡qi
m¤úK© eY©bv Ki‡Z cvie|
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³‡Z IqvW© cÖ‡mwms‡qi
¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
wKQz GKUv wj‡L †mUv msiÿY Kivi R‡b¨ dvBj
ˆZwi Ki‡Z cvie|

cvV-1: Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i
wbivc` e¨envi
cvV-4 I 5: AvBwmwU e¨env‡i SuywK
I mZK©Zv Aej¤^‡bi cš’v
cvV-1: IqvW© cÖ‡mmi wK
cvV-1: IqvW© cÖ‡mmi wK

cvV-2: Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³‡Z
IqvW© cÖ‡mm‡ii ¸iæZ¡
cvV-3 †_‡K 28: IqvW© cÖ‡mmi
e¨envi K‡i bZzb dvBj †Lvjv I
†jLv
IqvW© cÖ‡mmi e¨envi K‡I Bs‡iwR‡Z KvR cvV-3-28: IqvW© cÖ‡mmi e¨envi
Pvjv‡bvi g‡Zv †jLvi KvR Ki‡Z cvie|
K‡I bZzb dvBj †Lvjv I †jLv
B›Uvi‡bU m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie|
cvV-1: B›Uvi‡bU
30

cvV¨m~Px‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivii
cÖ‡qvRbxq
†hŠw³KZv
K¬v‡mi msL¨v
mycvwik Kiv n‡jv|
cv‡Vi welqe¯‘mg~n cieZ©x †kÖwYi Rb¨
LyeB ¸iæZ¡c~Y© weavq wkdjbdj¸‡jv
3
ivLvi mycvwik Kiv n‡jv|
G Aa¨v‡qi welqe¯‘ cieZ©x †kÖwY‡Z
we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q hvi gva¨‡g
wkLbdj¸‡jv AR©b Kivi my‡hvM i‡q‡Q
weavq eZ©gvb cwiw¯’wZ‡Z ev` †`Iqvi
mycvwik Kiv n‡jv|
G Aa¨v‡qi welqe¯‘ cieZ©x †kÖwY‡Z
we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q hvi gva¨‡g
wkLbdj¸‡jv AR©b Kivi my‡hvM i‡q‡Q
weavq eZ©gvb cwiw¯’wZ‡Z ev` †`Iqvi
mycvwik Kiv n‡jv|
GB Aa¨v‡qi wkLbdj¸‡jv ïaygvÎ lô
†kÖwY‡ZB AšÍf©y³ i‡q‡Q Ges cieZx©
†kÖwY‡Z
AšÍ©f‚³
nqwb|
ZvB
wkdjbdj¸‡jv ivLvi mycvwik Kiv n‡jv|
G Aa¨v‡qi welqe¯‘ cieZ©x †kÖwY‡Z
we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q hvi gva¨‡g
wkLbdj¸‡jv AR©b Kivi my‡hvM i‡q‡Q
weavq eZ©gvb cwiw¯’wZ‡Z ev` †`Iqvi
mycvwik Kiv n‡jv|

0

1
2
0
0

0
0
G Aa¨v‡qi welqe¯‘ cieZ©x †kÖwY‡Z

0

Aa¨vq I wk‡ivbvg
B›Uvi‡bU cwiwPwZ

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
I‡qemvBU m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie|
cvV-4: I‡qemvBU
eªvDRvi e¨envi K‡i I‡qemvB‡U cÖ‡ek Ki‡Z cvV-5-20: I‡qe eªvDRvi I mvP©
cvie|
BwÄb
mvP© BwÄb m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie|
cvV-5-20: I‡qe eªvDRvi I mvP©
BwÄb
mvP© BwÄb e¨envi K‡i B›Uvi‡bU †_‡K Z_¨ cvV-5-20: I‡qe eªvDRvi I mvP©
Luy‡R †ei Ki‡Z cvie|
BwÄb
cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
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cvV¨m~Px‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivii
cÖ‡qvRbxq
†hŠw³KZv
K¬v‡mi msL¨v
we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q hvi gva¨‡g
0
wkLbdj¸‡jv AR©b Kivi my‡hvM i‡q‡Q
0
weavq eZ©gvb cwiw¯’wZ‡Z ev` †`Iqvi
mycvwik Kiv n‡jv|
0
0

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP cÖ¯Ívebv
†kÖwY: lô
Aa¨vq I wk‡ivbvg
cÖ_g Aa¨vq
:AvKvB`

wØZxq Aa¨vq :
Bev`Z

welq: Bmjvg I ˆbwZK wkÿv
cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
1| AvKvB` Gi aviYv eY©bv Ki‡Z cvie|
2| ZvIwn‡`i (GKZ¡ev`) aviYv, Zvrch© I
ZvIwn‡` wek^v‡mi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
3| A_©mn Kvwjgv Zvwq¨ev I Kvwjgv kvnv`vZ
ï× D”Pi‡Y co‡Z, ej‡Z I e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
4| Bgvb gyRgvj (Bgv‡bi mswÿß
cwiPq) A_©mn ï× D”Pi‡Y co‡Z, ej‡Z I
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
5| Avjøvni KwZcq ¸YevPK bv‡gi A_© e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV- 1 (ZvIwn`)

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v
K‡ivbv gnvgvwi ïiæi c~‡e©B (Rvbyqvix †_‡K ga¨ gvP© 2020 -----ch©šÍ) cvV- 1 †_‡K 5 †kÖwY K‡ÿ cvV`vb Kiv n‡q‡Q, ZvB
AšÍf©y³ Kiv n‡jv bv|

cvV-2 (Kvwjgv Zvwq¨ev)
cvV-3 (Kvwjgv kvnv`vZ)
cvV-4 (Bgvb gyRgvj)

cvV-5 Avj- AvmgvDj ûmbv

cieZx© †kÖwY‡Z cvV`v‡bi my‡hvM Av‡Q, ZvB AšÍf©y³ Kiv n‡jv
bv|

6| wimvjv‡Zi aviYv I cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|
7| AvwLiv‡Zi aviYv, wek^v‡mi ¸iæZ¡ I
ch©vqmg~n e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
8| ˆbwZKZv Dbœq‡b ÔAvKvB`Õ- Gi ¸iæZ¡
we‡kølY Ki‡Z cvie|

cvV-6 (wimvjvZ)

wkÿv_©x‡`i Bmjv‡gi †gŠwjK aviYv AR©b Kiv‡bvi Rb¨ 1wU K¬vm (cvV
6,7, 8)
cvV¸‡jv ¸‡jv AšÍf³
©y Kiv n‡jv|

1| Bev`‡Zi aviYv, Zvrch© I cÖKvi‡f` eY©bv
Ki‡Z cvie|
2| cweÎZv I AcweÎvi aviYv I cweÎ _vKvi
cÖ‡qvRbxqZv eY©bv Ki‡Z cvie|

cvV-1 (Bev`‡Zi aviYv I
Zvrch©)
cvV-2 (AcweÎZv)
cvV-3 (cweÎZv)

wkÿv_©x‡`i Bev`‡Zi aviYv, cweÎZv AR©b I Abykxj‡bi
Rb¨ cvV¸‡jv AšÍf©y³ Kiv n‡jv|

3| cweÎ nIqvi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie|

cvV-4 (IRy)
cvV-5 (Zvqv¤§yg)

Bmjv‡gi †gŠwjK wel‡q aviYv AR©‡bi Rb¨ cvV¸‡jv AšÍf©y³
1wU K¬vm (cvV 4,
Kiv n‡jv|
5)

cvV-6 (†Mvmj)

c~e©eZ©x †kÖwY‡Z aviYv AR©b K‡i‡Q, ZvB AšÍf©y³ Kiv nqwb|

cvV-7 (AvwLivZ)
cvV-8 (AvKvB` I
ˆbwZKZv)
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1wU K¬vm (cvV
1,2,3)

--

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
4| mvjvZ (bvgvh) Av`v‡qi wbqg-Kvbyb, cvV-7 (mvjvZ)
mgqm~wP I mvjv‡Zi diR, IqvwRe BZ¨vw` cvV-8 mvjv‡Zi mgqm~wP
m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie|
cvV-9 (mvjvZ Av`v‡qi
wbqg)
5| mvjvZ (bvgvh) f‡½i KviY eY©bv Ki‡Z
cvV-10 (mvjv‡Zi diR)
cvie|

6| wmR`vn& mvû I wmR`vn wZjvIqv‡Zi cvV-11 (wmR`vn&)
aviYv I cÖ‡qvRbxqZv eY©bv Ki‡Z cvie|
cvV-12 (wmR`v‡q
wZjvIqvZ)
7| ev¯Íe Rxe‡b cwi®‹vi- cwi”QbœZv, cvV-13 (mvjv‡Zi ˆbwZK
mgqvbyeZx©Zv, k„sLjv‡eva, wbqgvbyeZx©Zv I wkÿv)
mv‡g¨i wkÿv AR©‡b mvjv‡Zi ¸iæZ¡ we‡kølY
Ki‡Z cvie|
Z…Zxq Aa¨vq:
KziAvb I nvw`m
wkÿv

1| Avj-KziAv‡bi cwiPq I ¸iæZ¡ eY©bv
Ki‡Z cvie|

cvV-1 (Avj-KziAv‡bi
cwiPq)

2| Avj-KziAvb wZjvIqv‡Zi ¸iæZ¡ I
dwRjZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

cvV-2 (KziAvb wZjvIqvZ)

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv
mwVK wbq‡g mvjvZ Av`v‡qi Rb¨ cvV¸‡jv
n‡jv|

AšÍf³
©y Kiv

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v
1wU K¬vm (cvV 7,
9)

cvV- 8, 11 I 12 m¤ú‡K© wkÿv_xiv c~e©eZ©x †kÖwY‡Z aviYv
AR©b K‡i‡Q Ges cieZ©x †kªwY‡Z G wel‡q Rvbvi my‡hvM
i‡q‡Q, ZvB AšÍf©y³ Kiv n‡jv bv|

wkÿv_©x‡`i ev¯Íe Rxe‡b cÖwZdj‡bi Rb¨ mvjv‡Zi ˆbwZK
1wU K¬vm (cvV 10,
wkÿv m¤ú‡K© Rvbvi Rb¨ cvV `ywU AšÍf©y³ Kiv n‡jv|
13)

Avj KziAv‡bi cwiPq I KziAvb †ZjvIqv‡Zi dwRjZ Rvbvi
Rb¨ wkLbdj¸‡jv AšÍf³©y Kiv n‡jv|

1wU K¬vm (cvV -1,
2)

3| ZvRwe`-Gi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie I
gvLivR AvqZ¡ K‡i weïfv‡e KziAvb cvV Ki‡Z
mÿg n‡ev|

cvV-3 (ZvRwe`)
cvV-4 (gvLivR)

GB welq¸‡jv ï×fv‡e KziAvb wZjvIqvZ wkÿvi Rb¨ AšÍf³
©y
Kiv n‡jv|

1wU K¬vm (cvV- 3,
4)

4| KziAv‡bi wba©vwiZ cuvPwU
m~iv A_©mn gyL¯Í ej‡Z I g~j e³e¨ e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|

cvV-5 (m~iv Avj-dvwZnv)
cvV-6 (m~iv Avb- bvm)
cvV-7 (m~iv Avj- cvjvK¡)

Bev`Z Abykxjb I ˆbwZK wkÿvi Rb¨ AšÍf©y³ Kiv n‡jv|

1wU K¬vm (cvV- 5,
8)

5| wba©vwiZ cuvPwU m~ivi cUf~wg (kv‡bbyhyj)
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

cvV-8 (m~iv Avj-ûgvhvn
cvV- 9 (m~iv Avj-Avmi)

33

cvV-6, 7, 9 †kÖwY Kvh©w`em Kg nIqvq AšÍf©y³ Kiv hvqwb|

------

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
6| gybvRvZvg~jK (cÖv_©bvg~jK) wZbwU AvqvZ
A_©mn ej‡Z cvie|
7| nvw`‡mi cwiPq I ¸iæZ¡ Ges ˆbwZK
¸Yvejx welqK `yÕwU nvw`‡mi A_©mn wkÿv
eY©bv Ki‡Z cvie|
8| gybvRvZvg~jK `yÕwU nvw`m A_©mn co‡Z,
ej‡Z I e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

PZz_© Aa¨vq
:AvLjvK

9| nvw`‡mi Av‡jv‡K ˆbwZK I gvbweK
g~j¨‡ev‡ai cwiPq I ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie|
1| AvLjv‡Ki aviYv eY©bv Ki‡Z cvie|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV-10 (A_©mn gybvRv‡Zi
wZbwU AvqvZ)
cvV-11 (Avj-nvw`m)
cvV-12 (A_©mn ‰bwZK
¸Yvewj welqK `ywU nvw`m)
cvV-13 (A_©mn gybvRvZg~jK
`ywU nvw`m)
cvV-14 ˆbwZK I gvbweK
g~j¨‡eva cÖwZôvq nvw`m)

cvV-1 (AvLjv‡L nvwg`vn)
cvV-2 (mZ¨evw`Zv)
cvV-3 (wcZv gvZvi cÖwZ
KZ©e¨)
cvV-4 (AvZœxq ¯^R‡bi cÖwZ
KZ©e¨)
2| m`vPi‡Yi aviYv I KwZcq m`vPiYi cvV-5 (cÖwZ‡ewki
¸iæZ¡ Bmjv‡gi `„wó‡Z e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
cÖwZKZ©e¨)
cvV-6 (io‡`I cÖwZkÖ×v I
†QvU‡`i cÖwZ †¯œn)
cvV-7 (mncvVx‡`i mv‡_
mØ¨envi)
3| KwZcq Am`vPi‡Yi aviYv, cwiYwZ Ges cvV-8 (AvLjv‡K hvwggvn)
G¸‡jv cwinv‡ii Dcvq e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
cvV-9 (wg_¨vPvi)
cvV-10 (wMeZ ev ciwb›`v)
4| a~gcvb I gv`Kvmw³i aviYv I Kzdj
cvV-11 (Mvwj †`Iqv)
eY©bv Ki‡Z cvie|
cvV-12 (a~gcvb I
gv`Kvmw³)
5| ev¯ÍeRxe‡b m`vPi‡Y AvMÖnx n‡ev,
Am`vPiY †_‡K wb‡R‡K weiZ ivL‡Z D×z×
n‡ev Ges wbKUZg e¨w³‡`i weiZ _vK‡Z
AbycÖvwYZ Kie|
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cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv
`ywbqv Ges AvwLiv‡Zi Kj¨v‡Yi Rb¨ G gybvRvZg~jK
AvqvZ¸‡jvi A‡_©i e¨vcKZv A‡bK †ewk weavq AšÍf©y³ Kiv
n‡jv|
†kÖwY Kvh©w`em Kg nIqvq cvV-11, 12, 13 I 14 AšÍf©y³ Kiv
hvqwb|

wkÿv_©xiv 1 †_‡K 4 ch©šÍ cvV m¤ú‡K© c~~‡e©i †kÖwY‡Z aviYv
AR©b K‡i‡Q, ZvB AšÍfz©³ Kiv nqwb|

ˆbwZKZv I g~j¨‡eva AR©‡b welqe¯‘mg~n ¸iæZ¡c~Y© ,ZvB
AšÍfz©³ Kiv n‡jv|

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v
1wU K¬vm (cvV10)
---------

---------

1wU K¬vm (cvV-5,
6, 7)

Am`vPiY †_‡K weiZ _vK‡Z welq¸‡jv LyeB Zvrch©c~Y©,ZvB
AšÍfz©³ Kiv n‡jv|

1wU K¬vm (cvV-8,
9, 10)

Am`vPiY I e`Af¨vm †_‡K weiZ _vK‡Z welqMy‡jv
¸iæZ¡c~Y©,ZvB AšÍfz©³ Kiv n‡jv|

1wU K¬vm (cvV-11,
12)

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cÂg Aa¨vq :
Av`k© RxebPwiZ

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
6| a~gcvb I gv`Kvmw³RwbZ mvgvwRK ÿwZ
Ges ¯^v¯’¨ SzuwK Gwo‡q Pj‡Z AvMÖnx n‡ev|
1| Av`k© RxebPwi‡Zi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
2| gnvbwe (m.)- Gi cwiPq, mZZv,
wek^¯ÍZv, mgvR‡mev, kvwšÍcÖwZôv I MYZvwš¿K
g~j¨‡eva I Zuvi Ab¨vb¨ PvwiwÎK ¸Yvewj eY©bv
Ki‡Z cvie|
3| cwiPqmn nhiZ AveyeKi (iv.)- Gi
`vbkxjZv, Z¨vM I mykvmb cÖwZôvq Zuvi Ae`vb
eY©bv Ki‡Z cvie|
4| mvg¨, MYZvwš¿K †PZbv‡eva, †`k‡cÖg I
AvB‡bi kvmb cÖwZôvq nhiZ Igi dviæK
(iv.)- Gi Ae`vb D‡jøL Ki‡Z cvie|
5| nhiZ Lvw`Rv (iv.)- Gi cwiPq,
`vbkxjZv, mngwg©Zvmn Zuvi PvwiwÎK gvayh© I
†kÖôZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie|
6| nhiZ Bgvg Avey nvwbdv (i.)- Gi
cwiPq, wdKvn kv‡¯¿ Zuvi Ae`vb eY©bv Ki‡Z
cvie|
7| nhiZ Avãyj Kv‡`i wRjvbx (i.)-Gi
cwiPq, gvbe‡cÖgmn Zuvi Pwi‡Îi gnr ¸Yvewj
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

gnvbwe (m.)- mZZv wek¦¯ÍZv mgvR‡mev, kvwšÍcÖwZôv I
MYZvwš¿K g~j¨‡eva m¤ú‡K© Rvb‡Z welqe¯‘wU LyeB ¸iæZ¡c~Y©,
cvV-1 (nhiZ gynv¤§` (m.)- ZvB AšÍfz©³ Kiv n‡jv|
Gi Rxebv`k©)

cvV-2 (nhiZ AveyeKi Bmjv‡gi cÖ_g Lwjdv wn‡m‡e nhiZ AveyeKi (iv.) Gi
(iv.)- Gi Rxebv`k©
Rxebv`k© m¤ú‡K© wkÿv_©x‡`i ÁvbvR©b Kiv cÖ‡qvRb, ZvB
AšÍfz©³ Kiv n‡jv|
cvV-3 (nhiZ Igi dviæKGi(iv.) Gi Rxebv`k©)

†kÖwYKvh© w`em Kg nIqvq cvV (3) AšÍf©y³ Kiv nqwb|

cvV-4 (nhiZ Lvw`Rv (iv.)- Bmjv‡gi †mevq bvixi Ae`vb m¤ú‡K© Ávb AR©‡b welqwU
Gi Rxebv`k©)
¸iæZ¡c~Y©, ZvB AšÍfz©³ Kiv n‡jv|
cvV-5(nhiZ Bgvg Avey †kÖwYKvh©Kg nIqvq cvV (5, 6) AšÍf©y³ Kiv nqwb|
nvwbdv (i.)- Gi Rxebv`k©)
cvV-6 (nhiZ Avãyj Kv‡`i
wRjvbx (i.)-Gi Rxebv`k©)
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cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

1wU K¬vm (cvV-1)

1wU K¬vm (cvV-2)

-----

1wU K¬vm (cvV-4)

-----

c~b©web¨vmK…Z cvV¨m~wP cÖ¯Ívebv
†kÖwY: lô †kÖwY
Aa¨vq I
wk‡ivbvg
cÖ_g Aa¨vq:
¯ªóv I m„wó

wØZxq Aa¨vq:
ag©MÖš’

Z…Zxq Aa¨vq:
cÖ_g
cwi‡”Q`:
wn›`ya‡g©i
¯^i~c
Z…Zxq Aa¨vq:
wØZxq
cwi‡”Q`:
wn›`ya‡g©i
wek¦vm

welq: wn›`yag© I ˆbwZK wkÿv
cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

1. ¯ªóv I m„wói aviYv Ges Zv‡`i ga¨Kvi m¤ú‡K© e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡e
2. mKj Rx‡ei g‡a¨ ¯ªóv ev Ck¦‡ii Aw¯ÍZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e
3. Ck¦i m¤úwK©Z GKwU mnR ms¯‹…Z gš¿ ev †køvK mnR
A_©mn ej‡Z cvie Ges e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
4. m„wói g‡a¨ ¯ªóvi Aw¯ÍZ¡ Dcjwä K‡i Rxe‡mevq D×z×
n‡Z cvi‡e|

cvV 1: m&ªóv I m„wói avibv

1. ag©MÖ‡š’i aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
2. ag©MÖš’ wn‡m‡e †e` I kªxg`&fMe˜&MxZvi mvaviY cwiPq
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
3. RxebvPi‡Y †e‡`i wkÿv eY©bv Ki‡Z cvi‡e
4. kªxg`&fMe˜&MxZvq ewY©Z kÖxK…‡òi K‡qKwU evYx e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡e
5. kÖxg`&fMe˜&MxZvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
6. †e` I kÖxg`&fMe˜&MxZvi ¸iæZ¡ Dcjwä Ki‡Z cvi‡e|
1. mbvZbag© I wn›`yag© -G aviYv `ywU e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
2. wn›`ya‡g©i DrcwËi BwZnvm mswÿßfv‡e eY©bv Ki‡Z
cvi‡e
3. wn›`ya‡g©i mg„× HwZn¨ wb‡q Me©‡eva Ki‡e
4. ag©wek¦vm aviYvwU e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV 1: ag©MÖ‡š’I aviYv
cvV 2 I 3: †e‡`i mvaviY cwiPq

5. ¸iæR‡b fw³ aviYvwU e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV¨mywP‡Z AšÍfy©³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi msL¨v

cvV 2: ¯ªóv I m„wói ga¨Kvi m¤úK©
cvV 3: mKj Rx‡e ¯ªóvi
Aw¯ÍZ¡
cvV 4: Ck¦I m¤úwK©Z ms¯‹…Z gš¿ I mij A_©
Rvbyqvix-gvP©/2020
‡KvwfW-19 c~e©eZx© mg‡q cov‡bv
n‡q‡Q|

cvV 4: †e‡`i wkÿv I ¸iæZ¡
cvV 5: kÖxg`&fMe`&MxZvi cwiPq
cvV 6: kÖxg`&fMe`&MxZv I kÖxK…‡òi gyLwbtm„Z evYx
cvV 7: kÖxg`&fMe`&MxZvi ¸iæZ¡
1g cwi”Q`-cvV 1: mbvZb I wn›`ya‡g©I aviYv
1g cwi”Q`-cvV 2: wn›`ya‡g©I DrcwËi BwZnvm
2q cwi”Q`-cvV 1: ag©wek¦vm I fw³
2q cwi”Q`-cvV 2 I 3: ¸iæR‡b fw³ I fw³i
Dcvq
2q cwi”Q`-cvV-1: ag©wek¦vm I fw³

6. Kxfv‡e ¸iæRb‡K fw³ Ki‡Z nq Zv eY©bv Ki‡Z
cvi‡e

cvV 2 I 3: ¸iæR‡b fw³ I fw³i Dcvq

7. gvZ…fw³i GKwU Mí eY©bv Ki‡Z cvi‡e

cvV-4: M‡Y‡ki gvZ…fw³

36

Rvbyqvix-gvP©/2020
‡KvwfW-19 c~e©eZx© mg‡q cov‡bv
n‡q‡Q|

GB wkLbdj¸‡jvi ga¨ w`‡q Aa¨v‡qi
welqe¯‘ m¤ú‡K© e„nËi avibv ˆZix n‡e,
weavq mswÿß wm‡jev‡m AšÍf~©³ Kiv
n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G m¤ú‡K©
avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb Kiv
n‡jv|
GB wkLbdjwUi ga¨ w`‡q Aa¨v‡qi
welqe¯‘i cÖv_wgK aviYvi mymsnZ n‡e

01 wU

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

PZz_© Aa¨vq:
wbZ¨Kg© I
†hvMvmb

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

8. a‡g©i Av‡jv‡K KZ©e¨‡ev‡ai aviYv Ki‡Z cvi‡e

cvV 5: KZ©e¨‡ev‡ai aviYv

9. gvZv-wcZvi cÖwZ mšÍvb‡`i KZ©e¨ Ges mšÍv‡bi cÖwZ
gvZv-wcZvi `vwqZ¡ I KZ©e¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV 6: wcZv-gvZvi cÖwZ mšÍv‡bi KZ©e¨

10. ¸iæR‡b fw³ I KZ©e¨ cvj‡b m‡PZb n‡e|

cvvV 7: mšÍv‡bi cÖwZ wcZv-gvZvi `vwqZ¡ I KZ©e¨

1. wbZ¨Kg© aviYvwU e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV-1: wbZ¨K‡g©i aviYv I gš¿

2. wbZ¨K‡g©i GKwU gš¿ ev †køvK mijv_©mn ej‡Z Ges
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV- 2: wbZ¨K‡g©i ¸iæZ¡ I cÖfve

3. RxebvPi‡Y wbZ¨K‡g©i ¸iæZ¡ I cÖfve we‡kølY Ki‡Z
cvi‡e

cvV-3: ‡hvMvm‡bi aviYv

4. †hvMvm‡bi aviYv, mvaviY wbqg I ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e

cvV-4: †hvMvm‡bi mvaviY wbqg I ¸iæZ¡

5.kevmb I wm×vm‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z Ges Abykxjb
c×wZ eY©bv Ki‡Z cvi‡e

cvV-5: kevm‡bi aviYv I Abykxjb c×wZ

6. kixi-gb MV‡b kevmb I wm×vm‡bi ¸iæZ¡ I cÖfve
we‡kølY Ki‡Z cvi‡e

cvV-6: kevm‡bi ¸iæZ¡ I cÖfve

7. wbZ¨Kg© I kevmb Abykxjb Ki‡Z D×z× n‡e

cvV-7: wm×vm‡bi aviYv I Abykxjb c×wZ

8. wbZ¨Kg© I kevmb Abykxjb Ki‡Z cvi‡e|

cvV-8: wm×vm‡bi ¸iæZ¡ I cÖfve
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cvV¨mywP‡Z AšÍfy©³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv
weavq mswÿß wm‡jev‡m AšÍf~©³ Kiv
n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G m¤ú‡K©
avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb Kiv
n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G m¤ú‡K©
avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb Kiv
n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G m¤ú‡K©
avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb Kiv
n‡jv|
Aa¨v‡qi welqe¯‘ m¤ú‡K© cÖv_wgK aviYv
AR©‡bi Rb¨ GB wkLbdj¸‡jv mswÿß
wm‡jev‡m AšÍf~©³ Kiv n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G m¤ú‡K©
avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb Kiv
n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G m¤ú‡K©
avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb Kiv
n‡jv|
GB wkLbdj¸‡jvi ga¨ w`‡q Aa¨v‡qi
welqe¯‘ m¤ú‡K© g~j aviYv AwR©Z n‡e,
weavq mswÿß wm‡jev‡m AšÍf~©³ Kiv
n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G ai‡bi cvV
m¤ú‡K© avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb
Kiv n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G ai‡bi cvV
m¤ú‡K© avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb
Kiv n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G ai‡bi cvV
m¤ú‡K© avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb
Kiv n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G ai‡bi cvV
m¤ú‡K© avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb
Kiv n‡jv|

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi msL¨v

02 wU

Aa¨vq I
wk‡ivbvg
cÂg Aa¨vq:
†`e-‡`ex I
c~Rv-cve©Y

lô Aa¨vq:
agx©q
DcvL¨v‡b
ˆbwZK wkÿv

mßg Aa¨vq:
Av`k©
RxebPwiZ

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

1. †`e-‡`ex m¤ú‡K© aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV-1: †`e-‡`exi aviYv

2. c~Rv-cve©‡Yi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
3. †`e-‡`exi c~Rvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
4. M‡Yk †`‡ei cwiPq I c~Rv c×wZ eY©bv Ki‡Z cvi‡e
5. M‡Yk †`‡ei cÖYvg gš¿mn mijv_© ej‡Z I e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e
6. RxebvPi‡Y M‡Yk †`‡ei c~Rvi wkÿv I cÖfve we‡kølY
Ki‡Z cvi‡e
7. mi¯^Zx †`exi cwiPq I c~Rv c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie
8. mi¯^Zx c~Rvi cÖYvg I cy®úvÄwj gš¿ mijv_©mn ej‡Z I
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
9. mgvR I wbR Rxe‡b mi¯^Zx c~Rvi wkÿv I cÖfve
we‡kølY Ki‡Z cvi‡e
10. M‡Yk I mi¯^Zx c~Rvq D×z× n‡e|

cvV-2: c~Rv-cve©‡Yi aviYv
cvV-3: †`e-‡`exi c~Rvi ¸iæZ¡
cvV-4: M‡Yk‡`e

1.agx©q Av`‡k©i Av‡jv‡K mZ¨evw`Zv I ÿgvi aviYv `ywU
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
2. mZ¨evw`Zv I ÿgvi Av`‡k©i cÖgvY m¤úwK©Z GKwU
DcvL¨vb eY©bv Ki‡Z cvi‡e
3. DcvL¨v‡bi wkÿv g~j¨vqb Ki‡Z cvi‡e

cvV-1,2: mZ¨evw`Zv

4. cwievi, we`¨vjq I mgv‡R mZ¨ejv I ÿgvi ¸iæZ¡
eY©bv Ki‡Z cvi‡e

cvV-3: cwievi, we`¨vjq I mgv‡R mZ¨ K_v ejvi
¸iæZ¡

5. mZ¨ K_v ejvi Af¨vm I ÿgvi Av`k© MV‡b cwiev‡ii
f‚wgKv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV-4: mZ¨K_v ejvi Af¨vm MV‡b cwiev‡ii
f~wgKv

6. e¨w³ I mvgvwRK Rxe‡b ÿgvi Av`k© I mZ¨ejvi
¸iæZ¡ Dcjw× K‡i mZ¨ ejvi Af¨vm MV‡b D×z× n‡e
1. kÖxK…‡òi ˆkkeKv‡ji Rxebv`k© eY©bv Ki‡Z cvi‡e
2. ˆbwZK PwiÎ MV‡b kªxK…‡òi Rxebv`‡k©i wkÿv e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡e
3. ˆbwZKZv MV‡b kªx‡jvKbv_ eªþPvixi Rxebv`‡k©i wkÿv
eY©bv Ki‡Z cvi‡e

cvV-1: kÖxK…ò

cvV¨mywP‡Z AšÍfy©³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi msL¨v
04wU

wn›`y a‡g©i wkÿv_©x wnmv‡e G Aa¨v‡qi
cÖwZwU wkLbdj AR©b Riæix, weavq
mswÿß wm‡jev‡m mKj cvV AšÍf~©³ Kiv
n‡jv|
cvV-5: ¯^i¯^Zx †`exi cwiPq I c~Rv c×wZ

cvV-6: mi¯^Zx †`exi c~Rvi wkÿv I cÖfve

cvV 5: ÿgv
cvV-6: cwievi, we`¨vjq I mgv‡R ÿgvi ¸iæZ¡
cvV-7: ÿgvi Av`k© MV‡b cwiev‡ii f~wgKv

cvV-2: kÖxkÖx†jvKbv_ eªþPvwi
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Av‡eMxq wkLbdj weavq G ¸wj
avivevwnK g~j¨vq‡b AšÍf~©³ n‡e|
PwiÎ MV‡b mZ¨evw`Zv AMÖMY¨, weavq
mswÿß wm‡jev‡m AšÍf~©³ Kiv n‡jv|
GB wkLbdj¸‡jvi ga¨ w`‡q Aa¨v‡qi
welqe¯‘ m¤ú‡K© cÖv_wgK aviYv AwR©Z
n‡e, weavq mswÿß wm‡jev‡m AšÍf~©³
Kiv n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G m¤ú‡K©
avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb Kiv
n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G m¤ú‡K©
avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb Kiv
n‡jv|
Av‡eMxq wkLbdj weavq G ¸wj
avivevwnK g~j¨vq‡b AšÍf~©³ n‡e|
kÖxK…‡òi Rxebx m¤ú‡K© Rvbv Riæix
Ges GKwU ¸iæZ¡c~Y© wkLbdj weavq
mswÿß wm‡jev‡m AšÍf~©³ Kiv n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G ai‡Yi
gnvcyiæ‡li Rxebx m¤ú‡K© Rvbvi my‡hvM
_vKvq we‡qvRb Kiv n‡jv|

02 wU

03 wU

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
4. ivYx ivmgwYi Rxebv`k© m¤ú‡K© Rvb‡Z cvi‡e
5. ivYx ivmgwYi ms¯‹vig~jK Kvh© eY©bv Ki‡Z cvi‡e

Aóg Aa¨vq:
wn›`yag© I
ˆbwZK
g~j¨‡eva

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV-3: ivYx ivmgwY

6. ˆbwZK PwiÎ MV‡b kÖxivgK…‡òi Rxebv`k© eY©bv Ki‡Z
cvi‡e

cvV-4: kÖx ivgK…ò

7. ˆbwZK PwiÎ MV‡b evgv‡ÿcvi Rxebv`k© eY©bv Ki‡Z
cvi‡e

cvV-5: evgv‡ÿcv

8. gnvcyiæl I gnxqmx bvix‡`i Rxebv`‡k©i wkÿv wbR
RxebvPi‡Y †g‡b Pj‡Z D×z× n‡e
9. cvV¨cy¯ÍK ewnf‚©Z gnvcyiæl-gnxqmx bvix‡`i Rxebx I
Ae`vb m¤ú‡K© AbymÜvb cwiPvjbv Ki‡Z cvi‡e|
1. ag© I ˆbwZKZvi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie
2. ˆbwZK g~j¨‡eva MV‡b wn›`ya‡g©i ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi msL¨v

Av‡eMxq wkLbdj weavq G ¸wj
avivevwnK g~j¨vq‡b AšÍf~©³ n‡e|
cvV-1: ag© I ˆbwZKZvi aviYv
cvV-2: . ˆbwZK g~j¨‡eva MV‡b wn›`ya‡g©i ¸iæZ¦

3. wn›`ya‡g©i KwZcq ˆbwZK g~j¨‡eva (Rxe‡mev, `qv,
fw³ ev kÖ×v KZ©e¨wbôv I åvZ…‡cÖg) e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV 3: Rxe‡mev

4. cvwievwiK I mvgvwRK Rxe‡b Rxe‡mevi Af¨vm,
Rxe‡mev, `qv, fw³ ev kÖ×v, KZ©e¨wbôv, åvZ…‡cÖg cÖf„wZ
ˆbwZK g~j¨‡eva MV‡bi Dcvq e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV-4: `qv, cvV-5: fw³ ev kÖ×v
cvV-6: KZ©e¨wbôv, cvV-7: fvZ…‡cÖg
cvV-8: cvwievwiK I mvgvwRZ Rxe‡b ˆbwZK
gyj¨‡eva MV‡bi Dcvq
cvV-9: aygcvb A‰bwZK KvR

5. a~gcvb A‰bwZK KvR-GK_v e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV¨mywP‡Z AšÍfy©³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G ai‡Yi
gnvcyiæ‡li Rxebx m¤ú‡K© Rvbvi my‡hvM
_vKvq we‡qvRb Kiv n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G ai‡Yi
gnvcyiæ‡li Rxebx m¤ú‡K© Rvbvi my‡hvM
_vKvq we‡qvRb Kiv n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G ai‡Yi
gnvcyiæ‡li Rxebx m¤ú‡K© Rvbvi my‡hvM
_vKvq we‡qvRb Kiv n‡jv|

6. mvgvwRK Rxe‡b ˆbwZK AvPi‡Y D×z× n‡e
7. a~gcvb †_‡K weiZ _vK‡e Ges Ab¨‡K weiZ _vK‡Z
D×z× Ki‡e|
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GB wkLbdj¸‡jvi ga¨ w`‡q Aa¨v‡qi
welqe¯‘ m¤ú‡K© g~j aviYv AwR©Z n‡e
weavq mswÿß wm‡jev‡m AšÍf~©³ Kiv
n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G m¤ú‡K©
avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb Kiv
n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G m¤ú‡K©
avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb Kiv
n‡jv|
ˆbwZKZv Ges PwiÎ MV‡b GB
wkLbdjwU ¸iæZ¡c~Y© weavq mswÿß
wm‡jev‡m AšÍf~©³ Kiv n‡jv|
Av‡eMxq wkLbdj weavq G ¸wj
avivevwnK g~j¨vq‡b AšÍf~©³ n‡e|

03 wU

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP cÖ¯Ívebv
‡kÖwY: lô

welq: †eŠ×ag© I ˆbwZK wkÿv

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K D‡jøwLZ wkLbdj

cÖ_g Aa¨vq
†MŠZg ey‡×i Rxe‡cÖg

1. ey‡×i Rxe‡cÖg e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
2. †MŠZg ey‡×i Rxe‡cÖ‡gi Kvwnbx eY©bv Ki‡Z
cvie

wØZxq Aa¨vq
e›`bv

1. e›`bv m¤ú‡K© ej‡Z cvie|
2. e›`bv Kivi wbqgvewj eY©bv Ki‡Z cvie|
3. e›`bvi mydj e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
1. kxj m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie|
2. kxj cvj‡bi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
3. evsjv A_©mn cvwj fvlvq cÂkxj ej‡Z
cvie|
4. cÂkxj cvj‡bi gva¨‡g A‰bwZK KvR †_‡K
weiZ _vKvi Dcvqmg~n wPwýZ Ki‡Z cvie|
1. †eŠ×a‡g©i `v‡bi ˆewkó¨ eY©bv Ki‡Z cvie|
2. wewfbœ cÖKvi `vbxq e¯‘i weeiY w`‡Z cvie|
3. `v‡bi mydj e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
1. LyÏKcvV I ag©c` MÖ‡š’i cwiwPwZ cÖ`vb Ki‡Z
cvie|
2. g½jm~Î evsjv A_©mn cvwj fvlvq ej‡Z
cvie|
3. g½j m~‡Îi cUf‚wg Ges wK‡m g½j nq Zv
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
4. `Ðe‡M©i welqe¯‘ eY©bv Ki‡Z cvie|
5.`ÐeM© Abymv‡i `‡Ði cwiYvg g~j¨vqb Ki‡Z
cvie|
1. PZzivh© m‡Z¨i aviYv w`‡Z cvie|
2. `ytLmg~n wPwýZ Ki‡Z cvie|
3. `yt‡Li KviY I cÖKvi‡f` eY©bv Ki‡Z cvie|
4. PZzivh© m‡Z¨i ag©xq ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
1. †eŠ× ag©xq wewfbœ AvPvi-Abyôv‡bi eY©bv w`‡Z
cvie|

Z…Zxq Aa¨vq
kxj

PZz_© Aa¨vq
`vb
cÂg Aa¨vq
m~Î I bxwZMv_v

lô Aa¨vq
PZzivh© mZ¨

mßg Aa¨vq
ag©xq AvPvi-Abyôvb

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV: 1. ‡MŠZg ey‡×i cwiwPwZ
cvV: 2. ‡MŠZgey× I Rxe‡cÖg
cvV: 3. ey‡×i ˆgÎx cÖ`k©b
cvV: 4. †MŠZgey× I Awnmsmv bxwZ
cvV: 1. e›`bv I e›`bvi mydj
cvV: 2. e›`bvi wbqgvewj
cvV: 3. ey‡×i `šÍavZz e›`bv
cvV¨: 1. kxj cwiwPwZ
cvV: 3. kxj cvj‡bi cÖ‡qvRbxqZv
cvV: 5. cÂkxj cvwj I evsjv

cvV¨m~wP‡Z AšÍf~©³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cvV: 1. ‡eŠ×a‡g© `vb
cvV: 2. `vbxqe¯‘

`vb welqwU ¸iæZ¡c~Y© weavq welqwU AšÍf©~³
n‡q‡Q|

cvV: 1. LyÏKcvV I ag©c` cwiwPwZ
cvV: 2. g½j m~‡Îi cUf~wg
cvV: 3. g½j m~Î (cvwj I evsjv)

G Aa¨vqwU †eŠ× a‡g©i †gŠwjK m~Î hv
wkÿv_©x‡`i Rb¨ ¸iæZ¡c~Y©| ZvB AšÍf©y³ Kiv
n‡q‡Q|

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

Rvbyqvwi †_‡K gv‡P©i 16 ZvwiL ch©šÍ we`¨vj‡q
cvV`vb n‡q‡Q| wkÿv_x©iv †ekwKQz w`b K¬vm
†c‡q‡Q| ZvB G Aa¨vq cvV`vb †kl n‡q‡Q|
Rvbyqvwi †_‡K gv‡P©i 16 ZvwiL ch©šÍ we`¨vj‡q
cvV`vb n‡q‡Q| wkÿv_x©iv †ekwKQz w`b K¬vm
†c‡q‡Q| ZvB G Aa¨vq cvV`vb †kl n‡q‡Q|
kx‡ji cÖ‡qvRbxqZv I cÂkxj 6ô †kÖwYi
wkÿv_©x‡`i Rb¨ Zvrch©c~Y© G Kvi‡Y G AskUzKz
ms‡hvwRZ n‡q‡Q|

01

01

02

cvV: 1. PZzivh© mZ¨ cwiwPwZ
cvV: 2. PZzivh© m‡Z¨i e¨vL¨v

cvV: 1. ey× c~wY©gv

40

†eŠ× a‡g©i g~jwfwË PZzivh© mZ¨ weavq
wkÿv_©x‡`i G m¤ú‡K© Ávb AvniY Kiv
cÖ‡qvRb| G †cÖÿvc‡U welqwU AšÍf©y³ Kiv
n‡q‡Q|
†eŠ× ag©xq AvPvi-Abyôvb ¸iæZ¡c~Y© weavq G
welq¸‡jv cv‡V AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|

01

01

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K D‡jøwLZ wkLbdj

I Drme

2. †eŠ× ag©xq AvPvi-Abyôv‡bi mvgvwRK ¸iæZ¡
g~j¨vqb Ki‡Z cvie|
1. RxebPwiZ cv‡Vi cÖ‡qvRbxqZv eY©bv Ki‡Z
cvie|
2. †_i- †_ix I wewkó †eŠ× gbxlx‡`i cwiPq
w`‡Z cvie|
1. RvZK m¤ú‡K© eY©bv w`‡Z cvie|
2. RvZK Kvwnbx eY©bv Ki‡Z cvie|
3. RvZ‡Ki Dc‡`k e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
1. evsjv‡`‡ki †eŠ× HwZn¨ I `k©bxq ¯’v‡bi eY©bv
w`‡Z cvie|
2. †eŠ× HwZn¨ I `k©bxq ¯’v‡bi ˆewkó¨ I ¸iæZ¡
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
1. ivRv wew¤^mv‡ii cwiPq eY©bv Ki‡Z cvie|
2. †eŠ×ag© cÖPvi I cÖmv‡i ivRv wew¤^mv‡ii f‚wgKv
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

Aóg Aa¨vq
PwiZgvjv

beg Aa¨vq
RvZK
`kg Aa¨vq
evsjv‡`‡ki †eŠ×
HwZn¨ I `k©bxq ¯’vb
GKv`k Aa¨vq
†eŠ×a‡g© ivRb¨e‡M©i
Ae`vb:
ivRv wew¤^mvi

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨m~wP‡Z AšÍf~©³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cvV: 1. Rxeb PwiZ cv‡Vi cÖ‡qvRbxqZv
cvV: 2. gbxlx‡`i Rxebxi AbymiYxq
w`K|

RxebPwiZ cv‡Vi cÖ‡qvRbxqZv
Ges †_i- †_ix I †eŠ× gbxlx‡`i Rxebx Rvbvi
Rb¨ G cvV AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|

cvV: 1. RvZK cwiwPwZ I RvZ‡Ki
msL¨v

RvZK cwiwPwZ I RvZK Kvwnbx ˆbwZK Rxeb
MV‡b AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©,ZvB welqwU AšÍf©y³ Kiv
n‡q‡Q|
evsjv‡`‡ki †eŠ× HwZn¨ I `k©bxq ¯’vb m¤ú‡K©
wkÿv_©x‡`i Ávb AvniY Kiv cÖ‡qvRb| G
†cÖÿvc‡U welqwU AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|

cvV: 1. evsjv‡`‡ki †eŠ× HwZn¨ I
`k©bxq ¯’vb cwiwPwZ
cvV: 2. gqbvgwZ
cvV: 1. ivRv wew¤^mvi

†eŠ×ag© cÖPvi I cÖmv‡i ivRv wew¤^mv‡ii Ae`vb
wkÿv_©x‡`i Rvbv Avek¨K| G †cÖÿvc‡U
welqwU AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|
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cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

01

01

01

01

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP cÖ¯Ívebv
†kÖwY : ষষ্ঠ †kÖwY
Aa¨vq/
wk‡ivbvg
cÖ_g Aa¨vq :
Ck¦i‡K Rvbv

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

1|
2|
3|
4|
5|

wØZxq Aa¨vq:
Ck¦‡ii
m„wóK‡g©i
D‡Ïk¨

Z…Zxq Aa¨vq:
gvbyl m„wó

1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
1|
2|
3|
4|

PZz_© Aa¨vq :
¯^M©`~Z I
gvby‡li cZb:
cwiÎv‡Yi
cÖwZkÖæwZ

welq : wLªóag© I ˆbwZK wkÿv

1|
2|
3|
4|
5|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi
wk‡ivbvg)

Ck¦i‡K Rvbvi Dcvqmg~n eY©bv Ki‡Z cvie
Ck¦i Kxfv‡e ch©vqµ‡g wb‡R‡K cÖKvk K‡ib Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvie
gvby‡li cÖwZ wcZv Ck¦‡ii fv‡jvevmv e¨vL¨v Ki‡Z cvie
m„wói cÖwZ fv‡jvevmv cÖKv‡ki ga¨ w`‡q Ck¦‡ii cÖwZ fv‡jvevmv
cÖKv‡ki Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie
evev-gv, fvB‡evb, eÜzevÜe I cÖwZ‡ekx‡K fv‡jvevmvi gva¨‡g
Ck¦‡ii cÖwZ fv‡jvevmv cÖKvk Ki‡Z cvie|
k~b¨Zv †_‡K Ck¦‡ii m„wóK‡g©i eY©bv Ki‡Z cvie
Ck¦‡ii m„wóK‡g©i D‡Ïk¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie
m„óRx‡ei cvi¯úwiK wbf©ikxjZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie
m„wói hZœ I †`Lv‡kvbv Kivi Rb¨ Ck¦i KZ…©K cÖ`Ë `vwq‡Z¡i K_v
eY©bv Ki‡Z cvie
m„wó‡K fv‡jvevmvi gva¨‡g Ck¦‡ii cÖwZ fv‡jvevmv cÖKvk Ki‡Z cvie
†ivMx‡`i †mev Kie
MvQ jvMve I Zvi hZœ wbe|
Ck¦‡ii wb‡Ri cÖwZg~wZ©‡Z gvbyl m„wó Kivi D‡Ïk¨ I A_© e¨vL¨v
Ki‡Z cvie
bvix I cyiæ‡li gh©v`v e¨vL¨v Ki‡Z cvie
Ck¦i gvbyl‡K ¯^vaxbZv I `vwqZ¡ w`‡q m„wó K‡i‡Qb Zv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie
eo‡`i kÖ×v Ges †QvU‡`i †¯œn Kiv I fv‡jvevm‡Z wkLe|

cvV¨m~wP‡Z AšÍfy©³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

Rvbyqvwi †_‡K gvP© gvm ch©šÍ †kªwYK‡ÿ cwVZ
e‡j MY¨ Kiv n‡q‡Q|

Rvbyqvwi †_‡K gvP© gvm ch©šÍ †kªwYK‡ÿ cwVZ
e‡j MY¨ Kiv n‡q‡Q|

cvV 1 : Ck¦‡ii wb‡Ri 1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 1 I 2 AwaK
cÖwZg~wZ©‡Z gvbyl m„wó
¸iæZ¡c~Y© weavq AšÍfy©³ Kiv nj|
Kivi D‡Ïk¨
2| c~e©eZx †kªwY‡Z aviYv †c‡q‡Q|
cvV 2: Ck¦‡ii cÖwZg~wZ©i
A_©
cvV 3: Ck¦i bvix I
cyiæl K‡i gvbyl m„wó
K‡i‡Qb
cwZZ ¯^M©`~Z‡`i m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie
cvV 2: gvby‡li cZb
1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 2 I 3 AwaK
kqZv‡bi cÖ‡jvf‡b Kxfv‡e gvby‡li cZb N‡UwQj Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvV 3: Avw`cvপ
¸iæZ¡c~Y© weavq AšÍfy©³ Kiv nj|
cvie
2| wkÿv_©xiv 7g I 8g †kªwY‡Z GB wel‡q
Avw`cv‡ci A_© e¨vL¨v Ki‡Z cvie
aviYv cv‡e|
cv‡ci cÖ‡jvfb Rq Kivi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie
cvcKg© †_‡K weiZ _vK‡Z wkLe
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২ টি

২ টি

Aa¨vq/
wk‡ivbvg

cÂg Aa¨vq:
Ck¦‡ii
AvnŸv‡b
BmvBqvi
mvov`vb

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

6|
1|
2|
3|
4|
5|
6|

lô Aa¨vq :
gyw³`vZv
hxïi Rb¥ I
ˆkke
mßg Aa¨vq :
cÖfz hxïi
Avðh© KvR
Aóg Aa¨vq :
wLªógÐjxi
Rb¥ I
†cÖiYKg©
beg Aa¨vq :
mZ¨evw`Zv,
k„•Ljv I
†mev

1|
2|
3|
4|
5|
1|
2|
3|
4|
1|
2|
3|
4|
5|
1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|

Amr m½ †_‡K `~‡i †_‡K mr Rxebhvc‡b DØy× n‡ev|
gvby‡li cÖwZ Ck¦‡ii AvnŸv‡bi A_© e¨vL¨v Ki‡Z cvie
BmvBqv ¯^‡M©i †h `„k¨wU †`‡LwQ‡jb Zv eY©bv Ki‡Z cvie
Ck¦i KZ…©K BmvBqvi ïPxKi‡Yi NUbv eY©bv Ki‡Z cvie
Ck¦i KZ…©K BmvBqv‡K AvnŸvb I BmvBqvi mvov `v‡bi welqwU
e¨vL¨v Ki‡Z cvie
Ck¦‡ii Kv‡R AskMÖn‡Yi D‡Ï‡k¨ gvby‡li ïwPZvi cÖ‡qvRbxqZvi
K_v eY©bv Ki‡Z cvie
Ck¦‡ii Dci BmvBqvi Mfxi wek¦vm Dcjwä K‡i wb‡R Ck¦‡ii
Dci wek¦vmx n‡ev|
Ck¦i KZ…©K Zuvi cyÎ hxï‡K c„w_ex‡Z †cÖi‡Yi D‡Ïk¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie
Ck¦icy‡Îi gvbe n‡q Rb¥MÖnY Kivi Zvrch© e¨vL¨v Ki‡Z cvie
hxïi ˆkkeKvj eY©bv Ki‡Z cvie
hxïi ˆkke Rxeb Kxfv‡e gvbyl‡K my›`i Rxeb MV‡bi wel‡q wkÿv
†`q Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvie
b¤ª I webxZ Rxeb hvcb Kie|
cÖfz hxïi Avðh© KvR m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie
cÖfz hxïi Avðh© Kv‡Ri ˆewkó¨¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z cvie
bvwqb bM‡i g„Z hyeK‡K Rxeb `v‡bi NUbvwU e¨vL¨v Ki‡Z cvie
cÖfy hxïi Hk¦wiK kw³i Dci wek¦vmx n‡ev|
wLªógÐjxi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie
wLªógÐjxi R‡b¥i BwZnvm eY©bv Ki‡Z cvie
wLªógÐjxi †cÖiYKg©¸‡jv I Zvi cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvie
wLªógÐjxi †cÖiYKvR Øviv DØy× n‡q mZ¨ I b¨v‡qi c‡_ Pje
mgv‡R Dbœqbg~jK Kv‡R wb‡R‡K m¤ú„³ Ki‡Z DØy× n‡ev|
mZ¨evw`Zv m¤ú‡K© cweÎ evB‡e‡ji wkÿv eY©bv Ki‡Z cvie
mZ¨ev`x nIqvi `kwU Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie
e¨w³, mgvR I ivóªxq Rxe‡b mZ¨evw`Zvi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie
k„•Ljv m¤ú‡K© cweÎ evB‡e‡ji wkÿv eY©bv Ki‡Z cvie
k„•Ljvc~Y© Rxeb MVb Kivi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie
k„•Ljvc~Y© Rxe‡bi DcKvwiZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie
†mev m¤ú‡K© cweÎ evB‡e‡ji wkÿv eY©bv Ki‡Z cvie
cwievi, mgvR, gÐjx I iv‡óª †mevi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie
cwievi, mgvR, gÐjx I iv‡óªi †mev Kivi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie
wPšÍvq, K_vq I Kv‡R mZ¨ev`x n‡ev

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi
wk‡ivbvg)

cvV¨m~wP‡Z AšÍfy©³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv

cvV 1: gvby‡li cÖwZ 1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 1 I 5 AwaK
Ck¦‡ii AvnŸvb
¸iæZ¡c~Y© weavq AšÍfy©³ Kiv nj|
cvV 3: Ck¦‡ii Kv‡Ri 2| wkÿv_©xiv 7g I 8g †kªwY‡Z GB wel‡q
Rb¨ gvby‡li ïwPZvi
aviYv cv‡e|
cÖ‡qvRbxqZv

cvV 2: gyw³`vZv hxïi 1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 2 AwaK ¸iæZ¡c~Y©
R‡b¥i Zvrch©
weavq AšÍfy©³ Kiv nj|
2| wkÿv_©xiv 7g I 8g †kªwY‡Z GB wel‡q
aviYv cv‡e|
×

2 টি

২ টি

GB Aa¨v‡qi welq e¯‘i mv‡_ 7g I 8g †kªwYi
welq e¯‘i wgj _vKvq Aa¨vqwU ev` †`Iqv
nj|

1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 2 I 3 AwaK
cvV 3: wLªógÐjxi Rb¥
¸iæZ¡c~Y© weavq AšÍfy©³ Kiv nj|
cvV 4: wLªógÐjxi
2|
wkÿv_©
xiv 7g I 8g †kªwY‡Z GB wel‡q
†cÖiYKg©
aviYv cv‡e|
cvV 5: †cÖiYK‡g©i cÖfve
cvV 3: e¨w³, mgvR I 1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 3 I 8 AwaK
ivóªxq
Rxe‡b
¸iæZ¡c~Y© weavq AšÍfy©³ Kiv nj|
mZ¨evw`Zvi ¸iæZ¡
2| wkÿv_©xiv 7g I 8g †kªwY‡Z GB wel‡q
cvV 8: cwievi,
aviYv cv‡e|
mgvR, gÐjx I iv‡óª
†mevi ¸iæZ¡
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cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

২ টি

3 wU

Aa¨vq/
wk‡ivbvg

`kg Aa¨vq :
wcÖqbv_
ˆeivMx

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

11|
12|
1|
2|
3|
4|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi
wk‡ivbvg)

myk„•Lj Rxebhvc‡b Af¨¯Í n‡ev
Mwie-`ytLx I Amnvq‡`i cÖwZ †mevi g‡bvfve M‡o Zzje|
wcÖqbv_ ˆeivMxi Rb¥ I ˆkkeKvj eY©bv Ki‡Z cvie
cvV 3: gvbe‡mevq
wLªómsMx‡Z wcÖqbv_ ˆeivMxi Ae`vb eY©bv Ki‡Z cvie
wcÖqbv_ ˆeivMxi Ae`vb
gvbe‡mevq wcÖqbv_ ˆeivMxi Ae`vb eY©bv Ki‡Z cvie
wcÖqbv_ ˆeivMxi Rxebx cvV K‡i gvbe Kj¨vYg~jK Kv‡R DØy×
n‡ev|
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cvV¨m~wP‡Z AšÍfy©³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv

1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 3 AwaK ¸iæZ¡c~Y©
weavq AšÍfy©³ Kiv nj|

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

২ টি

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP: cÖ¯Ívebv
†kÖwY: lô
Aa¨vq I
wk‡ivbvg
cÖ_g
Avgv‡`i
Rxe‡b K…wl

wØZxq
K…wl cÖhyw³
I hš¿cvwZ

Z„Zxq
K…wl
DcKiY

welq: K…wlwkÿv
cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
1. evsjv‡`‡ki K…wli cwiwa Ges
cwimi e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
2. K…wlwelqK Z_¨ I †mev cÖvwßi
Drm wPwýZ Ki‡Z cvie|

welqe¯‘
(cvV I cvV wk‡ivbvg)
1. K…wli cwiwa I cwimi
2. dmj, grm¨, cï-cvwL I ebvqb
3. K…wlwelqK cÖ‡qvRbxq Z_¨ I †mev cÖvwßi

1. K…wl cÖhyw³i aviYv

3. K…wl hš¿cvwZi e¨envi e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|

3. K…wl hš¿cvwZi avibv
4. n¯ÍPvwjZ DbœZ K…wl hš¿cvwZi e¨envi
5. kw³PvwjZ K…wl hš¿cvwZi e¨envi

4. mnRjf¨ K…wl cÖhyw³ e¨env‡ii
myweav e¨vL¨v Ki‡Z cvie

6. fv‡jv exR evQvBKiY
7.KvuPv Nvm msiÿY
8. LvuPvq
9. dmj Drcv`‡b ¯’vbxq K…wl hYÍªcvwZ I
e¨envi|
10. gvQ aivi ¯’vbxq hYÍªcvwZ I e¨envi|

2. K…wl dj‡b gvwUi cÖ‡qvRbxqZv
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
3. K…wl †ÿ‡Î cvwbi cÖ‡qvRbxqZv
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

cÖ‡qvRbxq K¬vm/wcwiqW
msL¨v
16 gv©P, 2020 ch©šÍ
†kÖwYK‡ÿ wkLbdj
AwR©Z n‡q‡Q|

cvVwU Lye ¸iæZ¡c~Y© Ges GUv ïay lô †kÖwY‡Z Av‡Q|cieZ©x
†kÖwYi cvV¨m~wP‡Z G mswkøó †Kv‡bv welqe¯‘ ‡bB ZvB GwU ivLv
bv n‡j wkLb k~b¨Zvi m„wó n‡e | †m‡cÖwÿ‡Z GwU AšÍfy©³ Kiv
n‡jv|
welqwU ¸iæZ¡c~Y© Ges cieZ©x †kÖwY‡Z G ms¤úwK©Z †Kv‡bv
welqe¯‘ bvB|wKš‘ welqwU m¤ú‡K© aviYv _vKv LyeB cÖ‡qvRb|
ZvB wkÿv_©x‡`i GB welqwU m¤ú‡K© mvaviY aviYv †`Iqvi
Rb¨B GwU AšÍfy©³ Kiv n‡jv|
cieZ©x †kÖwYi cvV¨m~wP‡Z Av‡Q| cieZ©x‡Z wkL‡bi my‡hvM
_vK‡e weavq we‡ePbv Kiv n‡jv bv

1

cvVwU wkÿv_~x‡`i Rb¨ cª‡qvRbxq | cieZ©x †kÖwYi cvV¨m~wP‡Z
G mswkøó †Kv‡bv welqe¯‘ ‡bB ZvB GwU ivLv bv n‡j wkLb
k~b¨Zvi m„wó n‡e | †m‡cÖwÿ‡Z GwU AšÍfy©³ Kiv n‡jv|

1

Drm
4. K…wlwkÿv I M‡elYv cÖwZôvb

1. K…wl cÖhyw³i aviYv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
2. K…wl cÖhyw³i e¨envi e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|

5. ¯’vbxqfv‡e cÖvc¨ I mnRjf¨
DcKiY w`‡q ˆZwi cÖ‡qvRbxq K…wl
hš¿cvwZ e¨env‡ii Kvh©KvwiZv we‡kølY
Ki‡Z cvie|
6. K…wl cÖhyw³ I hš¿cvwZi Ae`vb
Dcjwä Ki‡Z cvie|
1. e¨envi Abyhvqx Dchy³ gvwU kbv³
Ki‡Z cvie|

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©z³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

2. K…wl cÖhyw³i e¨envi

1

avivevwnK g~j¨vq‡bi gva¨‡g Av‡eMxq wkLbdj AwR©Z n‡e|
1. gvwUi MVb
2. gvwUi cÖKvi‡f`

3. gvwUi ¸Yv¸Y
4. †mP
5. cvwb †m‡Pi cÖ‡qvRbxqZv

welqwU ¸iæZ¡c~Y© Ges cieZ©x †kÖwY‡Z G ms¤úwK©Z †Kv‡bv
welqe¯‘ bvB|wKš‘ welqwU m¤ú‡K© aviYv _vKv LyeB cÖ‡qvRb|
ZvB wkÿv_©x‡`i GB welqwU m¤ú‡K© mvaviY aviYv †`Iqvi
Rb¨B GwU AšÍfy©³ Kiv n‡jv|
GB welqwU cieZ©x †kÖwY‡Z wkL‡bi my‡hvM _vK‡e weavq
we‡ePbv Kiv n‡jv bv |
GB welqwU cieZ©x †kÖwY‡Z wkL‡bi my‡hvM _vK‡e weavq
we‡ePbv Kiv n‡jv bv |
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1

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

4. ex‡Ri ˆewkó¨ I cÖKvi‡f` eY©bv
Ki‡Z cvie|

welqe¯‘
(cvV I cvV wk‡ivbvg)
6. gvQ Pv‡l cvwb
7. M„ncvwjZ ck-cvwLi Lvevi cvwb
8. ex‡Ri ˆewkó¨
9. fv‡jv ex‡Ri ˆewkó¨

10.ex‡Ri †kÖwYwefvM

PZz_©
K…wl I
Rjevqy

cÂg
K…wlR
Drcv`b

5. mv‡ii cÖKvi‡f` eY©bv Ki‡Z
11.mv‡ii cÖKvi‡f`
cvie|
6. K…wl‡Z ivmvqwbK mv‡ii cÖfve
g~j¨vqb Ki‡Z cvie|
7. K…wlKv‡R mvi e¨env‡ii
12. K…wlKv‡R mv‡ii e¨envi
Dc‡hvwMZv g~j¨vqb Ki‡Z cvie|
8. K…wlKv‡R cvwbi cwiwgZ e¨env‡i
m‡PZb ne|
9. ivmvqwbK mvi AwZwi³ e¨env‡ii
Kzdj m¤ú‡K© m‡PZbZv m„wó Ki‡Z
cvie|
1. K…wl Kvh©µ‡g AvenvIqv I Rjevqy 1. AvenvIqv I Rjevqy
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©z³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬vm/wcwiqW
msL¨v

welqwU ¸iæZ¡c~Y© Ges cieZ©x †kÖwY‡Z G ms¤úwK©Z †Kv‡bv
welqe¯‘ bvB|wKš‘ welqwU m¤ú‡K© aviYv _vKv LyeB cÖ‡qvRb|
ZvB wkÿv_©x‡`i GB welqwU m¤ú‡K© mvaviY aviYv †`Iqvi
Rb¨B GwU AšÍfy©³ Kiv n‡jv|
cieZ©x †kÖwYi cvV¨m~wP‡Z Aí we¯Íi Av‡Q| †mmgq H cv‡Vi mv‡_
G wel‡q Av‡jvPbv Ki‡j G M¨vcUv c~iY n‡e ZvB we‡ePbv Kiv n‡jv
bv||
cvVwU ¸iæZ¡c~Y© Z‡e Dc‡ii †kÖwY‡Z G mswkøó content Av‡Q|

1

†mmgq H cv‡Vi mv‡_ G wel‡q Av‡jvPbv Ki‡j G M¨vcUv c~iY n‡e ZvB

we‡ePbv Kiv n‡jv bv||
GB welqwU cieZ©x †kÖwY‡Z wkL‡bi my‡hvM _vK‡e weavq
we‡ePbv Kiv n‡jv bv |
avivevwnK g~j¨vq‡bi gva¨‡g Av‡eMxq wkLbdj AwR©Z n‡e|
avivevwnK g~j¨vq‡bi gva¨‡g Av‡eMxq wkLbdj AwR©Z n‡e|
cvVwU Lye ¸iæZ¡c~Y© Ges GUv ïay lô †kÖwY‡Z Av‡Q|cieZ©x
†kÖwYi cvV¨m~wP‡Z G mswkøó †Kv‡bv welqe¯‘ ‡bB ZvB GwU ivLv
bv n‡j wkLb k~b¨Zvi m„wó n‡e |
GB welqwU cieZ©x †kÖwY‡Z wkL‡bi my‡hvM _vK‡e weavq
we‡ePbv Kiv n‡jv bv |

2. K…wl Kvh©µ‡g AvenvIqv I
Rjevqyi ¸iæZ¡ we‡kølY Ki‡Z cvie|

2. K…wlKv‡R AvenvIqv I Rjevqyi ¸iæZ¡
3. evsjv‡`‡ki AvenvIqv I Rjevqy

3. evsjv‡`‡ki gvbwP‡Î Kg e„wó,
†ewk e„wó, eb¨cÖeY, R‡jv”Q¡vmcÖeY
AÂj wPwýZ Ki‡Z cvie|

4.gvwU, cvwb I Rjevqyi wfwËwZ K…wl cwi‡ek
AÂj
5. evsjv‡`‡ki eb¨v, Liv I R‡jv”Q¡vmcÖeY
AÂj
1. D`¨vb dm‡ji cwiwPwZ I A_©‰bwZK
¸iæZ
2. gvV dm‡ji cwiwPwZ I A_©‰bwZK ¸iæZ¡

GB welqwU cieZ©x †kÖwY‡Z wkL‡bi my‡hvM _vK‡e weavq
we‡ePbv Kiv n‡jv bv |

3.jvjkvK Drcv`b c×wZ

cvVwU ¸iæZ¡c~Y© Z‡e Dc‡ii †kÖwY‡Z G mswkøó content Av‡Q|

1. D`¨vb dm‡ji ˆewkó¨ I
A_©‰bwZK ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie|
2. gvV dm‡ji ˆewkó¨ I A_©‰bwZK
¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie|
3. kvKmewR Drcv`b c×wZ eY©bv

cvVwU Lye ¸iæZ¡c~Y© Ges GUv ïay lô †kÖwY‡Z Av‡Q|cieZ©x
†kÖwYi cvV¨m~wP‡Z G mswkøó †Kv‡bv topic ‡bB e‡j GwU bv
ivL‡j wkLb k~b¨Zvi m„wó n‡e |
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1

1

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
Ki‡Z cvie|

4. Pvl‡hvM¨ gv‡Qi ˆewkó¨ I
A_©‰bwZK ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie|

welqe¯‘
(cvV I cvV wk‡ivbvg)
4.gwiP Drcv`b c×wZ
5.gwi‡Pi †ivM I †cvKv gvKo `gb
6. U‡gv‡Uvi Drcv`b c×wZ
7. U‡g‡Uvi †ivM I †cvKv `gb
8. evsjv‡`‡ki Pvl‡hvM¨ gv‡Qi cwiwPwZ
9. evsjv‡`‡ki Pvl‡hvM¨ gv‡Qi ‰ewkó¨
10. Pvl‡hvM¨ gv‡Qi cywó I A_©‰bwZK ¸iæZ¡

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©z³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬vm/wcwiqW
msL¨v

†mmgq H cv‡Vi mv‡_ G wel‡q Av‡jvPbv Ki‡j G M¨vcUv c~iY n‡e ZvB

we‡ePbv Kiv n‡jv bv||

cvVwU Lye ¸iæZ¡c~Y© Ges GUv ïay lô †kÖwY‡Z Av‡Q|cieZ©x
†kÖwYi cvV¨m~wP‡Z G mswkøó †Kv‡bv topic ‡bB e‡j GwU bv
ivL‡j wkLb k~b¨Zvi m„wó n‡e |
cvVwU ¸iæZ¡c~Y© Z‡e Dc‡ii †kÖwY‡Z G mswkøó content Av‡Q|

1

†mmgq H cv‡Vi mv‡_ G wel‡q Av‡jvPbv Ki‡j G M¨vcUv c~iY n‡e ZvB

5. gvQ Pvl c×wZ (cv½vk) eY©bv
Ki‡Z cvie|

6. M„ncvwjZ cï-cvwLi ˆewkó¨ I
A_©‰bwZK ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie|
7. cvwL cvjb c×wZ eY©bv Ki‡Z
cvie|
8. emZevwo wKsev evwWi Avw½bvq
K…wlR `ªe¨ (kvKmewR) Drcv`vb
Ki‡Z cvie|

lô
ebvqb

9. K…wlR `ªe¨ Drcv`‡b AvMÖnx ne|
1. K„wl I mvgvwRK e‡bi mv‡_
cÖvK…wZK e‡bi Zzjbv Ki‡Z cvie|
2. evsjv‡`‡ki gvbwP‡Î cÖvK…wZK eb
wPwýZ Ki‡Z Ges H mKj e‡bi
Dw™¢` I cÖvYxi ZvwjKv ˆZwi Ki‡Z
cvie|
3 K…wl I mvgvwRK ebvq‡bi g‡a¨
cvi¯úwiK m¤úK© ¯’vcb Ki‡Z cvie|

11. cv½vm Pv‡li ¸iæZ¡ I Pv‡li Rb¨
cyKzi cÖ¯‘wZ
12. cv½v‡mi †cvbv Qvov, PvlKvjxb
gv‡Qi cwiPh©v I gvQ AvniY
13.M„ncvwjZ cïi cwiwPwZ I ‰ewkó¨
14.M„ncvwjZ cvwLi cwiwPwZ I ˆewkó¨
15. M„ncvwjZ cï-cvwLi A_©‰bwZK ¸iæZ¡
16. KeyZ‡ii cwiwPwZ I cvjb c×wZ
17. KeyZ‡ii evm¯’vb I Lv`¨ e¨e¯’vcbv

1.cÖvK…wZK eb,mvgvwRK eb I K…wl eb
2.wewfbœ cÖvK…wZK e‡bi aviYv I ¸iæZ¦
H

4. mvgvwRK eb I ebvqb
5. K…wleb I ebvqb
6. K…wl I mvgvwRK ebvq‡bi cv_©K¨

we‡ePbv Kiv n‡jv bv||
Dc‡ii †kÖwY‡Z G mswkøó Ab¨vb¨ content Av‡Q| ZvB we‡ePbv
bv Ki‡jI †Kv‡bv wkLb k~b¨Zvi m„wó n‡e bv|
cvVwU ¸iæZ¡c~Y© Z‡e Dc‡ii †kÖwY‡Z G mswkøó content Av‡Q|
†mmgq H cv‡Vi mv‡_ G wel‡q Av‡jvPbv Ki‡j G M¨vcUv c~iY n‡e ZvB

we‡ePbv Kiv n‡jv bv||
Dc‡ii †kÖwY‡Z G mswkøó Ab¨vb¨ content Av‡Q| ZvB we‡ePbv
bv Ki‡jI †Kv‡bv wkLb k~b¨Zvi m„wó n‡e bv|
GwU n‡Z Kj‡g Ki‡Z n‡e Ges K‡qKw`b e¨vwc Ki‡Z
n‡e| wKš‘ c~‡e©i cv‡V G m¤ú‡K© ZZ¡MZ Av‡jvPbv Kiv
n‡q‡Q| ZvB GwU we‡ePbv bv Ki‡jI †Kv‡bv wkLb k~b¨Zvi
m„wó n‡e bv|
avivevwnK g~j¨vq‡bi gva¨‡g Av‡eMxq wkLbdj AwR©Z n‡e|
cvVwU Lye ¸iæZ¡c~Y© Ges cieZ©x †kÖwYi cvV¨m~wP‡Z G mswkøó
†Kv‡bv welqe¯‘ ‡bB| ZvB GwU ivLv bv n‡j wkLb k~b¨Zvi m„wó
n‡e |
GwU n‡Z Kj‡g Ki‡Z n‡e | wKš‘ c~‡e©i cv‡V G m¤ú‡K©
Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| ZvB GwU we‡ePbv bv Ki‡jI P‡j|
Dc‡ii †kÖwY‡Z G mswkøó Ab¨vb¨ content Av‡Q| ZvB we‡ePbv
bv Ki‡jI †Kv‡bv wkLb k~b¨Zvi m„wó n‡e bv|
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1

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
4 cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿvq, K…wl I
mvgvwRK ebvq‡bi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
5 . emZevwoi Avw½bvq, Qv‡`, U‡e
we`¨vjq cÖv½‡Y e„ÿ‡ivcY I cwiPh©vi
Dcvq eYv©bv Ki‡Z cvie|

welqe¯‘
(cvV I cvV wk‡ivbvg)
6. cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿvq e‡bi f~wgKv

GB welqwU cieZ©x †kÖwY‡Z wkL‡bi my‡hvM _vK‡e weavq
we‡ePbv Kiv n‡jv bv |

7. emZevwoi Avw½bvq e„ÿ‡ivc‡Yi
wbqgvewj

cvVwU Lye ¸iæZ¡c~Y© Ges cieZ©x †kÖwYi cvV¨m~wP‡Z G mswkøó
†Kv‡bv welqe¯‘ ‡bB |ZvB GwU ivLv bv n‡j wkLb k~b¨Zvi m„wó
n‡e|
GwU n‡Z Kj‡g Ki‡Z n‡e Ges K‡qKw`b e¨vwc Ki‡Z
n‡e| wKš‘ c~‡e©i cv‡V G m¤ú‡K© ZZ¡MZ Av‡jvPbv Kiv
n‡q‡Q| ZvB GwU we‡ePbv bv Ki‡jI †Kv‡bv wkLb k~b¨Zvi
m„wó n‡e bv|
GwU n‡Z Kj‡g Ki‡Z n‡e Ges K‡qKw`b e¨vwc Ki‡Z
n‡e| wKš‘ c~‡e©i cv‡V G m¤ú‡K© ZZ¡MZ Av‡jvPbv Kiv
n‡q‡Q| ZvB GwU we‡ePbv bv Ki‡jI †Kv‡bv wkLb k~b¨Zvi
m„wó n‡e bv|
GwU n‡Z Kj‡g Ki‡Z n‡e | wKš‘ c~‡e©i cv‡V G m¤ú‡K©
we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| ZvB GwU we‡ePbv bv Ki‡jI
†Kv‡bv wkLb k~b¨Zvi m„wó n‡e bv|
avivevwnK g~j¨vq‡bi gva¨‡g Av‡eMxq wkLbdj AwR©Z n‡e|

8. emZevwoi Avw½bvq e„ÿ‡ivcY I
cwiPh©v

6. emZvwoi Avw½bvq, Qv‡`,
U‡e,we`¨vjq cÖv½‡Y e„ÿ‡ivcY I
cwiPh©v Ki‡Z cvie|
7. cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿvq K…wl I
mvgvwRK ebvq‡bi Ae`vb Zz‡j a‡i
†cv÷vi A¼b Ki‡Z cvie|
8. . cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿvq K…wm I
mvgvwRK ebvq‡bi Ae`vb Dcjw×
Ki‡Z cvie|
9. . cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿvq K…wl I
mvgvwRK ebvq‡bi Ae`vb Dcjw×
Ki‡Z cvie|

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©z³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬vm/wcwiqW
msL¨v

1

avivevwnK g~j¨vq‡bi gva¨‡g Av‡eMxq wkLbdj AwR©Z n‡e|
†gvU wcwiqW msL¨v
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10wU

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP cÖ¯Ívebv
†kÖwY: lô †kÖwY
Aa¨vq I wk‡ivbvg
1g Aa¨vq
(M„n I M„n
cwi‡e‡ki mvaiY
aviYv)

2q Aa¨vq (M„‡ni
cwi®‹vi cwi”QbœZv)
3q Aa¨vq (M„n
e¨e¯’vcbv)

4_© Aa¨vq (cwievi
I wkï)

5g Aa¨vq
(†QvU‡`i wkóvPvi
wkÿv)

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
1| M„n I M„n cwi‡e‡ki aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
2| M„‡ni Kv‡Ri ¯’vb kbv³ Ki‡Z cvie|
3| e¨env‡ii ci wRwbmcÎ wbw`©ó ¯’v‡b msiÿY Ki‡Z
wkLe|
4| M„n cwi‡e‡k MvQ jvMv‡bvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
1| M„n I M„n cwi‡ek cwi®‹vi ivLvi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
1| M„n e¨e¯’vcbvi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
2| M„n e¨e¯’vcbvq cwiKíbvi ¸iæZ¡ g~j¨vqb Ki‡Z
cvie|
3| M„n e¨e¯’vcbvq wm×všÍ MÖn‡Yi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
1| cwievi, cwiev‡ii KvR, cwiev‡ii cÖKvi‡f` eY©bv
Ki‡Z cvie|
2| wewfbœ eq‡mi wkïi ˆewkó¨ †R‡b Zv‡`i mv‡_ mwVK
AvPiY Ki‡Z cvie|
1| eq¯‹‡`i mv‡_ wkóvPvic~Y© AvPi‡Yi †KŠkj I c×wZ
cÖ`k©b Ki‡Z cvie|
2| cwiev‡ii m`m¨ I wkÿKe„‡›`i m‡½ h_vh_ AvPiY
Ki‡Z cvie|
3| †QvU wkï I cÖwZeÜx‡`i‡K Zv‡`i cÖ‡qvR‡bi mgq
mnvqZv Ki‡Z cvie|

welqe¯‘
cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg
cvV 1- M„n I M„n cwi‡ek
cvV 2- M„‡ni Af¨šÍixb ¯’v‡bi web¨vm
cvV 3- cÖ‡qvRbxq wRwbm h_v¯’v‡b
msiÿY
cvV 4- M„n cwi‡ek iÿv I †mŠ›`h© ea©‡b
MvQ
cvV 1- M„‡ni Af¨všÍixY ¯’v‡bi
cwi”QbœZv
cvV 2- ewniv½‡bi cwi®‹vi cwi”QbœZv
cvV 1- M„n e¨e¯’vcbvi aviYv
cvV 2- M„n e¨e¯’vcbvq cwiKíbvi ¸iæZ¡
cvV 3- M„n e¨e¯’vcbvq wm×všÍ MÖnY

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv
(1-4) bs ch©šÍ Rvbyqvwi †_‡K gv‡P©i
wØZxq mßvn ch©šÍ cov‡bv n‡q‡Q| d‡j
wkLbdj AwR©Z n‡q‡Q|

cvV 1- cwievi I cwiev‡ii cÖKvi‡f`
cvV 2- wewfbœ eq‡mi wkïi ˆewkó¨
cvV 3- AwZ ˆkke Kvj
cvV 4- cÖviw¤¢K ˆkke
cvV 5- ga¨ ˆkke
cvV 1- gvbexq ¸Yvewj

(1-2) bs ch©šÍ Rvbyqvwi †_‡K gv‡P©i
wØZxq mßvn ch©šÍ cov‡bv n‡q‡Q| d‡j
wkLbdj AwR©Z n‡q‡Q|

cvV 2- e‡qv‡R¨ô‡`i cÖwZ kÖ×v I
wkÿ‡Ki cÖwZ m¤§vb
cvV 3- mgeqmx‡`i cÖwZ AvPiY,
†QvU‡`i cÖwZ `vwqZ¡ I †¯œn
cvV 4- cÖwZeÜx‡`i cÖwZ AvPiY,
cvwievwiK †MvcbxqZv iÿv
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Rvbyqvwi †_‡K gv‡P©i wØZxq mßvn ch©šÍ
cov‡bv n‡q‡Q| d‡j wkLbdj AwR©Z
n‡q‡Q|
cÖv_wgK aviYv jv‡fi Rb¨ cÖ‡qvRb|
cieZx© †kÖwY‡Z AR©b Kivi my‡hvM
i‡q‡Q| ZvB we‡ePbv Kiv n‡jv bv|

cieZx© †kÖwY‡Z AR©b Kivi my‡hvM
i‡q‡Q| ZvB we‡ePbv Kiv n‡jv bv|
wkôvPvic~Y© AvPiY Abykxj‡bi Rb¨
AR©b cÖ‡qvRb
Ab¨ wel‡qi gva¨‡g AR©b m¤¢e

welq: Mvn©¯’¨ weÁvb
cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

01

01

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

6ô Aa¨vq
(ˆK‡kviKvjxb
weKvk)

1| ˆK‡kv‡ii kvixwiK, gvbwmK, Av‡eMxq, mvgvwRK I
ˆbwZK weKvk eY©bv Ki‡Z cvie|
3| ˆK‡kv‡ii wewfbœ Av‡e‡Mi ÿwZKi w`K I Av‡eM
wbqš¿‡Yi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie|

7g Aa¨vq
(ˆK‡kviKvjxb
cwieZ©b I wb‡Ri
8gwbivcËv
Aa¨vq iÿv)
(Lv`¨,
cywó, ¯^v¯’¨)

ˆK‡kv‡ii kvixwiK, gvbwmK, Av‡eMxq, mvgvwRK I
ˆbwZK weKvk eY©bv Ki‡Z cvie|
1| Lv`¨, cywó I ¯^v‡¯’¨i aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
2| Lv`¨, cywó, ¯^v¯’¨ I cwi”QbœZvi cvi¯úwiK m¤úK©
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
3| Lv‡`¨i KvR, Dcv`vb I Drm e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

9g Aa¨vq (Lv‡`¨i
cywóg~j¨)

1| Lv‡`¨i cywógvb e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡ev

`kg Aa¨vq (Lv`¨
Pvwn`v)

1| mylg Lv‡`¨i ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
2| mwVK Lv`¨ wbeP©vP‡b AvMÖnx n‡Z cvie|

GKv`k Aa¨vq
(Lv`¨vf¨vm MVb)

1| Lv`¨ MÖn‡Y åvšÍ aviYv I Kzdj m¤ú‡K© Rvb‡Z cvie|
2| Lv‡`¨ iÄK c`v_© e¨env‡ii ÿwZKi cÖfve, †fRvj
Lv`¨ I dv÷ dz‡Wi AcKvwiZv we‡kølY Ki‡Z
cvie|
3| weKí Lv`¨ m¤ú‡K© aviYv jvf Ki‡Z cvie|

welqe¯‘
cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg
cvV 1 kvixwiK weKvk
cvV 2 ˆK‡kv‡ii gvbwmK weKvk
cvV 3 ‰K‡kv‡ii Av‡eM
cvV 4 ˆK‡kv‡ii mvgvwRK weKvk
cvV 5 ˆK‡kv‡ii ˆbwZK weKvk
cvV 1- ‰K‡kviKvjxb cwieZ©‡b e¨w³MZ
m‡PZbZv I cwi”QbœZv
cvV 2- wb‡Ri wbivcË iÿv Ki‡Z †kLv
cvV 1- Lv`¨, cywó, ¯^v¯’¨
cvV 2- Lv`¨, cywó I ¯^v‡¯’¨i m¤úK©

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv
eqtmwÜÿ‡Yi m~Pbv weavq AR©b Kiv
cÖ‡qvRb

cvV 3 Lv`¨, cywó I cwi”QbœZvi m¤úK
cvV 4- Lv‡`¨i KvR
cvV 5-Lv‡`¨i Dcv`vb I Drm
cvV 1- Pvj I Mg
cvV 2- gvQ I gvsm
cvV 3- Wvj, wWg I `ya
cvV 4- kvK-mewR I dj
cvV 5- ev`vg, ˆZj I wN
cvV 1- Lv`¨ kw³ (wK‡jvK¨vjwi)
cvV 2- mylg Lv`¨
cvV 3- Lv`¨ wcivwgW
cvV 4- ˆKkviKvjxb cywói Pvwn`v

cieZ©x †kÖwY‡Z AR©b m¤¢e

cvV 1- Lv`¨ MÖn‡Y åvšÍ aviYv
cvV 2- A¯^v¯’¨Ki Lv`¨ cwinvi, Lv‡`¨
iÄK c`v_© e¨env‡ii Kzdj
cvV 3- †fRvj Lv`¨ MÖn‡Yi Kzdj,
dv÷ dz‡Wi AcKvwiZv
cvV-4 weKí Lv`¨, ¯^v¯’¨iÿv, kvixwiK
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cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v
02

Ab¨ wel‡qi gva¨‡g AR©b m¤¢e

my¯’ Rxeb hvc‡bi Rb¨ D×z× Ki‡Z
mgq Dc‡hvMx

01

D”PZi †kÖwY‡Z AR©b m¤¢e

cieZ©x †kÖwY‡Z AR©b m¤¢e
eqm I cÖ‡qvRb Abyhvqx Lv`¨ MÖn‡Y
DØy× n‡e
cieZ©x †kÖwY‡Z AR©b m¤¢e
mgq ¯^íZvi Rb¨ we‡ePbv Kiv n‡jv bv|

cÖv_wgK Ávb I m‡PZbvi Rb¨ cÖ‡qvRb

02

01

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

4|¯^v¯’¨ iÿvq kvixwiK kÖg I e¨vqv‡gi f~wgKv m¤ú‡K©
aviYv jvf Kie|
Øv`k (e¯¿ I
1| e¯¿ I cwi”Q‡`i aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
cwi‡”Q‡`i cÖv_wgK 2| †cvkv‡Ki cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
aviYv)
3| †cvkvK weeZ©‡bi BwZnvm eY©bv Ki‡Z cvie|
Î‡qv`k Aa¨vq
1| Zš‘i ¸Yvejx e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
(eqb Zš‘i aviYv) 2| wewfbœ Zš‘i ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
3| Zš‘i †kÖwYwefvM Ki‡Z cvie|
PZz`©k Aa¨vq
(†cvkv‡Ki hZœ I
msiÿY)
cÂ`k †mjvB‡qi
miÄvg I wewfbœ
†dvo

1| †cvkv‡Ki ˆ`wbK, mvßvwnK I †gŠmywg hZœ wb‡Z
cvie|
2| AvaywbK c×wZ I cÖhyw³‡Z wbw`©ó ¯’v‡b †cvkvK
cwi”Q` msiÿY Ki‡Z cvie|
1| †mjvB‡qi Kv‡R e¨eüZ wewfbœ miÄv‡gi e¨envi
m¤ú‡K© Rvb‡Z cvie|
2| wbw`©ó AvKv‡ii Kvc‡o UvK, ivb, †ng, e‡Lqv
BZ¨vw` w÷P cÖ`vb Ki‡Z cvie|

welqe¯‘
cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg
kÖg I e¨vqvg

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv

cvV 1- e¯¿ I cwi”Q`
cvV 2- †cvkv‡Ki cÖ‡qvRbxqZv
cvV 3- †cvkvK weeZ©‡bi BwZnvm
cvV 1- myZv ˆZwii Dc‡hvMx Avuk ev
Zš‘i ¸Yvejx
cvV 2- Zš‘i †kÖwYwefvM
cvV 3- Zš‘i ‡fŠZ I Kg© ‰ewkó¨
cvV 1 †cvkv‡Ki hZœ
cvV 2 †cvkvK msiÿY

cÖv_wgK Áv‡bi Rb¨ cÖ‡qvRb|
c~e©eZx †kÖwY‡Z G m¤úwK©Z †Kvb
Kb‡U›U †bB|
cieZ©x †kÖwY‡Z AR©b m¤¢e|

cvV 1- wewfbœ †gwk‡bi cwiwPwZ
cvV 2- gvc †bIqv, KvVv I `vM †`Iqvi
miÄvg
cvV 3-Pvc †`Iqv I nv‡Z †mjvB
miÄvg
cvV 4- wewfbœ †duv‡oi cwiwPwZ
cvV 5- †ng, †PBb, †jwR †WwR I Wvj
†duvo

nv‡Z-Kj‡g AR©b Ki‡Z weavq we‡ePbv
Kiv n‡jv bv|
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Dc‡ii †kÖwY‡Z G mswkøó Kb‡U›U
Av‡Q|
avivevwnK g~j¨vq‡bi gva¨‡g †kÖwY‡Z
AR©b m¤¢e

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

01

01
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1.
বোাংলো
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ইাংতিভি
07
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গভিি
11
4.
ভবজ্ঞোন
15
5.
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28
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35
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3৭
8.
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4৩
9.
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4৬
10.
ভিষ্টধমে ও ননভি ভিক্ষো
৪৮
11.
কৃভষভিক্ষো
5১
12.
গোি েিয ভবজ্ঞোন
5৪
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m¤¢ve¨ Kg©w`em-30
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨mywP cÖ¯Ívebv
†kÖwY:mßg

welq: evsjv (mßeY©v)

wk‡ivbvg

wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj

M`¨

Ac‡ii cÖwZ kÖ×v‡eva Ges gvby‡li cÖwZ
fv‡jvevmvi Abyf~wZ cÖKvk Ki‡Z cvi‡e|
fvlv Av‡›`vjb I gyw³hy‡×i †PZbvi cwiPq w`‡Z
cvi‡e|
Ac‡ii cÖwZ kª×v‡eva Ges gvby‡li cÖwZ
fv‡jvevmvi Abyf~wZ cÖKvk Ki‡Z cvi‡e
evsjv mvwn‡Z¨I wewfbœiæc †kÖwYi mvaviY cv_©K¨
Abyaveb K‡i Zv D‡jøL Ki‡Z cvi‡e
cÖvwYK~‡ji cÖwZ hZœevb nIqvi cÖ‡qvRbxqZv e¨³
Ki‡Z cvi‡e
gyw³hy‡×i †PZbvi cwiPq w`‡Z cvi‡e|

M`¨
M`¨
M`¨
M`¨
M`¨
M`¨
M`¨

cwVZ welq msµvš Í Ávb I aviYv cÖ‡qvM Ki‡Z
cvi‡e
bvix cyiæ‡li mgvb gh©v`vi ¸iæZ¡ Dcjwä K‡i
BwZevPK g‡bvfve cÖKvk Ki‡Z cvi‡e

welqe¯‘ ( cvV I
cv‡Vi wk‡ivbvg)
KveywjIqvjv
iex›`ªbv_ VvKzi
jLvi GKz‡k
AveyeKi wmwÏK
giæ fv¯‹i
nexeyjøvn evnvi
kã †_‡K KweZv
ûgvqybAvRv`
cvwL
jxjv gRyg`vi
wcZ …cyiæ‡liMí
nviyY nvexe
Qwei is
nv‡kg Lvb
‡iv‡Kqv mvLvIqvZ
†nv‡mb
†mwjbv †nv‡mb
†mB †m‡jwU
gvgybyi ikx`

M`¨

we‡kl Pvwn`vm¤úbœ gvby‡li RxebhvÎvi m¤¢ve¨
mgm¨v mbv³ K‡i BwZevPK AvPiY Ki‡Z cvi‡e

M`¨

ÿz`ª b„-‡Mvôx I ÿz`ª †ckv †Mvôxi cwiPq w`‡Z I
Zv‡`i cÖwZ kª×v cÖKvk Ki‡Z cvi‡e

evsjv‡`‡ki ÿz`ª
RvwZmË¡v
G.†K. †kivg

c`¨

wewfbœ cwi‡ek I cwiw¯’wZ‡Z wkÿv_©x ÁvbvZ¥K I
Av‡ewMK Abyf‚wZ cÖKvk Ki‡Z cvi‡e|

bZzb †`k
iex›`ªbv_ VvKzi
3

cvV¨mywP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv
eQ‡ii ïiæ‡Z cov n‡q‡Q

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v
Ñ

eQ‡ii ïiæ‡Z cov n‡q‡Q

Ñ

wPišÍb mvgvwRK I gvbweK ¸Yvejx weKv‡k mnvqK n‡e
we‡ePbvq GB cvVwU AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q
c~e©eZ©x ‡kÖwY‡Z GKB wkLbdj AwR©Z n‡q‡Q
GRb¨ GB cvVwU AšÍf©y³ Kiv nqwb
c~e©eZ©x ‡kÖwY‡Z GKB wkLbdj AwR©Z n‡q‡Q
GRb¨ GB cvVwU AšÍf©y³ Kiv nqwb
gyw³hy‡×i †PZbvq mg„× n‡e we‡ePbvq GB cvVwU

02

cieZ©x ‡kÖwY‡Z GKB wkLbdj AR©b Ki‡Z cvi‡e,
GRb¨ GB cvVwU AšÍf©y³ Kivnqwb
GKB wkLbd‡ji Ab¨cvV (c`¨- †gjv ) G wba©viY Kiv
n‡q‡Q,ZvB GB cvVwU AšÍf©y³ Kivnqwb

Ñ

we‡kl
Pvwn`vm¤úbœ gvby‡li cÖwZ BwZevPK AvPiY Ki‡Z
cvi‡e we‡ePbvq AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q

02

GB wkLbdjwUi ¸iæZ¡ we‡ePbv K‡i Ges GB wkLbdjwUi
Ab¨ †Kvb cvV wba©viY Kiv nqwb we‡ePbvqGB cvVwU
AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q

02

eQ‡ii ïiæ‡Z cov n‡q‡Q

Ñ
Ñ
02

Ñ

Ñ

wk‡ivbvg

wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘ ( cvV I
cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨mywP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

c`¨

Av_©-mvgvwRK †ckv †Mvôxi Ae`vb eY©bv Ki‡Z
cvi‡e|

eQ‡ii ïiæ‡Z cov n‡q‡Q

Ñ

c`¨

wewfbœ cwi‡ek I cwiw¯’wZ‡Z wkÿv_©x ÁvbvZ¥K I
Av‡ewMK Abyf‚wZ cÖKvk Ki‡Z cvi‡e|

Kzwj-gRyi
KvRx bRiæj Bmjvg
Avgvi evwo
Rmxg D``xb

bZzb cwi‡ek m¤ú‡K© Av‡ewMK Abyf‚wZ cÖKvk Ki‡Z cvivi
¸iæZ¡ we‡ePbvq GB wkLbd‡ji cvVwU AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q

02

c`¨

fvlv Av‡›`vjb I gyw³hy‡×i †PZbvi cwiPq w`‡Z
cvi‡e|

evsjv‡`‡ki ¯^vaxbZv AR©‡b e½eÜzi Ae`vb Rvb‡e , ZvB
GB cvVwU AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q

02

c`¨

mZZv I ˆbwZK g~j¨‡ev‡ai cwiPq w`‡Z Ges Zvi
Zvrch© e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

GKB wkLbdj Ab¨vb¨ welq I cv‡V AR©‡bi my‡hvM i‡q‡Q
ZvB GB cvVwU AšÍf©y³ Kiv nqwb

Ñ

c`¨

wewfbœ cwi‡ek I cwiw¯’wZ‡Z wkÿv_©x ÁvbvZ¥K I
Av‡ewMK Abyf‚wZ cÖKvk Ki‡Z cvi‡e|

Ñ

c`¨

¯^‡`k ‡cÖ‡gi Zvrch© e¨vL¨ Ki‡Z cvi‡e|

GKB wkLbd‡ji cvV Ab¨ KweZvq AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q,
cieZ©x †kÖwY‡ZI AR©‡bi my‡hvM i‡q‡Q ZvB GB cvVwU
AšÍf©y³ Kiv nqwb
GKB wkLbd‡ji cvV Ab¨ KweZvq AšÍ©f~³ Kiv n‡q‡Q,
cieZ©x †kÖwY‡ZI AR©‡bi my‡hvM i‡q‡Q ZvB GB cvVwU
AšÍf©y³ Kiv nqwb
gvby‡li cÖwZ mnggx© n‡e we‡ePbvq cvVwU AšÍf©y³ Kiv
n‡q‡Q
GKB wkLbdj Ab¨ cvV I 8g †kÖwY‡Z AR©‡bi my‡hvM
i‡q‡Q GB we‡ePbvq cvVwU AšÍf©y³ Kiv nqwb
GKB wkLbdj Ab¨ cvV I 8g †kÖwY‡Z AR©‡bi my‡hvM
i‡q‡Q GB we‡ePbvqcvVwUAšÍf©y³ Kiv nqwb

c`¨
c`¨
c`¨

‡kvvb GKwU
gywRe‡ii †_‡K
‡MŠixcÖmbœ gRyg`vi
mevi Avwg QvÎ
mywbg©j emy
kÖve‡Y
myKzgvi ivq
Miwebx gv -Rbbx
wmKv›`vi AveyRvdi

m¤úª`vq wbwe©‡k‡l gvby‡li cÖwZ mngwg©Zv cÖKvk Ki‡Z
mvg¨
cvi‡e|
mywdqv Kvgvj
bvix cyiæ‡li mgvb gh©v`vi ¸iæZ¡ Dcjwä K‡I
‡gjv
BwZevPK g‡bvfve cÖKvk Ki‡Z cvi‡e
Avnmvb nvexe
fvlv Av‡›`vjb I gyw³hy‡×i
GB Aÿ‡i
†PZbvicwiPqw`‡Zcvi‡e|
gnv‡`e mvnv

4

Ñ
01
Ñ
Ñ

m¤¢ve¨ Kg©w`em-30
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨mywP cÖ¯Ívebv
†kÖwY:mßg
wk‡ivbvg
fvlv
e¨vKiY
aŸwb I eY©
mwÜ
kã I c`
KviK I wefw³
m¤^Ü I m‡¤^ab
c`
kãiƒc
we‡kl‡YiÔZiÕ I
ÔZgÕ
kãMVb
DcmM© ‡hv‡M
kãMVb
cÖZ¨q‡hv‡M
kãMVb
evK¨
weivgwPý
evbvb

welq: evsjv (e¨vKiY I wbwg©wZ)
wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘ (cvV I
cv‡Vi wk‡ivbvg)
fvlv

cvV¨mywP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv
eQ‡ii ïiæ‡Z †kLv‡bv n‡q‡Q

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v
Ñ

e¨vKiY

eQ‡ii ïiæ‡Z †kLv‡bv n‡q‡Q

Ñ

fvlv MV‡bi Ab¨Zg Dcv`vb wn‡m‡e aŸwb I eY© cvVwU
AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q
6ô †kÖwY‡Z wkLb m¤úbœ n‡q‡Q ZvB cvVwU AšÍf©y³ Kiv nqwb
8 g †kÖwY‡Z wkL‡bi my‡hvM Av‡Q ZvB cvVwU AšÍf©y³ Kiv
nqwb
6ô †kÖwY‡Z wkLb m¤úbœ n‡q‡Q ZvB cvVwU AšÍf©y³ Kiv nqwb
cieZ©x †kÖwY‡Z wkL‡bi my‡hvM Av‡Q ZvB cvVwU AšÍf©y³ Kiv
nqwb
6ô †kÖwY‡Z wkLb m¤úbœ n‡q‡Q ZvB cvVwU AšÍf©y³ Kiv nqwb
6ô †kÖwY‡Z wkLb m¤úbœ n‡q‡Q ZvB cvVwU AšÍf©y³ Kiv nqwb

02

kãMVb
(c„ôv:43-45)
kã I k‡ãi MVb D‡jøL I cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e
-

fvlv MV‡bi Ab¨Zg Dcv`vb wn‡m‡e kãMVb cvVwU AšÍf©y³
Kiv n‡q‡Q
6ô †kÖwY‡Z wkLb m¤úbœ n‡q‡Q ZvB cvVwU AšÍf©y³ Kiv nqwb

02

kã I k‡ãi MVb D‡jøL I cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e

-

-

fve Abyhvqx cvV cÖwgZ D”Pvi‡Y Ki‡Z cvi‡e

-

weivgwPý wPwýZ I cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e

-

cÖwgZ evsjv evbv‡bi mvaviY wbqg D‡jøL Ki‡Z

-

cieZ©x †kÖwY‡Z wkL‡bi my‡hvM Av‡Q ZvB cvVwU AšÍf©y³ Kiv
nqwb
8g †kÖwY‡Z wkL‡bi my‡hvM Av‡Q ZvB cvVwU AšÍf©y³ Kiv
nqwb
6ô†kÖwY‡Z wkLbdj AwR©Z n‡q‡Q ZvB cvVwU AšÍf©y³ Kiv
nqwb
c~‡e©i †kÖwY‡Z wkLbdj AwR©Z n‡q‡Q ZvB cvVwU AšÍf©y³

evsjv fvlvi cÖ‡qvRbxqZv I Zvrch© e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡e
evsjv fvlvi cÖ‡qvRbxqZv I Zvrch© e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡e
evsjv fvlvi aŸwb, aŸwbi cÖKvi‡f`,‰ewkó¨
D‡jøL Ki‡Z cvi‡e
fve Abyhvqx cvV cÖwgZ D”PviY Ki‡Z cvi‡e
kã I k‡ãi MVb D‡jøL I cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e

aŸwb I eY©
Ñ
Ñ

fve Abyhvqx cvV cÖwgZ D”Pvi‡Y Ki‡Z cvi‡e
fve Abyhvqx cvV cÖwgZ D”PviY Ki‡Z cvi‡e

Ñ
-

kã I k‡ãi MVb D‡jøL I cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e
fve Abyhvqx cvV cÖwgZ D”PviY Ki‡Z cvi‡e

-

kã I k‡ãi MVb D‡jøL I cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e

5

Ñ
Ñ
Ñ
-

-

-

wk‡ivbvg

wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘ (cvV I
cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨mywP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

cvi‡e
fve Abyhvqx cvV cÖwgZ D”Pvi‡Y Ki‡Z cvi‡e

-

GKB k‡ãi wewfbœ
A‡_© cÖ‡qvM
wecixZv_©K kã
w`‡q evK¨ iPbv
m‡gv”PvwiZ
wfbœv_©K kã w`‡q
evK¨ iPbv
GK K_vq cÖKvk

ï× evK¨ MVb I cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e

-

ï× evK¨ MVb I cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e

-

ï× evK¨ MVb I cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e

-

c~‡e©i †kÖwY‡Z wkLbdj AwR©Z n‡q‡Q ZvB cvVwU AšÍf©y³
Kiv nqwb

-

ï× evK¨ MVb I cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e

-

Ñ

evMaviv

ï× evK¨ MVb I cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e

-

Abyaveb

cvwievwiK, e¨w³MZ I mvgvwRK Rxe‡b Ges
e¨envwiK †ÿ‡Î †hvMv‡hvM Ki‡Z cvi‡e
cvV¨cy¯ÍK ewnf~©Z cvV m¤ú‡K© aviYv e¨³ Ki‡Z
cvi‡e
cvV¨cy¯ÍK- ewnf~©Z cvV m¤ú‡K© aviYv e¨³
Ki‡Z cvi‡e
cvV¨cy¯ÍK- ewnf~©Z cvV m¤ú‡K© aviYv e¨³
Ki‡Z cvi‡e
e¨w³MZ wPwV I Av‡e`b cÎ co‡Z I wjL‡Z
cvi‡e

-

8g †kÖwY‡Z wkL‡bi my‡hvM Av‡Q ZvB cvVwU AšÍf©y³ Kiv
nqwb
8g †kÖwY‡Z wkL‡bi my‡hvM Av‡Q ZvB cvVwU AšÍ©f~³ Kiv
nqwb
cieZ©x †kÖwY‡Z wkL‡bi my‡hvM Av‡Q ZvB cvVwU AšÍf©y³ Kiv
nqwb
cvV¨cy¯ÍK ewnf~©Z cvV m¤ú‡K© wb‡Ri aviYv cÖeÜvKv‡i cÖKvk
Ki‡Z cvi‡e ZvB cvVwU AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q
cvV¨cy¯ÍK ewnf~©Z cvV m¤ú‡K© wb‡Ri aviYv cÖKvk Ki‡Z
cvi‡e ZvB cvVwU AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q
cvV¨cy¯ÍK ewnf~©Z cvV m¤ú‡K© wb‡Ri aviYv cÖKvk Ki‡Z
cvi‡e ZvB cvVwU AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q
cvV¨cy¯ÍK ewnf~©Z cvV m¤ú‡K© wb‡Ri aviYv cÖKvk Ki‡Z
cvi‡e ZvB cvVwU AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q

kãv_©

cÖeÜ iPbv

mvigg©- mvivsk
fve-m¤úªmviY
Av‡e`bcÎ I
e¨w³MZ cÎ

Kiv nqwb
6ô †kÖwY‡Z wkLbdj AwR©Z n‡q‡Q ZvB cvVwU AšÍf©y³ Kiv
nqwb
c~‡e©i †kÖwY‡Z wkLbdj AwR©Z n‡q‡Q ZvB cvVwU AšÍf©y³
Kiv nqwb
6ô †kÖwY‡Z wkLb m¤úbœ n‡q‡Q ZvB cvVwU AšÍf©y³ Kiv nqwb

Ñ

mvigg©- mvivsk
fve-m¤úªmviY
Av‡e`bcÎ I
e¨w³MZ cÎ

6

-

02
01
02
01

Revised Syllabus
Class: Seven
Unit/Lesson
Unit- 1

Unit-2
Unit- 3

Unit- 4

Unit- 5

Subject: English Paper 1: English for Today
Learning outcomes mentioned in the textbook

1.follow instructions, commands, requests,
announcements and act accordingly
2. use sounds, stress and intonation
3.ask and answer questions
1.look up words in dictionary
2.read and understand the table of content pages
1.ask and answer questions
2.talk about familiar events
3. read and understand texts
4.write answers to questions
5. write short compositions
1.ask and answer questions
2.read and understand texts
3. read , recite and understand poems
4. participate in dialogues and conversations
5. talk about people, places and events
6. read and write letters
7.write paragraphs and short compositions
1.ask and answer questions
2.talk about people
3. read and understand texts
4. write answers to questions
5. write short paragraphs and compositions
6. understand and enjoy stories, poems, and other text
materials

Topic
Attention,
please

Yes/ No with rationale
Already achieved before the
lockdown

My study
guide
What are
friends for?

People who
make a
difference
(Number of
lessons =
11)

No
This is a long unit and based
on variety of activities. For
this reason these units have
been discarded.

Great
women to
remember
(Number of
lessons = 5)

No
This is a long unit. It is not
possible to tech or learn this
unit in this short period of
time

7

Number of classes
needed
N/A

Unit/Lesson

Learning outcomes mentioned in the textbook

Topic

Yes/ No with rationale
Yes
This unit includes a number
of learning outcomes that
combines reading, writing,
speaking, and listening.
These combined with the
other units could be the
minimum learning in Grade
7. Since this unit is a bit long,
we do not include other units
here.
No
Most of the units are long
and based on variety of
activities. For this reason
these units have been
discarded. But these learning
outcome are already
practised in other units

Unit- 6

1.ask and answer questions
2.read and enjoy poems
3. use sound, stress, and intonation appropriately
4. talk about people, places, and events
5. read and understand texts
6. write short paragraphs and compositions

Great
women to
remember
(Number of
lessons =
11)

Unit- 7

1.ask and answer questions
2. read, understand and enjoy stories, and other text
materials
3. ask and answer questions
3. participate in dialogues and conversations on familiar
topics
5. .understand and enjoy stories, poems, and other text
materials
6. Write answer to questions
1.take part in simple language games
2. read and understand texts and dialogues
3. listen to and understand conversations on familiar,
everyday topics
4. ask and answer questions about likes and dislikes
5. complete guided and semi guided writing tasks
1. read and understand texts and dialogues
2. talk about climate and environment
3. ask and answer questions
5. write short guided and semi guided sentences and
passages

Games and
sports

Unit- 8

Unit- 9

Likes and
dislikes

Climate
Change

Subject: English
Class seven
8

Number of classes
needed
15

Plan 3: for 30 working days
Paper 2
Unit

Lesson/Topic

1

Parts of Speech

2

Modals

3
4

Tense (Present perfect, Past Indefinite,
Future Continuous)
Forms of Verbs

5

Adjectives

6

Adverbs

7

Prepositions

8

Linking words

9

Article (a, an, the)

10

Possessive

11

Sentences:

12

Introductory There

13

There isn’t/ There aren’t

14

Infinitives, Gerunds and Participles

Rationale
No
Students learnt this in the Previous classes
No
Students learnt this in the Previous classes
Already done
No
Students can learn this in the next classes.
No
Students learnt this in the Previous classes
No
Students learnt this in the Previous classes
Preposition is an item that takes a long time to capture. So
students can begin learning a few of them here.
No
Students can learn this in the next classes.
Yes
Use of article is a very basic and important aspect of English
grammar. Students practice it grade 6 but they can practice it
here again for strengthening learning.
No
Students can learn this in the next classes
No
Students learnt this in the Previous classes and they will practise it
in the next classes
No
Students learnt this in the Previous classes
No
Students learnt this in the Previous classes
No

9

Number of
classes needed

3

2

3

Unit

Lesson/Topic

15

Capitalization and Punctuation

16

Direct Speech and Indirect Speech

17

Voice

18

Paragraphs

19

Informal letter

Rationale
Students can learn this in the next classes
No
Students learnt this in the Previous classes
No
This topic is long.
No
Students can learn this in the next classes
No
Students learnt this in the Previous classes and they will practise it
in the next classes
Yes
In normal situation students learn both informal and formal
letter/email. Here considering the limitation of time only informal
letter is included. Students learned informal email at grade 6.

10

Number of
classes needed

2

m¤¢ve¨ Kg©w`em 30
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP cÖ¯Ívebv
†kÖwY: mßg
Aa¨vq
cÖ_g Aa¨vq
g~j` I Ag~j`
msL¨v

wØZxq Aa¨vq
mgvbycvZ I
jvf-ÿwZ

Z„Zxq Aa¨vq

welq: MwYZ
cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

1. msL¨vi eM© I eM©g~j e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
2. Drcv`K I fvM cÖwµqvi gva¨‡g eM©g~j wbY©q Ki‡Z
cvi‡e|
3. msL¨vi eM©g~j wbY©q c×wZ¸‡jv cÖ‡qvM K‡i ev¯Íe
Rxe‡b mgm¨vi mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
4. g~j` I Ag~j` msL¨v kbv³ Ki‡Z cvi‡e|
5. msL¨v‡iLvq g~j` I Ag~j` msL¨vi Ae¯’vb †`Lv‡Z
cvi‡e|
1. eûivwkK I avivevwnK AbycvZ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
2. mgvbycv‡Zi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
3. mgvbycvZ msµvšÍ mgm¨v mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
4. jvf-ÿwZ Kx Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
5. jvf-ÿwZ msµvšÍ mgm¨vi mgvavb Ki‡Z cvi‡e|

1. eûivwkK I avivevwnK AbycvZ
2. mgvbycv‡Zi aviYv
3. mgvbycvZ msµvšÍ mgm¨v mgvavb
4. jvf-ÿwZ
5. jvf-ÿwZ msµvšÍ mgm¨vi mgvavb

6. Ki, f¨vU, Kwgkb I gy`ªvwewbgq msµvšÍ ˆ`bw›`b
Rxe‡bi mgm¨v mgvavb Ki‡Z cvi‡e|

6. Ki, f¨vU, Kwgkb I gy`ªvwewbgq
msµvšÍ mgm¨v mgvavb

7. HwKK I AbycvZ e¨envi K‡i ev¯Íe Rxe‡b mgq I
KvR, bj I †PŠev”Pv, mgq I `~iZ¡ Ges ‡bŠKv I †¯ªvZ
welqK mgm¨v mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
1. ‰`N©¨ cwigv‡ci AvšÍtm¤úK© e¨vL¨v Ges G msµvšÍ
mgm¨v mgvavb Ki‡Z cvi‡e|

7. HwKK I AbycvZ e¨envi K‡i ev¯Íe
Rxe‡b mgq I KvR Ges mgq I `~iZ¡
welqK mgm¨v
1. ‰`N©¨ cwigv‡ci AvšÍtm¤úK© e¨vL¨v

2. IRb I Zij c`v‡_©i AvqZb cwigvc Kxfv‡e Kiv

2. IRb I Zij c`v‡_©i AvqZb cwigvc

cwigvc

11

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv
Kivi †hŠw³KZv
cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q ( Rvbyqvix
†_‡K gvP© 2020)

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

c~e©eZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi aviYv
03
†c‡q‡Q weavq AšÍ©fz³ Kiv nqwb|

cieZx© †kÖwYi cv‡Vi wfwË wn‡m‡e
cª‡qvRb GRb¨ AšÍ©fz³ Kiv
n‡q‡Q|
cieZx© †kÖwY‡Z we¯ÍvwiZ
Av‡jvPbv i‡q‡Q GRb¨ GUv ev`
w`‡jI wkÿv_x©‡`i †Kv‡bv mgm¨v
n‡e bv|
cieZx© †kÖwYi cv‡Vi wfwË wn‡m‡e
cª‡qvRb GRb¨ Aš©Ífz³ Kiv
n‡q‡Q|
c~e©eZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi aviYv
02
†c‡q‡Q GRb¨ G welq¸‡jv ev`
†`Iqv †h‡Z cv‡i|
cieZx© †kÖwY‡Z we¯ÍvwiZ

Aa¨vq

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
nq Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e Ges G m¤úwK©Z mgm¨v
mgvavb Ki‡Z cvi‡e|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
m¤úwK©Z mgm¨v

3. †¯‹j e¨envi K‡i AvqZvKvi I eMv©Kvi †ÿ‡Îi ˆ`N©¨
I cÖ¯’ cwigvc K‡i †ÿÎdj wbY©q Ki‡Z cvi‡e|

3. †¯‹j e¨envi K‡i AvqZvKvi I
eMv©Kvi †ÿ‡Îi †ÿÎdj wbY©q
4. IRb cwigv‡ci wewfbœ cwigvc‡Ki
e¨envi
5. Zij c`v‡_©i cwigvc

lô Aa¨vq

4. IRb cwigv‡ci wewfbœ cwigvcK e¨envi K‡i
`ªe¨vw`i IRb cwigvc Ki‡Z cvi‡e|
5. Zij c`v‡_©i AvqZb cwigv‡ci wewfbœ cwigvcK
e¨envi K‡i †h‡Kv‡bv Zij c`v‡_©i cwigvc Ki‡Z
cvi‡e|
6. ˆ`bw›`b Rxe‡b AvbygvwbK cwigvc Ki‡Z cvi‡e|
1. exRMwYZxq ivwki ¸Y I fvM Ki‡Z cvi‡e|
2. eÜbx e¨env‡ii gva¨‡g exRMwYZxq ivwki †hvM,
we‡qvM, MyY I fvM msµvšÍ ˆ`bw›`b Rxe‡bi mgm¨v
mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
1. eM© wbY©‡q exRMwYZxq m~‡Îi eY©bv I cÖ‡qvM Ki‡Z
cvi‡e|
2. exRMwYZxq m~Î I Abywm×všÍ cÖ‡qvM K‡i ivwki gvb
wbY©q Ki‡Z cvi‡e|
3. exRMwYZxq m~Î cÖ‡qvM K‡i Drcv`‡K we‡kølY Ki‡Z
cvi‡e|
4. ¸YbxqK I ¸wYZK Kx Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
5. AbyaŸ© wZbwU exRMwYZxq ivwki mvswL¨K mnMmn M.
mv. ¸ I j. mv. ¸ wbY©q Ki‡Z cvi‡e|
1. exRMwYZxq fMœvsk Kx Zv e¨vL¨v Ki‡Zcvi‡e|

exRMwYZxq
fMœvsk

2. exRMwYZxq fMœvs‡ki jNyKiY I mvaviY
niwewkóKiY Ki‡Z cvi‡e|

2. exRMwYZxq fMœvs‡ki jNyKiY I
mvaviY niwewkóKiY

3. exRMwYZxq fMœvs‡ki †hvM, we‡qvM, I mijxKiY
Ki‡Z cvi‡e|

3. exRMwYZxq fMœvs‡ki †hvM, we‡qvM, I
mijxKiY

PZz_© Aa¨vq
exRMwYZxq
ivwki ¸Y I
fvM
cÂg Aa¨vq
exRMwYZxq
m~Îvewj I
cÖ‡qvM

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv
Kivi †hŠw³KZv
Av‡jvPbv i‡q‡Q GRb¨ G
welqmgyn ev` w`‡jI wkÿv_x©‡`i
mgm¨v n‡e bv|
cieZx© †kÖwYi cv‡Vi wfwË wn‡m‡e
cª‡qvRb GRb¨ AšÍ©fz³ Kiv
n‡q‡Q|
cieZx© †kÖwY‡Z we¯ÍvwiZ
Av‡jvPbv i‡q‡Q GRb¨ Zv
AšÍ©fz³ Kiv nqwb|

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

6. AvbygvwbK cwigvc
1. exRMwYZxq ivwki ¸Y I fvM
cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q ( Rvbyqvix
2. exRMwYZxq ivwki †hvM, we‡qvM, MyY I †_‡K gvP© 2020)
fvM msµvšÍ mgm¨v
1. eM© wbY©‡q exRMwYZxq m~‡Îi eY©bv I
cÖ‡qvM
2. exRMwYZxq m~Î I Abywm×všÍ cÖ‡qvM

cieZx© †kÖwYi cv‡Vi wfwË wn‡m‡e 04
cª‡qvRb GRb¨ AšÍ©fz³ Kiv
n‡q‡Q|

3. Drcv`‡K we‡kølY

c~e©eZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi avibv
†c‡q‡Q GRb¨ Zv AšÍ©fz³ Kiv
nqwb|

4. ¸YbxqK I ¸wYZK
5. exRMwYZxq ivwki mvswL¨K mnMmn M.
mv. ¸ I j. mv. ¸
1. exRMwYZxq fMœvsk
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cieZx© †kªwY‡Z aviYv †c‡q‡Q
01
GRb¨ AšÍ©fz³ Kiv nqwb|
cieZx© †kÖwYi cv‡Vi wfwË wn‡m‡e
cª‡qvRb GRb¨ AšÍ©fz³ Kiv
n‡q‡Q|
cieZx© †kªwY‡Z aviYv †c‡q‡Q
GRb¨ AšÍ©fz³ Kiv nqwb|

Aa¨vq
mßg Aa¨vq
mij mgxKiY

Aóg Aa¨vq
mgvšÍivj
mij‡iLv

beg Aa¨vq

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
1. mgxKi‡Yi cÿvšÍi wewa, eR©b wewa, Avo¸Yb wewa,
cÖwZmvg¨ wewa e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
2. mgxKi‡Yi wewamg~n cÖ‡qvM K‡i mgxKiY mgvavb
Ki‡Z cvi‡e|
3. mij mgxKiY MVb I mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
4. †jLwPÎ Kx Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
5. †jLwP‡Îi Aÿ I myweavRbK GKK wb‡q we›`ycvZb
Ki‡Z cvi‡e|
6. †jLwP‡Îi mvnv‡h¨ mgxKi‡bi mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
1. mgvšÍivj mij‡iLv I ‡Q`K Øviv Drcbœ ‡Kv‡Yi
ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
2. `yBwU mij‡iLv mgvšÍivj nIqvi kZ© eY©bv Ki‡Z
cvi‡e|
3. `yBwU mij‡iLv mgvšÍivj nIqvi kZ© cÖgvY Ki‡Z
cvi‡e|
1. wÎfz‡Ri AšÍt¯’ I ewnt¯’ †KvY eY©bv Ki‡Z cvi‡e|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
1. mgxKi‡Yi cÿvšÍi wewa, eR©b wewa,
Avo¸Yb wewa, cÖwZmvg¨ wewa
2. mgxKi‡Yi wewamg~n cÖ‡qvM

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv
cÖ‡qvRbxq
Kivi †hŠw³KZv
K¬v‡mi msL¨v
cieZx© †kÖwYi cv‡Vi wfwË wn‡m‡e 02
cª‡qvRb GRb¨ AšÍ©fz³ Kiv
n‡q‡Q|

3. mij mgxKiY MVb I mgvavb
4. †jLwPÎ
5. †jLwP‡Î we›`ycvZb

cieZx© †kÖwY‡Z we¯ÍvwiZ
Av‡jvPbv i‡q‡Q weavq G
wkLbdjmg~n wkÿv_x©iv AR©b bv
Ki‡jI mgm¨v n‡e bv|

6. †jLwP‡Îi mvnv‡h¨ mgxKiY mgvavb
1. mgvšÍivj mij‡iLv I ‡Q`K
2. `yBwU mij‡iLv mgvšÍivj nIqvi kZ©
3. `yBwU mij‡iLv mgvšÍivj nIqvi kZ©
cÖgvY
1. wÎfz‡Ri AšÍt¯’ I ewnt¯’ †KvY

wÎfzR

`kg Aa¨vq
me©mgZv I
m`„kZv

cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q ( Rvbyqvix
†_‡K gvP© 2020)

c~e©eZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi aviYv
04
†c‡q‡Q GRb¨ Zv AšÍ©fz³ Kiv
nqwb|
cieZx© †kÖwYi cv‡Vi wfwË wn‡m‡e
cª‡qvRb GRb¨ Zv AšÍ©fz³ Kiv
n‡q‡Q|

2.wÎfz‡Ri †gŠwjK Dccv`¨¸‡jv cÖgvY Ki‡Z cvi‡e|
3. wewfbœ kZ©vmv‡c‡ÿ wÎfzR AuvK‡Z cvi‡e|

2.wÎfz‡Ri †gŠwjK Dccv`¨¸‡jv cÖgvY
3. wewfbœ kZ©vmv‡c‡ÿ wÎfzR Au¼b

4. wÎfz‡Ri evû I †Kv‡Yi cvi¯úwiK m¤úK© e¨envi
K‡i RxebwfwËK mgm¨vi mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
5. wÎfyR‡ÿ‡Îi f‚wg I D”PZv †g‡c †ÿÎdj cwigvc
Ki‡Z cvi‡e|
1. wewfbœ R¨vwgwZK AvKvi I AvK…wZ n‡Z me©mg Ges
m`„k AvKvi I AvK…wZ wPwýZ Ki‡Z cvi‡e|

4. wÎfz‡Ri evû I †Kv‡Yi cvi¯úwiK
m¤úK©
5. wÎfyR‡ÿ‡Îi †ÿÎdj cwigvc

cieZx© †kÖwY‡Z we¯ÍvwiZ
Av‡jvPbv i‡q‡Q GRb¨ Zv
AšÍ©fz³ Kiv nqwb|

1. me©mg Ges m`„kZv

2. me©mgZv I m`„kZvi g‡a¨ cv_©K¨ Ki‡Z cvi‡e|
3. wÎfz‡Ri me©mgZv cÖgvY Ki‡Z cvi‡e|
4.wÎfzR I PZzfz©‡Ri m`„kZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|

2. me©mgZv I m`„kZv
3. wÎfz‡Ri me©mgZv cÖgvY
4.wÎfzR I PZzfz©‡Ri m`„kZv e¨vL¨v

cieZx© †kÖwYi cv‡Vi wfwË wn‡m‡e 02
cª‡qvRb GRb¨ Zv AšÍ©fz³ Kiv
n‡q‡Q||
cieZx© †kÖwY‡Z we¯ÍvwiZ
Av‡jvPbv i‡q‡Q GRb¨ G
welq¸‡jv AšÍ©fz³ Kivi we‡ePbvq
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Aa¨vq

GKv`k Aa¨vq
Z_¨ I DcvË

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
5. me©mgZv I m`„kZvi ˆewkó¨i wfwË‡Z
mgm¨vi mgvavb

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv
Kivi †hŠw³KZv
ivLv nqwb|

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

1. MYmsL¨v mviwY
2. †kÖwY e¨eav‡bi gva¨‡g Aweb¨¯Í DcvË
web¨¯ÍAvKv‡i cÖKvk

MYmsL¨v mviwY m¤úwK©Z
aviYvc~e©eZx© †kÖwY‡Z †c‡q‡Q
GRb¨ AšÍfz³ Kiv nqwb|

02

3. AvqZ‡jL A¼b Ki‡Z cvi‡e|
4. Aw¼Z AvqZ‡jL n‡Z cÖPziK †ei Ki‡Z cvi‡e|

3. AvqZ‡jL A¼b
4. AvqZ‡jL n‡Z cÖPziK wbY©q

5. Aw¼Z AvqZ‡jL n‡Z DcvË m¤ú‡K© e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e|

5. AvqZ‡jL n‡Z DcvË m¤ú‡K© e¨vL¨v

cieZx© †kÖwYi cv‡Vi wfwË wn‡m‡e
G wkLbdj AR©b cª‡qvRb GRb¨
Aš©Ífz³ Kiv n‡q‡Q|
c~e©eZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi Aí aviYv
†c‡q‡Q GRb¨ Zv Aš©Ífz³ Kiv
nhwb|

5. me©mgZv I m`„kZvi ˆewkó¨i wfwË‡Z mnR mgm¨vi
mgvavb
Ki‡Z cvi‡e|
1. MYmsL¨v mviwY Kx Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
2. †kÖwY e¨eav‡bi gva¨‡g Aweb¨¯Í DcvË web¨¯ÍAvKv‡i
cÖKvk Ki‡Z cvi‡e|

14

সম্ভাব্য কর্মদিবস 30
পুনদব মন্যাসকৃত পাঠ্যসূদি প্রস্তাবনা
শ্রেদি : 7র্

অধ্যায় ও
দির ানার্
প্রথর্ :
দনন্মরেদি
জীব

দবষয় : দবজ্ঞান

পাঠ্যপুস্তরক উরেদিত দিিনফল

দবষয়বস্তু (পাঠ ও পারঠ দির ানার্)

১। অনুজীরব ববদিষ্ট্য ব্যাখ্যা ক রত
পা ব।

পাঠ-১, ২ : অণুজীব জগৎ

২। অনুজীরব শ্রেদিদবন্যাস ক রত পা ব।
৩। ভাই াস ব্যাকরেদ য়া ও অযাদর্বা
ববদিষ্ট্য বি মনা ক রত পা ব।
৪। বিবাল ও েত্রারক ববদিষ্ট্য,
উপকাদ তা ও অপকাদ তা ব্যাখ্যা ক রত
পা ব।
৫। কীভারব েত্রাক সংক্রর্ি প্রদতর াধ
ক া ায় তা ব্যাখ্যা ক রত পা ব।
৬। েত্রাকজদনত শ্র াগ সংক্রর্রি দবষরয়
দনরজ সরিতন হব ও অন্যরি সরিতন
ক ব।
৭। র্ানবরিরহ স্বাস্থ্য ঝদুঁ ক সৃদষ্ট্রত
ভাই াস, ব্যাকরেদ য়া ও এন্টাদর্বা
ভূদর্কা ব্যাখ্যা ক রত পা ব।
৮। র্ানব শ্রিরহ ভাই াস, ব্যাকরেদ য়া ও
এন্টাদর্বা কা রি সৃষ্ট্ র্ানবরিরহ স্বাস্থ্য
ঝদুঁ ক প্রদতর াধ এবং প্রদতকা ব্যাখ্যা
ক রত পা ব। এসব স্বাস্থ্য ঝদুঁ ক

পাঠ-১, ২ : অণুজীব জগৎ
পাঠ-৩, ৪ : ভাই াস ও ব্যাকরেদ য়া
পাঠ-৫, ৬ : েত্রাক, বিবাল ও অযাদর্বা
পাঠ-৫, ৬ : েত্রাক, বিবাল ও অযাদর্বা
পাঠ-৫, ৬ : েত্রাক, বিবাল ও অযাদর্বা
পাঠ-১০: র্ানব শ্রিরহ অনুজীব সৃষ্ট্ স্বাস্থ্য
ঝদক প্রদতর াধ ও প্রদতকা
পাঠ-৮, ৯ : স্বাস্থ্য ঝদকরত সৃদষ্ট্রত
অনুজীরব ভূদর্কা
পাঠ-১০: র্ানব শ্রিরহ অনুজীব সৃষ্ট্ স্বাস্থ্য
ঝদক প্রদতর াধ ও প্রদতকা
15

পাঠ্যসূদিরত অন্তর্ভমক্ত ক া বা না
ক া শ্র ৌদক্তকতা
১৬ র্াি ম ২০২০ প মন্ত ইরতার্রধ্য
পাঠ িান ক া হরয়রে।

প্ররয়াজনীয়
ক্লারস
সংখ্যা

অধ্যায় ও
দির ানার্

দিতীয় অধ্যায়
: উদিি ও
প্রািী শ্রকাষীয়
সংগঠন

পাঠ্যপুস্তরক উরেদিত দিিনফল

দবষয়বস্তু (পাঠ ও পারঠ দির ানার্)

প্রদতকার দনরজ সরিতন ক ব।
১। উদিি এবং প্রািীরকারষ দিদিত দিত্র
অঙ্কন ক রত পা ব।

পাঠ-১, ২ : একটি উদিি শ্রকারষ বি মনা

২। প্রািী এবং উদিি শ্রকারষ তুলনা
ক রত পা ব।
৩। শ্রকারষ দবদভন্ন অঙ্গাণু গঠন ও
কাজ ব্যাখ্যা ক রত পা ব।
৪। দবদভন্ন প্রকা টিস্যয কাজ ব্যাখ্যা
ক রত পা ব।
৫। উদিি ও প্রািীটিস্যয পাথ মকয ক রত
পা ব।
তৃতীয় অধ্যায় : ১। রূপান্তদ ত মূরল গঠন ব্যাখ্যা ক রত
উদিরি
পা ব।
বাদহযক
ববদিষ্ট্য
২। রূপান্তদ ত কারে গঠন ব্যাখ্যা ক রত
পা ব।
৩। রূপান্তদ ত পরত্র গঠন ব্যাখ্যা ক রত
পা ব।
৪। রূপান্তদ ত মূল, কাে ও পাতা গুরুত্ব
ব্যাখ্যা ক রত পা ব।

পাঠ্যসূদিরত অন্তর্ভমক্ত ক া বা না
ক া শ্র ৌদক্তকতা
১৬ র্াি ম ২০২০ প মন্ত ইরতার্রধ্য
পাঠ িান ক া হরয়রে।

পাঠ-১, ২ : একটি উদিি শ্রকারষ বি মনা
পাঠ-৩-৫ : শ্রকাষ অঙ্গাণু গুরলা পদ িয়
পাঠ-৬-৭ : উদিি টিস্যয ববদিষ্ট্য ও
কাজ
পাঠ-৮-১০ : প্রানীটিস্যয ববদিষ্ট্য ও কাজ
পাঠ-১১ : শ্র াজক টিস্যয
পাঠ-৬-৭ : উদিি টিস্যয ববদিষ্ট্য ও
কাজ
পাঠ-৮-১০ : প্রানীটিস্যয ববদিষ্ট্য ও কাজ
পাঠ-১ : প্রধান মূরল রূপান্ত
১৬ র্াি ম ২০২০ প মন্ত ইরতার্রধ্য
পাঠ-২-৪ : রূপান্তদ ত অস্থ্াদনক মূল
পাঠ িান ক া হরয়রে।
পাঠ-৫-৭ : রূপান্তদ ত কাে
পাঠ-৮: রূপান্তদ ত পাতা
পাঠ-১ : প্রধান মূরল রূপান্ত
পাঠ-২-৪ : রূপান্তদ ত অস্থ্াদনক মূল
পাঠ-৫-৭ : রূপান্তদ ত কাে
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প্ররয়াজনীয়
ক্লারস
সংখ্যা

অধ্যায় ও
দির ানার্

িতুথ ম অধ্যায় :
শ্বসন

পাঠ্যপুস্তরক উরেদিত দিিনফল

দবষয়বস্তু (পাঠ ও পারঠ দির ানার্)

পাঠ-৮: রূপান্তদ ত পাতা
৫। রূপান্তদ ত মূল, কাে ও পাতা দিত্র
পাঠ-১ : প্রধান মূরল রূপান্ত
অঙ্কি ক রত পা ব।
পাঠ-২-৪ : রূপান্তদ ত অস্থ্াদনক মূল
পাঠ-৫-৭ : রূপান্তদ ত কাে
পাঠ-৮: রূপান্তদ ত পাতা
৬। আর্ারি জীবরন রূপান্তদ ত মূল, কাে পাঠ-১ : প্রধান মূরল রূপান্ত
ও পাতা গুরুত্ব উপলদি ক রত পা ব
পাঠ-২-৪ : রূপান্তদ ত অস্থ্াদনক মূল
পাঠ-৫-৭ : রূপান্তদ ত কাে
পাঠ-৮: রূপান্তদ ত পাতা
১। জীরব িদক্ত উৎপািন প্রদক্রয়া ব্যাখ্যা পাঠ-১ : শ্বসন পদ্ধদত
ক রত পা ব।
পাঠ-২ : জীবজগরত শ্বসন

২। দিরত্র সাহারে প্রািী শ্বসনতরে
প্রধান অংিসমূরহ কাজ বি মনা ক রত
পা ব।
৩। শ্বসনতরে শ্র ারগ কা ি ও শ্র ারগ

পাঠ-৩ : প্রািী শ্বসন
পাঠ-৭ : শ্বসনতরে সাধা ি শ্র াগ
17

পাঠ্যসূদিরত অন্তর্ভমক্ত ক া বা না
ক া শ্র ৌদক্তকতা

অধ্যায়টি অন্তর্ভমক্ত না ক া কা ি
20 টি ক্লারি জন্য অধ্যায়টি
সংর াজন ক া সম্ভব নয়।
প বতী শ্রেদিরত পাঠ িারন দবঘ্ন
ঘেরব না।
প বতী শ্রেদিরত এ দবষরয় শ্রিিা
স্যর াগ রয়রে।
অষ্ট্র্ শ্রেদিরত িতুি মি অধ্যারয়
পাঠ ৮ ও ৯ এ বাস্তুতরে িদক্ত প্রবাহ
অংরি শ্বসন প্রদক্রয়া দবষয়
রয়রে। প বতী দিক্ষা বরষ ম দবষয়
দিক্ষকরক শ্বসন প্রদক্রয়া মূল
দবষরয় আরলাকপাত ক া জন্য
অনুর াধ ক া হরলা।

প্ররয়াজনীয়
ক্লারস
সংখ্যা

অধ্যায় ও
দির ানার্

পাঠ্যপুস্তরক উরেদিত দিিনফল

লক্ষি বি মনা ক রত পা ব।
৪। শ্বসনতরে শ্র ারগ প্রদতর াধ ও
প্রদতকার শ্রকৌিল ব্যাখ্যা ক রত পা ব।
৫। সারলাকসংরেষি এবং শ্বসনপ্রদক্রয়া
তুলনা ক রত পা ব।
৬। প্রািী শ্বসনতরে প্রধান অংিসমূরহ
দিত্র অঙ্কি ক রত ক ব।
পঞ্চর্ অধ্যায় : ১। প্রবাহ দিরত্র সাহারে পদ পাকতরে
পদ পাকতে
প্রধান অংরি কাজ ব্যাখ্যা ক রত পা ব।
এবং ক্ত
সংবহনতে

২। িাদ্য পদ পারক এনজাইরর্ ভূদর্কা
ব্যাখ্যা ক রত পা ব।

দবষয়বস্তু (পাঠ ও পারঠ দির ানার্)

পাঠ্যসূদিরত অন্তর্ভমক্ত ক া বা না
ক া শ্র ৌদক্তকতা

পাঠ-৭ : শ্বসনতরে সাধা ি শ্র াগ
পাঠ ৪-৬ : শ্বসন পদ্ধদত
পাঠ-8
পাঠ-৩ : প্রািী শ্বসন
পাঠ-৩-৫ : পদ পাক তে

পাঠ-১ : িাদ্য পদ পাক
পাঠ-২ : লালা ও এনজাইর্
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অধ্যায়টি অন্তর্ভমক্ত না ক া কা ি
২০ টি ক্লারি জন্য অধ্যায়টি
সংর াজন ক া সম্ভব নয়।
প বতী শ্রেদিরত পাঠ িারন দবঘ্ন
ঘেরব না।
প বতী শ্রেদিরত এ দবষরয় (৯র্
শ্রেদি) শ্রিিা স্যর াগ রয়রে।
৯র্- শ্রেদিরত জীবদবজ্ঞান দবষরয়
৫র্ অধ্যারয় ৫.৮ পদ পাক অংরি
দিক্ষাথীরি শ্রিিা স্যু্র াগ রয়রে।
৯র্ শ্রেদিরত দবজ্ঞান দবষরয় ১র্
অধ্যারয় িাদ্য ও পুদষ্ট্ পড়ারনা
সর্রয় দবষয় দিক্ষকরক এ দবষরয়
আরলাকপাত ক া জন্য অনুর াধ
ক া হরলা।
৯র্ শ্রেদিরত দবজ্ঞান ও জীবদবজ্ঞান
দবষরয়
ক্ত সংবহন তে
সদন্নরবদিত আরে।

প্ররয়াজনীয়
ক্লারস
সংখ্যা

অধ্যায় ও
দির ানার্

ষষ্ঠ অধ্যায় :
পিারথ ম গঠন

পাঠ্যপুস্তরক উরেদিত দিিনফল
৩। পদ পাকতরে কাজ ব্যাখ্যা ক রত
পা ব।
৪। পদ পাকতরে শ্র ারগ কা ি ও
শ্র ারগ লক্ষি বি মনা ক রত পা ব।
৫। পদ পাকতরে শ্র ারগ প্রদতর াধ ও
প্রদতকার শ্রকৌিল ব্যাখ্যা ক রত পা ব।
৬। পদ পাকতরে শ্র ারগ দবষরয় দনরজ
সরিতন হব এবং পদ বার সকলরক
সরিতন হরত উিুদ্ধ ক ব।
৭। পদ পাকতরে প্রধান অংরি দিত্র
অঙ্কি ক রত পা ব।
৮। ক্ত ও ক্তকদিকা কা মক্রর্ ব্যাখ্যা
ক রত পা ব।
৯। ক্ত সংবহনতে ব্যাখ্যা ক রত পা ব।
১০। হৎদপরে কাজ ব্যাখ্যা ক রত
পা ব।
১১। হৎদপে স্যস্থ্ ািা উপায় কাজ
ব্যাখ্যা ক রত পা ব।
১। পিারথ ম গঠন ব্যাখ্যা ক রত পা ব।

২। অণু ও প র্াণু র্রধ্য পাথ মকয ক রত
পা ব।
৩। শ্রর্ৌদলক, শ্র ৌদগক ও দর্ে পিারথ ম
র্রধ্য পাথ মকয ক রত পা ব।
৪। প্রতীক ও সংরকত শ্রথরক দনি মাদিত
শ্রর্ৌদলক ও শ্র ৌদগক পিাথ ম দিনরত পা ব।

দবষয়বস্তু (পাঠ ও পারঠ দির ানার্)

পাঠ্যসূদিরত অন্তর্ভমক্ত ক া বা না
ক া শ্র ৌদক্তকতা

প্ররয়াজনীয়
ক্লারস
সংখ্যা

অধ্যায়টি অন্তর্ভমক্ত ক া কা ি
প বতী শ্রেদি দভদি গঠরন জন্য
এ দবষরয় পাঠ িান ক া আবশ্যক

6 টি

পাঠ-৩-৫ : পদ পাক তে
পাঠ-৬ : সাধা ি শ্র াগ ও প্রদতকা
পাঠ-৬ : সাধা ি শ্র াগ ও প্রদতকা
পাঠ-৬ : সাধা ি শ্র াগ ও প্রদতকা
পাঠ-৩-৫ : পদ পাক তে
পাঠ-7-8 : ক্ত সংবহনতে
পাঠ-7-8 : ক্ত সংবহনতে
হৃিদপণ্ড
পাঠ-১১-১২ : হৃির াগ
পাঠ-১, ২ : পিারথ ম গঠন
পাঠ-৩ : ক্ষুদ্রতর্ কিা র্তবাি
পাঠ-৯ : প র্াণু কিা
পাঠ-৪, ৫ : প র্াণু ও অণু
পাঠ-১, ২ : পিারথ ম গঠন
পাঠ-৬ : প র্াণু ও প্রতীক
পাঠ-৬ : প র্াণু ও প্রতীক
পাঠ-৭, ৮ : অনু ও সংরকত
19

অধ্যায় ও
দির ানার্

সপ্তর্ অধ্যায় :
িদক্ত ব্যবহা

পাঠ্যপুস্তরক উরেদিত দিিনফল
৫। সাব মজনীন দ্রাবক দহরসরব পাদন
ব্যবহা প্রিিমন ক রত পা ব।
১। িদক্ত ও কাজ ব্যাখ্যা ক রত পা ব।

২। িদক্ত দবদভন্ন রূপ ব্যাখ্যা ক রত
পা ব।
৩। িদক্ত রূপান্তর পা স্পদ ক সম্পকম
দবরেষি ক রত পা ব।
৪। নবায়নর াগ্য িদক্ত স্যদবধা ও
সীর্াবদ্ধতা ব্যাখ্যা ক রত পা ব।
৫। অনাবয়নর াগ্য িদক্ত সীর্াবদ্ধতা
ব্যাখ্যা ক রত পা ব।
৬। নবায়নর াগ্য িদক্ত উৎস ব্যাখ্যা
ক রত পা ব।
৭। িদক্ত সং ক্ষিিীলতা ব্যাখ্যা ক রত
পা ব।

৮। িদক্ত সংকে দন সরন উপায়
ব্যাখ্যা ক রত পা ব।
৯। আর্ারি জীবরন িদক্ত
প্ররয়াজনীয়তা বি মনা ক রত পা ব।
১০। িদক্ত ব্যবহার দনরজ সরিতন হরবা
এবং অন্যরি সরিতন ক ব।

দবষয়বস্তু (পাঠ ও পারঠ দির ানার্)

পাঠ্যসূদিরত অন্তর্ভমক্ত ক া বা না
ক া শ্র ৌদক্তকতা

প্ররয়াজনীয়
ক্লারস
সংখ্যা

পাঠ-১০, ১১ : সাব মজনীন দ্রাবক দহরসরব
পাদন ব্যবহা
পাঠ-১ : কাজ, ক্ষর্তা ও িদক্ত
অধ্যায়টি অন্তর্ভমক্ত ক া কা ি
৪ টি
(দিিনফল ৭ োড়া)
প বতী
শ্রেদিরত দবষয়টি
সদন্নরবদিত শ্রনই।
পাঠ-২, ৩ : িদক্ত রূপ
পাঠ-৪, ৫ : িদক্ত রূপান্ত
পাঠ ৬ : িদক্ত সং ক্ষিিীলতা
পাঠ ১০ : অনাবায়ন শ্র াগ্য িদক্ত
পাঠ-৭ , ৮ ও ৯ : নবায়নর াগ্য িদক্ত
পাঠ ৬ : িদক্ত সং ক্ষিিীলতা

পাঠ ১২ : িদক্ত দবকল্প উৎরস সন্ধারন
পাঠ ১৩ : আর্ারি জীবরন িদক্ত
প্রভাব ও এ সােয়ী ব্যবহা ।
পাঠ ১১ : িদক্ত ব্যবহা ও সংকে
পাঠ ১২ : িদক্ত দবকল্প উৎরস সন্ধারন
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দিিন ফল ৭ অন্তর্ভমক্ত না ক া
কা ি
প বতী শ্রেদিরত পাঠ িারন দবঘ্ন
ঘেরব না । তাোড়া, ৯র্ শ্রেদিরত
দবষয়টি পড়ারনা স্যর াগ রয়রে।

অধ্যায় ও
দির ানার্

অষ্ট্র্ অধ্যায় :
িরে কথা

পাঠ্যপুস্তরক উরেদিত দিিনফল

১। িরে ববদিষ্ট্য বি মনা ক রত পা ব।

২। িে সঞ্চালন ব্যাখ্যা ক রত পা ব।
৩। কঠিন, ত ল ও বায়বীয় র্াধ্যরর্
িরে শ্রবরগ তুলনা ক রত পা ব।
৪। প্রািী কীভারব িে শুনরত পায় ব্যাখ্যা
ক রত পা ব।
৫। োব্যতা সীর্া ও নরয়জ ব্যাখ্যা
ক রত পা ব।

দবষয়বস্তু (পাঠ ও পারঠ দির ানার্)
পাঠ ১৩ : আর্ারি জীবরন িদক্ত
প্রভাব ও এ সােয়ী ব্যবহা ।
পাঠ ১ : িে ও এ ধ ি

পাঠ ৪ : িরে সঞ্চালন
পাঠ-৫ : ত ল পিারথ ম িরে সঞ্চালন
ও িরে শ্রবগ
পাঠ-৬ : কঠিন পিারথ ম িরে সঞ্চালন
ও িরে শ্রবগ
পাঠ ৭ : প্রািী া দকভারব িে শুনরত
পায়
পাঠ ৮, ৯ : োব্যতা সীর্া ও নরয়জ
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পাঠ্যসূদিরত অন্তর্ভমক্ত ক া বা না
ক া শ্র ৌদক্তকতা

অধ্যায়টি অন্তর্ভমক্ত না ক া কা ন
২০ টি ক্লারি জন্য অধ্যায়টি
সংর াজন ক া সম্ভব নয়।
প বতী শ্রেদিরত পাঠ িারন দবঘ্ন
ঘেরব না
প বতী শ্রেদিরত (৯র্ ও িির্
শ্রেদি) শ্রিিা স্যর াগ রয়রে।
৯র্- শ্রেদিরত পিাথ ম দবজ্ঞান
দবষরয় ৭র্ অধ্যারয় ৫.৮ ত ংঙ্গ
ও িে অধ্যারয়
দিক্ষাথীরি
শ্রিিা স্যু্র াগ রয়রে।
৯র্ শ্রেদিরত দবজ্ঞান দবষরয়
ত্ররয়ািি অধ্যায় পড়ারনা সর্রয়
দবষয় দিক্ষকরক
িে সম্পরকম
আরলাকপাত ক া জন্য অনুর াধ
ক া হরলা।

প্ররয়াজনীয়
ক্লারস
সংখ্যা

অধ্যায় ও
দির ানার্

নবর্ অধ্যায় :
তাপ ও
তাপর্াত্রা

পাঠ্যপুস্তরক উরেদিত দিিনফল

দবষয়বস্তু (পাঠ ও পারঠ দির ানার্)

৬। িে উৎপািনকা ী রে িে সৃদষ্ট্
কা ি ব্যাখ্যা ক রত পা ব।
৭। বিনদিন জীবরন (নরয়জ ও দূষি)
িরে ব্যবহার ক্ষদতক দিক সম্পরকম
দনরজ সরিতন হব এবং অন্যরি সরিতন
ক ব।
৮। িলগত কারজ সহপাঠিরি বক্তব্য
শুনব, সদক্রয় অংিগ্রহি ক ব এবং
দসদ্ধান্ত গ্রহরি সহর াগীতা ক ব।
১। তাপ ও তাপর্াত্রা র্রধ্য পাথ মকয
ক রত পা ব।

পাঠ ১০, ১১ : িে সৃদষ্ট্কা ী ে

২। ফার নহাইে ও শ্রসলদসয়াস শ্রেরল
র্রধ্য সম্পকম স্থ্াপন ক রত পা ব।
৩। থারর্মাদর্ো ব্যবহা কর স্যক্ষভারব
তাপর্াত্রা পদ র্াপ ক রত পা ব।
৪। বায়ু িাপ ও আদ্র মতা ব্যাখ্যা ক রত
পা ব।
৫। বায়ু িাপ ও আদ্র মতা ওপ তাপর্াত্রা
পদ বতমরন প্রভাব দবরেষি ক রত
পা ব।
৬। পিারথ ম তাপীয় সম্প্রসা ি ব্যাখ্যা
ক রত পা ব।
৭। তাপ সঞ্চালরি প্রদক্রয়া ব্যাখ্যা ক রত
পা ব।
৮। িা পারি সংঘটিত দবদভন্ন ঘেনা

পাঠ ৩-৫ : তাপর্াত্রা পদ র্াপ

পাঠ্যসূদিরত অন্তর্ভমক্ত ক া বা না
ক া শ্র ৌদক্তকতা

প্ররয়াজনীয়
ক্লারস
সংখ্যা

অধ্যায়টি অন্তর্ভমক্ত ক া কা ি
পূব মবতী ও প বতী (৬ ষ্ঠ ও অষ্ট্র্
শ্রেদি) শ্রেদিরত দবষয়টি সদন্নরবদিত
শ্রনই।

5 টি

পাঠ ৮, ৯ : োব্যতা সীর্া ও নরয়জ

পাঠ ১ : তাপ
পাঠ ২ : তাপর্াত্রা

পাঠ ৩-৫ : তাপর্াত্রা পদ র্াপ
পাঠ-৮ :
তাপর্াত্রা
পাঠ-৮ :
তাপর্াত্রা

আদ্রতা ও বায়ুিারপ উপ
প্রভাব
আদ্রতা ও বায়ুিারপ উপ
প্রভাব

পাঠ ৬,৭ : তারপ প্রভারব পিারথ ম
প্রসা ন
পাঠ- ৯-১০ : তাপ সঞ্চালন
পাঠ- ৯-১০ : তাপ সঞ্চালন
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অধ্যায় ও
দির ানার্

িির্ অধ্যায় :
দবদ্যযৎ ও
চুম্বরক ঘেনা

পাঠ্যপুস্তরক উরেদিত দিিনফল
তাপ সঞ্চালন ব্যাখ্যা ক রত পা ব।
৯। দবদক ি ও শ্রিাষরক র্রধ্য পাথ মকয
ক রত পা ব।
১। িারজম ধর্ম ব্যাখ্যা ক রত পা ব।

২। পদ বাহী, অপদ বাহী ও অধ মপদ বাহী
ব্যাখ্যা ক রত পা ব।
৩। দস্থ্ দবদ্যযৎ সৃদষ্ট্ র্াধ্যরর্ িারজম ধর্ম
প্রি মিন ক রত পা ব।
৪। দস্থ্ দবদ্যযৎ হরত িল দবদ্যযৎ সৃদষ্ট্
ধা িা ব্যাখ্যা ক রত পা ব।
৫। একটি স ল বতমনী বতদ ক রত
পা ব।
৬। দনতয ব্যবহা ম েপাদতরত দবদ্যযরত
ব্যবহা ব্যাখ্যা ক রত পা ব।
৭। চুম্বরক ধর্ম প্রিিমরন র্াধ্যরর্ চুম্বক

দবষয়বস্তু (পাঠ ও পারঠ দির ানার্)

পাঠ্যসূদিরত অন্তর্ভমক্ত ক া বা না
ক া শ্র ৌদক্তকতা

পাঠ- ৯-১০ : তাপ সঞ্চালন
পাঠ-১, ২ : আধান বা িারজম উৎপদি
পাঠ- ৩ : িারজম অদস্তত্ব

পাঠ-৪ : পদ বাহী, অপদ বাহী ও
অধ মপদ বাহী
পাঠ- ১, ২ : আধান বা িারজম উৎপদি
পাঠ ৫ : দস্থ্ দবদ্যযৎ হরত িল দবদ্যযৎ
সৃদষ্ট্
পাঠ ৬ : স ল বতমনী ও এ ব্যবহা
পাঠ ৭ ও ৮
পাঠ ৯ ও ১০ : চুম্বক দক ?
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অধ্যায়টি অন্তর্ভমক্ত না ক া কা ি
২০ টি ক্লারি জন্য অধ্যায়টি
সংর াজন ক া সম্ভব নয়।
প বতী শ্রেদিরত পাঠ িারন দবঘ্ন
ঘেরব না। তাোড়া
প বতী শ্রেদিরত (৮র্, ৯র্ ও িির্
শ্রেদি) দবষয়টি আরলাদিত আরে
এবং শ্রিিা স্যর াগ রয়রে।
৯র্- শ্রেদিরত পিাথ ম দবজ্ঞান
দবষরয় িির্, একািি ও িািি
অধ্যারয় এবং দবজ্ঞান দবষরয় িািি
অধ্যারয় দিক্ষাথীরি শ্রিিা স্যু্র াগ
রয়রে।

প্ররয়াজনীয়
ক্লারস
সংখ্যা

অধ্যায় ও
দির ানার্

পাঠ্যপুস্তরক উরেদিত দিিনফল

ও অরিৌম্বক পিারথ ম র্রধ্য পাথ মকয
ক রত পা ব।
৮। শ্রিৌম্বক পিাথ মরক শ্রিৌম্বরক পদ িত
ক া প্রদক্রয়া প্রিিমন ক রত পা ব।
৯। ববদ্যযদতক চুম্বরক ব্যাখ্যা ক রত
পা ব।
১০। পৃদথবী শ্রিৌম্বক শ্রক্ষত্র ব্যাখ্যা ক রত
পা ব।
একািি অধ্যায় ১। প্রকৃদতরত সংঘটিত দবদভন্ন ঘেনা
: পাদ পাদশ্বমক শ্রভৌত ও াসায়দনক পদ বতমন ব্যাখ্যা
পদ বতমন ও
ক রত পা ব।
দবদভন্ন ঘেনা

২। ধাতু সং ক্ষরি প্ররয়াজনীয়তা
উপলদি ক ব।
৩। াসায়দনক দক্রয়া এবং পদ বতমরন
দকছু ব্যবহাদ ক প্ররয়াগ শ্রিিারত পা ব।

দবষয়বস্তু (পাঠ ও পারঠ দির ানার্)

পাঠ্যসূদিরত অন্তর্ভমক্ত ক া বা না
ক া শ্র ৌদক্তকতা

পাঠ-১১ : শ্রিৌম্বক ও অরিৌম্বক পিাথ ম
পাঠ-১২, ১৩ : শ্রিৌম্বক পিাথ মরক চুম্বরক
রূপান্ত
পাঠ-১২, ১৩ : শ্রিৌম্বক পিাথ মরক চুম্বরক
রূপান্ত
পাঠ-১২, ১৩ : শ্রিৌম্বক পিাথ মরক চুম্বরক
রূপান্ত
পাঠ-১ : গলন ও স্ফুেন
পাঠ-২ : ধাতু ক্ষয়
পাঠ-৫, ৬ :
সারলাকসংরেষন,
পাদনিক্র, কাব মন িক্র ও অদিরজন িক্র
পাঠ-৪: িহন

পাঠ-২ : ধাতু ক্ষয়
পাঠ-৩ : শ্রেইনরলস দেল
পাঠ-৪: িহন
পাঠ-২ : ধাতু ক্ষয়
পাঠ-৩ : শ্রেইনরলস দেল
পাঠ- ৪ : িহন
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অধ্যায়টি অন্তর্ভমক্ত না ক া কা ি
20 টি ক্লারি জন্য অধ্যায়টি
সংর াজন ক া সম্ভব নয়।
প বতী শ্রেদিরত পাঠ িারন দবঘ্ন
ঘেরব না। তা োড়া,
৯র্- শ্রেদিরত সায়ন দবষরয় এ
সম্পরকম দিক্ষাথীরি শ্রিিা স্যু্র াগ
রয়রে।
৯র্ শ্রেদিরত দবজ্ঞান দবষরয় িািি
অধ্যায় পড়ারনা সর্রয় দবষয়
দিক্ষকরক
এ সম্পরকম
আরলাকপাত ক া জন্য অনুর াধ
ক া হরলা।

প্ররয়াজনীয়
ক্লারস
সংখ্যা

অধ্যায় ও
দির ানার্

িািি অধ্যায় :
শ্রসৌ জগত ও
আর্ারি
পৃদথবী

ত্ররয়ািি
অধ্যায় :

পাঠ্যপুস্তরক উরেদিত দিিনফল
৪। প ীক্ষি কা মক্ররর্ প্ররয়াজনীয়
দন াপিামূল ব্যবস্থ্া গ্রহরি সরিতন থাকব
এবং অন্যরি সরিতন ক ব।
৫। প ীক্ষি কা মক্ররর্ ব্যবহৃত েপাদত
সঠিকভারব ব্যবহা ক ব।
১। শ্রসৌ জগরত গঠন ব্যাখ্যা ক রত
পা ব।

দবষয়বস্তু (পাঠ ও পারঠ দির ানার্)

পাঠ্যসূদিরত অন্তর্ভমক্ত ক া বা না
ক া শ্র ৌদক্তকতা

পাঠ-৭, ৮, ৯, ১০
পাঠ-৭, ৮, ৯, ১০
পাঠ -২-৪ : শ্রসৌ জগরত
পদ িয়

গঠন ও অধ্যায়টি অন্তর্ভমক্ত না ক া কা ি
২০ টি ক্লারি জন্য অধ্যায়টি
সংর াজন ক া সম্ভব নয়।
প বতী শ্রেদিরত পাঠ িারন দবঘ্ন
ঘেরব না। তাোড়া,
পূব মবতী ও প বতী (৫র্ ও ৮র্
শ্রেদি) শ্রেদিরত দবষয়টি আরলাদিত
আরে এবং শ্রিিা স্যর াগ রয়রে।
২। শ্রসৌ জগরত সিস্যরি শ্রভৌত ববদিষ্ট্য পাঠ ২-৪ : শ্রসৌ জগরত গঠন ও পদ িয়
তুলনা ক রত পা ব।
৩। শ্রসৌ জগরত গঠন কাঠারর্া দিত্র
পাঠ ২-৪ : শ্রসৌ জগরত গঠন ও
অঙ্কন ক রত পা ব।
পদ িয়
৪। পৃদথবী ঘূি মরন প্রভাব এবং এ ফরল পাঠ ৬-৭ : পৃদথবী দনজ অরক্ষ আবতমন
সৃষ্ট্ ফলাফল ব্যাখ্যা ক রত পা ব।
এবং সূ মরক শ্রকন্দ্র কর ঘূি মন
পাঠ ৮, ৯ : সূর ম িাদ দিরক পৃদথবী
ঘূি মন- পৃদথবী বাদষ মক গদত
৫। জীবজগরত পৃদথবী ঘূি মরন প্রভাব
পাঠ ৬-৭ : পৃদথবী দনজ অরক্ষ আবতমন
উপলদি ক রত পা ব।
এবং সূ মরক শ্রকন্দ্র কর ঘূি মন
পাঠ ৮, ৯ : সূর ম িাদ দিরক পৃদথবী
ঘূি মন- পৃদথবী বাদষ মক গদত
১। পদ রবি দূষি ব্যাখ্যা ক রত পা ব।
পাঠ-১ : পদ রবি দূষন
অধ্যায়টি অন্তর্ভমক্ত না ক া কা ি
20 টি ক্লারি জন্য অধ্যায়টি
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প্ররয়াজনীয়
ক্লারস
সংখ্যা

অধ্যায় ও
দির ানার্

পাঠ্যপুস্তরক উরেদিত দিিনফল

দবষয়বস্তু (পাঠ ও পারঠ দির ানার্)

প্রাকৃদতক
পদ রবি এবং
দূষি

প্ররয়াজনীয়
ক্লারস
সংখ্যা

সংর াজন ক া সম্ভব নয়।
প বতী শ্রেদিরত পাঠ িারন দবঘ্ন
ঘেরব না। তাোড়া
পূব মবতী ও প বতী (৫র্, ৮র্ ও ৯র্
শ্রেদি) শ্রেদিরত দবষয়টি আরলাদিত
আরে এবং শ্রিিা স্যর াগ রয়রে
৮র্ শ্রেদিরত িতুি মি অধ্যায়
পড়ারনা সর্রয় দবষয় দিক্ষকরক
এ সম্পরকম আরলাকপাত ক া জন্য
অনুর াধ ক া হরলা।
২। পদ রবরি উপািানসমূরহ দূষরি
কা ি ব্যাখ্যা ক রত পা ব।

৩।পদ রবরি উপািারন উপ দূষরি
প্রভাব ব্যাখ্যা ক রত পা ব।
৪। পদ রবি দূষি প্রদতর ারধ উপায়
ব্যাখ্যা ক রত পা ব।
৫। পদ রবি সং ক্ষরি সর্ারজ সরিতনতা
সৃদষ্ট্রত উরদ্যাগী হব।

িতুি মি অধ্যায়
: জলবায়ু
পদ বতমন

পাঠ্যসূদিরত অন্তর্ভমক্ত ক া বা না
ক া শ্র ৌদক্তকতা

৬। পদ রবি দূষি এবং এ প্রভাব
শ্রপাোর উপস্থ্াপন ক রত পা ব।
১। বায়ুর্েরল দবদভন্ন স্ত বি মনা ক রত
পা ব।

পাঠ-২ : পদ রবরি উপািান সমূরহ
দূষরন কা ন
পাঠ-৩, ৪ : র্াটি দূষন
পাঠ-৫, ৬ : পাদন দূষন
পাঠ-৭, ৮ : বায়ু দূষন
পাঠ ৯ : দূষরন প্রভাব
পাঠ ১০ : দূষন প্রদতর াধ ও পদ রবি
সং ক্ষি
পাঠ ৯ : দূষরন প্রভাব
পাঠ ১০ : দূষন প্রদতর াধ ও পদ রবি
সং ক্ষি
পাঠ-১ : পদ রবি দূষন
পাঠ ৯ : দূষরন প্রভাব
পাঠ-১, ২ : পৃদথবী বায়ুর্েল
অধ্যায়টি অন্তর্ভমক্ত ক া কা ি
৫ টি
সম্যক জ্ঞান অজমন ও SDG লক্ষয
অজমরন অধ্যায়টি গুরুত্ব বহন কর
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অধ্যায় ও
দির ানার্

পাঠ্যপুস্তরক উরেদিত দিিনফল

দবষয়বস্তু (পাঠ ও পারঠ দির ানার্)

পাঠ্যসূদিরত অন্তর্ভমক্ত ক া বা না
ক া শ্র ৌদক্তকতা
দবধায় এ দবষরয় পাঠ িান ক া
আবশ্যক। উরেখ্য ভূরগাল ও
পদ রবি দবষরয় প্রাথদর্ক জ্ঞান
অজমরন
জন্যও
এটি
প্ররয়াজনীয়তা রয়রে।

২। পদ রবরি পাদন িক্র, অদিরজন িক্র ও পাঠ-৩ : পদ রবরি পাদন িক্র
কাব মন িরক্র গুরুত্ব ব্যাখ্যা ক রত পা ব। পাঠ-৪ : পদ রবরি কাব মন ও অদিরজরন
ভা সাম্য
৩। আবহাওয়া ও জলবায়ু ব্যাখ্যা ক রত পাঠ- ৫ : আবহাওয়া ও জলবায়ু
পা ব।
পাঠ- ৬, ৭ : আবহাওয়া পদ বতমন
৪। উষ্ণতা বৃদদ্ধ সারথ জলবায়ু
পাঠ- ৮, ৯, ১০ : জলবায়ু পদ বতমন
পদ বতমরন কা ি ব্যাখ্যা ক রত পা ব।
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প্ররয়াজনীয়
ক্লারস
সংখ্যা

30 Kg© w`e‡mi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wPi cÖ¯Ívebv
welq : evsjv‡`k I wek¦cwiPq
Aa¨vq

cvV¨cy¯Í‡K cÖ`Ë wkLbdj

cÖ_g : evsjv‡`‡ki
¯^vaxbZv msMÖvg

1| ivóªfvlv Av‡›`vj‡bi KviY eY©bv Ki‡Z
cvie;
2| ivóªfvlv Av‡›`vj‡bi NUbv eY©bv Ki‡Z
cvie;
3| ivóªfvlv Av‡›`vj‡bi Zvrch© we‡kølY
Ki‡Z cvie;
4| hy³d«‡Èi gva¨‡g evOvwji AR©bmg~n eY©bv
Ki‡Z cvie;
5| Qq `dv Av‡›`vjb m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z
cvie;
6| HwZnvwmK AvMiZjv gvgjvi welqwU
e¨vL¨vKi‡Z cvie;

wØZxq Aa¨vq:
evsjv‡`‡ki ms¯‹…wZ
I mvs¯‹…wZK ˆewPÎ¨

†kÖwY : 7g †kÖwY
welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV-1: ivóªfvlv Av‡›`vjb
cvV-1: ivóªfvlv Av‡›`vjb
cvV-1: ivóªfvlv Av‡›`vjb
cvV-2: hy³d«›U

cvV¨m~wP‡Z AšÍf~³© Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv
Rvbyqvwi ‡_‡K gvP© gv‡mi 16 ZvwiL ch©šÍ
we`¨vj‡q cvV`vb n‡q‡Q weavq cÖ_g Aa¨v‡qi
cÖwZwU wkLbdjB wk¶v_©x‡`i AR©b Kivi
m~‡hvM _vKvq GB Aa¨v‡qi mKjcvVB
AšÍf~³K
© iv n‡jv|
†Kv‡bv wkLbdj we‡qvRb Kiv n‡jv
bv|

cvV-3: Qq `dv Av‡›`vjb

cvV-4: HwZnvwmK AvMiZjv gvgjv
(ivóª ebvg †kL gywReyi ingvb Ges
Ab¨vb¨)
7| EbmË‡ii MYAfz¨Ìv‡bi NUbv I ¸iæZ¡ cvV-5: EbmË‡ii MYAfz¨Ìvb
eY©bv Ki‡Z cvie;
8| 1970 mv‡ji wbe©vP‡b evOvwji wbi¼zk
cvV-6: 1970 mv‡ji mvaviY wbe©vPb
weRq m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie;
9| c~e© I cwðg cvwK¯Ív‡bi g‡a¨ wewfbœ cvV-7 I 8: c~e© I cwðg cvwK¯Ív‡bi
†ÿ‡Î †h ˆelg¨ wQj Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
g‡a¨ ˆelg¨
1| ag©, fvlv I m¤úª`vq wePv‡i evsjv‡`‡ki cvV-1: evsjv‡`‡ki mvs¯‹…wZK ˆewP‡Î¨i
ms¯‹…wZ †Kgb Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
aviYv
2| G‡`‡ki bvbv m¤úª`v‡qi gvby‡li g‡a¨ cvV-1: evsjv‡`‡ki mvs¯‹…wZK ˆewP‡Î¨i
mvs¯‹…wZK †ÿ‡Î †h ˆewPÎ¨ i‡q‡Q Zv aviYv
eY©bvKi‡Z cvie;
3| evsjv‡`‡ki MÖvg I kn‡ii ms¯‹…wZ m¤ú‡K© cvV-2 I 3: evsjv‡`‡ki MÖvg I kn‡ii
eY©bv Ki‡Z cvie;
ms¯‹…wZ
4| evsjv‡`‡ki †jvK ms¯‹…wZ I Gi Dcv`vb cvV-4: evsjv‡`‡ki †jvK ms¯‹…wZ I Gi
eY©bv Ki‡Z cvie;
wewfbœ Dcv`vb
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Rvbyqvwi ‡_‡K gvP© gv‡mi 16 ZvwiL ch©šÍ
we`¨vj‡q cvV`vb n‡q‡Q weavq cÖ_g Aa¨v‡qi
cÖwZwU wkLbdjB wk¶v_©x‡`i AR©b Kivi
m~‡hvM _vKvq GB Aa¨v‡qi mKjcvVB
AšÍf~³K
© iv n‡jv|
†Kv‡bv wkLbdj we‡qvRb Kiv n‡jv
bv|

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

Aa¨vq

cvV¨cy¯Í‡K cÖ`Ë wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
5| evsjv‡`‡ki b„‡Mvôxi mvs¯‹…wZK Rxeb cvV-5: evsjv‡`‡ki wewfbœ ÿz`ª
m¤^‡Ü eY©bv Ki‡Z cvie|
b„‡Mvôxi ms¯‹…wZ
1| cwiev‡ii aviYv I wewfbœ aib m¤ú‡K© cvV-1: cwiev‡ii aviYv I aib
e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
Z…Zxq Aa¨vq:
cwiev‡i wkïi †e‡o 2| evsjv‡`‡ki MÖvg I kn‡ii cwiev‡ii cvV-2: evsjv‡`‡ki MÖvg I kn‡ii
g‡a¨ Zzjbv Ki‡Z cvie;
cwievi
IVv
3| wkïi
mvgvwRKxKi‡Y
cwieZ©bkxj cvV-3: cwieZ©bkxj cwievi I wkïi
cwiev‡ii f~wgKv we‡kølY Ki‡Z cvie;
mvgvwRKxKiY
4| wkïi mvgvwRKxKi‡Y cwiev‡ii m`m¨‡`i cvV-3: cwieZ©bkxj cwievi I wkïi
f~wgKv eY©bv Ki‡Z Ges cvi¯úwiK m¤ú‡K©i mvgvwRKxKiY
¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
5| gvbweK I mvgvwRK ¸Yvewj iß K‡i cvV-4 : wkkyi mvgvwRKxKi‡Y
cvwievwiK I mvgvwRK m¤úK© Dbœq‡bi †hvM¨Zv cwiev‡ii m`m¨ I Zv‡`i cvi®úvwiK
AR©b Kie Ges k„•Ljvc~Y© AvPi‡Y DØy× ne|
m¤ú‡K©i f~wgKv
1|
Abvby
ô
vwbK
A_©
‰
bwZK
Kvh©
v
ewji
weeiY
cvV-1: evsjv‡`‡ki MÖvg I kn‡ii
PZz_© Aa¨vq
w`‡Z cvie;
AbvbyôvwbK A_©‰bwZK Kvh©vewj
:evsjv‡`‡ki
2| evsjv‡`‡ki MÖv‡gi AbvbyôvwbK A_©‰bwZK cvV-1: evsjv‡`‡ki MÖvg I kn‡ii
A_©bxwZ
Kv‡Ri e¨vL¨vKi‡Z cvie;
AbvbyôvwbK A_©‰bwZK Kvh©vewj
3| kn‡ii AbvbyôvwbK Kv‡Ri wPÎ Zz‡j cvV-1: evsjv‡`‡ki MÖvg I kn‡ii
ai‡Z cvie;
AbvbyôvwbK A_©‰bwZK Kvh©vewj
4| RvZxq A_©bxwZ‡Z AbvbyôvwbK Kv‡Ri cvV-1: evsjv‡`‡ki MÖvg I kn‡ii
Ae`vb e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
AbvbyôvwbK A_©‰bwZK Kvh©vewj
5| evsjv‡`‡ki wk‡íi cÖKvi‡f` m¤ú‡K© cvV-2: evsjv‡`‡ki wkí
weeiY w`‡Z cvie;
6| A_©bxwZi weKv‡k wk‡íi Ae`vb wbY©q cvV-2: evsjv‡`‡ki wkí
Ki‡Z cvie;
7| evsjv‡`‡ki A_©bxwZ‡Z wk‡íi fwel¨r cvV-2: evsjv‡`‡ki wkí
m¤¢vebv m¤ú‡K© aviYv eY©bv Ki‡Z cvie;
8| evsjv‡`‡ki cÖavb cÖavb Avg`vwb I ißvwb cvV-3: evsjv‡`‡ki Avg`vwb I ißvwb
c‡Y¨i weeiY w`‡Z cvie:
9| Avg`vwb I ißvwbi ¸iæZ¡ Dcjwä Ki‡Z cvV-3: evsjv‡`‡ki Avg`vwb I ißvwb
cvie;
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cvV¨m~wP‡Z AšÍf~³© Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv

c~e©eZ©x †kÖwY‡Z wkLbdj-1 I 2 AR©‡bi
my‡hvM bv _vKvq Ges cieZ©x †kÖwYi cv‡V
avivevwnKZvq †ÿ‡Î ms‡hvM ˆZwi‡Z mnvqZvi
Rb¨ AšÍf~³© Kiv n‡jv|
cieZ©x K¬v‡m AwR©Ze¨ nIqvq wkLbdj-3 I 4
we‡qvRb Kiv n‡jv|

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

01

c~e©eZ©x I cieZ©x †kÖwY‡Z wkLbdj-5 AR©‡bi
my‡hvM bv _vKvq AšÍf~³© Kiv n‡jv|
lô †kÖwY‡Z wkLbdj-1, 2, 3 I 4 AwR©Z
nIqvq we‡qvRb Kiv n‡jv|

c~e©eZ©x I cieZ©x †kÖwY‡Z wkLbdj-5, 6 I 7
AR©‡bi my‡hvM bv _vKvq AšÍf~³© Kiv n‡jv|
01

cieZ©x K¬v‡m AwR©Ze¨ nIqvq wkLbdj-8 I 9
we‡qvRb Kiv n‡jv|

Aa¨vq

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
10| cÖwµqvRvZKiY wkí e¨vL¨v Ki‡Z cvie; cvV-4: K…wl cY¨ cÖwµqvRvZKiY wkí
11| evsjv‡`‡ki K…wl cY¨ cÖwµqvRvZKi‡Yi cvV-4: K…wl cY¨ cÖwµqvRvZKiY wkí
eY©bv w`‡Z cvie;
12| K…wl cY¨ cÖwµqvRvZKi‡Yi mgm¨v I cvV-4: K…wl cY¨ cÖwµqvRvZKiY wkí
KiYxq e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
1| mybvMwi‡Ki ¸Yvewj eY©bv Ki‡Z cvie;
cÂg Aa¨vq :
cvVÑ1: mybvMwi‡Ki ¸Yvewj
evsjv‡`k I
2| evsjv‡`‡k mybvMwiK nIqvi †ÿ‡Î cvV-2.1: evsjv‡`‡ki mybvMwiKZvi
evsjv‡`‡ki bvMwiK cÖwZeÜKZv¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvie Ges cÖwZeÜKZv
cÖwZeÜKZv¸‡jv `~ixKi‡Yi Dcvq e¨vL¨v Ki‡Z cvV-2.2: mybvMwi‡Ki cÖwZeÜKZv
cvie;
`~ixKi‡Yi Dcvq

lô Aa¨vq :
evsjv‡`‡ki wbe©vPb
e¨e¯’v

cvV¨cy¯Í‡K cÖ`Ë wkLbdj

3| evsjv‡`‡ki Av_© mvgvwRK Dbœq‡b
mybvMwi‡Ki ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
4| bvMwi‡Ki AwaKvi AR©b I `vwqZ¡ cvjb
m¤ú‡K© eY©bvKi‡Z cvie|
1| wbe©vP‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie;

cvV¨m~wP‡Z AšÍf~³© Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv
c~e©eZ©x I cieZ©x †kÖwY‡Z wkLbdj-10 11 I
12 AR©‡bi my‡hvM bv _vKvq AšÍf~³© Kiv n‡jv|

01

c~e©eZ©x I cieZ©x †kÖwY‡Z wkLbdj-1 I 2
AR©‡bi my‡hvM bv _vKvq AšÍf~³© Kiv n‡jv|

cvV-3: evsjv‡`‡ki Av_© mvgvwRK
Dbœq‡b mybvMwi‡Ki ¸iæZ¡
cvV-4: bvMwi‡Ki AwaKvi AR©b I
`vwqZ¡ cvjb
cvV-1: wbe©vP‡bi aviYv, wbe©vP‡bi
cÖ‡qvRbxqZv I wbe©vPb c×wZ
2| wbe©vP‡bi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvV-1: wbe©vP‡bi aviYv, wbe©vP‡bi
cvie;
cÖ‡qvRbxqZv I wbe©vPb c×wZ
3| wbe©vPb c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie;
cvV-1: wbe©vP‡bi aviYv, wbe©vP‡bi
cÖ‡qvRbxqZv I wbe©vPb c×wZ
4| evsjv‡`‡ki RvZxq I ¯’vbxq ch©v‡q cvV-2: evsjv‡`‡ki RvZxq I ¯’vbxq
AbywôZ wbe©vPb cÖwµqv D‡jøL Ki‡Z cvie;
ch©v‡qi wbe©vPb
5| evsjv‡`‡ki wbe©vPb Kwgk‡bi KvR eY©bv cvV-3: wbe©vPb Kwgkb, wbe©vPwb
Ki‡Z cvie;
GjvKv I wbe©vPwb AviPY wewa

lô †kÖwY‡Z wkLbdj-3 AwR©Z nIqvq we‡qvRb
Kiv n‡jv|
c~e©eZ©x I cieZ©x †kÖwY‡Z wkLbdj-4 AR©‡bi
my‡hvM bv _vKvq AšÍf~³© Kiv n‡jv|

6| evsjv‡`‡ki RvZxq wbe©vP‡bi wbe©vPbx cvV-3: wbe©vPwb GjvKv
GjvKv eY©bv Ki‡Z cvie;
7| wbe©vPbx AvPiYwewa e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
cvV-3: wbe©vPb Kwgkb, wbe©vPwb
GjvKv I wbe©vPwb AviPY wewa
8| evsjv‡`‡ki bvMwi‡Ki †fvUvwaKv‡ii
cvV-4: †fvU I †fvUvwaKv‡ii cÖ‡qvM

wkLbdj-6
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cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

c~e©eZ©x I cieZ©x †kÖwY‡Z wkLbdj-1, 2 I 3
AR©‡bi my‡hvM bv _vKvq AšÍf~³© Kiv n‡jv|

cieZ©x K¬v‡m AwR©Ze¨ nIqvq
we‡qvRb Kiv n‡jv|
c~e©eZ©x I cieZ©x †kÖwY‡Z
wkÿv_©xiv AR©‡bi my‡hvM bv _vKvq
n‡jv|
cieZ©x K¬v‡m AwR©Ze¨ nIqvq
we‡qvRb Kiv n‡jv|

wkLbdj-4
wkLbdj-5
AšÍf~³© Kiv

c~e©eZ©x I cieZ©x †kÖwY‡Z wkLbdj-7, 8 I 9

01

01

Aa¨vq

mßg Aa¨vq :
evsjv‡`‡ki Rjevqy

Aóg Aa¨vq :
evsjv‡`‡ki
RbmsL¨v cwiwPwZ

cvV¨cy¯Í‡K cÖ`Ë wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
†hvM¨Zv I †fvU`vb c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie; Ges wbe©vP‡b cÖwZØwÜZvi wbqg
9| evsjv‡`‡k wbe©vP‡b cÖwZØw›ØZvi wbqg cvV-4: †fvU I †fvUvwaKv‡ii cÖ‡qvM
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
Ges wbe©vP‡b cÖwZØwÜZvi wbqg
1| evsjv‡`‡ki Rjevqyi cÖK…wZ e¨vL¨v Ki‡Z
cvie;
2| evsjv‡‡`‡ki Rjevqy cwieZ©‡bi KviY
e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
3| Rjevqy cwieZ©bRwbZ Kvi‡Y wewfbœ
`y‡h©vM †hgb- N~wY©So I R‡jv”Q¡vm, eb¨v,
b`xfv½b, Liv, ˆkZ¨cÖevn, U‡b©‡Wv,
Kvj‰ekvLx cÖf…wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
4| Rjevqy
cwieZ©bRwbZ
cwiw¯’wZ
†gvKv‡ejvq KiYxq e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
5| evsjv‡`‡ki Av_©-mvgvwRK †ÿ‡Î Rjevqy
cwieZ©‡bi cÖfve e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
1| evsjv‡`kmn AvÂwjK K‡qKwU †`‡ki
RbmsL¨vi Zzjbv Ki‡Z cvie;
2| RbmsL¨vi cwieZ©bkxjZvi aviYv e¨vL¨v
Ki‡Z cvie;
3| evsjv‡`‡ki RbmsL¨vi Af¨šÍixY I
AvšÍR©vwZK ¯’vbv¯Í‡ii KviY e¨vL¨v Ki‡Z cvie;

cvV-1: evsjv‡`‡ki Rjevqyi cÖK…wZ
cvV-2: evsjv‡`‡ki Rjevqy cwieZ©‡bi
KviY
cvV-3: Rjevqy cwieZ©‡bi d‡j m„ó
`y‡h©vM

cvV-4:
Rjevqy
cwieZ©bRwbZ
†gvKv‡ejvq KiYxq
cvV-5: Av_©-mvgvwRK †ÿ‡Î Rjevqy
cwieZ©‡bi cÖfve
cvV-1: evsjv‡`‡ki AvÂwjK K‡qKwU
†`‡ki RbmsL¨v Zzjbv
cvV-2: RbmsL¨vi cwieZ©bkxjZv

cvV-3:
evsjv‡`‡ki
RbmsL¨vi
Af¨šÍixY I AvšÍR©vwZK ¯’vbvšÍ‡ii KviY
I djvdj
4| evsjv‡`‡k gv I wkï g„Zz¨nv‡ii KviY I cvV-4: evsjv‡`‡ki gv I wkkyg„Zz¨i
cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvie;
cwiw¯’wZ
5| evsjv‡`‡k cÖvK…wZK m¤ú‡`i Av‡jv‡K
RbmsL¨v Pv‡ci aviYvwU e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
6| RbmsL¨v e„w×i KviY I cÖfve e¨vL¨v
Ki‡Z cvie;
7| evsjv‡`‡ki RbmsL¨v mgm¨v mgvav‡bi

cvV¨m~wP‡Z AšÍf~³© Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv
AR©‡bi my‡hvM bv _vKvq AšÍf~³© Kiv n‡jv|

01

wkLbdj-1 I 2 c~e©eZ©x I cieZ©x †kÖwY‡Z
D‡jøwLZ wkLbdj¸‡jv wkÿv_©xiv AR©‡bi
my‡hvM bv _vKvq AšÍf~³© Kiv n‡jv|

01

wkLbdj-3 I 4 cieZ©x K¬v‡m AwR©Ze¨ nIqvq
we‡qvRb Kiv n‡jv|

wkLbdj-5 c~e©eZ©x I cieZ©x †kÖwY‡Z AR©‡bi
my‡hvM bv _vKvq AšÍf~³© Kiv n‡jv|
c~e©eZ©x I cieZ©x †kÖwY‡Z wkLbdj- 1 I 2
AR©‡bi my‡hvM bv _vKvq AšÍf~³© Kiv n‡jv|
01
wkLbdj- 3 lô †kÖwY‡Z wkLbdj¸‡jv AwR©Z
nIqvq we‡qvRb Kiv n‡jv|
c~e©eZ©x I cieZ©x †kÖwY‡Z wkLbdj-4 AR©‡bi
my‡hvM bv _vKvq AšÍf~³© Kiv n‡jv|

cvV-5: evsjv‡`‡ki RbmsL¨v I
wkLbdj- 5 I 6 cieZ©x K¬v‡m AwR©Ze¨ nIqvq
cÖvK…wZK m¤ú`
we‡qvRb Kiv n‡jv|
cvV-6: evsjv‡`‡ki RbmsL¨v e„w×i
KviY, cÖfve I mgvavb c`‡ÿc
cvV-6: evsjv‡`‡ki RbmsL¨v e„w×i wkLbdj-7 cieZ©x K¬v‡m AwR©Ze¨ nIqvq
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cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

Aa¨vq

beg Aa¨vq :
evsjv‡`‡k cÖexY
e¨w³ I bvix
AwaKvi

`kg Aa¨vq :
evsjv‡`‡ki
mvgvwRK mgm¨v

cvV¨cy¯Í‡K cÖ`Ë wkLbdj

welqe¯‘
cvV¨m~wP‡Z AšÍf~³© Kiv ev bv Kivi
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
†hŠw³KZv
c`‡ÿc e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
KviY, cÖfve I mgvavb c`‡ÿc
we‡qvRb Kiv n‡jv|
1| cÖexY AwaKv‡ii aviYv I AwaKvimg~n cvV-1: cÖexY AwaKv‡ii aviYv I
c~e©eZ©x I cieZ©x †kÖwY‡Z wkLbdj-1 I 2
e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
cÖexY‡`i AwaKvimg~n
AR©‡bi my‡hvM bv _vKvq AšÍf~³© Kiv n‡jv|
2| cÖexY‡`i mgm¨vmg~n eY©bv Ki‡Z cvie;
cvV-2: cÖexY‡`i mgm¨v
3| evsjv‡`‡k cÖexY‡`i Kj¨vYg~jK Kg©m~wP cvV-3:
evsjv‡`‡ki
cÖexY‡`i wkLbdj-1 I 2 Gi g‡a¨ wkLbdj-3 aviYv
eY©bvKi‡Z cvie;
Kj¨vYg~jK Kvh©µg
jvf Kivq I eZ©gvb cwiw¯’wZi ‡cÖwÿ‡Z
we‡qvRb Kiv n‡jv|
4| evsjv‡`‡k bvix AwaKv‡ii aviYvwU e¨vL¨v cvV-4: bvix AwaKv‡ii aviYv
c~e©eZ©x I cieZ©x †kÖwY‡Z wkLbdj-4 AR©‡bi
Ki‡Z cvie;
my‡hvM bv _vKvq AšÍf~³© Kiv n‡jv|
5| mgv‡R bvixi Ae¯’vb I AwaKvi cwiw¯’wZ cvV-4: evsjv‡`‡ki mgv‡R bvixi wkLbdj-4 Gi g‡a¨ wkLbdj-5 aviYv jvf
we‡kølY Ki‡Z cvie;
Ae¯’vb AwaKvi cwiw¯’wZ
Kivq I eZ©gvb cwiw¯’wZi ‡cÖwÿ‡Z wkLbdj-5
we‡qvRb Kiv n‡jv|
6| evsjv‡`‡k bvix AwaKv‡ii ¸iæZ¡ eY©bv cvV-5: evsjv‡`ki bvix AwaKvimg~n I
Ki‡Z cvie;
bvix AwaKv‡ii ¸iæZ¡
c~e©eZ©x I cieZ©x †kÖwY‡Z wkLbdj-6 I 7
AR©‡bi my‡hvM bv _vKvq AšÍf~³© Kiv n‡jv|
7| evsjv‡`‡k bvixi AwaKvimg~n eY©bv cvV-5: evsjv‡`ki bvix AwaKvimg~n I
Ki‡Z cvie;
bvix AwaKv‡ii ¸iæZ¡
8| evsjv‡`‡k bvix AwaKvi cÖwZôvq mycvwik cvV-6: evsjv‡`‡k bvix AwaKvi wbe©vwPZ wkLbdj¸‡jvi g‡a¨ wkLbdj-8
ev c`‡ÿcmg~n wPwýZ Ki‡Z cvie|
cÖwZôvq mycvwik ev c`‡ÿc mg~n
aviYv jvf Kivq I eZ©gvb cwiw¯’wZi ‡cÖwÿ‡Z
we‡qvRb Kiv n‡jv|
1| †hŠZz‡Ki aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
cvV-1: ‡hŠZz‡Ki aviYv, KviY I
cÖfve|
c~e©eZ©x I cieZ©x †kÖwY‡Z wkLbdj-1 I 2
2| †hŠZz‡Ki KviY I cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvV-1: ‡hŠZz‡Ki aviYv, KviY I AR©‡bi my‡hvM bv _vKvq AšÍf~³© Kiv n‡jv|
cvie;
cÖfve|
3| †hŠZzK wb‡iva AvB‡bi e¨vL¨v Ki‡Z cvV-2: †hŠZzK wb‡iva AvBb
wkLbdj-1 I 2 Gi g‡a¨ wkLbdj-3 aviYv
cvie;
jvf Kivq I eZ©gvb cwiw¯’wZi ‡cÖwÿ‡Z
we‡qvRb Kiv n‡jv|
4| †hŠZzK cÖwZ‡iva I mgvav‡b mvgvwRK cvV-3: †hŠZzK cÖwZ‡iv‡a mvgvwRK wkLbdj-1 I 2 Gi g‡a¨ wkLbdj-4 aviYv
Av‡›`vj‡bi c`‡ÿc eY©bv Ki‡Z cvie;
Av‡›`vjb
jvf Kivq I eZ©gvb cwiw¯’wZi ‡cÖwÿ‡Z
we‡qvRb Kiv n‡jv|
5| evj¨weev‡ni aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
c~e©eZ©x I cieZ©x †kÖwY‡Z wkLbdj-5 I 6
cvV-4: evj¨weev‡ni aviYv I KviY
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cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

01

01

01

Aa¨vq

cvV¨cy¯Í‡K cÖ`Ë wkLbdj
6| evj¨weev‡ni cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvie;

GKv`k Aa¨vq :
Gwkqvi K‡qKwU
†`k

7| evj¨weevn cÖwZ‡iv‡a KiYxq m¤ú‡K©
e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
8| evj¨weevn wb‡iva AvB‡bi e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
1| evsjv‡`‡ki m‡½ fvi‡Zi eÜzZ¡ I
mn‡hvwMZvi m¤úK© eY©bv Ki‡Z cvie;
2| evsjv‡`‡ki m‡½ Px‡bi eÜzZ¡ I
mn‡hvwMZvi m¤úK© eY©bv Ki‡Z cvie;
3| evsjv‡`‡ki m‡½ Rvcv‡bi eÜzZ¡ I
mn‡hvwMZvi m¤úK© eY©bv Ki‡Z cvie;
4| evsjv‡`‡ki m‡½ †Kvwiqvi eÜzZ¡ I
mn‡hvwMZvi m¤úK© eY©bv Ki‡Z cvie;
5| evsjv‡`‡ki m‡½ gvj‡qwkqvi eÜzZ¡ I
mn‡hvwMZvi m¤úK© eY©bv Ki‡Z cvie|

Øv`k Aa¨vq :
evsjv‡`k I
AvšÍR©vwZK
mn‡hvwMZv

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV-5: evj¨weev‡ni cÖfve, cÖwZ‡iva I
AvBb|
cvV-5: evj¨weev‡ni cÖfve, cÖwZ‡iva I
AvBb|
cvV-5: evj¨weev‡ni cÖfve, cÖwZ‡iva I
AvBb|
cvV-1: evsjv‡`‡ki m‡½ fviZ I
Px‡bi eÜzZ¡ I mn‡hvwMZvi m¤úK©
cvV-1: evsjv‡`‡ki m‡½ fviZ I
Px‡bi eÜzZ¡ I mn‡hvwMZvi m¤úK©
cvV-2: evsjv‡`‡ki mv‡_ Rvcvb,
†Kvwiqv I gvj‡qwkqvi eÜzZ¡ I
mn‡hvwMZv m¤úK©
cvV-2: evsjv‡`‡ki mv‡_ Rvcvb,
†Kvwiqv I gvj‡qwkqvi eÜzZ¡ I
mn‡hvwMZv m¤úK©
cvV-2: evsjv‡`‡ki mv‡_ Rvcvb,
†Kvwiqv I gvj‡qwkqvi eÜzZ¡ I
mn‡hvwMZv m¤úK©
cvV-1: AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv: aviYv
I ¸iæZ¡
cvV-2: RvwZmsN I Gi MVb
cvV-3: RvwZmsN MV‡bi D‡Ïk¨ I
†gŠwjK bxwZ
cvV-3: RvwZmsN MV‡bi D‡Ïk¨ I
†gŠwjK bxwZ
cvV-2: RvwZmsN I Gi MVb

cvV¨m~wP‡Z AšÍf~³© Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv
AR©‡bi my‡hvM bv _vKvq AšÍf~³© Kiv n‡jv|
wkLbdj-5 I 6 Gi g‡a¨ wkLbdj-7 I 8
Gi aviYv jvf Kivq I eZ©gvb cwiw¯’wZi
‡cÖwÿ‡Z we‡qvRb Kiv n‡jv|
wkLbdj- 1 I 2 c~e©eZ©x I cieZ©x †kÖwY‡Z
D‡jøwLZ wkLbdj¸‡jv wkÿv_©xiv AR©‡bi
my‡hvM bv _vKvq AšÍf~³© Kiv n‡jv|

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

01

01

fviZ I Px‡bi mv‡_ A_©vr wkLbdj-1 I 2 G
evsjv‡`‡ki mn‡hvwMZvg~jK m¤úK© ¯’vcb Rvbvi
gva¨‡g wkÿv_©xiv mn‡RB eyS‡Z cvi‡e †h
Ab¨vb¨ ‡`‡ki mv‡_ evsjv‡`‡ki Kx ai‡bi
m¤úK© weivRgvb| ZvB wkLbdj-3, 4 I 5
we‡qvRb Kiv n‡jv|

1| AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZvi aviYv I
c~e©eZ©x I cieZ©x †kÖwY‡Z wkLbdj-1 AR©‡bi
¸iæZ¡e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
my‡hvM bv _vKvq AšÍf~³© Kiv n‡jv|
2| RvwZms‡Ni MVb eY©bv Ki‡Z cvie;
3| RvwZmsN MV‡bi D‡Ïk¨ eY©bv Ki‡Z
cvie;
wkLbdj- 2, 3, 4 I 5 c~e©eZ©x †kÖwY‡Z AwR©Z
nIqvq Ges cieZ©x K¬v‡m AwR©Ze¨ nIqvq
4| RvwZms‡Ni †gŠwjK bxwZmg~n eY©bv Ki‡Z
we‡qvRb Kiv n‡jv|
cvie;
5| RvwZms‡Ni wewfbœ kvLvi D‡jøL‡hvM¨
Kvh©µg eY©bv Ki‡Z cvie;
6| wek¦ kvwšÍ cÖwZôvq RvwZms‡Ni f~wgKv cvV-4: RvwZms‡Ni KvR
eY©bv Ki‡Z cvie;
cvV-5: wek^ kvwšÍ cÖwZôvq RvwZms‡Ni c~e©eZ©x I cieZ©x †kÖwY‡Z wkLbdj-6 I 7
f~wgKv
AR©‡bi my‡hvM bv _vKvq AšÍf~³© Kiv n‡jv|
7| wek¦ kvwšÍiÿv evwnbx‡Z evsjv‡`‡ki cvV-6:
wek^kvwšÍiÿv
evwnbx‡Z
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01

Aa¨vq

Î‡qv`k Aa¨vq :
†UKmB Dbœqb
Afxó (GmwWwR)

cvV¨cy¯Í‡K cÖ`Ë wkLbdj

welqe¯‘
cvV¨m~wP‡Z AšÍf~³© Kiv ev bv Kivi
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
†hŠw³KZv
f~wgKv eY©bv Ki‡Z cvie|
evsjv‡`‡ki f~wgKv|
1| RvwZmsN †NvwlZ †UKmB Dbœqb Afxó cvV-1: mn¯ªvã Dbœqb jÿ¨ I †UKmB
(GmwWwR) Ges †UKmB Dbœqb Afxó Dbœqb Afxó ev jÿ¨
c~e©eZ©x †kÖwY‡Z wkLbdj AwR©Z nIqvq Ges
(GmwWwR)- Gi g‡a¨ cv_©K¨ wbiƒcb Ki‡Z
cieZ©x K¬v‡m AwR©Ze¨ nIqvq m¤ú~Y© Aa¨vq
cvie;
we‡qvRb Kiv n‡jv|
2| RvwZmsN †NvwlZ †UKmB Dbœqb Afxó cvV-2: †UKmB Dbœqb Afxó
(GmwWwR)- Gi †ÿÎmg~n wPwýZ Ki‡Z cvie;
(GmwWwR)-Gi †ÿ‡Îmg~n
3| mn¯ªvã Dbœqb jÿ¨ I †UKmB Dbœqb
Afxó-Gi †ÿÎmg~‡ni ga¨Kvi cv_©K¨ I cvV-2: †UKmB Dbœqb Afxó
mv`„k¨mg~n Pv‡U©i gva¨‡g Dc¯’vcb Ki‡Z cvie; (GmwWwR)-Gi †ÿ‡Îmg~n
4| †UKmB Dbœqb Afx‡l|U KiYxq w`Kmg~n cvV-2: †UKmB Dbœqb Afxó
wP‡Îi gva¨‡g cÖKvk Ki‡Z cvie|
(GmwWwR)-Gi †ÿ‡Îmg~n
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cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP cÖ¯Ívebv
†kÖwY: mßg

welq: Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
e¨w³Rxe‡b Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i e¨envi e¨vL¨v cvV-1 I 2: e¨w³ Rxe‡b Z_¨
Ki‡Z cvie;
I †hvMv‡hvM cÖhyw³
Kg©‡ÿ‡Î Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ e¨env‡ii †ÿÎ cvV-3, 4 I 5: Kg©‡ÿ‡Î Z_¨
cÖ_g Aa¨vq: cÖvZ¨wnK
wPwýZ Ki‡Z cvie;
I †hvMv‡hvM cÖhyw³
Rxe‡b Z_¨ I
Kg©‡ÿ‡Î Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ e¨env‡ii ¸iæZ¡ cvV-3, 4 I 5: Kg©‡ÿ‡Î Z_¨
†hvMv‡hvM cÖhyw³
we‡kølY Ki‡Z cvie;
I †hvMv‡hvM cÖhyw³
mgvR-Rxe‡b Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i cÖfve g~j¨vqb cvV-6 I 7: mgvR Rxe‡b Z_¨
Ki‡Z cvie|
I †hvMv‡hvM cÖhyw³
Kw¤úDUv‡ii wewfbœ hš¿vs‡ki Kvh©vewj eY©bv Ki‡Z
wØZxq Aa¨vq:
cvie;
Kw¤úDUvi-mswkøó
cvV-8 I 9: BbcyU wWfvBm
hš¿cvwZ
Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

Kw¤úDUv‡ii wewfbœ hš¿vs‡ki cvi¯úwiK m¤úK© e¨vL¨v cvV-10 I 11: †g‡gvwi I
Ki‡Z cvie;
†÷v‡iR wWfvBm
Kw¤úDUv‡ii wPÎ Gu‡K Gi wewfbœ hš¿cvwZ wPwýZ
cvV-12 I 13: gv`vi‡evW©
Ki‡Z cvie|
cvV-14: cÖ‡mmi
Kw¤úDUv‡ii wewfbœ hš¿vs‡ki cvi¯úwiK m¤úK© e¨vL¨v
cvV-15: BbcyU I AvDUcyU
Ki‡Z cvie;
wWfvBm
Kw¤úDUv‡ii wewfbœ hš¿vs‡ki cvi¯úwiK m¤úK© e¨vL¨v cvV-16 I 17: BbcyU I
Ki‡Z cvie;
AvDUcyU wWfvBm
cvV-18: AvDUcyU wWfvBm
Z…Zxq Aa¨vq: wbivc` gvÎvwZwi³ e¨env‡ii ÿwZKi w`K¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie;
cvV-19: m‡PZb e¨envi
I ˆbwZK e¨envi
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cvV¨m~Px‡Z AšÍf©y³ Kiv ev
bv Kivii †hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v
-

Rvbyqvwi †deªæqvwi gv‡m GB
Aa¨vqwU mKj wkÿv
cÖwZôv‡b cvV`vb m¤úbœ
n‡q‡Q ZvB cÖwZwU cvVB
ivLvi mycvwik Kiv n‡jv|

-

c~e©eZ©x †kÖwY‡Z AšÍf©z³ wQj
weavq eZ©gvb cwiw¯’wZ‡Z
cvVmg~n ev` †`Iqvi
mycvwik Kiv n‡jv|
cvVmg~n wkÿv_x©‡`i Kv‡Q
bZzb Ges c~e©eZ©x †kÖwY‡Z
AšÍf©z³ wQjbv weavq
cvVmg~n ivLvi mycvwik Kiv
n‡jv|

0

2
1
1
1

cieZ©x †kÖwY‡Z cvVmg~n
AšÍf©y³ Av‡Q weavq eZ©gvb
cwiw¯’wZ‡Z cvVmg~n ev`
†`Iqvi mycvwik Kiv n‡jv|
cvVmg~n wkÿv_x©‡`i Kv‡Q
bZzb Ges Ab¨ †Kvb †kÖwY‡Z
AšÍf©z³ †bB weavq cvVmg~n

0
0
1

Aa¨vq I wk‡ivbvg

PZz_© Aa¨vq: IqvW©
cÖ‡mwms

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
mvgvwRK‡ÿ‡Î Gi cÖfve eY©bv Ki‡Z cvie;
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i e¨envi m¤úwK©Z AvBb
e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
wbivc` I ˆbwZK e¨env‡ii cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie;
gvÎvwZwi³ e¨env‡ii cwiYwZ m¤ú‡K© KvUz©b AvuK‡Z
cvie|
mwVK cwifvlv e¨envi K‡i IqvW© cÖ‡mmi e¨env‡ii
†KŠkj e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
evsjv Kx-†evW© e¨envi †KŠkj e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
WKz‡g›U e¨e¯’vcbv e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
Iqv‡W© evsjv WKz‡g&U ˆZwi Ki‡Z cvie|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

wkÿv‡ÿ‡Î B›Uvi‡b‡Ui ¸iæZ¡ we‡kølY Ki‡Z cvie;
wkÿv‡ÿ‡Î B›Uvi‡bU e¨envi Ki‡Z cvie;

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

cvV-20-22: Avmw³

2

cvV-23: KwcivBU

1

cvV-24-26: ˆbwZKZv I
†cøRvwiRg

cvV-27-54: IqvW© cÖ‡mwms I
evsjv Kx-‡ev‡W©i e¨envi

myôzfv‡e WKz‡g›U e¨e¯’vcbv Ki‡Z cvie|

cÂg Aa¨vq: wkÿvq
B›Uvi‡b‡Ui e¨envi

cvV¨m~Px‡Z AšÍf©y³ Kiv ev
bv Kivii †hŠw³KZv
ivLvi mycvwik Kiv n‡jv|

cvV-55: wkÿvq B›Uvi‡bU
cvV-56: wkÿvq B›Uvi‡bU

cvV-57-70: I‡qe eªvDRvi
I‡qe eªvDRvi e¨envi K‡i wkÿv mswkøó (cvV¨
e¨envi K‡i wkÿv mswkøó Z_¨
wel‡qi) Z_¨ AbymÜvb Ki‡Z cvie|
AbymÜvb
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cieZ©x †kÖwY‡Z cvVwU
AšÍf©y³ Av‡Q weavq eZ©gvb
cwiw¯’wZ‡Z cvVwU ev`
†`Iqvi mycvwik Kiv n‡jv|
GB Aa¨v‡qi cvVmg~n beg
†kÖwYi 4_© Aa¨v‡q AšÍf©y³
Av‡Q| mg‡qi mxgve×Zvi
we‡ePbvq G wk¶ve‡l©i
cvV¨m~Px n‡Z ev` †`qv
‡h‡Z cv‡i| 8g †kÖwYi †kÖwY
Kvh©µg ïiæ Kivi c~‡e© 7g
†kÖwYi cvVmg~n m¤ú‡K©
mvaviY Av‡jvPbv K‡i 8g
†kÖwYi Kvh©µg ïiæ Kivi
mycvwik Kiv n‡jv|
GB Aa¨v‡qi wkLbdj Aóg
†kÖwYi cÂg Aa¨v‡q I 9g
†kÖwYi Z…Zxq Aa¨v‡q AšÍf©y³
Av‡Q| mg‡qi mxgve×Zvi
we‡ePbvq G wk¶ve‡l©i
cvV¨m~Px n‡Z ev` ‡`qvi
mycvwik Kiv n‡jv| 8g †kÖwYi
†kÖwY Kvh©µg ïiæ Kivi c~‡e©
7g †kÖwYi cvVmg~n m¤ú‡K©
mvaviY Av‡jvPbv K‡i 8g
†kÖwYi Kvh©µg ïiæ Kivi
mycvwik Kiv n‡jv|

0

0

0

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP cÖ¯Ívebv
†kÖwY: mßg
Aa¨vq I
wk‡ivbvg
cÖ_g Aa¨vq :
AvKvB`

welq : Bmjvg I ˆbwZK wkÿv
cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
1| ZvInx‡`i ¯^iƒc, ¸iæZ¡ I Zvrch© e¨vL¨v cvV-1 (ZvIwn`)
Ki‡Z cvie|
cvV-2 (ZvIwn` I ˆbwZKZv )
cvV-3 (Kzdi)
2| Kzd‡ii cwiPq, Kzdj I cwiYwZ eY©bv Ki‡Z
cvie|
3| wki‡Ki cwiPq, Kzdj I cwiYwZ eY©bv cvV-4 (wkiK)
Ki‡Z cvie|
4| ev¯Íe Rxe‡b Kzdi I wkiK cwinvi Kivi
Dcvqmg~n ej‡Z cvie|

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©~³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv
K‡ivbv gnvgvwi ïiæi c~‡e©B (Rvbyqvix-2020- ga¨
gvP© 2020) cvV-1 †_‡K cvV-3 ch©šÍ †kÖwYK‡ÿ
cvV`vb Kiv n‡q‡Q|

Kzdi m¤ú‡K© gnvgvwi ïiæi Av‡MB cov‡bv n‡q‡Q 1wU K¬vm(cvV-4)
weavq AšÍ©fz³ Kiv n‡jv bv|
wki‡Ki Kzdj I cwiYwZ m¤ú‡K© AeMZ n‡e
weavq AšÍ©fz³ Kiv n‡jv|

5| Bgvb gydvm&mvj (Bgv‡bi we¯ÍvwiZ cwiPq) cvV-5(Bgvb gydvm&mvj)
A_©mn ï×fv‡e co‡Z, ej‡Z Ges Gi ZvrÕch©
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

c~‡e© 6ô †kÖwY‡ZB G wel‡q wkÿv_x©i aviYv AR©b
n‡q‡Q Ges cieZx© 8g †kÖwY‡ZI aviYv AR©‡bi
my‡hvM i‡q‡Q weavq AšÍ©fz³ Kiv n‡jv bv|

6| Avjøvni K‡qKwU ¸YevPK bvg I Gm‡ei A_© cvV-6(Avj-AvmgvDj ûmbv)
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

wkÿv_©x‡`i Rb¨ G wkLbdj ¸iæZ¡c~Y© weavq
AšÍ©fz³ Kiv n‡jv|

7| Avjøvni ¸YevPK bvg m¤úwK©Z ¸Ymg~n wbR
AvPi‡Y cÖwZdj‡bi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie|

wkÿv_©x‡`i Rb¨ G wkLbdj ¸iæZ¡c~Y© weavq
AšÍ©fz³ Kiv n‡jv|

8| wimvjv‡Zi ¸iæZ¡ I Zvrch© we‡kølY Ki‡Z cvV-7 (wimvjvZ)
cvie|

cieZx© 8g †kÖwY‡ZI G wkLbdj m¤ú©‡K aviYv
AR©‡bi my‡hvM i‡q‡Q weavq AšÍ©fz³ Kiv n‡jv bv|

9| Iwni cwiPq I Gi Dci wek^vm ¯’vc‡bi ¸iæZ¡ cvV-8(Iwn)
I cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

Iwn I Zvi ¸iæZ¡ m¤ú‡K©
ÁvbvR©b Ki‡Z mÿg n‡e weavq AšÍ©fz³ Kiv
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cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

1wU K¬vm(cvV6,8)

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©~³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

n‡jv|
c~‡e© 6ô †kÖwY‡ZB wkÿv_x©i G wkLbdj m¤ú©‡K
aviYv AR©b n‡q‡Q Ges cieZx© 8g †kÖwY‡ZI G
wkLbdj m¤ú©‡K aviYv AR©‡bi my‡hvM i‡q‡Q
weavq AšÍ©fz³ Kiv n‡jv bv|
c~‡e© 6ô †kÖwY‡ZB wkÿv_x©i G wkLbdj m¤ú©‡K
aviYv AR©b n‡q‡Q Ges cieZx© 8g †kÖwY‡ZI
aviYv AR©‡bi my‡hvM i‡q‡Q weavq AšÍ©fz³ Kiv
n‡jv bv|
c~‡e© 6ô †kÖwY‡ZB wkÿv_x©i G wkLbdj m¤ú©‡K
aviYv AR©b n‡q‡Q Ges cieZx© 8g †kÖwY‡ZI
aviYv AR©‡bi my‡hvM i‡q‡Q weavq AšÍ©fz³ Kiv
n‡jv bv|
GB cvV¸‡jv (1,2,4,8,9,11) Bmjv‡gi †gŠwjK
welq hv Rvbv LyeB Riyix weavq AšÍ©fz³ Kiv n‡jv|

10| AvwLiv‡Z wek^v‡mi ¸iæZ¡ Ges wmivZ I cvV-9(AvwLivZ)
wghv‡bi cwiPq eY©bv Ki‡Z cvie|

11| AvwLiv‡Z wek^vm ¯’vc‡bi gva¨‡g ˆbwZK
Rxebhvc‡bi Dcvq ej‡Z cvie|

12| ˆbwZK Rxebhvc‡b ZvIwn‡`i ¸iæZ¡ we‡kølY
Ki‡Z cvie|

wØZxq Aa¨vq : 1| RvgvAv‡Z mvjvZ Av`v‡qi ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvV-1(mvjvZ)
cvie|
Bev`Z
2| Bgvg I gy³vw`i `vwqZ¡ I KZ©e¨ eY©bv Ki‡Z cvV-2(wewfbœ cÖKv‡ii mvjvZ)
cvie|

Bmjv‡gi G welq Rvbv LyeB cÖ‡qvRb weavq 1wU K¬vm( cvV 1,
2)
AšÍ©fz³ Kiv n‡jv|

3| wewfbœ cÖKvi mvjv‡Zi cwiPq-gv¯^y‡Ki mvjvZ,
gymvwd‡ii mvjvZ, iæM&Y e¨w³i mvjvZ, RygyAvi
mvjvZ, C‡`i mvjvZ, Rvbvhvi mvjvZ, Zvivwe‡ni
mvjvZ, Zvnv¾y‡`i mvjvZ AvIqvwe‡bi mvjvZ I
Bkiv‡Ki mvjvZ m¤ú‡K© ej‡Z cvie|
4| mvjv‡Zi Ava¨vwZ¥K, ˆbwZK, mvgvwRK ¸iæZ¡
I Zvrch© e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

Bmjv‡gi †gŠwjK welq wn‡m‡e GB aviYv¸‡jv
wkÿv_©x‡`i Rvbv cÖ‡qvRb
weavq AšÍ©fz³ Kiv n‡jv|

cvV-3(C‡`i mvjvZ)
cvV-4( mvjvZzj Rvbvhv)
cvV-5( mvjvZzZ Zvivwen)
cvV-6( mvjvZzZ Zvnv¾y`)
cvV-7( mvjvZzj BkivK)

mgq míZv Ges cieZx© 8g †kÖwYi cv‡V DwjøwLZ
wkLbdj AR©‡bi my‡hvM i‡q‡Q , †mRb¨ AšÍ©fz³
Kiv n‡jv bv|
Bmjv‡gi †gŠwjK welq wn‡m‡e GB aviYv¸‡jv
wkÿv_©x‡`i Rvbv cÖ‡qvRb
weavq AšÍ©fz³ Kiv n‡jv|

5| mvI‡gi aviYv, cÖKvi‡f` Ges mvIg f‡½i cvV-8(mvIg)
KviY, mvIg gvKiæn nIqvi KviY, mvI‡gi Kvhv I
Kvd&dviv m¤ú‡K© ej‡Z cvie|
6| mvnvwi I BdZv‡ii cwiPq, mgqm~wP I cvV-9(mvnvwi)
¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie|
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1wU K¬vm( cvV
4)

1wU K¬vm(cvV8, 9)

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

Z…Zxq Aa¨vq
KziAvb I
nvw`m wkÿv

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
7| BwZKvd Ges mv`vKvZzj wdZ‡ii aviYv, cvV-10(BwZKvd)
Zvrch© I Av`v‡qi wbqg e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
8| mvI‡gi ˆbwZK DcKvi m¤ú‡K© ej‡Z cvV-11(mvI‡gi ˆbwZK wkÿv)
cvi‡e| ev¯Íe Rxe‡b mshg, mngwg©Zv I mwnòzZv
Abykxj‡b mvI‡gi (†ivhvi) ¸iæZ¡ I Zvrch©
we‡kølY Ki‡Z cvie|
1| Avj-KziAv‡bi cwiPq I ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvV-1(KziAvb gwR`)
cvie|
2| Avj-KziAv‡bi AeZiY, msiÿY I msKjb
c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie|
3| gvÏ I IqvK&dmn ZvRwe` Abyhvqx weï×fv‡e cvV-2(ZvRwe`)
KziAvb cvV Ki‡Z cvie|
cvV-3(gvÏ)
cvV-4(IqvK&d)
cvV-5(bvwhiv wZjvIqvZ)
4| Avj-KziAv‡bi wbe©vwPZ cuvPwU m~iv A_©mn cvV-6(myiv Avj Avw`qvZ)
gyL¯’ ej‡Z I g~j e³e¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
cvV-7(myiv Avj- KvwiAvn)
cvV-8(myiv AvZ-ZvKvmyi )
cvV-9(m~iv Avj- jvnve)

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©~³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv
mgq míZv Ges cieZx© 8g†kÖwYi cv‡V DwjøwLZ
wkLbdj AR©‡bi AvswkK my‡hvM i‡q‡Q , †mRb¨
AšÍ©fz³ Kiv n‡jv bv|
mvI‡gi ˆbwZK DcKvi m¤ú‡K© Rvb‡e , ZvB
AšÍ©fz³ Kiv n‡jv|

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

1wUK¬vm(cvV11)

c~‡e© 6ô †kÖwY‡ZB wkÿv_x©i G wkLbdj m¤ú©‡K
aviYv AR©b n‡q‡Q Ges cieZx© 8g †kÖwY‡ZI
aviYv AR©‡bi my‡hvM i‡q‡Q weavq AšÍ©fz³ Kiv
n‡jv bv|
ï×fv‡e KziAvb wZjvIqvZ wkÿvi Rb¨ G 1wU K¬vm(cvVwkLbdj m¤ú©‡K aviYv AR©b ¸iæZ¡c~Y©, ZvB
2,3)
AšÍ©fz³ Kiv n‡jv|
1wU K¬vm(cvV- 4)
GB m~iv `ywU(cvV 8, 10) AZ¨šÍ Zvrch©c~Y©| ¸iæZ¡
we‡ePbv K‡i myiv `ywU AšÍ©fz³ Kiv n‡jv|
evKx wZbwU myiv mgq míZvq AšÍ©fz³ Kiv n‡jv
bv|

1wU K¬vm( cvV
8)
1wU K¬vm( cvV
10)

cvV-10(myiv Avj-BLjvm)
5| wbe©vwPZ m~iv¸‡jvi cUf~wg (kv‡b byhyj) I
wkÿv eY©bv Ki‡Z cvie|

G wkLbdj m¤ú©‡K aviYv AR©b ¸iæZ¡c~Y©, ZvB
AšÍ©fz³ Kiv n‡jv|

6| gybvRvZg~jK (cÖv_©bvg~jK) wZbwU AvqvZ cvV-11(gybvRvZg~jK AvqvZ)
A_©mn ej‡Z cvie|

c~‡e© 6ô †kÖwY‡ZB wkÿv_x©i G wkLbdj m¤ú©‡K
aviYv AR©b n‡q‡Q Ges cieZx© 8g †kÖwY‡ZI
aviYv AR©‡bi my‡hvM i‡q‡Q weavq AšÍ©fz³ Kiv
n‡jv bv|
gvbeRxe‡b nv`x‡mi ¸iæZ¡ I Zvrch© m¤ú‡K©
AeMZ n‡e weavq AšÍ©fz³ Kiv n‡jv|

7| nvw`‡mi ¸iæZ¡ I wmnvn wmËvi cwiPq eY©bv cvV-12(Avj-nvw`m)
Ki‡Z cvie|
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1wU K¬vm(cvV12)

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
8| KziAvb I nvw`‡mi wkÿv Abyhvqx ˆbwZK cvV-13(gybvRvZg~jK wZbwU
Rxebhvc‡bi Dcvq wPwýZ Ki‡Z cvie|
nvw`m)

9| gybvRvZvg~jK wZbÕwU nvw`m A_©mn ej‡Z
cvie|

10| ˆbwZK ¸YvewjwelqK wZbwU nvw`m A_©mn cvV-14(ˆbwZK ¸YvewjwelqK
ej‡Z cvie|
wZbwU nvw`m)

11| nvw`‡mi
Av‡jv‡K
gvbe‡cÖg
cigZmwnòZvi ¸iæZ¡ we‡kølY Ki‡Z cvie|

I

12| nvw`‡mi Av‡jv‡K gvbe‡cÖg I cigZ
mwnòzZvg~jK AvPiY¸‡jv wPwýZ Ki‡Z cvie||

PZz_© Aa¨vq :
AvLjvK

1| m`vPi‡Yi

cwiPq I KwZcq mv`vPi‡Yi cvV-1(AvLjv‡K nvwg`vn&)

¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

cvV-2(c‡ivcKvi)

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©~³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

c~‡e© 6ô †kÖwY‡ZB wkÿv_x©i G wkLbdj m¤ú©‡K
aviYv AR©b n‡q‡Q Ges cieZx© 8g †kÖwY‡ZI
aviYv AR©‡bi my‡hvM i‡q‡Q weavq AšÍ©fz³ Kiv
n‡jv bv|
c~‡e© 6ô †kÖwY‡ZB wkÿv_x©i G wkLbdj m¤ú©‡K
aviYv AR©b n‡q‡Q Ges cieZx© 8g †kÖwY‡ZI
aviYv AR©‡bi my‡hvM i‡q‡Q weavq AšÍ©fz³ Kiv
n‡jv bv|
c~‡e© 6ô †kÖwY‡ZB wkÿv_x©i G wkLbdj m¤ú©‡K
aviYv AR©b n‡q‡Q Ges cieZx© 8g †kÖwY‡ZI
aviYv AR©‡bi my‡hvM i‡q‡Q weavq AšÍ©fz³ Kiv
n‡jv bv|
cieZx© 8g†kÖwYi cv‡V DwjøwLZ wkLbdj AR©‡bi
AvswkK my‡hvM i‡q‡Q , †mRb¨ AšÍ©fz³ Kiv n‡jv
bv|
c~‡e© 6ô †kÖwY‡ZB wkÿv_x©i G wkLbdj m¤ú©‡K
aviYv AR©b n‡q‡Q Ges cieZx© 8g †kÖwY‡ZI
aviYv AR©‡bi my‡hvM i‡q‡Q weavq AšÍ©fz³ Kiv
n‡jv bv|
cvV-1 †_‡K cvV 2 ch©šÍ welqe¯‘ c~‡e©i 6ô

1wU K¬vm(cvV-3,

†kÖwY‡Z wkÿv_©xiv aviYv AR©b K‡i‡Q weavq

4)

AšÍ©fz³ Kiv n‡jv bv|
cvV-3(kvjxbZv‡eva)

my›`i PwiÎ MV‡bi Rb¨

GB wkLbdj AZ¨šÍ

cvV-4(m„wói †mev)

Riæix weavq AšÍ©fz³ Kiv n‡jv|
1wU K¬vm(cvV-

cvV-5(AvgvbZ)
cvV-6(kÖ‡gi gh©v`v)
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5,10)

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
2| Am`vPi‡Yi cwiPq I Gi Kzdj eY©bv Ki‡Z cvV-7(ÿgv),
cvVcvie|

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©~³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

8(Am`vPiY)

cieZx© 8g †kÖwY‡ZI aviYv AR©‡bi my‡hvM i‡q‡Q

cvV-9(wnsmv), cvV-10(‡µva)

weavq AšÍ©fz³ Kiv n‡jv bv|

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

cvV-11(‡jvf),cvV12(cÖZviYv)
cvV-13(wcZvgvZvi

Aeva¨

nIqv)
3| Bmjv‡gi `„wó‡Z BfwUwRs (†hŠb nqivwb) I cvV-14(BfwUwRs

(†hŠb

cieZx© 8g †kÖwY‡ZI aviYv AR©‡bi my‡hvM i‡q‡Q

wQbZvB‡qi (ivnvRvwb) †bwZevPK cÖfve Ges nqivwb))
cÖwZKv‡ii Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie|

cÂg Aa¨vq :
Av`k©
RxebPwiZ

weavq AšÍ©fz³ Kiv n‡jv bv|

cvV-15(wQbZvB)

1| Av`k© RxebPwiZ Aa¨vq‡bi D‡Ïk¨ e¨vL¨v

Av`k© Rxeb MV‡bi Rb¨ G wkLbdj ¸iæZ¡c~Y©

Ki‡Z cvie|

weavq AšÍ©fz³ Kiv n‡jv|

2| nhiZ BmgvCj (Av.) nhiZ BDmyd (Av.), cvV-1(nhiZ BmgvCj (Av.))

Av`k© Rxeb MV‡bi Rb¨ G wkLbdj ¸iæZ¡c~Y

nhiZ gynv¤§` (m.), nhiZ Dmgvb (iv.), nhiZ

cvV-2(nhiZ BDmyd (Av.))

weavq AšÍ©fz³ Kiv n‡jv |

Avwj (iv.), I nhiZ dvwZgv (iv.)-Gi RxebPwiZ

cvV-3( nhiZ gynv¤§` (m.))

¸iæZ¡ we‡ePbv K‡i wZbwU RxebPwiZ AšÍ©fz³ Kiv

eY©bv Ki‡Z cvie|

cvV-4(nhiZ Dmgvb (iv.))

n‡jv|

cvV-5(nhiZ Avwj (iv.))

evKx wZbwU RxebPwiZ mgq míZvq AšÍ©fz³ Kiv

cvV-6( nhiZ dvwZgv (iv.))

n‡jv bv|
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1wU K¬vm (cvV1,2)
1wU K¬vm(cvV-3)

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©~³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

3| gbxlxM‡Yi ¸Yvewj †hgb-mgvR‡mev, mvg¨,

Av`k© Rxeb MV‡bi Rb¨ G wkLbdj ¸iæZ¡c~Y

MYZvwš¿K

weavq AšÍ©fz³ Kiv n‡jv |

g~j¨‡eva,

åvZ¡Z¡‡eva,

mngwg©Zv,

cigZmwnòzZv, †mŠnv`©, gvbweKZv, Ava¨vwZ¥KZv,
Z¨vM, ÿgv, Amv¤úª`vwqK `„wófw½ b¨vqwePvi,
`vbkxjZv, c‡ivcKvwiZv, †`k‡cÖg, mykvmb cÖwZôv
BZ¨vw`‡Z Zuv‡`i Ae`vb I wkÿv e¨vL¨v I g~j¨vqb
Ki‡Z cvie|
4| ev¯Íe Rxe‡b gbxlxM‡Yi ¸Yvewj AbymiY K‡i

GB Aa¨v‡qi Rb¨ Dc‡i wbev©wPZ wkLbdj¸‡jv

Av`k© Rxeb MV‡bi Dcvq ej‡Z cvie|

AwR©Z n‡j GB wkLbdjI AvswkK AwR©Z n‡e
e‡j a‡i †bqv hvq weavq AšÍ©fz³ Kiv n‡jv bv|

5| `jMZ Kv‡R MYZwš¿K g~j¨‡eva iÿvi Dcvq

GB Aa¨v‡qi Rb¨ Dc‡i wbev©wPZ wkLbdj¸‡jv

Ges mvgwMÖKfv‡e †bZ…Z¡ cÖ`v‡bi ¸Yvewj wPwýZ

AwR©Z n‡j GB wkLbdjI AvswkK AwR©Z n‡e

Ki‡Z cvie|

e‡j a‡i †bqv hvq weavq AšÍ©fz³ Kiv n‡jv bv|
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cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

c~b©web¨vmK…Z cvV¨m~wP cÖ¯Ívebv
†kÖwY: mßg
Aa¨vq I wk‡ivbvg
cÖ_g Aa¨vq:
Ck¦‡ii ¯^i~c

wØZxq Aa¨vq:
ag©MÖš’

Z…Zxq Aa¨vq: cÖ_g
cwi‡”Q`:
wn›`ya‡g©i ¯^i~c

Z…Zxq Aa¨vq: cÖ_g
cwi‡”Q`:
wn›`ya‡g©i wek¦vm

welq: wn›`yag© I ˆbwZK wkÿv
welqe¯‘ (cvV I
cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
1. ¯ªóv Ges Ck¦i kã `ywUi A_© e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
2. Ck¦‡ii wbivKvi I mvKvi m¤úwK©Z aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
3. Ck¦‡ii mvKvi i~‡ci eY©bv Ki‡Z cvi‡e
4. Ck¦‡ii GKZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
5. Ck¦‡ii ¯^i~c m¤ú‡K© kªxg`&fMe`&MxZvi GKwU mnR ms¯‹…Z †køvK mijv_©mn
ej‡Z cvie Ges e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
6. Ck¦‡ii wewfbœ mvKvi i~‡ci g‡a¨ Ck¦‡ii GKZ¡ Dcjwä K‡i Zuvi Dcvmbvq
DØy× n‡e|
1. cyiv‡Yi A_© I aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
2. cyiv‡Yi mswÿß cwiwPZ I welqe¯‘ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
3. gvK©‡Ðq cyiv‡Yi Ask wn‡m‡e kªxkªxPÐxi cwiPq eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
4. kªxkÖxPÐxi GKwU Kvwnbx eY©bv Ki‡Z I Zvi wkÿv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
5. agv©Pi‡Y I ˆbwZKZv‡ev‡a cyiv‡Yi cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvi‡e
6. cyiv‡Y wea„Z wkÿvi gva¨‡g mr Rxeb hvc‡b DØy× n‡e|
1. wn›`ya‡g©i ¯^i~c-‰ewkó¨ wPwýZ Ki‡Z cvi‡e
2. wn›`ya‡g©i ˆewkó¨ wn‡m‡e Ck¦iZË¡, Ck¦‡ii cÖwZ fw³ I wek¦v‡mi aviYv
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
3. wn›`ya‡g©i KwZcq †gŠwjK wek¦v‡mi
aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e (†hgb -Kg©ev` I Rb¥šÍiev` RM‡Zi Kj¨vY Ges
†gvÿ)
4. ag©K…Z¨ wn‡m‡e Dcvmbv c×wZ, c~Rv, ag©vPvi I ms¯‹vi e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

Rvbyqvix-gvP©/2020
‡KvwfW-19 c~e©eZx© mg‡q cov‡bv n‡q‡Q|

5. ag©wek¦vm wn‡m‡e Kg©ev` I Rb¥šÍiev` aviYv `ywU e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
6. Kg©dj I Rb¥šÍi m¤ú‡K© GKwU agx©q DcvL¨vb I Zvi wkÿv eY©bv Ki‡Z
cvi‡e

cvV-1,2,3: Kg©ev` I
Rb¥všÍiev`

7. agx©q wkÿvi Av‡jv‡K bvixi mhv©`vi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
8. bvixi gh©v`v cÖ`v‡b KiYxq m¤ú‡K© e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
9. Kg©ev` I Rb¥šÍiev‡` wek¦vm †i‡L Z¨vMx n‡q ïfK‡g© wjß _vK‡e
10. bvixi cÖwZ gh©v`v I kÖ×v †cvlY Ki‡e|

cvV- 4 I 5: bvixi
gh©v`v
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cvV¨mywP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv

GB wkLbdj¸‡jvi ga¨ w`‡q Aa¨v‡qi
welqe¯‘ m¤ú‡K© e„nËi avibv ˆZix n‡e,
weavq mswÿß wm‡jev‡m AšÍf~©³ Kiv
n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G m¤ú‡K© avibv
ˆZwii my‡hvM _vKvq we‡qvRb Kiv n‡jv|

02wU

Aa¨vq I wk‡ivbvg
PZz_© Aa¨vq:
wbZ¨Kg© I †hvMvmb

welqe¯‘ (cvV I
cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
1. wbZ¨Kg©¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV-1,2,3 I 4
wbZ¨Kg©mg~n

2. kjfvm‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e Ges Abykxjb c×wZ eY©bv Ki‡Z
cvi‡e
3. kjfvm‡bi cÖfve eY©bv Ki‡Z cvi‡e
4. cwð‡gvËvbvm‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e Ges Abykxjb c×wZ eY©bv Ki‡Z
cvi‡e
5. cwðgvËvbvm‡bi cÖfve eY©bv Ki‡Z cvi‡e
6. kjfvmb I cwð‡gvËvbvm‡bi ¸iæZ¡ Dcjwä GwU wbqwgZ Abykxj‡b DØy× n‡e
cÂg Aa¨vq:
†`e-‡`ex I c~Rvcve©Y

lô Aa¨vq:
agx©q DcvL¨v‡b
ˆbwZK wkÿv

7. kjfvmb I cwð‡gvËvbvmb Abykxjb Ki‡Z cvi‡e|
1. c~Rvwewai aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
2. jÿèx‡`exi cwiPq eY©bv Ki‡Z cvi‡e
3. jÿèx‡`exi c~Rvc×wZ eY©bv Ki‡Z cvi‡e
4. jÿèxc~Rvi cy®úvÄwj I cÖYvggš¿ ms¯‹…Z fvlvq ej‡Z cvie Ges evsjv e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡e
5. RxebvPi‡b jÿèxc~Rvi wkÿv I cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvi‡e
6. wek¦Kg©v †`‡ei cwiPq eY©bv Ki‡Z cvi‡e
7. wek¦Kg©v †`‡ei c~Rvc×wZ eY©bv Ki‡Z cvi‡e
8. wek¦Kgv© c~Rvi cy®úvÄwj I cÖYvggš¿ ms¯‹…Z fvlvq ej‡Z cvi‡e Ges evsjv A_©
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
9. cvwievwiK I mgvR Rxe‡b wek¦Kg©v c~Rvi wkÿv I cÖfve we‡kølY Ki‡Z
cvi‡e
10. jÿèx I wek¦Kg©v c~RvP©bvq DØy× n‡e|
1. wn›`ya‡g©i Av‡jv‡K mZZv, KZ©e¨wbôv I Z¨vM-wZwZÿvi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e
2. mZZv, KZ©e¨wbôv I Z¨vM-wZwZÿvi `„óvšÍg~jK DcvL¨vb eY©bv Ki‡Z cvi‡e
3. DcvL¨v‡b ewY©Z NUbvi wkÿv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
4. mr Rxeb cwiPvjbvi ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvi‡e
5. mr Rxeb cÖYvjxi Af¨vm MV‡b cwiev‡ii f‚wgKv g~j¨vqb Ki‡Z cvi‡e

cvV¨mywP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv
Aa¨v‡qi welqe¯‘ m¤ú‡K© cÖv_wgK aviYv
AR©‡bi Rb¨ GB wkLbdj¸‡jv mswÿß
wm‡jev‡m AšÍf~©³ Kiv n‡jv|

02wU

cvV-5 I 6 kjfvmb

cvV-7 I 8:
cwð‡gvËvbvmb

c~e©eZ©x/cieZ©x ‡kÖwY‡Z G ai‡Yi Ab¨vb¨
cvV _vKvq we‡qvRb Kiv n‡jv|

Av‡eMxq wkLbdj weavq G ¸wj avivevwnK
g~j¨vq‡b AšÍfy©³ n‡e|
cvV-1, 2 I 3: c~Rvwewa
cvV-4, 5, 6, I 7 :
kÖxkÖx j²x‡`exi
cwiwPwZ, cyRv
cvV-8: . wek¦Kg©v †`‡ei
cwiPq
cvV 9-10: wek¦Kg©v
†`‡ei c~Rvi gš¿ I
wkÿv I cÖfve

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv n‡jv KviY
cyRvwewa I j²xc~Rv m¤ú‡K© Rvbv
wkÿv_©x‡`i Rb¨ AZ¨vek¨K| G m¤úª`v‡qi
mKj evwo‡Z G c~Rv n‡q _v‡K|

03wU

c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G ai‡Yi Ab¨vb¨
cvV _vKvq we‡qvRb Kiv n‡jv|

Av‡eMxq wkLbdj weavq G ¸wj avivevwnK
g~j¨vq‡b AšÍfy©³ n‡e|
cvV-1: mZZv
cvV-2: DcvL¨vbmZZvi cyi¯‹vi
cvV-3: KZ©e¨wbôv
cvV-4: AviæwYi
KZ©e¨wbôv

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv n‡jv KviY PwiÎ
MV‡bi Rb¨ mZZv I KZ©e¨wbôv AwZ
¸iæZ¡c~Y© welq
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G ai‡Yi Ab¨vb¨
cvV _vKvq we‡qvRb Kiv n‡jv|
Av‡eMxq wkLbdj weavq G ¸wj avivevwnK

44
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K¬v‡mi msL¨v

02wU

Aa¨vq I wk‡ivbvg

welqe¯‘ (cvV I
cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
6. e¨w³ I mgvRRxe‡b mZZv, KZ©e¨wbôv I Z¨vM-wZwZÿvi ¸iæZ¡ Dcjwä K‡i
mr Rxeb-hvc‡b DØy× n‡e

mßg Aa¨vq:
Av`k© RxebPwiZ

cvV-1, 2 I 3: kÖxK…ò

2. ˆbwZKZv MV‡b kÖx‰PZb¨‡`‡ei Rxeb I wkÿvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
3. ˆbwZKZv MV‡b ¯^vgx we‡eKvb‡›`i Rxeb I wkÿvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV- 4,,5,6: kªx‰PZb¨
cvV-14,15,16 : ¯^vgx
we‡eKvb‡›`i

5. ˆbwZKZv MV‡b mvaK ivgcÖmv‡`i Rxeb I wkÿvi MiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
6. ‰bwZKZv MV‡b cÖfz RMØÜzi Rxeb I wkÿvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

Aóg Aa¨vq:
wn›`yag© I ˆbwZK
g~j¨‡eva

7. gnvcyiæl I gnxqmx bvix‡`i Rxebv`‡k©i wkÿv wbR RxebvPi‡Y †g‡b Pj‡Z
DØy× n‡e
1. ag© I ˆbwZK wkÿvi cvi¯úwiK m¤úK© e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV-10,11,12: mvi`v
†`ex
cvV- 7,8,9: mvaK
ivgcÖmv`
cvV-17, 18, 19 20:
cÖfz RMØÜz

cvV-1: ag© I ˆbwZK
wkÿvi cvi¯úwiK m¤úK

2. D`viZv, c‡ivcKvi, †mev, mrmvnm, cigZmwnòzZv G ˆbwZK g~j¨‡eva¸‡jv
wn›`ya‡g©i Av‡jv‡K e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|

cvV-2: D`viZv

3. cvwievwiK I mvgvwRK Rxe‡b G ˆbwZK g~j¨v‡eva¸‡jv Abykxj‡bi ¸iæZ¡ I
MV‡bi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvi‡e

cvVÑ3-7 : c‡ivcKvi,
†mev, mrmvnm,
cigZmwòzZv

4. gv`K I gv`Kvmw³i aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
5. gv`K †meb A‰bwZK KvR-e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
6. gv`K MÖnY †_‡K weiZ _vKvi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvi‡e
7.mvgvwRK Rxe‡b ˆbwZK AvPiY Ki‡Z DØy× n‡e|

cvV-8: gv`K †meb
A‰bwZK KvR

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv n‡jv KviY
kÖxK‡…òi Rxebv`k©‡K GKwU ¸iæZ¡c~Y©
wkLbdj wnmv‡e we‡ePbv Kiv n‡q‡Q
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G ai‡Yi Ab¨vb¨
gnvcyiæ‡li Rxebx m¤úwK©Z cvV _vKvq
we‡qvRb Kiv n‡jv|
cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv n‡jv KviY
gnxqmx bvixi Rxebv`k©‡K ¸iæ‡Z¦i mv‡_
we‡ePbv Kiv n‡q‡Q

02wU

01 wU

c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G ai‡Yi Ab¨vb¨
gnvcyiæ‡li Rxebx m¤úwK©Z cvV _vKvq
we‡qvRb Kiv n‡jv|
Av‡eMxq wkLbdj weavq G ¸wj avivevwnK
g~j¨vq‡b AšÍfy©³ n‡e|
cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv n‡jv bv cieZ©x
†kÖwY‡Z wewfbœ ‰bwZK g~j¨‡eva m¤ú‡K©
wkÿv jv‡fi my‡hvM i‡q‡Q|
cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv n‡jv KviY GB
wkLbdj¸‡jvi ga¨ w`‡q Aa¨v‡qi welqe¯‘
m¤ú‡K© AvswkK aviYv AwR©Z n‡e Ges G
ai‡Yi cvV Ab¨vb¨ †kÖwY‡Z Av‡Q|
cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv n‡jv bv
c~e©eZ©x/cieZ©x †kÖwY‡Z wewfbœ ‰bwZK
g~j¨‡eva m¤ú‡K©
wkÿv jv‡fi my‡hvM i‡q‡Q|
cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv n‡jv KviY GB
wkLbdj¸‡jvi ga¨ w`‡q Aa¨v‡qi welqe¯‘
m¤ú‡K© AvswkK aviYv AwR©Z n‡e|
Av‡eMxq wkLbdj weavq G ¸wj avivevwnK
g~j¨vq‡b AšÍfy©³ n‡e|

45

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

g~j¨vq‡b AšÍfy©³ n‡e|

1. kÖxK…‡òi evj¨ I ˆK‡kviRxe‡b ewY©Z wewfbœ NUbvq cÖxwZ, b¨vq cÖwZôv,
Rxe‡cÖgmn wewfbœ Av`wk©K w`‡Ki eY©bv Ki‡Z cvi‡e

4. ˆbwZKZv MV‡b gv mvi`v †`exi Rxeb I wkÿvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV¨mywP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv

01 wU

02 wU

cybweb¨vmK…Z cvV¨m~wP cÖ¯Ívebv
†kÖwY: mßg
Aa¨vq I
wk‡ivbvg
cÖ_g Aa¨vq
†MŠZg ey‡×i
‰bwZK wkÿv

wØZxq Aa¨vq
e›`bv
Z…Zxq Aa¨vq
kxj

PZz_© Aa¨vq
`vb

cÂg Aa¨vq
m~Î I
bxwZMv_v

lô Aa¨vq
Avh© Aóvw½K

welq: †eŠ×ag© I ˆbwZK wkÿv
cvV¨cy¯Í‡K D‡jøwLZ wkLbdj
1. ey× wb‡`©wkZ ˆbwZKZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
2. ˆ`bw›`b Rxe‡b ey‡×i ˆbwZK wkÿvi cÖfve e¨vL¨v
Ki‡Z cvie
3. ˆbwZK AvPi‡Yi mydj e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
1. wÎiZœ m¤ú‡K© e¨vL¨v Ki‡Z cvie
2. wÎiZœ e›`bv cvwj fvlvq Ave„wË Ki‡Z cvie
3. wÎiZœ e›`bvi evsjv ej‡Z cvie
1. Aókxj eY©bv Ki‡Z cvie
2. Aókxj cvj‡bi cÖ‡qvRbxqZv I wbqgvewj e¨vL¨v
Ki‡Z cvie
3. Aókxj MÖnYKvixi KiYxq eY©bv Ki‡Z cvie
4. evsjv A_©mn Aókxj ej‡Z cvie
5. Aókxj Abykxj‡bi gva¨‡g A‰bwZK KvR †_‡K
weiZ _vKvi Dcvqmg~n wPwýZ Ki‡Z cvie
6. Aókxj cÖv_©bvi cÖwµqv cÖ`k©b Ki‡Z cvie
1. †eŠ×agx©q wewfbœ `vbvbyôv‡bi eY©bv w`‡Z
cvie
2. wewfbœ `vb Kvwnbx eY©bv Ki‡Z cvie
3. `vbvbyôv‡bi mvgvwRK ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie
1. wbwaKzÐ m~‡Îi cUf‚wg eY©bv Ki‡Z cvie
2. cÖK…Z wbwamg~n Kx D‡jøL Ki‡Z cvie
3. m~ÎwUi Zvrch© e¨vL¨v Ki‡Z cvie
4. AcÖgv‡`i e¨vL¨v w`‡Z cvie
5. AcÖgË _vKvi mydj g~j¨vqb Ki‡Z cvie
6. wbwaKzÐ m~Î I AcÖgv` e‡M©i Zzjbvg~jK Av‡jvPbv
Ki‡Z cvie
1. Avh© Aóvw½K gvM© eY©bv Ki‡Z cvie
2. `ytL wb‡iv‡ai Dcvq e¨vL¨v Ki‡Z cvie

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV: 1. ˆbwZKZv I kxj cvjb
cvV: 2. †MŠZg ey× I ˆbwZKv
cvV: 3. ˆ`bw›`b Rxe‡b Rxe‡b
ˆbwZKZv Abykxjb
cvV: 4. ˆbwZKZv Abyôv‡bi mydj
cvV: 1. wÎiZœ e›`bv I Zvrch©
cvV: 2. wÎiZœ e›`bvi wbqgvewj
cvV: 3. wÎiZœ e›`bv cvwj I evsjv
cvV: 1. Aókxj cwiwPwZ
cvV: 4. Aókxj (cvwj I evsjv)

cvV: 1. `vbvbyôvb cwiwPwZ
cvV: 3. `vb Kvwnbx (1)

cvV: 1. wbwaKyÛ m~‡Îi cUf~wg
cvV: 2. wbwaKyÛ m~Î cvwj I evsjv
(1g 8wU)

cvV: 4. AcÖgv` e‡M©i cUf~wg

cvV: 1. Avh© Aóvw½K gvM© cwiwPwZ
cvV: 2. Avh© Aóvw½K gv‡M©i
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cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

Rvbyqvwi †_‡K gv‡P©i 16 ZvwiL ch©šÍ wkÿv_©xiv †ek
wKQz w`b K¬vm †c‡q‡Q| A_©vr G Aa¨vqwUi cvV`vb †kl
n‡q‡Q e‡j aviYv Kiv hvq| G me we‡ePbvq G
Aa¨vqwU‡K AšÍf©y³ Kiv hvq|

H
lô †kÖwY‡Z wkÿv_©xiv kxj m¤ú‡K© co‡jI
Aókxj m¤úwK©Z G Aa¨vqwU m¤úbœ bZzb Ges
¸iæZ¡c~iY| G me we‡ePbvq G Aa¨v‡qi cvV 02wU‡K
AšÍf©y³ Kiv hvq| Z‡e G‡ÿ‡Î eyw×e„Ëxq Ges
g‡bv‡cwkR †Wv‡gBb‡K cÖvavb¨ †`Iqv n‡q‡Q|

lô †kÖwY‡Z `vb m¤ú‡K© aviYv jvf Ki‡jI
wkÿv_©x‡`i GB 02wU cvV †kÖwY Kvh©µ‡g AšÍf©y³
Kiv cÖ‡qvRb| Z‡e G‡ÿ‡Î eyw×e„Ëxq Ges
g‡bv‡cwkR †Wv‡gBb‡K cÖvavb¨ †`Iqv n‡q‡Q|
Aa¨vqwU †eŠ×a‡g©i †gŠwjK m~Î wb‡q iwPZ|
ZvQvov GB ˆbwZK Rxeb MV‡b m~Î¸‡jvi
mvgvwRK cÖfveI AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© we‡ePbvq
Aa¨v‡qi 03wU cvV †kÖwY Kvh©µ‡g AšÍf©y³ Kiv
hvq|

Avh© Aóvw½K gvM© Gi ¸iæZ¡ Acwimxg| †KvwfW-19 Gi
Kvi‡Y cvV`vb bv nIqvq G Aa¨vqwU wkÿv_©x‡`i Rvbv

01

01

02

01

Aa¨vq I
wk‡ivbvg
gvM©

mßg Aa¨vq
agx©q AvPviAbyôvb I
Drme

cvV¨cy¯Í‡K D‡jøwLZ wkLbdj
3. Avh© Aóvw½K gvM©, Abykxj‡bi agx©q ¸iæZ¡
g~j¨vqb Ki‡Z cvie

1. cUf‚wgmn elv©evmeªZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie
2. elv©evmeªZKvjxb wfÿz I M„nx‡`i KiYxq
welq eY©bv Ki‡Z cvie
3. D‡cvm‡_i cÖKvi‡f`I D‡cvm_ cvj‡bi
wbqgvewj eY©bv Ki‡Z cvie
4. KwVb Pxei`v‡bi mydj D‡jøLc~e©K KwVb
Pxei`vb m¤ú‡K© e¨vL¨v Ki‡Z cvie
Aóg Aa¨vq
1. †_i-‡_ix I wewkó †eŠÏ gbxlx‡`i Rxeb
PwiZgvjv
Kvwnwb eY©bv Ki‡Z cvie
2. †_i-‡_ix I wewkó †eŠ× gbxlx‡`i Rxeb
Kvwnwbi agx©q I mvgvwRK ¸iæZ¡ we‡kølY Ki‡Z
cvie
beg Aa¨vq
1. RvZ‡Ki DrcwË Ges RvZ‡Ki MVb‰kjx e¨vL¨v
RvZK
Ki‡Z cvie
2. RvZ‡Ki wewfbœ Kvwnwb eY©bv Ki‡Z cvie
3.RvZK cvV K‡i cÖvPxb mgvR e¨e¯’v m¤ú‡K© eY©bv
Ki‡Z cvie
`kg Aa¨vq
1. HwZnvwmK †eŠ× Zx_© I `k©bxq ¯’vbmg~‡ni eY©bv
†eŠ× HwZn¨ I w`‡Z cvie
`k©bxq ¯’vb
2. †eŠ× HwZn¨ I ¯’vbmg~n msiÿ‡Yi
cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie
3. †eŠ× HwZn¨ I `k©bxq ¯’vbmg~‡ni agx©q
¸iæZ¡ we‡kølY Ki‡Z cvie
GKv`k Aa¨vq 1. m¤ªvU A‡kv‡Ki cwiPq eY©bv Ki‡Z cvie
†eŠ×a‡g©i
2. †eŠ×a‡g©i cÖPvi cÖmv‡i m¤ªvU A‡kv‡Ki
ivRb¨ e‡M©i
K…wZZ¡ g~j¨vqb Ki‡Z cvie
Ae`vb: m¤ªvU 3. m¤ªvU A‡kv‡Ki Av`k© e¨vL¨v Ki‡Z cvie
A‡kvK

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
e¨vL¨v

cvV: 1. el©vevmeªZ

cvV: 1. gnvKk¨c †_i

cvV: 1. RvZ‡Ki DrcwË I
MVbˆkjx

cvV: 1. HwZnvwmK †eŠ× Zx_© I
`k©bxq ¯’v‡bi cwiwPwZ
cvV: 2. bvj›`v

cvV: 1. m¤ªvU A‡kvK
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cvV¨m~wP‡Z AšÍf~©³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv
cÖ‡qvRb we‡ePbvq 02wU cvV †kÖwY Kvh©µ‡g AšÍf³
©y Kiv
hvq| Z‡e G‡ÿ‡Î eyw×e„Ëxq Ges g‡bv‡cwkR
†Wv‡gBb‡K cÖvavb¨ †`Iqv n‡q‡Q|
ag©xq AvPvi Abyôvb lô †kÖwY‡Z wKQzUv aviYv jvf
Ki‡jI el©vevmeªZ m¤ú‡K© aviYvi cÖ‡qvRb| G me
we‡ePbvq G cvVwU‡K AšÍf©y³ Kiv hvq| Z‡e G‡ÿ‡Î
eyw×e„Ëxq Ges g‡bv‡cwkR †Wv‡gBb‡K cÖvavb¨ †`Iqv
n‡q‡Q|

wkÿv_©xiv lô †kÖwY‡Z co‡jI †_i-‡_ix I wewkó
†eŠÏ gbxlx‡`i Rxeb Kvwnwb Rvbv cÖ‡qvRb| G
me we‡ePbvq G Aa¨v‡q GKwU Kvwnwb AšÍf©y³ Kiv
hvq| Z‡e G‡ÿ‡Î eyw×e„Ëxq Ges g‡bv‡cwkR
†Wv‡gBb‡K cÖvavb¨ †`Iqv n‡q‡Q|
wkÿv_©xiv lô †kÖwY‡Z RvZK m¤ú‡K© co‡jI
DrcwË I MVbˆkjx m¤ú‡K© Rvbv cÖ‡qvRb| G me
we‡ePbvq G cvVwU AšÍf©y³ Kiv hvq| Z‡e G‡ÿ‡Î
eyw×e„Ëxq Ges g‡bv‡cwkR †Wv‡gBb‡K cÖvavb¨ †`Iqv
n‡q‡Q|
†kÖwY Kvh©µg eÜ _vKvq wkÿv_©xiv wkLb jvf
Ki‡Z cv‡iwb weavq HwZnvwmK †eŠ× Zx_© I
`k©bxq ¯’vb m¤ú‡K© aviYv _vKv cÖ‡qvRb| G me
we‡ePbvq G cvV 02wU‡K AšÍf©y³ Kiv hvq| Z‡e
G‡ÿ‡Î eyw×e„Ëxq Ges g‡bv‡cwkR †Wv‡gBb‡K cÖvavb¨
†`Iqv n‡q‡Q|
wkÿv_©xiv c~e©eZ©x †kÖwY‡Z ivR wew¤^mvi m¤ú‡K©
aviYv jvf K‡i wKš‘ m¤ªvU A‡kvK m¤ú‡K© aviYv
†bB hvi Kvi‡Y G cvVwU AšÍf©y³ Kiv hvq| Z‡e
G‡ÿ‡Î eyw×e„Ëxq Ges g‡bv‡cwkR †Wv‡gBb‡K cÖvavb¨
†`Iqv n‡q‡Q|

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

01

01

01

01

01

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP cÖ¯Ívebv
†kÖwY : সপ্তম
Aa¨vq/
wk‡ivbvg
cÖ_g Aa¨vq :
Ck¦‡ii
AwØZxq cyÎ
hxï wLªó

wØZxq Aa¨vq :
Ck¦‡ii m„wó
DËg
Z…Zxq Aa¨vq :
†`n, gb I
AvZ¥vm¤úbœ
gvbyl
PZz_© Aa¨vq :
cvc

cÂg Aa¨vq :

welq : wLªóag© I ˆbwZK wkÿv
cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

1| Ck¦‡ii AwØZxq cy‡Îi K_v eY©bv Ki‡Z cvie|
2| Ck¦‡ii cyÎ ÔhxïÕ bv‡gi A_© e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
3| Ck¦icy‡Îi Dcvwa ÔwLªóÕ- Gi A_© e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
4| Ck¦icy‡Îi Dcvwa ÔcÖfzÕi- A_© e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
5| Ck¦icyÎ cÖK…Z Ck¦i I cªK…Z gvbe, Zv eY©bv Ki‡Z
cvie|
6| hxï‡K wb‡Ri cÖfz e‡j MÖnY Kie I cÖfzi c‡_ Pj‡Z
AbycÖvwYZ n‡ev|
1| m„wóK‡g©i D‡Ïk¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
2| ÔcÖ‡Z¨K m„wóB DËgÕ- e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
3| m„wói ga¨ w`‡q Ck¦‡ii AvZ¥cÖKvk m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z
cvie|
4| my›`i m„wói Rb¨ Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨ cÖksmvg~jK cÖv_©bv
Kie|
1| †`n I AvZ¥vm¤úbœ gvbyl m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie|
cvV 5: mËv I AvZ¥v
2| AvZ¥v Kx Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
3| gvby‡li †`nwU AvwZ¥K mËv Øviv mÄxweZ, Zv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
4| gvbyl cyiæl I bvixiƒ‡c m„ó Zv eY©bv Ki‡Z cvie|
5| †`n-gb AvZ¥v cweÎ ivLvi Rb¨ DØy× n‡ev|
6| bvix-cyiæl mKj‡KB m¤§vb I kÖ×v Kie|
1| cv‡ci A_© e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
2| cv‡ci cÖKvi‡f` eY©bv Ki‡Z cvie|
3| mßwicy m¤ú‡K© e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
4| mßwicy `g‡bi gva¨‡g a~gcvb I mKj cÖKvi gv`K`ªe¨
†me‡bi nvZ †_‡K `~‡i _vKvi Dcvq eY©bv Ki‡Z
cvie|
5| cv‡ci dj eY©bv Ki‡Z cvie|
6| cvc †_‡K gyw³jv‡fi Rb¨ gvby‡li AvKv•ÿv I Dcvq
eY©bv Ki‡Z cvie|
7| cvc KvR †_‡K `~‡i _vKe I mr Rxeb hvc‡b D×z×
n‡ev|
1| hxïi Rxe‡bi cÖavb inm¨¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
cvV 1: hxïi Rxe‡bi
2| `xÿv¸iæ †hvnb KZ…©K hxïi `xÿv¯œvb eY©bv Ki‡Z
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cvV¨m~wP‡Z AšÍfy©³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

Rvbyqvwi †_‡K gvP© gvm ch©šÍ †kªwYK‡ÿ cwVZ
e‡j MY¨ Kiv n‡q‡Q|

Rvbyqvwi †_‡K gvP© gvm ch©šÍ †kªwYK‡ÿ cwVZ
e‡j MY¨ Kiv n‡q‡Q|

1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 2 I 3 AwaK
¸iæZ¡c~Y© weavq AšÍfy©³ Kiv nj|
2| wkÿv_©xiv 8g †kªwY‡Z GB wel‡q aviYv
cv‡e|

৩ টি

GB Aa¨v‡qi welq e¯‘i mv‡_ 6ô I 8g
†kªwYi welq e¯‘i wgj _vKvq Aa¨vqwU ev`
†`qv nj|

1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 1 I 4 AwaK

২ টি

Aa¨vq/
cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
wk‡ivbvg
cvie|
gyw³`vZv hxïi
3|
hxïi `xÿv¯œv‡bi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
Rxeb I KvR

4| `xÿv¯œvZ e¨w³ Kxfv‡e DbœZ e¨w³Z¡ MVb I my›`i
mgvR MV‡b Ae`vb ivL‡Z cv‡i Zv eY©bv Ki‡Z
cvie|
5| Mvwj‡jqvq hxïi evYx cÖPv‡ii KvR ïiæi K_v eY©bv Ki‡Z
cvie|
6| hxïi †hiæmv‡j‡g cÖ‡e‡ki KviY e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
7| wkl¨‡`i g‡Zv K‡i hxïi cÖ`wk©Z c_ Abymi‡Y DØy×
n‡ev|
1| gvixqvi Kv‡Q gnv`~Z Mvweª‡q‡ji msev` `v‡bi K_v
lô Aa¨vq :
eY©bv Ki‡Z cvie|
Ck¦‡ii AvnŸv‡b
2| wLªó I gvixqvi Awe‡”Q`¨ m¤ú‡K©i welq eY©bv Ki‡Z cvie|
gvixqvi
3| wLªógÐjxi in‡m¨ gvixqvi ¯’vb wbY©q Ki‡Z cvie|
4| Ck¦‡ii B”Qvbymv‡i Pj‡Z DØy× n‡ev|
mvov`vb
mßg Aa¨vq : 1| hxïi Avðh© Kv‡Ri ga¨ w`‡q Hkiv‡R¨i cÖKvk
m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie|
hxïi Avðh©
2| Ac`~ZMÖ¯Í †jvK‡K my¯’ Kivi ga¨ w`‡q Hkiv‡R¨i
KvR I
cÖKvk m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie|
3| hxïi Ici c~Y© Av¯’v ivLe I g›`Zvi cÖfve †_‡K `~‡i _vKe|
HkivR¨
Aóg Aa¨vq : 1| wLªógÐjx wek¦Ry‡o ÔGKÕ I mve©Rbxb- G wel‡q e¨vL¨v w`‡Z
wLªógÐjx GK, cvie|
2| wLªógÐjxi cweÎZvi ¸iæZ¡ we‡kølY Ki‡Z cvie|
cweÎ I
3| wLªógÐjxi ˆcÖwiwZK ˆewkó¨¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
4| mgv‡R HK¨ cÖwZôv I Zv eRvq ivLvi j‡ÿ¨ wLªógÐjxi
ˆcÖwiwZK
f~wgKv eY©bv Ki‡Z cvie|
5| HK¨, cweÎZv I ˆcÖwiwZK †mev Kv‡Ri g‡bvfve wb‡q
Rxeb hvcb Kie|
1|
ÿgv m¤ú‡K© cweÎ evB‡e‡ji aviYv e¨vL¨v Ki‡Z
beg Aa¨vq :
cvie|
ÿgv,
2| ÿgv Kivi mydj¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvie|
mnbkxjZv I 3| ÿgv Kiv I bv-Kivi dj e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
4| mnbkxjZv m¤ú‡K© cweÎ evB‡e‡ji wkÿv eY©bv Ki‡Z
†`k‡cÖg
cvie|
5| mvgvwRK Rxe‡b mnbkxjZvi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
6| mnbkxjZv AR©‡bi Dcvqmg~n eY©bv Ki‡Z cvie|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cÖavb cÖavb inm¨
cvV 2: hxïi `xÿv¯œvb

cvV¨m~wP‡Z AšÍfy©³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

¸iæZ¡c~Y© weavq AšÍfy©³ Kiv nj|
2| wkÿv_©xiv 8g †kªwY‡Z GB wel‡q aviYv
cv‡e|

cvV 2: wLªó I gvixqvi 1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 3 AwaK ¸iæZ¡c~Y©
weavq AšÍfy©³ Kiv nj|
Awe‡”Q`¨ m¤úK©
2| wkÿv_©xiv 8g †kªwY‡Z GB weq‡q aviYv
cv‡e|

২ টি

Avðh© 1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 1 AwaK ¸iæZ¡c~Y©
weavq AšÍfy©³ Kiv nj|
2| wkÿv_©xiv 8g †kªwY‡Z GB wel‡q aviYv
cv‡e|

২ টি

cvV 1: hxïi
KvR I HkivR¨

cvV 1: wLªógÐjx GK

1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 1 AwaK ¸iæZ¡c~Y©
weavq AšÍfy©³ Kiv nj|
2| wkÿv_©xiv 8g †kªwY‡Z GB wel‡q aviYv
cv‡e|

cvV 1: ÿgv m¤ú‡K© cweÎ 1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 1 I 5 AwaK
¸iæZ¡c~Y© weavq AšÍfy©³ Kiv nj|
evB‡e‡ji wkÿv
2|
wkÿv_©
xiv 8g †kªwY‡Z GB wel‡q aviYv
cvV 4: e¨w³MZ I
cv‡e|
mvgvwRK
Rxe‡b
mnbkxjZvi
PP©vi
cÖ‡qvRbxqZv
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২ টি

২ টি

Aa¨vq/
wk‡ivbvg

`kg Aa¨vq :
dv`vi Pvj©m
†hv‡md Bqvs

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨m~wP‡Z AšÍfy©³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv

7| †`k‡cÖg ej‡Z Kx †evSvq Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
8| †`k‡cÖg m¤ú‡K© cweÎ evB‡e‡ji wkÿv eY©bv Ki‡Z cvie|
9| ÿgvkxj I mnbkxj gvbyl wn‡m‡e †`k‡cÖ‡g DØy×
n‡ev|
1| dv`vi Bqvs-Gi ˆkke I wkÿvRxeb eY©bv w`‡Z cvie| cvV 4: `vwi`ª¨ `~ixKi‡Y 1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 3 AwaK ¸iæZ¡c~Y©
2| FY`vb mgevq mwgwZ cÖwZôvq dv`vi Bqvs- Gi f~wgKv dv`vi Bqvs- Gi f~wgKv
weavq AšÍfy©³ Kiv nj|
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
3| `vwi`ª¨ we‡gvP‡b dv`vi Bqvs-Gi Ae`vb eY©bv Ki‡Z cvie|
4| mgv‡Ri Ae‡nwjZ I `wi`ª gvby‡li cÖwZ ggZ¡‡eva
†`Lve|
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cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

২ টি

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP cÖ¯Ívebv
শ্রেণি: সপ্তম
Aa¨vq I
wk‡ivbvg
cÖ_g
Aa¨vq

wkÿvµg I cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

1. cwievi I mgvR MV‡b K…wli f‚wgKv
e¨vL¨v Ki‡Z cvie
2. weÁvbwfwËK K…wl Ges K…l‡Ki Dci gvby‡li
K…wl Ges
wbf©ikxjZvi m¤úK© ¯’vcb Ki‡Z cvie
Avgv‡`i
3. K…wl cwi‡ek I FZz cwieZ©‡bi mv‡_
ms¯‹„wZ
K…wl Drcv`‡bi m¤úK© ¯’vcb Ki‡Z cvie
4. K…wli ˆewPÎ¨c~Y© Drcv`b eY©bv Ki‡Z cvie
5. mvs¯‹…wZK HwZ‡n¨i mv‡_ K…wl †gŠmy‡gi
m¤úK© ˆZwi Ki‡Z cvie
wØZxq
1. K…wl‡Z e¨eüZ gvV cÖhyw³¸‡jv e¨vL¨v
Aa¨vq
Ki‡Z cvie
K…wl cÖhyw³

2. Dw™¢` I cÖvYxi eskew×‡Z cÖhyw&³i
e¨envi we‡kølY Ki‡Z cvie

Z„Zxq
Aa¨vq

1. cÖvYx I Dw™¢‡`i cywói cÖ‡qvRbxhZv e¨vL¨v
Ki‡Z cvie

K…wl
DcKiY

ণিষয়: কৃণষণিক্ষা
welqe¯‘ (cvV I
cv‡Vi wk‡ivbvg)
mKj cvV c~‡e©
1/1/2020 †_‡K
16/03/2020 ch©šÍ
mg‡q cov‡bv n‡q‡Q|

cv‡Vi wcwiq‡W
cÖ¯ÍvweZ cwieZ©b
cÖ‡hvR¨ bq|

cÖ‡hvR¨ bq|

cvV-1: cvwb †m‡Pi
cÖ‡qvRbxqZv
I Kvh©KvwiZv; cvV-2:
†mP c×wZ;
cvV-3: cvwb wb®‹vk‡bi
aviYv I D‡Ïk¨
cvV-7: Dw™¢‡`i A½R
eske„w×
(Kj‡gi gva¨‡g)
cvV-8: cÖvYxi eske„w×
cvV-1: Dw™¢‡`i cywó
Dcv`vb; cvV-2: cywó
Dcv`v‡bi KvR; cvV-4:
M„ncvwjZ cïi cywó
Dcv`vb; cvV-5:
M„ncvwjZ cvwLi cywó
Dcv`vb

cvV 1 I 2
GK‡Î 1
wcwiq‡W
mgvc¨ cvV 3
AcwiewZ©Z
1 wcwiqW
cvV 7 I 8
AcwiewZ©Z 2
wcwiqW

cvV 1,2,3 Lye ¸iæZ¡c~Y© Ges c~‡e©i ev c‡ii
†kÖwY‡Z †bB e‡j AšÍf©y³ Kiv n‡jv; cvV 4
¸iæZ¡c~Y© n‡jI mgqvfv‡e GLv‡b
AšÍf©y³ Kiv †Mj bv|

1+1 = 2 wcwiqW

cvV 5, 6 m¤úwK©Z wKQz Av‡jvPbv lô †kªwY‡Z
wQj e‡j AšÍf©y³ Kiv nq wb| cvV 7, 8 Lye
¸iæZ¡c~Y© Ges Dc‡ii †kÖwYi cv‡Vi wfwË ˆZwi
K‡i e‡j AšÍf©y³ Kiv n‡jv|
cvV 1 I 2
cvV¸‡jv Lye ¸iæZ¡c~Y©, wKš‘ c‡ii †kªwY‡Z
GK‡Î 1 wcwiq‡W †bB e‡j AšÍf©y³ Kiv n‡jv|
mgvc¨ cvV 4 I
cvV 3 ¸iæZ¡c~Y© n‡jI cÖavbZ gyL¯’ Kivi
5 GK‡Î 1
welq, mgqvfv‡e GLv‡b AšÍf©y³ Kiv nqwb|
wcwiq‡W mgvc¨

1+1 = 2 wcwiqW

2. gvQ I cï-cvwLi m¤ú~iK Lv`¨ cÖ¯‘Z c×wZ

mswÿß cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv
Kivi †hŠw³KZv

cvV 6, 7, 8 ¸iæZ¡c~Y© n‡jI mgqvfv‡e
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cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

1+1 =
2 wcwiqW

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

PZz_©
Aa¨vq

wkÿvµg I cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘ (cvV I
cv‡Vi wk‡ivbvg)

eY©bv Ki‡Z cvie
3.mnRjf¨ DcKiY (†hgb -evmvevwoi eR©¨)
e¨envi K‡i ˆRe ˆZwii c×wZ I Gi e¨envi
eY©bv Ki‡Z cvie
4. evjvBbvkK ( ˆRe I ivmvqwbK) e¨env‡iicvV-11: ˆRe I AivmvqwbK
cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie
evjvBbvk‡Ki cwiwPwZ;
cvV-12: K…wl‡Z ivmvqwbK
evjvBbvkK e¨env‡ii
Kzdj
1. K…wl †gŠmy‡gi ‰ewkó¨ eY©bv Ki‡Z cvie
cvV-1: K…wl †gŠmyg

cv‡Vi wcwiq‡W
cÖ¯ÍvweZ cwieZ©b

mswÿß cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv
Kivi †hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

GLv‡b AšÍf©y³ Kiv †Mj bv|
cvV 9, 10 ¸iæZ¡c~Y© n‡jI mgqvfv‡e GLv‡b
AšÍf©y³ Kiv †Mj bv|
cvV 11 I 12
GK‡Î
1 wcwiq‡W mgvc¨

cvV¸‡jv Lye ¸iæZ¡c~Y Ges c‡ii †kªwY‡Z
†bB e‡j GLv‡b AšÍf©y³ Kiv n‡jv|

AcwiewZ©Z
1 wcwiqW

welqwU Lye ¸iæZ¡c~Y© Ges GB †kÖwY I Dc‡ii
†kÖwYi wewfbœ cv‡Vi wfwË ˆZwi K‡i e‡j
AšÍf©y³ Kiv n‡jv|
cvV 2,3 ¸iæZ¡c~Y© n‡jI mgqvfv‡e GLv‡b
AšÍf©y³ Kiv †Mj bv|
cvV 4 ¸iæZ¡c~Y© n‡jI mgqvfv‡e GLv‡b
AšÍf©y³ Kiv †Mj bv|
cvV 5, 6 ¸iæZ¡c~Y© n‡jI mgqvfv‡e GLv‡b
AšÍf©y³ Kiv †Mj bv|
cvV 7, 8 ¸iæZ¡c~Y© n‡jI mgqvfv‡e GLv‡b
AšÍf©y³ Kiv †Mj bv|

K…wl I 2. iwe I Lwic †gŠmy‡gi dmjvw` kbv³ Ki‡Z
Rjevqy
cvie
3. †gŠmyg wbi‡cÿ dmjvw` kbv³ Ki‡Z cvie
4. K…wl Drcv`‡b AvenvIqv I Rjevqyi cÖfve
e¨vL¨v Ki‡Z cvie
5. K…wl Drcv`b I K…wl cwi‡ek we‡ePbvq
evsjv‡`k‡K cÖavb K‡qKwU AÂ‡j wPwýZ
Ki‡Z cvie
1. km¨ Pvl (fzUªv) c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie

cvV 1,2 ¸iæZ¡c~Y© n‡jI mgqvfv‡e GLv‡b
AšÍf©y³ Kiv †Mj bv|
cvV 3, 4, 5,6 ¸iæZ¡c~Y© n‡jI mgqvfv‡e
GLv‡b AšÍf©y³ Kiv †Mj bv|
cvV 8 ¸iæZ¡c~Y© n‡jI mgqvfv‡e GLv‡b
AšÍf©y³ Kiv †Mj bv|
cvV 9 ¸iæZ¡c~Y© n‡jI mgqvfv‡e GLv‡b
AšÍf©y³ Kiv †Mj bv|

cÂg
Aa¨vq 2. wewfbœ cÖKvi dzj Pvl I dj Pvl c×wZ eY©bv
Ki‡Z cvie
K…wlR
3. gvQ Pvl c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie
Drcv`b
4. gv‡Qi †ivM cÖwZ‡iv‡ai Dcvq Ges †ivM
e¨e¯’vcbv we‡kølY Ki‡Z cvie
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1 wcwiqW

1 wcwiqW

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

wkÿvµg I cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘ (cvV I
cv‡Vi wk‡ivbvg)
5. M„ncvwjZ cvwL cvjb c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie cvV-10: gyiwM cvjb
c×wZ cvV-11: gyiwMi
Lv`¨ I cvwb
e¨e¯’vcbv
6. M„ncvwjZ cïcvwLi †ivM e¨e¯’vcbv eY©bv I
we‡kølY Ki‡Z cvie
7. K…wlR Drcv`‡bi Avq-e¨‡qi wnmve ivL‡Z
cvie

lô 1. wewfbœ cÖKvi e„‡ÿi ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie
Aa¨vq
2. wewfbœ cÖKvi e„‡ÿi A_©‰bwZK ¸iæZ¡ e¨vL¨v
ebvqb
Ki‡Z cvie
3. dj`, ebR, wbgv©Y mvgMÖx I Jlwa e„‡ÿi cvV-1:
Pvl dj` e„ÿ KuvVv‡ji
c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie
cwiwPwZ, ¸iæZ¡ I
Pvlc×wZ

cv‡Vi wcwiq‡W
cÖ¯ÍvweZ cwieZ©b
cvV 10 I 11
GK‡Î 1
wcwiq‡W mgvc¨

AcwiewZ©Z
1 wcwiqW

4. KvÐ †_‡K bZzb Pviv ˆZwii c×wZ eY©bv
Ki‡Z cvie
5. wbgv©Y mvgMªx wn‡m‡e ebR `ª‡e¨i e¨envi eY©bv
Ki‡Z cvie
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mswÿß cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv
Kivi †hŠw³KZv
gyiwM cvjb GKwU jvfRbK KvR, gyiwMi wWg
I gvs‡mi cÖPzi Pvwn`v i‡q‡Q; welqwU Lye
¸iæZ¡c~Y© e‡j AšÍf©y³ Kiv n‡jv|
cvV 12, 13, 14, 15 ¸iæZ¡c~Y© n‡jI
mgqvfv‡e GLv‡b AšÍf©y³ Kiv †Mj bv|
cvV 7 Ges 16 ¸iæZ¡c~Y© n‡jI wn‡m‡ei
welq¸‡jv Dc‡ii †kÖwY‡Z co‡Z cvi‡e;
mgqvfv‡e GLv‡b AšÍf©y³ Kiv †Mj bv|
welqwU ¸iæZ¡c~Y© n‡jI mgqvfv‡e GLv‡b
AšÍf©y³ Kiv †Mj bv|
welqwU ¸iæZ¡c~Y© n‡jI mgqvfv‡e GLv‡b
AšÍf©y³ Kiv †Mj bv|
RvZxq dj KuvVvj Lye ¸iæZ¡c~Y©, A_P Ab¨
Kv‡bv †kÖwY‡Z †bB; ZvB AšÍf©y³ Kiv n‡jv|
ebR Ges Jlwa e„ÿ ¸iæZ¡c~Y© n‡jI
mgqvfv‡e GLv‡b AšÍf©y³ Kiv †Mj bv|
welqwU ¸iæZ¡c~Y© n‡jI Kjg wb‡q c~‡e© GKwU
cv‡V Av‡jvPbv i‡q‡Q, mgqvfv‡e GLv‡b
AšÍf©y³ Kiv †Mj bv|
welqwU ¸iæZ¡c~Y© n‡jI mgqvfv‡e GLv‡b
AšÍf©y³ Kiv †Mj bv|

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v
1 wcwiqW

1 wcwiqW

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP cÖ¯Ívebv
†kÖwY t mßg
Aa¨vq I
cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
wk‡ivbvg
Aa¨vq: 1
1.M„ne¨e¯’vcbvi ¯Íi¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z
M„n e¨e¯’vcbvi ¯Íi cvi‡e
I M„n m¤ú`
2.M„nm¤ú‡`i †kÖwYwefvM I ZvwjKv
ˆZix Ki‡Z cvi‡e
3.M„‡niKvR mnRxKi‡Yi ‡KŠkj
cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e
Aa¨vq: 2
M„nmvgMÖx µ‡qi †KŠkj e¨vL¨v Ki‡Z
M„nmvgMÖx µq
Ges †fv³v wn‡m‡e wb‡Ri AwaKvi
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
Aa¨vq: 3
M„n‡K g‡bvig I AvKl©Yxq Kivi
M„n‡K g‡bvig I †ÿ‡Î wkí Dcv`vb I wkíbxwZi
AvKl©Yxq Kivi
¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
bxwZ

Aa¨vq : 4 cwievi 1.cwievi I mgv‡Ri g‡a¨ AvšÍtm¤úK©
I mgv‡Ri m`m¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
wn‡m‡e wkï
2.wkïi weKv‡k cwievi I mgv‡Ri
f~wgKv eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
3.cwievi I mgv‡Ri ¸iæZ¡c~Y© m`m¨
wn‡m‡e wb‡R‡K M‡o Zzj‡Z cvi‡e|
Aa¨vq:5
wkïi mvwe©K weKv‡k ‡Ljva~jvi ¸iæZ¡
wkïi weKv‡k
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
‡Ljva~jv

welqt Mvn©¯’¨ weÁvb
welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi
wk‡ivbvg)
cvV: 1. M„ne¨e¯’vcbvi ¯Íi
2. M„M m¤ú`
3.m¤ú‡`I †kÖwbwefvM
4.A_©, mgq, kw³
5.KvR mnRKi‡Yi †KŠkj

cvV¨mywP‡Z AšÍf©z³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv
1 Rvbyqvix- 16 gvP© 2020 ch©šÍ †kÖwYKv‡h©
cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q we‡ePbvq cvVwU
AšÍfz©³ Kiv nqwb

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v
-

cvV: 1. M„nmvgMÖx µ‡qi bxwZ
2.‡fv³vwn‡m‡e wb‡Ri AwaKvi

1 Rvbyqvix- 16 gvP© 2020 ch©šÍ †kÖwYKv‡h©
cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q we‡ePbvq cvVwU
AšÍfz©³ Kiv nqwb
cvV: (1-2) Ñ M„n‡K g‡bvig I AvKl©Yxq
Kivi †ÿ‡Î wkí Dcv`v‡bi ¸iæZ¡
we‡ePbvq GB cvVwU AšÍfz©³ Kiv n‡q‡Q

-

cvV:
1. wkí Dcv`vb
2.wkíbxwZ
3.Af¨šÍixY
AvmevecÎ
h_v¯’v‡b ms¯’vcb
4. Kÿm¾vi DcKiY
cvV:
1.cwievi I mgv‡R wkï
2. cvwievwiK cwi‡e‡ki f~wgKv
3.wkïi weKv‡k cwiev‡ii
f~wgKv
4.wkïi weKv‡k mgv‡Ri f~wgKv
cvV:
1.‡Ljva~jvi ‡kÖwYwefvM
2. kvixwiK weKv‡k †Ljva~jv
3.mvgvwRK weKv‡k †Ljva~jv
4.eyw× I m„RbkxjZv weKv‡k
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01

c~‡e©i †kÖwY‡Z GKB wkLb m¤úbœ n‡q‡Q
ZvB GB cvVwU AšÍfz©³ Kiv nqwb

Ñ

cvV : (1-2)
wkïi mvwe©K weKv‡k ‡Ljva~jvi ¸iæZ¡
we‡ePbvq GB cvVwU AšÍfz©³ Kiv n‡q‡Q

02

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

Aa¨vq: 6
cÖwZewÜ wkï

cÖwZeÜx wkï‡`i cÖKvi‡f` Ges
Zv‡`i cÖwZ cwievi I mgv‡Ri `vwqZ¡
I KiYxq e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|

Aa¨vq : 7
RwZmsN mb`
Abyhvqx wkïi
AwaKvi

1 RvwZms‡Ni mb` Abyhvqx wkïi
AwaKvi ¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
2.SzuwKc~Y© wkïkÖg I wkï cvPvi
cÖwZ‡iv‡a KiYxq welqmg~n e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡e|

Aa¨vq:8 Lv`¨
Dcv`vb, cwicvK
I †kvlY

1.Lv`¨ I Dcv`vb ¸‡jvi cÖKvi‡f`,
Drm I KvR e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
2.Lv`¨ cwicvK I †kvl‡Yi
cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e |

Aa¨vq: 9 ‡gŠwjK 1.mylg Lv`¨ I Lv‡`¨i †gŠwjK †Mvôx
Lv`¨ †Mvôx
eY©bv Ki‡Z cvi‡e |
2.Lv`¨ cwi‡ek‡b cwigv‡ci ¸iæZ
¡e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e |
Aa¨vq : 10

wewfbœ †iv‡Mi c_¨ I c_¨ MÖn‡Yi

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi
wk‡ivbvg)
†Ljva~jv
5. wkïi kL I we‡bv`b
cvV: 1. cÖwZewÜZvi †kÖwYwefvM
2.eyw× cÖwZeÜx
3. cÖwZeÜx wkïi cÖwZ cwiev‡ii
`vwqZ¡
4. cÖwZeÜx wkïi cÖwZ mgv‡Ri
`vwqZ¡
cvV:1.wkïi AwaKvi
2.wkïiv †Kv‡bv kvw¯Í †fvM
Ki‡ebv, wkïi ¯^v_© mevi
Dc‡iI wkïkÖg
3. wkïcvPvi
4.B”Qvi weiæ‡× wkï‡K wew”Qbœ
Kiv wbwl×
cvV 1. †cÖvwUb
2. Kv‡e©vnvB‡WªU
3.‡¯œn c`v_©
4. wfUvwgb
5.LwbR jeY I avZe jeY
6.cvwb
7.Lv`¨ cwicvK I †kvl‡Yi
cÖ‡qvRbxqZv
cvV:1. ‡gŠwjK Lv`¨†Mvôxi msÁv
2. ‡gŠwjK Lv`¨†Mvôxi msÁv
3. cwi‡ekb cwigvY
4. mylg Lv`¨ cwiKíbvq †gŠwjK
Lv`¨‡Mvôxi e¨envi
cvV:1. †ivMxi c_¨
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cvV¨mywP‡Z AšÍf©z³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

cvV : (1-2)
cÖwZeÜx wkï‡`i cÖwZ `vwqZ¡ m¤ú‡K© Rvbvi
¸iæZ¡ we‡ePbvq GB cvVwU AšÍfz©³ Kiv
n‡q‡Q

01

8g, 9g,10g †kÖwY‡Z Ges Ab¨ wel‡qI
wkL†bi my‡hvM Av‡Q ZvB cvVwU AšÍfz©³
Kiv nqwb

cvV (1-3) Lv`¨ Dcv`v‡bi ¸iæZ¡
we‡ePbvq GB cvVwU AšÍfz©³ Kiv n‡q‡Q

8g, 9g,10g †kÖwY‡Z Ges Ab¨ wel‡qI
wkL†bi my‡hvM Av‡Q ZvB cvV¨mywP‡Z
AšÍfz©³ Kiv nqwb

8g, 9g,10g †kÖwY‡Z Ges Ab¨ wel‡qI

03

Aa¨vq I
wk‡ivbvg
‡ivMxi c_¨ I
c_¨ cwiKíbv

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi
wk‡ivbvg)
cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e |
2.wewfbœ †iv‡Mi c_¨
3.D”P i³Pvc I Wvqv‡ewU‡m
c_¨
4.ü`‡ivM I RwÛ‡m c_¨
1. Lv`¨ msiÿ‡Yi cÖ‡qvRbxqZv I cvV:1. Lv`¨ msiÿ‡Yi
c×wZ eY©bv Ki‡Z cvi‡e |
cÖ‡qvRbxqZv
2.cPbkxjZvi wfwË‡Z Lv‡`¨i
2.cPbkxjZvi wfwË‡Z Lv‡`¨i
†kÖwYwefvM K‡i Lv`¨ bó nIqvi KviY †kÖwYwefvM
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
3.Lv`¨ bó nIqvi KviY
4.M„‡n Lv`¨ msiÿY c×wZ
1 cÖvK…wZK I K…wÎg Zš‘i ˆewkó¨
cvV:1.cÖvK…wZK Zš‘i ¸Yv¸Y
D‡jøL Ki‡Z cvi†e|
2. K…wÎg Zš‘I ¸Yv¸Y
MVbg~jK Rvgvq wewfbœ cÖKvi
cvV:1. MVbg~jK I m¾vg~jK
AjsKi‡Yi gva¨‡g AvKl©bxq Ki‡Z
bKkv
Drmvnx n‡e|
2. WvBs I wcÖw›Us
3.‡cBw›Us, GgeªqWvwi( µm
†duvo)
4. eøvs‡KU, †nwis‡evb,
cvjK,m¨vwUb,wcKwbR I †d«b&R
bU

cvV¨mywP‡Z AšÍf©z³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv
wkL†bi my‡hvM Av‡Q ZvB cvV¨mywP‡Z
AšÍfz©³ Kiv nqwb

Aa¨vq : 14
‡cvkv‡Ki
cwicvU¨ I
e¨w³Z¡

1.e¨w³Z¡ I iæwP cÖ`k©‡b †cvkv‡Ki cvV:
cvwicvU¨ eRvq ivLvi ¸iæZ¡ 1.e¨w³Z¡
Abyaveb Ki‡Z cvi‡e|
2. e¨w³‡Z¡i mv‡_ †cvkv‡Ki
m¤úK©

cvV: (1-2)
e¨w³Z¡ I iæwP cÖ`k©‡b †cvkv‡Ki
cvwicvU¨ eRvq ivLvi ¸iæZ¡ we‡ePbvq
GB cvVwU AšÍfz©³ Kiv n‡q‡Q

Aa¨vq: 15
‡cvkv‡Ki
cwi”QbœZv

1 .‡cvkvK cwi”QbœZvi avc eY©bv
Ki‡Z cvi‡e|

cvV (1)
‡cvkvK cwi”QbœZvi ¸iæZ¡ we‡ePbvq
GB cvVwU AšÍfz©³ Kiv n‡q‡Q

Aa¨vq: 11 : Lv`¨
msiÿY

Aa¨vq: 12 eqb
Zš‘i ¸Yv¸Y
Aa¨vq: 13 e¯¿
AjsKiY

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

cvV:
1. `vM †Zvjv
2. Ab¨vb¨ `vM †Zvjv
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cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

Ó

Ó
Ó

02

01

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi
wk‡ivbvg)

3. †aŠZKi‡Yi c~e© cÖ¯‘wZ I
†ikwg e¯¿ †aŠZKiY
4. ckwg e¯¿ †aŠZKiY
5. gvo †`Iqv
6.Bw¯¿ Kiv

57

cvV¨mywP‡Z AšÍf©z³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v
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ক্রভম নম্বি
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4.
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7.
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ভবষয়
বোাংলো
ইাংতিভি
গভিি
ভবজ্ঞোন
বোাংলোতিি ও ভবশ্বপভিিয়
িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি
ইসলোম ও ননভি ভিক্ষো
ভিন্দুধমে ও ননভি ভিক্ষো
কবৌদ্ধধমে ও ননভি ভিক্ষো
ভিষ্টধমে ও ননভি ভিক্ষো
কৃভষভিক্ষো
গোি েিয ভবজ্ঞোন

2

পৃষ্ঠো নম্বি
03
08
11
15
23
33
35
39
43
46
49
52

পুনভব েন্যোসকৃি cvV¨m~wP
†kÖwY: Aóg
Aa¨vq

M`¨ (Mí)
M`¨ (cÖeÜ)

M`¨ (Mí)

M`¨ (Mí)
M`¨ (cÖeÜ)

M`¨ (cÖeÜ)
M`¨ (bvUK)
M`¨ (ågY
Kvwnbx)

wkLbdj
cï-cvwL I RxeRš‘i cÖwZ ggZ¡‡eva RvMÖZ n‡e| Zv‡`i cÖwZ
hZœevb nIqvi cÖ‡qvRbxqZv Abyaveb I e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
‰`bw›`b Rxe‡bi KvR-K‡g© MYZvwš¿K g~j¨‡eva, ‰bwZKZv I
gvbweKZvi cwiPq w`‡Z cvi‡e Ges Zvrch© e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e|
‰`bw›`b Rxe‡bi KvR-K‡g© MYZvwš¿K g~j¨‡eva, ‰bwZKZv I
gvbweKZvi cwiPq w`‡Z cvi‡e Ges Zvrch© e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e|
‡h †Kv‡bv welq ev NUbv eY©bvq ˆeÁvwbK `„wófw½i cwiPq
w`‡Z mÿg n‡e|
‡`k I RvwZi BwZnvm &Ges ivR‰bwZK HwZ‡n¨i cwiPq
w`‡Z cvi‡e Ges G m¤ú‡K© BwZevPK g‡bvfve cÖKvk Ki‡Z
cvi‡e|
evsjvi ms¯‹…wZ, †jvKms¯‹…wZ I wkí-mvwn‡Z¨i mvaviY cwiPq
w`‡Z cvi‡e
Ac‡ii cÖwZ kÖ×v‡eva I fv‡jvevmvi Abyf~wZ wewfbœ Dc‡i
cÖKvk Ki‡Z cvi‡e
ag©, eY©, †MvÎ I m¤úª`vq wbwe©‡k‡l mKj gvby‡li cÖwZ kÖ×vi
g‡bvfve cÖKvk Ki‡Z I Zvrch© e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

welqe¯‘
cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi
(cvV wk‡ivbvg)
†hŠw³KZv
AwZw_i ¯§„wZ AšÍf©y³| eQ‡ii ïiæ‡Z cov n‡q‡Q
kirP›`ª P‡Ævcva¨vq
fve I KvR AšÍf©y³ bq| beg †kÖwY‡Z GB M‡`¨i
KvRx bRiæj Bmjvg wkLbd‡ji mv‡_ m½wZc~Y© welq _vK‡e|
c‡o cvIqv AšÍf©y³| eQ‡ii ïiæ‡Z cov n‡q‡Q
wef~wZf~lY e‡›`¨vcva¨vq
‰ZjwP‡Îi f~Z
gvwbK e‡›`¨vcva¨vq
Gev‡ii msMÖvg ¯^vaxbZvi
msMÖvg
†kL gywReyi ingvb
Avgv‡`i †jvKwkí
Kvgiæj nvmvb
myLx gvbyl
ggZvRD`&`xb Avng`
gsWzi c‡_
wecÖ`vk eo–qv

evsjvi ms¯‹…wZ, †jvKms¯‹…wZ I wkí-mvwn‡Z¨i mvaviY cwiPq
w`‡Z cvi‡e
evsjvi fvlvi ˆewkó¨, Zvrch© I gwngv we‡kølY Ki‡Z cvi‡e

evsjv beel©
kvgmy¾vgvb Lvb
evsjv fvlvi Rb¥K_v
ûgvqyb AvRv`

KweZv

ag©, eY©, ‡MvÎ I m¤úª`vq wbwe©‡k‡l mKj gvby‡li cÖwZ kÖ×vi
g‡bvfve cÖKvk Ki‡Z cvi‡e Zvi Zvrch© e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e|

gvbe ag©
jvjb kvn

KweZv

¯^‡`k‡cÖg I RvZxqZv‡ev‡ai Zvrch© we‡kølY Ki‡Z cvi‡e

M`¨ (cÖeÜ)
M`¨ (cÖeÜ)

welq: evsjv
cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

AšÍf©y³| eQ‡ii ïiæ‡Z cov n‡q‡Q
AšÍf©y³| eQ‡ii ïiæ‡Z cov n‡q‡Q Ges
AwaKZi ¸iæZ¡c~Y©|
AšÍf©y³ bq| c~e©eZ©x †kÖwY‡Z GB wkLbdj
m¤ú‡K© aviYv †c‡q‡Q|
AšÍf©y³| bvUK m¤ú‡K© AwfÁZv jvf
Ki‡e|
AšÍf©y³ bq| GB ai‡bi ågYKvwnbx
wkÿv_©xiv 6ô †kÖwY‡Z c‡o‡Q Ges beg
`kg †kÖwY‡Z co‡e
AšÍf©y³ bq| beg †kÖwY‡Z GB wel‡q cÖeÜ
i‡q‡Q|
AšÍf©y³ bq| GB cÖe‡Üi welqMZ aviYv
e¨vKi‡Yi fvlv Aa¨v‡q AR©b Ki‡Z
cvi‡e|
AšÍf©y³| eQ‡ii ïiæ‡Z cov n‡q Av‡Q

e½f~wgi cÖwZ AšÍf©y³ bq| GB KweZv wkLbd‡ji mv‡_
gvB‡Kj gaym~`b `Ë m½wZc~Y© c`¨ beg †kÖwY‡Z Av‡Q Ges 7g

3

2

2

Aa¨vq

wkLbdj

KweZv

¯^‡`k‡cÖg RvMÖZ n‡e Ges †kvlK I †kvwl‡Zi cwiPq
Rvb‡e| †kvwlZ, wbcxwoZ †kÖwYi cÖwZ ggZv‡eva ˆZwi n‡e|
wbtm‡¼v‡P Ges wØavnxbfv‡e AvZ¥cÖKv‡ki †cÖiYv jvf
Ki‡e|
wewfbœ †`‡ki ms¯‹…wZ I wbR †`‡ki ms¯‹…wZ m¤ú‡K© BwZevPK
g‡bvfve I kÖ×vi cwiPq w`‡Z cvi‡e
Ac‡ii cÖwZ kÖ×v‡eva I fv‡jvevmvi Abyf~wZ wewfbœ Dc‡i
cÖKvk Ki‡Z cvi‡e
bvixi cÖwZ kÖ×vkxjZv RvM‡e| bvixi †MŠi‡ev¾¡j Ae`v‡bi
cÖwZ BwZevPK g~j¨vqb Ki‡Z cvi‡e| bvix-cyiæ‡li mgvb
AwaKv‡ii ¸iæZ¡ Abyavveb Ki‡Z wkL‡e|
evsjvi ms¯‹…wZ, †jvKms¯‹…wZ I wkí-mvwn‡Z¨i mvaviY cwiPq
w`‡Z cvi‡e

KweZv
KweZv
KweZv
KweZv

KweZv

KweZv
KweZv

Av_©-mvgvwRK †ckv‡Mvôxi cÖwZ kÖ×vkxj g‡bvfve e¨³ Ki‡Z
cvi‡e
fvlv Av‡›`vjb I gyw³hy‡×i †PZbvi cwiPq w`‡Z cvi‡e Ges
Gi Zvrch© e¨³ Ki‡Z cvi‡e|

welqe¯‘
(cvV wk‡ivbvg)

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv
†kÖwY‡ZI wQj|
`yB weNv Rwg AšÍf©y³| eQ‡ii ïiæ‡Z cov n‡q‡Q Ges
iex›`ªbv_ VvKzi Abykxj‡bi Rb¨ ¸iæZ¡c~Y©|
cv‡Q †jv‡K wKQz e‡j AšÍf©y³| AwaKZi ¸iæZ¡c~Y© I mnR|
Kvwgbx ivq
cÖv_©bv AšÍf©y³ bq| 6ô 7g †kÖwY‡Z GB
Kvq‡Kvev` wkLbd‡ji mv‡_ m½wZc~Y© welq wQj|
evey‡ii gnË¡ AšÍf©y³ bq| c~e©eZ©x †kÖwY‡Z GB wkLbdj
Kvwj`vm ivq m¤ú‡K© aviYv †c‡q‡Q|
bvix AšÍf©y³| mgv‡R bvixi Ae¯’vb I Ae`vb
KvRx bRiæj Bmjvg m¤ú‡K© aviYv jvf Ki‡e|

Avevi Avwme wd‡i AšÍf©y³ bq| evsjvi cÖK…wZ I †`k‡cÖg
Rxebvb›` `vk welqK KweZv wkÿv_©xiv 6ô,7g †kÖwY‡Z
c‡o‡Q| beg †kÖwY‡ZI co‡e|
iæcvB AšÍf©y³ bq| c~e©eZ©x †kÖwY‡Z GB wkLbdj
Rmxg D`&`xb m¤ú‡K© aviYv †c‡q‡Q|
GKz‡ki Mvb AšÍf©y³| fvlv Av‡›`vjb m¤ú‡K© †R‡b
Avãyj Mvd&dvi †PŠayix RvZxq †PZbvq D×z× n‡e|

4

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v
2
1

2

1

পুনভব েন্যোসকৃি cvV¨m~wP
†kÖwY: Aóg
Aa¨vq

wkLbdj

e¨vKiY evsjv fvlvi ˆewkó¨, Zvrch© I gwngv we‡kølY Ki‡Z
cvi‡e|
evsjv fvlvi ˆewkó¨, Zvrch© I gwngv we‡kølY Ki‡Z
cvi‡e|
evsjv fvlvi mvay I PwjZ ixwZi cÖK…wZ Rvb‡Z I
cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|
evsjv fvlvi aŸwb, aŸwbi cÖKvi‡f` Ges Zvi ˆewkó¨
D‡jøL I cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|
wewfbœ †ÿ‡Î cÖwgZ D”PviY ˆewkó¨ cÖ‡qvM Ki‡Z
cvi‡e|
evsjv fvlvi aŸwb, aŸwbi cÖKvi‡f` Ges Zvi ˆewkó¨
D‡jøL I cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|
evsjv fvlvi aŸwb, aŸwbi cÖKvi‡f` Ges Zvi ˆewkó¨
D‡jøL I cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|
evsjv fvlvi kã, k‡ãi Drm, k‡ãi wewkó e¨envi
Ges evM_© D‡jøL I cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|
ï× evK¨ MVb Ki‡Z I h_vh_ web¨v‡m cÖ‡qvM Ki‡Z
cvi‡e|
ï× evK¨ MVb Ki‡Z I h_vh_ web¨v‡m cÖ‡qvM Ki‡Z
cvi‡e|
ï× evK¨ MVb Ki‡Z I h_vh_ web¨v‡m cÖ‡qvM Ki‡Z
cvi‡e|
ï× evK¨ MVb Ki‡Z I h_vh_ web¨v‡m cÖ‡qvM Ki‡Z
cvi‡e|
ï× evK¨ MVb Ki‡Z I h_vh_ web¨v‡m cÖ‡qvM Ki‡Z
cvi‡e|
evsjv fvlvi kã, k‡ãi Drm, k‡ãi wewkó e¨envi
Ges evM_© D‡jøL I cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|
evsjv fvlvi kã, k‡ãi Drm, k‡ãi wewkó e¨envi
Ges evM_© D‡jøL I cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|
A_© Abymv‡i ev‡K¨i cÖKvi‡f` wPwýZ Ki‡Z I
wewfbœv_©K evK¨ MVb Ki‡Z cvi‡e|

welqe¯‘
(cvV wk‡ivbvg)

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

welq: evsjv
cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

fvlv AšÍf©y³| fvlv m¤úwK©Z aviYv jvf Ki‡e
gvZ…fvlv Iivóªfvlv AšÍf©y³| fvlvi aviYv jvf Ki‡e
mvay I PwjZ ixwZi cv_©K¨ AšÍf©y³| fvlvi aviYv jvf Ki‡e|

1

aŸwb I eY© AšÍf©y³| †gŠwjK aviYvi mg„w× jvf

1

g-djv I e-djvi D”PviY AšÍf©y³| D”PviY I fvlv m¤úwK©Z aviYv jvf Ki‡e

1

mwÜ AšÍf©y³| kãMV‡bi aviYv jvf Ki‡e

1

wemM© mwÜ AšÍf©y³|

1

kã I c` AšÍf©y³| fvlvi MVb m¤úwK©Z aviYv jvf Ki‡e

1

wj½všÍ‡ii wbqg I D`vniY AšÍf©y³| fvlvi MVb m¤úwK©Z aviYv jvf Ki‡e

1

avZz I wµqvc` AšÍf©y³| fvlv- ˆewkó¨ eyS‡Z cvi‡e

1

mKg©K AKg©K wµqv AšÍf©y³ bq| beg †kÖwY‡Z G wel‡q K¬vm cv‡e|
‡gŠwjK I mvwaZ avZz AšÍf©y³| fvlvi Dcv`vb m¤ú‡K© aviYv jvf Ki‡e

1

wµqvi Kvj AšÍf©y³| fvlvi Dcv`vb m¤ú‡K© aviYv jvf Ki‡e

1

kãMVb AšÍf©y³ bq| beg †kÖwY‡Z GB welqwU cv‡e|
aŸb¨vZ¥K kã,AbyKvi kã I AšÍf©y³ bq| beg †kÖwY‡Z welqwU cv‡e|
kã‰ØZ
kã MVb : cÖv_wgK aviYv wm‡jev‡m †bB|

5

Aa¨vq

wkLbdj
ï× evK¨ MVb Ki‡Z I h_vh_ web¨v‡m cÖ‡qvM Ki‡Z
cvi‡e|
ï× evK¨ MVb Ki‡Z I h_vh_ web¨v‡m cÖ‡qvM Ki‡Z
cvi‡e|
ï× evK¨ MVb Ki‡Z I h_vh_ web¨v‡m cÖ‡qvM Ki‡Z
cvi‡e|
ï× evK¨ MVb Ki‡Z I h_vh_ web¨v‡m cÖ‡qvM Ki‡Z
cvi‡e|
weivgwPý ( †Kvjb, nvB‡db I W¨vk) wPwýZ I cÖ‡qvM
Ki‡Z cvi‡e|
weivgwPý ( †Kvjb, nvB‡db I W¨vk) wPwýZ I cÖ‡qvM
Ki‡Z cvi‡e|
cÖwgZ evsjv evbv‡bi mvaviY wbqg D‡jøL Ges
mvejxjfv‡e cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|
ï× evK¨ MVb Ki‡Z I h_vh_ web¨v‡m cÖ‡qvM Ki‡Z
cvi‡e|

welqe¯‘
(cvV wk‡ivbvg)

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv
evK¨ AšÍf©y³ bq| beg †kÖwY‡Z GB welqwU cv‡e|

evK¨MV‡bi kZ© AšÍf©y³ bq| beg †kÖwY‡Z GB welqwU cv‡e|
LÐevK¨,¯^vaxb I Aaxb evK¨ AšÍf©y³ bq| beg †kÖwY‡Z GB welqwU cv‡e|
mij,RwUj I †hŠwMK evK¨ AšÍf©y³ bq| beg †kÖwY‡Z GB welqwU cv‡e|
weivgwPý AšÍf©y³ bq| beg †kÖwY‡Z GB welqwU cv‡e| 6ô-7g
†kÖwY‡ZI wQj|
Kgv, ‡mwg‡Kvjb,‡Kvjb I AšÍf©y³ bq| beg †kÖwY‡Z GB welqwU cv‡e| 6ô-7g
nvB‡d‡bi e¨envi †kÖwY‡ZI wQj|
evbv‡bi K‡qKwU mvaviY wbqg AšÍf©y³ bq| beg †kÖwY‡Z GB welqwU cv‡e| 6ô-7g
†kÖwY‡ZI wQj|
mgv_©K kã‡hv‡M evK¨ MVb AšÍf©y³ bq| beg †kÖwY‡Z GB welqwU cv‡e|
evMaviv AšÍf©y³ bq| beg †kÖwY‡Z G wel‡q co‡e|

6

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

Aa¨vq

wkLbdj

wbwg©wZ

welqe¯‘
(cvV wk‡ivbvg)

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi msL¨v

Abyaveb

cÖ_g c‡Îi m„Rbkxj As‡k _vK‡e|

c~‡e©v³ me KqwU

mvivsk

cwVZ wel‡qi g~jfve cÖKvk Ki‡Z cvi‡e

c‡o †b‡e

c~‡e©v³ me KqwU
c~‡e©v³ me KqwU
c~‡e©v³ me KqwU
c~‡e©v³ me KqwU
c~‡e©v³ me KqwU

mvigg©
e¨w³MZ cÎ
Av‡e`b cÎ
wbgš¿Y cÎ
fve-m¤úªmviY

KweZvsk c‡o g~jfve eyS‡Z cvi‡e
e¨w³MZ cÎ †jLvi `ÿZv AR©b Ki‡Z cvi‡e
Av‡e`b cÎ †jLvi †KŠkj Rvb‡e
AšÍf©³ bq| beg-`kg †kÖwY‡Z covi my‡hvM _vK‡e|
exRag©x fve‡K m¤úªmviY Kivi `ÿZv AR©b Ki‡e

c‡o †b‡e
1
1

cÖeÜ iPbv

†Kv‡bv wel‡q wbR¯^ Dcjwä I AwfÁZv h_vh_fv‡e
Dc¯’vcb Kivi `ÿZv AR©b Ki‡e

1

7

1

Revised Syllabus
Class: Eight
Unit/Le Learning outcomes mentioned in the
sson
textbook
Unit- 1 1.read and understand texts through silent
reading
2. infer meaning from context
3. ask and answer questions
4. write answers to questions
5. write short compositions
Unit-2
1. read and understand texts through silent
reading
2.listen for information
3. ask answer questions
4. write answers to questions
5. practise sounds
Unit-3
1.read and understand texts through silent
reading
2.listen for information
3. ask and answer questions
4. write answers to questions
5. write paragraphs/compositions
Unit-4
1. read and understand content pages in
books
2. look up words in a dictionary

Unit 5

Unit-6

1. read and understand texts through silent
reading
2. infer meaning from context
3. listen for information
4. ask and answer questions
5. write answers to questions
1.listen for information
2.listen to and follow announcements
3. read and understand texts
4. ask and answer questions

Topic
A glimpse of our culture

Subject: English Paper 1: English for Today
Yes/ No with rationale
Number of
classes needed
Yes.
N/A
Collected information shows that
these units are already done.

Food and nutrition

Health and hygiene

No
This unit cannot be learnt within this
time limit

Check your reference

No
This unit cannot be learnt within this
time limit

Making a difference
(Number of lessons =
08)

Yes. The lesson will involve learners
into practising listening and inferring
meaning of words from contexts
which are essential for language
learning.

Going to foreign trip
(Number of lessons =
09)

No
This is a long topic. This unit cannot
be learnt within this time limit. This
learning outcomes have already been

8

9

Unit/Le
sson

Unit-7

Unit -8

Unit -9

Learning outcomes mentioned in the
textbook
5. write answers to questions
6. write the main ideas
1.read and understand texts through silent
reading
2.listen for information
3. ask answer questions
4. write down the main ideas in our own
words
5. write short paragraphs

Topic

Yes/ No with rationale

1. ask and answer questions
2. participate in short dialogues and
conversations on familiar topics
3. read aloud texts with proper sounds, stress
and intonation
4.read and understand text materials
5. write answers to questions
6. write simple formal/informal letters
7. write simple CVs
8. write short paragraphs
1. ask and answer questions
2. participate in short dialogues and
conversations on familiar topics
3. read aloud texts with proper sounds, stress
and intonation
4.read and understand text materials
5. write answers to questions
6. write short paragraphs

News! News! News!

Number of
classes needed

taught in the other units.
Different people,
different occupations
(Number of lessons =
04)

Things that have
changed our life
(Number of lessons =
07)

9

Yes
Students cannot go far beyond this as
the number of classes is 8. This unit
has 5 learning outcomes and it has 5
lessons. Besides if these unit is
covered with already done Lesson 1
and 2, students will be able to cope
with the next class.
No
This is a long topic. This unit cannot
be learnt within this time limit. This
learning outcomes have already been
taught in the other units.

No
This is a long topic. This unit cannot
be learnt within this time limit.

6

Revised Syllabus
Class: Eight
Unit

Subject: English Plan 3: for 30 working days Paper 2
Yes/No Rationale
No. of
Classes

Title

1
2
3
4

Parts of Speceh
Modals
Articles, linking words and possessives
Degrees of comparison

5

Tenses

6

Infinitive, Gerund and Participle

7

8

Changing sentences (not transformation)
• Affirmative to Negative vice versa
• Assertive to interrogative vice versa
• Assertive to exclamatory vice versa
Voice

9

Direct and Indirect Speech

10

Suffixes and prefixes

11

Punctuation

Part-2

Formal letter
Paragraphs (Descriptive and Narrative)

No
Already been learnt
No
Long topic cannot be learnt in this Short period of time
No
Long topic cannot be learnt in this Short period of time
No
Long topic cannot be learnt in this Short period of time
Within 5 periods students cannot learn more than these three items.
The three items are selected from the assessment point of view.

Within 2 periods students cannot learn more than these three items.
The three items are selected from the assessment point of view.
No
Long topic cannot be learnt in this Short period of time
No
Students will get idea about this in their next classes.
No
Students learnt this topic in their previous classes
No
Students learnt this topic in their previous classes
Within 3 periods students cannot learn more than these three items.
The three items are selected from the assessment point of view.

10

5

2

3

পুনভব েন্যোসকৃি cvV¨m~wP
30 Kvh©w`e‡mi Rb¨
†kÖwY: Aóg
Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cÖ_g Aa¨vq
c¨vUvb©

wØZxq Aa¨vq
gybvdv

Z…Zxq Aa¨vq
cwigvc

PZz_© Aa¨vq

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘ (cv‡Vi wk‡ivbvg)

1.c¨vUvb© Kx Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
2. ˆiwLK c¨vUvb© wjL‡Z I eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
3. wewfbœ ai‡bi R¨vwgwZK c¨vUvb© wjL‡Z I eY©bv
Ki‡Z cvi‡e|
4. Av‡ivwcZ kZv©byhvqx mnR ˆiwLK c¨vUvb©
wjL‡Z I eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
5. ˆiwLK c¨vUvb©‡K Pj‡Ki gva¨‡g exRMwYZxq
ivwkgvjvq cÖKvk Ki‡Z cvi‡e|

1.1 c¨vUvb©
1.2 ¯^vfvweK msL¨vi c¨vUvb©
1.3 msL¨v‡K `yBwU e‡M©i mgwóiæ‡c
cÖKvk
1.4 g¨vwRK eM© MVb
1.5 msL¨v wb‡q †Ljv
1.6 R¨vwgwZK c¨vUvb©

6. ˆiwLK c¨vUv‡b©i wbw`©óZg msL¨v †ei Ki‡Z
cvi‡e|
1.gybvdv Kx Zv ej‡Z cvi‡e|
2. mij gybvdvi nvi e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e Ges G
msµvšÍ mgm¨v mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
3. Pµe„w× gybvdvi nvi e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e Ges
G msµvšÍ mgm¨v mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
4. e¨vs‡Ki wnmve weeiYx eyS‡Z I e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e|
1. †`kxq, weªwUk I AvšÍR©vwZK cwigvc c×wZ
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e Ges mswkøó c×wZi mvnv‡h¨
ˆ`N©¨, †ÿÎdj, IRb I Zij c`v‡_©i AvqZb
wbY©q msewjZ mgm¨vi mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
2. ‡`kxq, weªwUk I AvšÍRv©wZK c×wZ‡Z ˆ`bw›`b
Rxe‡b cÖPwjZ cwigvc‡Ki mvnv‡h¨ cwigvc Ki‡Z
cvi‡e|
1. exRMwYZxq m~Î cÖ‡qvM K‡i wØc`x I wÎc`x
ivwki eM© wbiƒcY, mijwKiY I gvb wbY©q Ki‡Z

2.1 jvf-ÿwZ
2.2 gybvdv

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q (Rvbyqvix- gvP©)

welq: MwYZ
cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

00

cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q (Rvbyqvix- gvP©)

2.3 gybvdv msµvšÍ mgm¨v
2.4 Pµe„w× gybvdv

02
e¨vsK wnmve mn ev¯Íe Rxe‡b e¨envwiK
cÖ‡qv‡M cÖ‡qvRb GRb¨ AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q

3.1 cwigvc I GK‡Ki c~Y©Zvi aviYv
3.2 †gwUªK c×wZ‡Z cwigvc
3.3 ˆ`N©¨ cwigv‡ci GKKvewj
3.4 †gwUªK I weªwUk cwigv‡ci m¤úK©
3.5 IRb cwigvc
3.6 Zij c`v‡_©i AvqZb cwigvc
3.7 †ÿÎdj cwigvc
3.8 AvqZb
4.1 exRMwYZxq m~Îvewj

exRMwYZxq

11

c~e©eZ©x †kÖwY‡Z aviYv †c‡q‡Q Ges cieZ©x
†kÖwY‡Z cv‡Vi Av‡jvPbv i‡q‡Q GRb¨ AšÍf©y³
Kiv nqwb

03

cÖvZ¨wnK Rxe‡b e¨eüZ wewfbœ cÖKvi e¯‘i
cwigv‡ci `ÿZv AR©‡b Rvbv cÖ‡qvRb GRb¨
AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q
c~e©eZ©x †kÖwY‡Z cÖ‡qvRbxq aviYv †c‡q‡Q
GRb¨ AšÍf©y³ Kiv nqwb

02

Aa¨vq I
wk‡ivbvg
m~Îvewj I
cÖ‡qvM

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘ (cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvi‡e|
2. exRMwYZxq m~Î cÖ‡qvM K‡i wØc`x I wÎc`x
ivwki Nb wbY©q, mijxKiY I gvb wbY©q Ki‡Z
cvi‡e|
3. ga¨c` we‡kølY mvnv‡h¨ ivwkgvjvi Drcv`K
we‡kølY Ki‡Z cvi‡e|

4.2 Nbd‡ji m~Îvewj I Abywm×všÍ
4.3 Nbd‡ji mv‡_ m¤ú„³ Avi I `yBwU
m~Î
4.4 Drcv`‡K we‡kølY
4.5 x2 +px+q AvKv‡ii ivwki
Drcv`K
4.6 ax2 +bx+c AvKv‡ii ivwki
Drcv`K
4.7 exRMwYZxq ivwki M. mv. ¸. I j.
mv. ¸.
4.7.1 Mwiô mvaviY ¸YbxqK (M. mv. ¸.)
4.7.2 jwNô mvaviY ¸wYZK (j. mv. ¸.)
5.1 exRMwYZxq fMœvsk
5.2 fMœvs‡ki jwNôKiY
5.3 fMœvsk‡K mvaviY niwewkóKiY
5.4 fMœvs‡ki †hvM
5.5 fMœvs‡ki we‡qvM
5.6 fMœvs‡ki ¸Y
5.7 fMœvs‡ki fvM
6.1 mij mnmgxKiY
6.2 `yB PjKwewkó mij mnmgxKi‡Yi
mgvavb
6.3 ev¯ÍewfwËK mgm¨vi mnmgxKiY MVb
I mgvavb
6.4 †jLwP‡Îi mvnv‡h¨ mij
mnmgxKi‡Yi mgvavb

4. exRMwYZxq ivwki M. mv. ¸ I j. mv. ¸ wbY©q
Ki‡Z cvi‡e|

cÂg Aa¨vq

1. exRMwYZxq fMœvs‡ki †hvM, we‡qvM, ¸Y I fvM
Ki‡Z cvi‡e Ges GZ`msµvšÍ mij I mgm¨vi
mgvavb Ki‡Z cvi‡e|

exRMwYZxq
fMœvsk

lô Aa¨vq
mij
mnmgxKiY

mßg Aa¨vq

1. mgxKi‡Yi cÖwZ¯’vcb c×wZ I Acbqb c×wZ
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
2. `yB PjKwewkó mij mnmgxKi‡Yi mgvavb
Ki‡Z cvi‡e|
3.MvwYwZK mgm¨vi mij mnmgxKiY MVb K‡i
mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
4. mij mnmgxKi‡Yi mgvavb †jLwP‡Î †`Lv‡Z
cvi‡e|
5. †jLwP‡Îi mvnv‡h¨ mij mnmgxKi‡Yi mgvavb
Ki‡Z cvi‡e|
1. †mU I †mU MVb cÖwµqv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|

7.1 †mU
7.2 †mU cÖKv‡ki c×wZ

12

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

exRMwYZxq m~Îvewj cÖ‡hv‡M MvwYwZK mgm¨vi
mgvavb, eM© I Nb wbY©q, Drcv`‡K we‡kølY
Ges G‡`i mvnv‡h¨ exRMwYZxq ivwki M. mv.
¸. I j. mv. ¸. wbY©‡q I cieZ©x †kÖwYi cv‡Vi
wfwË wnmv‡e cÖ‡qvRb GRb¨ AšÍf©y³ Kiv
n‡q‡Q
c~e©eZ©x †kÖwY‡Z cÖ‡qvRbxq aviYv †c‡q‡Q weavq
cieZ©x †kÖwYi avivevwnKZvq †Kv‡bv Amyweav
n‡ebv GRb¨ AšÍf©y³ Kiv nqwb
02
cieZ©x †kÖwYi mswkøó welqe¯‘i wfwË wnmv‡e
cÖ‡qvRb GRb¨ AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q
cieZ©x †kÖwYi mnmgxKiY msµvšÍ mgm¨vi
mgvavb Ges †jLwP‡Îi mvnv‡h¨ mnmgxKi‡Yi
mgvav‡b cÖ‡qvRb GRb¨ AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q
cieZ©x †kÖwY‡Z G wel‡q cÖ‡qvRbxq Av‡jvPbv
i‡q‡Q GRb¨ AšÍf©y³ Kiv nqwb

02

†mU msµvšÍ e¨vL¨v Ges cieZ©x †kÖwYi cv‡Vi
wfwË wnmv‡e cÖ‡qvRb GRb¨ AšÍf©y³ Kiv

01

Aa¨vq I
wk‡ivbvg
‡mU

Aóg Aa¨vq
PZzfz©R

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘ (cv‡Vi wk‡ivbvg)

2. mmxg †mU, mvwe©K †mU, c~iK †mU, duvKv
†mU,wb‡ñ` †mU eY©bv Ki‡Z cvi‡e Ges G‡`i
MVb cÖZx‡Ki mvnv‡h¨ cÖKvk Ki‡Z cvi‡e|
3. GKvwaK †m‡Ui ms‡hvM †mU, †Q` †mU MVb I
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
4. †fbwPÎ I D`vni‡Yi mvnv‡h¨ †mU cÖwµqvi
mnR ag©vewj hvPvB I cÖgvY Ki‡Z cvi‡e|

7.3 †m‡Ui cÖKvi‡f`
7.4 †fbwPÎ
7.5 Dc‡mU
7.6 †mU cÖwµqv

5. †m‡Ui ag©vewj cÖ‡qvM K‡i mgm¨v mgvavb
Ki‡Z cvi‡e|
1. PZzfz©‡Ri ag©vewj hvPvB I hyw³g~jK cÖgvY
Ki‡Z cvi‡e|
2. cÖ`Ë DcvË n‡Z PZzfz©R AuvK‡Z cvi‡e|
3. wÎfzR m~‡Îi mvnv‡h¨ PZzfz©R †ÿ‡Îi †ÿÎdj
cwigvc Ki‡Z cvi‡e|
4. AvqZvKvi Nbe¯‘i wPÎ AuvK‡Z cvi‡e|
5. AvqZvKvi Nbe¯‘ I Nb‡Ki c„ôZ‡ji †ÿÎdj
cwigvc Ki‡Z cvi‡e|

1. wc_v‡Mviv‡mi Dccv`¨ hvPvB I cÖgvY Ki‡Z
cvi‡e|
beg Aa¨vq
2. wÎfz‡Ri wZbwU evûi ‰`N©¨ †`Iqv _vK‡j
wc_v‡Mviv‡mi wÎfzRwU mg‡KvYx wK bv hvPvB Ki‡Z cvi‡e|
Dccv`¨
3. wc_v‡Mviv‡mi m~Î e¨envi K‡i mgm¨v mgvavb
Ki‡Z cvi‡e|
1. e„‡Ëi aviYv jvf Ki‡e|
`kg Aa¨vq 2. cvB () Gi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
3. e„ËvKvi †ÿ‡Î †ÿÎdj I cwimxgv wbY©q K‡i
mgm¨v mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
e„Ë
4. e„Ë msµvšÍ Dccv`¨ cÖ‡qvM K‡i mgm¨v mgvavb

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

n‡q‡Q

cieZ©x †kÖwY‡Z G wel‡q we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv
i‡q‡Q weavq avivevwnKZv AR©‡b †Kv‡bv
Amyweav n‡ebv GRb¨ AšÍf©y³ Kiv nqwb

8.1 PZzfz©R
8.2 PZzfz©‡Ri cÖKvi‡f`
8.3 PZzfz©R msµvšÍ Dccv`¨ (Dccv`¨
bs 01 02, 03, 04, 05)
8.4 PZzfz©R‡ÿ‡Îi †ÿÎdj
8.5 Nbe¯‘
8.6 PZzfz©R A¼b (m¤úv`¨ bs 03, 04
,05, 06 )
9.1 mg‡KvYx wÎfzR
9.2 wc_v‡Mviv‡mi Dccv`¨
9.3 wc_v‡Mviv‡mi Dccv‡`¨i wecixZ
Dccv`¨

10.1 e„Ë
10.2 e„‡Ëi R¨v I Pvc
10.3 e¨vm I cwiwa
10.4 e„Ë m¤úwK©Z Dccv`¨
10.5 e„‡Ëi cwiwa I e¨v‡mi AbycvZ(π)
10.6 e„Ë‡ÿ‡Îi †ÿÎdj

13

cieZ©x †kÖwY‡Z G wel‡q cÖ‡qvRbxq Av‡jvPbv
i‡q‡Q GRb¨ AšÍf©y³ Kiv nqwb
wewfbœ cÖKvi PZzfz©‡Ri ˆewkó Rvbv Ges
cieZ©x †kÖwYi cv‡Vi wfwË wnmv‡e cÖ‡qvRb
GRb¨ AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q
cieZ©x †kÖwY‡Z G wel‡q we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv
i‡q‡Q GRb¨ AšÍf©y³ Kiv nqwb
wewfbœ cÖKvi PZzfz©‡Ri A¼b wel‡q `ÿZv
AR©b Ges cieZ©x †kÖwYi cv‡Vi wfwË wnmv‡e
cÖ‡qvRb GRb¨ AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q
mg‡KvYx wÎfz‡Ri we‡kl ˆewkó I Gi
evû¸‡jvi ga¨Kvi m¤úK© Rvbv Ges cieZ©x
†kÖwYi cv‡Vi wfwË wnmv‡e cÖ‡qvRb GRb¨
AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q

cieZ©x †kÖwY‡Z G wel‡q we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv
i‡q‡Q weavq avivevwnKZv AR©‡b †Kv‡bv
Amyweav n‡ebv GRb¨ AšÍf©y³ Kiv nqwb

04

02

00

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘ (cv‡Vi wk‡ivbvg)

Ki‡Z cvi‡e Ges cwigvcK wdZv e¨envi K‡i
e„ËvKvi †ÿ‡Îi cwimxgv I †ÿÎdj cwigvc
Ki‡Z cvi‡e|

10.7 †ejb ev wmwjÛvi

5. PZzfz©R I e„‡Ëi †ÿÎd‡ji mvnv‡h¨ †ej‡bi
c„‡ôi †ÿÎdj cwigvc Ki‡Z cvi‡e|
1. †K›`ªxq cÖeYZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
2. MvwYwZK m~‡Îi mvnv‡h¨ Mo, ga¨K I cÖPziK
wbY©q K‡i mgm¨v mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
GKv`k
Aa¨vq
Z_¨ I DcvË

11.1 Z_¨ I DcvË
11.2 MYmsL¨v wb‡ekb mviwY
11.3 †jLwPÎ (AvqZ‡jL)

3. AvqZ‡jL I cvBwPÎ A¼b Ki‡Z cvi‡e|
11.3 †jLwPÎ (cvBwPÎ)
11.4 †K›`ªxq cÖeYZv
11.5 MvwYwZK Mo
11.6 ga¨K
11.7 cÖPziK

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

Z_¨ I DcvË Dc¯’vcb `ÿZv AR©b I
cieZ©x †kÖwYi cv‡Vi wfwË wnmv‡e cÖ‡qvRb
GRb¨ AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q
c~e©eZ©x †kÖwY‡Z cÖ‡qvRbxq aviYv †c‡q‡Q weavq
cieZ©x †kÖwYi avivevwnKZvq †Kv‡bv Amyweav
n‡ebv GRb¨ AšÍf©y³ Kiv nqwb
Z_¨ I DcvË Dc¯’vcb `ÿZv AR©b I
cieZ©x †kÖwYi cv‡Vi wfwË wnmv‡e cÖ‡qvRb
GRb¨ AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q
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cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

02

পুনর্ব িন্যাসকৃত পাঠ্যসূর্ি
শ্রের্ি: অষ্টম
অধ্যায় ও
র্ির ানাম
প্রথম অধ্যায়ঃ
প্রার্িজগরত
শ্রের্ির্বন্যাস

র্িতীয় অধ্যায়ঃ
জীরব বৃর্ি ও
বংিগর্ত

তৃতীয় অধ্যায়ঃ
ব্যাপন,
অর্ভস্রবি ও
প্ররেদন

িতুথ ি
অধ্যায়ঃ উর্িরদ
বংি বৃর্ি

পাঠ্যপুস্তরে উর্ির্িত র্িিনফল

১. অরমরুদন্ডী প্রািী শ্রের্ির্বন্যাস ে রত পা ব।
২. শ্রমরুদন্ডী প্রািী শ্রের্ির্বন্যাস ে রত পা ব।
৩. জীবজগরত শ্রের্ির্বন্যারস প্ররয়াজনীয়তা ব্যাখ্যা
ে রত পা ব।
১. শ্রোষ র্বভাজরন প্রো রভদ ব্যাখ্যা ে রত পা ব।
২. শ্রোষ র্বভাজরন মাধ্যরম জীবরদরহ বৃর্ি ব্যাখ্যা
ে রত পা ব।

র্বষয়বস্তু
(পাঠ ও পারঠ র্ির ানাম)
পাঠ -১ : প্রার্িজগরত শ্রের্ির্বন্যাস
পাঠ ২-৫ : অরমরুদন্ডী প্রািী শ্রের্ির্বন্যাস
পাঠ ৬-৮: শ্রমরুদন্ডী প্রািী শ্রের্ির্বন্যাস
পাঠ -৯ : শ্রের্ির্বন্যারস প্ররয়াজনীয়তা

১. শ্র ৌন এবং অর ৌন প্রজনরন মরধ্য পাথ িেয ে রত
পা ব।
২. প াগায়ন ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ ৫-৬ : প াগায়ন

৩. র্বর্ভন্ন প্রো প াগায়রন মরধ্য পাথ িেয ে রত
পা ব।

পাঠ ৫-৬ : প াগায়ন

৪. পর্ রবশ্ব সংঘটিত ে-প াগায়ন এবং প -প াগায়ন

পাঠ ৫-৬ : প াগায়ন

৩. প্ররেদন প্রর্ক্রয়ায় উর্িরদ পার্ন পর্ তযাগ ব্যাখ্যা
ে রত পা ব।
৪. উর্িরদ পার্ন শ্রিাষি ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

জানুয়ার্ -মাি ি ২০২০ সমরয় প্রর্তষ্ঠারন র্িিন
ো িক্রম সম্পন্ন ে া হরয়রে।

পাঠ -১ : শ্রোষ র্বভাজরন প্রো রভদ
পাঠ -২ : মাইর ার্সস শ্রোষ র্বভাজন পির্ত
পাঠ -৩ : শ্রপ্রা-শ্রম ারফজ, শ্রমতারফজ,
অযানারফজ ও শ্র রলারফজ
পাঠ -৪ : শ্র রলারফজ
পাঠ ৫-৬ : র্মরয়ার্সস
পাঠ ৭-৯ : বংিগর্ত র্নধ িা রি শ্রক্রারমাজম,
DNA ও RNA এ ভূর্মো
পাঠ ১-২ : ব্যাপন
পাঠ -৩ : অর্ভস্রবি
পাঠ ৪ : অর্ভস্রবরি গুরুত্ব
পাঠ -৬ : প্ররেদন
পাঠ -৭ : প্ররেদরন গুরুত্ব
পাঠ -৫ : উর্িরদ পার্ন ও ির্নজ লবি শ্রিাষি
পাঠ ৮-১০ : পার্ন ও ির্নজ লবরি পর্ বহন
পাঠ ১-৩ : প্রজনন বা জনন
পাঠ -৪ : শ্র ৌন জনন

৩. জীরব বংিগর্ত ধা া ক্ষায় শ্রোষ শ্রোষ
র্বভাজরন ভূর্মো ব্যাখ্যা ে রত পা ব।
১. ব্যাপন প্রর্ক্রয়া ব্যাখ্যা ে রত পা ব।
২. অর্ভস্রবি প্রর্ক্রয়া ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

র্বষয়: র্বজ্ঞান
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া বা না ে া শ্র ৌর্ক্তেতা প্ররয়াজনীয়
ক্লারস
সংখ্যা
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পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হরয়রে ো ি - প বতী
শ্রের্ি র্িিরন ধা াবার্হেতা ক্ষা জন্য
র্িিনফলটি অজিন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী

১

অধ্যায় ও
র্ির ানাম

পাঠ্যপুস্তরে উর্ির্িত র্িিনফল

র্বষয়বস্তু
(পাঠ ও পারঠ র্ির ানাম)

র্ির্িত ের ো ি ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ
সমন্বয় ও
র্নঃস ি

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ
প মাণু গঠন

৫. র্নর্িক্তে ি প্রর্ক্রয়া ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ ৭-৮ : র্নর্িক্তে ি ও ফরল উৎপর্ি

৬. প ীক্ষা মাধ্যরম অঙ্কুর াদগম প্রদিিন ে রত
পা ব।

পাঠ ৯-১০ : বীরজ গঠন ও অঙ্কুর াদগম

১.উর্িদ ও মানুরষ শ্রক্ষরে সমন্বয় ব্যাখ্যা ে রত
পা ব।

পাঠ ১-৩ : উর্িরদ সমন্বয়

২. প্রবাহ র্িরে সাহারে স্নায়ুতরে ো িক্রম ব্যাখ্যা
ে রত পা ব।

পাঠ ৪-৫ : স্নায়ুতে

3. উর্িরদ উদ্দীপনামূলে র্ক্রয়া উদাহ িসহ ব্যাখ্যা
ে রত পা ব।

পাঠ ১-৩ : উর্িরদ সমন্বয়

4. মানুরষ উদ্দীপনামূলে র্ক্রয়া উদাহ িসহ ব্যাখ্যা
ে রত পা ব।

পাঠ ৮-১০ : শ্রমরু জ্জু

৫. উর্িদ ও প্রািী বজিয র্নঃস ি ব্যাখ্যা ে রত
পা ব।

পাঠ ১১-১২ : শ্র িনতে

১. প মাণু গঠন ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ ১-৩ : প মাণু ধা িা র্বোি ও গঠন

২. পা মাির্বে সংখ্যা ও ভ সংখ্যা ব্যাখ্যা ে রত
পা ব।

পাঠ ৪-৬ : পা মাির্বে সংখ্যা, ভ সংখ্যা ও
আইরসার াপ

৩. আইরসার াপ ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ ৪-৬ : পা মাির্বে সংখ্যা, ভ সংখ্যা ও
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পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া বা না ে া শ্র ৌর্ক্তেতা

শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হরয়রে ো ি - পূব িবতী
শ্রের্িরত র্িিরন সুর াগ র্েল না ও প বতী
শ্রের্িরতও র্িিরন সুর াগ শ্রনই। শ্রসরক্ষরে
Learning Gap সৃর্ষ্ট শ্র ন না হয় শ্রসজন্য
র্িিনফলটি অজিন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - পূব িবতী
শ্রের্িরত র্িিরন সুর াগ র্েল।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হরয়রে ো ি র্বষয়বস্তু গুরুত্ব র্বরবিনায় ও প বতী শ্রের্ি
র্িিরন ধা াবার্হেতা ক্ষা জন্য র্িিনফলটি
অজিন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হরয়রে ো ি -

প্ররয়াজনীয়
ক্লারস
সংখ্যা

১

১

১

অধ্যায় ও
র্ির ানাম

পাঠ্যপুস্তরে উর্ির্িত র্িিনফল

র্বষয়বস্তু
(পাঠ ও পারঠ র্ির ানাম)
আইরসার াপ

৪. ইরলেট্রন র্বন্যাস ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ ৯-১১ : প মাণুরত ইরলক্ট্রন েীভারব র্বন্যস্ত
থারে

৫. আয়ন েীভারব সৃর্ষ্ট হয় ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ ১২-১৩ : ইরলেট্রন র্বন্যাস ও শ্রমৌরল ধমি

৬. েযা ায়ন ও অযানায়রন পাথ িেয ে রত পা ব।

পাঠ ১২-১৩ : ইরলেট্রন র্বন্যাস ও শ্রমৌরল ধমি

৭. অযানায়ন ওেযা ায়ন ব্যবহা ের
সংরেত প্রিয়ন ে রত পা ব।

পাঠ ৯-১১ : প মাণুরত ইরলক্ট্রন েীভারব র্বন্যস্ত
থারে
পাঠ ১২-১৩ : ইরলেট্রন র্বন্যাস ও শ্রমৌরল ধমি
পাঠ ৭-৮ : আইরসার ারপ ধমি ও ব্যবহা

াসায়র্নে

৮. আইরসার ারপ ব্যবহা বি িনা ে রত পা ব।

সপ্তম অধ্যায়ঃ
পৃর্থবী এ
মহােষ ি

৯. আমারদ জীবরন আইরসার ারপ অবদান উপলর্ি
ে রত পা ব।

পাঠ ৭-৮ : আইরসার ারপ ধমি ও ব্যবহা

১. মহােষ ি ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ -১ : মহােষ ি

২. মহােষ ি ও অর্ভেরষ ি পাথ িেয ব্যাখ্যা ে রত
পা ব।

পাঠ -১ : মহােষ ি
পাঠ ২-৩ : অর্ভেষ ি ও অর্ভেষ িজ ত্ব ন

৩. অর্ভেষ িজ ত্ব ি ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ ২-৩ : অর্ভেষ ি ও অর্ভেষ িজ ত্ব ন
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পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া বা না ে া শ্র ৌর্ক্তেতা

র্বষয়বস্তু গুরুত্ব র্বরবিনায় ও প বতী শ্রের্ি
র্িিরন ধা াবার্হেতা ক্ষা জন্য র্িিনফলটি
অজিন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত ( সায়ন র্বষরয়)র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ
রয়রে া মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হরয়রে ো ি র্বষয়বস্তু গুরুত্ব র্বরবিনায় ও প বতী শ্রের্ি
র্িিরন ধা াবার্হেতা ক্ষা জন্য র্িিনফলটি
অজিন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হরয়রে ো ি র্বষয়বস্তু গুরুত্ব র্বরবিনায় ও প বতী শ্রের্ি
র্িিরন ধা াবার্হেতা ক্ষা জন্য র্িিনফলটি
অজিন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হরয়রে ো ি র্বষয়বস্তু গুরুত্ব র্বরবিনায় ও প বতী শ্রের্ি
র্িিরন ধা াবার্হেতা ক্ষা জন্য র্িিনফলটি
অজিন ে া প্ররয়াজন ।

প্ররয়াজনীয়
ক্লারস
সংখ্যা

2

1

অধ্যায় ও
র্ির ানাম

অষ্টম অধ্যায়ঃ
াসায়র্নে
র্বর্ক্রয়া

পাঠ্যপুস্তরে উর্ির্িত র্িিনফল

র্বষয়বস্তু
(পাঠ ও পারঠ র্ির ানাম)

৪. ভ ওওজরন পাথ িেয ে রত পা ব।

পাঠ -৪ : ভ ও ওজন
পাঠ -৫ : ভ ও ওজরন সম্পেি

৫. অর্ভেষ িজ ত্ব রি প্রভারব বস্তু ওজরন পর্ বতিন
র্বরেষন ে রত পা ব।

পাঠ -৬ : পৃর্থবী র্বর্ভন্ন স্থারন অর্ভেষ িজ
ত্ব ি ও বস্তু ওজন

৬. আমারদ জীবরন অর্ভেষ িজ ত্ব রি অবদান
উপলর্ি ে ব।

পাঠ ৮-৯ : র্লফর ও মহাশূরন্য ওজরন
তা তম্য : ওজনহীনতা

১. র্বর্ভন্ন প্রো
পা ব।

২. াসায়র্নে র্বর্ক্রয়া মাধ্যরম র্বর্ভন্ন প্রো ির্ক্ত
রূপান্ত ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ ১-২ : প্রতীে, সংরেত ও শ্র াজনী
পাঠ ৩-৪ : াসায়র্নে সমীে ি
পাঠ -৫ : াসায়র্নে র্বর্ক্রয়া; সংর াজন
পাঠ ৬-৭ : দহন র্বর্ক্রয়া
পাঠ ৮-৯ : প্রর্তস্থাপন
পাঠ ১০-১১ : াসায়র্নে র্বর্ক্রয়ায় তাপির্ক্ত
রূপান্ত

৩. শুষ্ক শ্রোরষ ির্ক্ত রূপান্ত ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ ১২-১৪ : শুষ্ক শ্রোষ

৪. তর্িৎ র্বরেষি ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ ১২-১৪ : শুষ্ক শ্রোষ

৫. প ীক্ষি োরজ াসায়র্নে পদাথ ি এবং অন্যান্য
েপার্ত ব্যবহা সঠিেভারব ে রত পা ব।

পাঠ -৫ : াসায়র্নে র্বর্ক্রয়া; সংর াজন
পাঠ ৬-৭ : দহন র্বর্ক্রয়া
পাঠ ৮-৯ : প্রর্তস্থাপন
পাঠ ১০-১১ : াসায়র্নে র্বর্ক্রয়ায় তাপির্ক্ত
রূপান্ত
পাঠ ১২-১৪ : শুষ্ক শ্রোষ

াসায়র্নে র্বর্ক্রয়া ব্যাখ্যা ে রত
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পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হরয়রে ো ি র্বষয়বস্তু গুরুত্ব র্বরবিনায় ও প বতী শ্রের্ি
র্িিরন ধা াবার্হেতা ক্ষা জন্য র্িিনফলটি
অজিন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হরয়রে ো ি র্বষয়বস্তু গুরুত্ব র্বরবিনায় ও প বতী শ্রের্ি
র্িিরন ধা াবার্হেতা ক্ষা জন্য র্িিনফলটি
অজিন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হরয়রে ো ি র্বষয়বস্তু গুরুত্ব র্বরবিনায় ও প বতী শ্রের্ি
র্িিরন ধা াবার্হেতা ক্ষা জন্য র্িিনফলটি
অজিন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হরয়রে ো ি র্বষয়বস্তু গুরুত্ব র্বরবিনায় ও প বতী শ্রের্ি
র্িিরন ধা াবার্হেতা ক্ষা জন্য র্িিনফলটি
অজিন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হরয়রে ো ি র্বষয়বস্তু গুরুত্ব র্বরবিনায় ও প বতী শ্রের্ি
র্িিরন ধা াবার্হেতা ক্ষা জন্য র্িিনফলটি
অজিন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন ও হারত েলরম োজ
ে া সুর াগ রয়রে া মাধ্যরম র্িিনফলটি
অর্জিত হরব।

প্ররয়াজনীয়
ক্লারস
সংখ্যা

1

1

3

১

অধ্যায় ও
র্ির ানাম

নবম অধ্যায়ঃ
বতিনী ও
িলর্বদ্যযৎ

দিম অধ্যায়ঃ
অম্ল, ক্ষা ে,
লবি

পাঠ্যপুস্তরে উর্ির্িত র্িিনফল

র্বষয়বস্তু
(পাঠ ও পারঠ র্ির ানাম)

৬. আমারদ জীবরন াসায়র্নে র্বর্ক্রয়া অবদান
উপলর্ি ে রত পা ব।

পাঠ ১-১৪ : এই অধ্যোতয়ি সম্পূি ে পোঠ

১. এর্স ও র্ির্স প্রবারহ ধা িা ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ -১ : তর্িৎ প্রবাহ
পাঠ ২-৩ : তর্িৎ প্রবারহ প্রো রভদ

২. তর্িৎ বতিনীরত শ্র াধ, র্ফউজ এবং িার্ব
প্ররয়াজনীয়তা ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ ৪-৫ : শ্র াধ
পাঠ -১১ : র্ফউজ

৩. তর্িৎ প্রবাহ এবং র্বভব পাথ িরেয মধ্যো
সম্পেি শ্রলির্িরে সাহারে ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ ৪-৫ : শ্র াধ

৪. শ্রের্ি ও সমান্ত াল বতিনীরত তর্িৎ প্রবাহ এবং
র্বভব পাথ িরেয র্ভন্নতা প্রদিিন ে রত পা ব।

পাঠ ৬-৮: তর্িৎ বতিনী

৫. তর্িৎ প্রবাহ এবং র্বভব পাথ িরেয পর্ মারপ
অযার্ম া ও শ্রভাল্টর্ম ার সঠিে ব্যবহা ে রত
পা ব।
৬. তর্িরত ো িে ব্যবহা এবং অপিয় শ্র ারধ
র্নরজ সরিতন হব এবং অন্যরদ সরিতন ে ব।

পাঠ ৯-১০ : অযার্ম া ও শ্রভাল্টর্ম া

১. অম্ল ও ক্ষা রে ববর্িষ্টয ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ ১-৪: অম্ল, ক্ষা ে ও র্নরদ িিে

২.ক্ষার

পাঠ ৭-১০: এর্সি ও ক্ষার
ববর্িষ্টয

ববর্িষ্টয ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ -১২ : র্বদ্যযরত ো িে ব্যবহা ও অপিয়
শ্র ারধ সরিতনতা
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র্েছু গুরুত্বপূি ি

পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া বা না ে া শ্র ৌর্ক্তেতা

প্ররয়াজনীয়
ক্লারস
সংখ্যা

পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - এই
শ্রের্িরত এই অধ্যোতয়ি সম্পূি ি র্িিন সম্পন্ন হরব
না, প বতী শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ
রয়রে া মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - সম্পূি ি
অধ্যায়টি অধ্যয়রন মধ্যরমই শুধু এই র্িিফল
অজিন সম্ভব। প বতী শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন
সুর াগ রয়রে া মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত
হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হরয়রে ো ি - শ্রমৌর্লে
র্বষয়বস্তু র্হরসরব গুরুত্ব র্বরবিনায় ও প বতী
শ্রের্ি র্িিরন ধা াবার্হেতা ক্ষা জন্য
র্িিনফলটি অজিন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হরয়রে ো ি র্বষয়বস্তু গুরুত্ব র্বরবিনায় ও প বতী শ্রের্ি
র্িিরন ধা াবার্হেতা ক্ষা জন্য র্িিনফলটি

১

১

অধ্যায় ও
র্ির ানাম

এোদি
অধ্যায়ঃ আরলা

পাঠ্যপুস্তরে উর্ির্িত র্িিনফল

র্বষয়বস্তু
(পাঠ ও পারঠ র্ির ানাম)

র্েছু গুরুত্বপূি ি

৩. লবরি ববর্িষ্টয ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ ৭-১০: এর্সি ও ক্ষার
ববর্িষ্টয

৪. র্ন রপক্ষ পদাথ ি ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ ১-৪: অম্ল, ক্ষা ে ও র্নরদ িিে

৫. প ীক্ষি ো িক্ররম েপার্ত ব্যবহা সঠিেভারব
ে রত পা ব।

পাঠ ১-৪: অম্ল, ক্ষা ে ও র্নরদ িিে
পাঠ ৭-১০: এর্সি ও ক্ষার র্েছু গুরুত্বপূি ি
ববর্িষ্টয
পাঠ ১১-১৩: অম্ল, ক্ষা ও লবি সনাক্তে ি

৬. আমারদ জীবরন অম্ল ক্ষা ও লবরি অবদান
উপলর্ি ে রত পা ব।

পাঠ ৫-৬: এর্সি ক্ষা রে ব্যবহা
পাঠ ৭-১০: এর্সি ও ক্ষার র্েছু গুরুত্বপূি ি
ববর্িষ্টয

প ীক্ষি ো িক্রম িলাোলীন প্ররয়াজনীয় র্ন াপিা
ব্যবস্থা গ্রহরি দলীয় সদস্যরদ সরিতন ে রত পা ব।

পাঠ ১-৪: অম্ল, ক্ষা ে ও র্নরদ িিে
পাঠ ৭-১০: এর্সি ও ক্ষার র্েছু গুরুত্বপূি ি
ববর্িষ্টয
পাঠ ১১-১৩: অম্ল, ক্ষা ও লবি সনাক্তে ি

১. বদনর্িন জীবরন সংঘটিত প্রর্তস রি ঘ নাগুরলা
র্িে অঙ্কন ের ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ -১ : আরলা প্রর্তস ি
পাঠ ৪-৫: প্রর্তস রি বাস্তব প্ররয়াগ

২. পূি ি অভযন্ত ীি প্রর্তফলি ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ ৬-৭ : পূি ি অভযন্ত ীি প্রর্তফলি ও সংে
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পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া বা না ে া শ্র ৌর্ক্তেতা

অজিন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হরয়রে ো ি র্বষয়বস্তু গুরুত্ব র্বরবিনায় ও প বতী শ্রের্ি
র্িিরন ধা াবার্হেতা ক্ষা জন্য র্িিনফলটি
অজিন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হরয়রে ো ি র্বষয়বস্তু গুরুত্ব র্বরবিনায় ও প বতী শ্রের্ি
র্িিরন ধা াবার্হেতা ক্ষা জন্য র্িিনফলটি
অজিন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - হারত
েলরম োরজ মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
প বর্তি শ্রের্িরত
র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া মাধ্যরম
র্িিনফলটি অর্জিত হরব। ধা াবার্হে ো িক্ররম
মাধ্যরম এই র্িিনফল অর্জিত হরব তাই বাির্ত
ক্লাস ব ারদ্দ দ ো প রব না।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - হারত
েলরম োরজ মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
প বতী শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে
া মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব। ধা াবার্হে
ো িক্ররম মাধ্যরম এই র্িিনফল অর্জিত হরব তাই
বাির্ত ক্লাস ব ারদ্দ দ ো প রব না ।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হরয়রে ো ি - পূব িবতী
শ্রের্িরত র্িিরন সুর াগ র্েল না ও প বতী
শ্রের্িরতও র্িিরন সুর াগ শ্রনই। শ্রসরক্ষরে
Learning Gap সৃর্ষ্ট শ্র ন না হয় শ্রসজন্য
র্িিনফলটি অজিন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হরয়রে ো ি - পূব িবতী

প্ররয়াজনীয়
ক্লারস
সংখ্যা

১

২

১

অধ্যায় ও
র্ির ানাম

পাঠ্যপুস্তরে উর্ির্িত র্িিনফল

র্বষয়বস্তু
(পাঠ ও পারঠ র্ির ানাম)
শ্রোি

িাদি অধ্যায়ঃ
মহাোি ও
উপগ্রহ

৩. অর্িেযাল ফাইবার োজ ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ ৮ : অপটিেযাল ফাইবা ও ম্যাগর্নফাইং
গ্লাস

৪. ম্যার্িফাইং গ্লারস োজ ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ ৮ : অপটিেযাল ফাইবা ও ম্যাগর্নফাইং
গ্লাস

৫. িিমা োজ ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ ৯-১০ : মানব িক্ষু

৬. েযারম া ও শ্রিারি তুলনা ে রত পা ব।

পাঠ ৯-১০ : মানব িক্ষু

৭. আমারদ বদনর্িন জীবরন র্বর্ভন্ন ো িক্ররম
আরলা অবদান উপলর্ি ে রত পা ব।

পাঠ ৪-৫: প্রর্তস রি বাস্তব প্ররয়াগ

১. মহাোি ও মহার্বশ্ব ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ -১ : মহাোি
পাঠ -২ মহার্বশ্ব

২. প্রাকৃর্তে ও কৃর্েম উপগ্রহ ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ –৩ : প্রাকৃর্তে গ্রহ ও কৃর্েম উপগ্রহ

৩. উপগ্ররহ েক্ষপরথ িলা গর্ত ব্যাখ্যা ে রত
পা ব।

পাঠ -৫ : কৃর্েম উপগ্ররগ েক্ষপরথ িলা বা
ভ্রমি

৪. কৃর্েম উপগ্ররহ ব্যবহা ও গুরুত্ব বি িনা ে রত
পা ব।

পাঠ ৬-৭ : কৃর্েম উপগ্ররহ ব্যবহা ও গুরুত্ব

৫. কৃর্েম উপগ্ররহ অবদান উপলর্ি ে রত পা ব।

পাঠ ৬-৭ : কৃর্েম উপগ্ররহ ব্যবহা ও গুরুত্ব
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পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া বা না ে া শ্র ৌর্ক্তেতা

শ্রের্িরত র্িিরন সুর াগ র্েল না ও প বতী
শ্রের্িরতও র্িিরন সুর াগ শ্রনই। শ্রসরক্ষরে
Learning Gap সৃর্ষ্ট শ্র ন না হয় শ্রসজন্য
র্িিনফলটি অজিন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - প বতী
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো
শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো

ি - প বতী
রয়রে া
ি - প বতী
রয়রে া
ি - প বতী

প্ররয়াজনীয়
ক্লারস
সংখ্যা

অধ্যায় ও
র্ির ানাম

েরয়াদি
অধ্যায়ঃ িাদ্য
ও পুর্ষ্ট

পাঠ্যপুস্তরে উর্ির্িত র্িিনফল

১. র্বর্ভন্ন িারদ্য পুর্ষ্টগুি ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

২. পুর্ষ্ট অভাব্জর্নত শ্র াগ র্নি িয় ও প্রর্তর ারধ উপায়
বি িনা ে রত পা ব।

িতূদ িি অধ্যায়ঃ
পর্ রবি ও
বাস্তুতে

র্বষয়বস্তু
(পাঠ ও পারঠ র্ির ানাম)

পাঠ -১: পুর্ষ্ট, পুর্ষ্টমান ও িাদ্য উপাদান।
পাঠ ২-৩ : িেি া ও আর্মষ
পাঠ ৪-৫ : শ্রস্নহ পদাথ ি
পাঠ -6 : র্ভ ার্মন
পাঠ -৯ : অভাবজর্নত শ্র াগ

৩. িার্হদা অনু ায়ী িাদ্য র্নব িািন ে রত পা ব।

পাঠ -৯ : িাদ্য র্নব িািন

১. বাস্তুতরে উপাদান ও প্রো রভদ ব্যাখ্যা ে রত
পা ব।

পাঠ -১-৫ বাস্তুতে ও বাস্তুতরে প্রো রভদ:

২. িাদ্য শৃঙ্খল ও িাদ্যজাল ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ ৬-৭ : িাদ্যশৃঙ্খল ও িাদ্যজাল

৩. বাস্তুতরে ির্ক্তপ্রবাহ ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পাঠ ৮-৯ : বাস্তুতরে ির্ক্তপ্রবাহ

৪. পর্ রবরি ভা সাম্য ক্ষায় বাস্তুতরে ভূর্মো
র্বরেষি ে রত পা ব।

পাঠ ১০ : পর্ রবরি ভা সম্য ক্ষায় বাস্তুতরে
ভূর্মো

জীব ও বাস্তুতরে অবদান উপলর্ি ে রত পা ব
এবং সু ক্ষায় অন্যরদ সরিতন ে ব।

পাঠ ১০ : পর্ রবরি ভা সম্য ক্ষায় বাস্তুতরে
ভূর্মো
এই র্বষরয় (র্বজ্ঞান) শ্রের্ি ো িক্রম -২০ টি
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পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া বা না ে া শ্র ৌর্ক্তেতা

প্ররয়াজনীয়
ক্লারস
সংখ্যা

শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত র্িিরন সুর াগ রয়রে া
মাধ্যরম র্িিনফলটি অর্জিত হরব।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - পূব িবতী
শ্রের্িরত র্িিরন সুর াগ র্েল ও প বতী
শ্রের্িরতও র্িিরন সুর াগ আরে।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - পূব িবতী
শ্রের্িরত র্িিরন সুর াগ র্েল ও প বতী
শ্রের্িরতও র্িিরন সুর াগ আরে।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - পূব িবতী
শ্রের্িরত র্িিরন সুর াগ র্েল ও প বতী
শ্রের্িরতও র্িিরন সুর াগ আরে।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হরয়রে ো ি - পূব িবতী
শ্রের্িরত র্িিরন সুর াগ র্েল না। র্বষয়বস্তু
গুরুত্ব র্বরবিনায় ও প বতী শ্রের্িরতও র্িিরন
ধা াবার্হেতায় র্িিনফলটি অজিন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - পূব িবতী
শ্রের্িরত র্িিরন সুর াগ র্েল ও প বতী শ্রের্িরতও
র্িিরন সুর াগ আরে।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - পূব িবতী
শ্রের্িরত র্িিরন সুর াগ ও প বতী শ্রের্িরত ও
র্িিরন সুর াগ আরে।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি - পূব িবতী
শ্রের্িরত র্িিরন সুর াগ ও প বতী শ্রের্িরতও
র্িিরন সুর াগ আরে।
পাঠ্যসূর্িরত অন্তর্ভিক্ত ে া হয়র্ন ো ি – পূব িবতী
শ্রের্িরত র্িিরন সুর াগ ও প বতী শ্রের্িরতও
র্িিরন সুর াগ আরে।

১

পুনভব েন্যোসকৃি cvV¨m~wP
†kÖwY : 8g †kÖwY
welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

Aa¨vq

cvV¨cy¯Í‡K cÖ`Ë wkLbdj

cÖ_g :
Jcwb‡ewk
K hyM I
evsjvi
¯^vaxbZv
msMÖvg

1| Dcwb‡ek Kx Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
2| Dcwb‡ek cÖwZôvi we¯Ívi I Aemv‡bi ¸iæZ¡
e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
3| evsjvq BD‡ivcxq Dcwb‡ewkK‡`i AvMgb
I evwYR¨ we¯Ívi m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie;

cvV 2- evsjvq BD‡ivcxq‡`i evwYR¨ we¯Ívi

4| evsjvq Bs‡iR kvmb cÖwZôvi KviY e¨vL¨v
Ki‡Z cvie;

cvV 3- evsjvqJcwb‡ewkK kw³i weR‡qi
KviY

5| evsjvq Bs‡iR kvm‡bi Kvh©µg e¨vL¨v I
g~j¨vqb Ki‡Z cvie;
6| Bs‡iR †Kv¤úvwb kvm‡bi ˆewkó¨ e¨vL¨v
Ki‡Z cvie;

cvV 1- evsjvq BD‡ivcxq‡`i AvMgb I
Jcwb‡ewkK kvm‡bi cUf‚wg

cvV 4I5- B÷ BwÛqv †Kv¤cvwbi †kvlY I
weªwUk kvm‡bi cÖfve

7| Bs‡iR †Kv¤úvwb kvmbKv‡j evsjvi Av_©mvgvwRK Ae¯’v eY©bv Ki‡Z cvie;
8| Bs‡iR †Kv¤úvwb kvm‡bi cÖfve e¨vL¨v
Ki‡Z cvie;
9| weªwUk kvm‡bi ˆewkó¨mg~n e¨vL¨v Ki‡Z
cvie;
cvV 6- B÷ BwÛqv †Kv¤cvwb I weªwUk kvmb
10| ZrKvjxb evsjvi Av_©-mvgvwRK Ae¯’v eY©bv
we‡ivax Av‡›`vjb
Ki‡Z cvie;
11| weªwUk kvm‡bi cÖfve g~j¨vqb Ki‡Z cvie;
12| evsjvi RvMi‡Yi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|

welq : evsjv‡`k I wek¦cwiPq
cÖ‡qvRbxq
cvV¨m~wP‡Z AšÍf©z³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv
K¬vm
msL¨v

cvV 7 I 8- evsjvi beRvMiY I cvwK¯Ívb
iv‡óªi D™¢e
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Rvbyqvwi ‡_‡K gvP© gv‡mi 16 ZvwiL ch©šÍ
we`¨vj‡q †kªwY wkLb-‡kLv‡bv Kvh©µg Ae¨vnZ wQj weavq
cÖ_g Aa¨v‡qi cÖwZwU cvVB †kªwY‡Z cov‡bv n‡q‡Q Ges
cÖwZwU wkLbdj wk¶v_©x‡`i AwR©Z n‡q‡Q e‡j a‡i †bqv
hvq|

Aa¨vq

cvV¨cy¯Í‡K cÖ`Ë wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

wØZxq Aa¨vq :
evsjv‡`‡ki
gyw³hy×

1| 1970 Gi wbe©vP‡bvËi RbMY Ges
ivR‰bwZK †bZ…‡Z¡i cÖwZwµqv eY©bv Ki‡Z
cvie;

cvV 1-mk¯¿gyw³hy‡×i cUf~wg

2| 7B gv‡P©i HwZnvwmK fvl‡Yi g~jK_v cvV 2-7B gv‡P©i fvlY I evOvwji ¯^vaxbZvi
Rvbe I Gi ¸iæZ¡ I cÖwZwµqv g~j¨vqb
cÖ¯‘wZ
Ki‡Z cvie;
3| 25†k gv‡P©i bviKxq nZ¨vh‡Ái
weeiY w`‡Z cvie I Gi fqvenZv Dcjwä
cvV 3-25†k gv‡P©i bviKxq nZ¨vhÁ
Ki‡Z cvie;
4| 26†k gv‡P©i ¯^vaxbZvi †Nvlbv D‡jøL
cvV 4-QvweŸ‡k gvP© I e½eÜzi ¯^vaxbZv
Ki‡Z cvie;
†NvlYv
5| gyw³hy‡×i cÖ¯‘wZi weeiY w`‡Z cvie
I A¯’vqx miKv‡ii MVb I f~wgKv eY©bv
Ki‡Z cvie;
6| gyw³evwnbxi MVb eY©bv Ki‡Z I
Zv‡`i f~wgKv g~j¨vqb Ki‡Z cvie;
7| mk¯¿ gyw³hy‡×i we‡ivax kw³i
ZrciZv I f~wgKv eY©bv Ki‡Z cvie;

cvV5-gyw³hy‡×i cÖ¯‘wZ I A¯’vqx miKvi
MVb
cvV 6-gyw³evwnbx MVb I Kvh©µg

cvV 7- gyw³hy‡× we‡ivax kw³i ZrciZv

8| gyw³hy‡× evOvwj‡`i mn‡hvwMZvi ¯^iƒc
eY©bv I g~j¨vqb Ki‡Z cvie;
9| gyw³hy‡× ewnwe©‡k¦i f~wgKv g~j¨vqb
Ki‡Z cvie;
10| gyw³hy‡× †hŠ_evwnbxi f~wgKv we‡kølY
Ki‡Z cvie;
11| gyw³hy×Kvjxb cvwK¯Ívwb evwnbxi
MYnZ¨v I AZ¨vPv‡ii weeiY w`‡Z cvie;

cvV 8- gyw³hy‡× †`wk I we‡`wk kw³i
mn‡hvwMZv

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©z³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cieZ©x 9g †kªwYi cv‡V BwZnv‡mi avivevwnKZvi †¶‡Î
ms‡hvM ˆZwi‡Z mnvqZvi Rb¨ AšÍfz³© Kiv n‡jv|
Iqvì© WKz‡g›Uvwi †nwi‡UR wn‡m‡e ¯^xK…Z HwZnvwmK 7 B
gv‡P©i fvlY m¤c‡K© avibv AR©b LyeB ¸iæZ¡c~Y© weavq
AšÍfz³© Kiv n‡jv|
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01

cieZ©x 9g †kÖwY‡Z DwjøwLZ wkLbdj AR©‡bi m~‡hvM
i‡q‡Q weavq AšÍf©z³ Kiv n‡jv bv|
welqwU wb‡q †Kv‡bv ¯^v_©v‡š^lx gnj hv‡Z †KvgjgwZ
wk¶v_©x‡`i weåvšÍ Ki‡Z bv cv‡i †mRb¨ mwVK BwZnvm I
Z_¨ Rvbv‡bv LyeB Riæwi weavq AšÍf©z³ Kiv n‡jv|
cieZ©x 9g †kªwYi cv‡V we¯ÍvwiZfv‡e _vKvq DwjøwLZ
wkLbdj AR©‡bi m~‡hvM i‡q‡Q weavq AšÍf©z³ Kiv n‡jv
bv|
cieZ©x 9g †kªwYi cv‡V BwZnv‡mi avivevwnKZv i¶vi
†¶‡Î ms‡hvM ˆZwi‡Z mnvqZvi Rb¨ AšÍf©z³ Kiv n‡jv|
†`‡ki ¯^vaxbZv we‡ivax kw³i AcZrciZv m¤c‡K© †R‡b
wk¶v_©xiv †hb wb‡Ri ivR‰bwZK `k©b mwVKfv‡e wPwýZ
Kivi w`Kwb‡`©kbv cvq †mR‡b¨ AšÍf©z³ Kiv n‡jv|

cieZ©x 9g †kªwYi cv‡V we¯ÍvwiZfv‡e _vKvq DwjøwLZ
wkLbdj AR©‡bi m~‡hvM i‡q‡Q weavq AšÍf©z³ Kiv n‡jv
bv|

cvV 9-†hŠ_evwnbxi †bZ…‡Z¡ P‚ovšÍ hy×
cvV 10-MYnZ¨v I wbh©vZb

cÖ‡qvRbxq
K¬vm
msL¨v

cieZ©x 9g †kªwYi cv‡V we¯ÍvwiZfv‡e _vKvq DwjøwLZ
wkLbdj AR©‡bi m~‡hvM i‡q‡Q weavq AšÍf©z³ Kiv n‡jv

01

12| cvwK¯Ívwb evwnbxi AvZ¥mgc©‡Yi NUbv
ej‡Z cvie;
13| gyw³hy‡×i Zvrch© we‡kølY Ki‡Z
cvie;
14| †`k‡cÖg, RvZxqZv‡eva I MYZvwš¿K
†PZbvq D¾xweZ ne|

Z…Zxq Aa¨vq :
evsjv‡`‡ki
mvs¯‹…wZK
cwieZ©b I
Dbœqb

PZz_© Aa¨vq :
Jcwb‡ewkK
hy‡Mi
cÖZœZvwË¡K

cvV 11-cvwK¯Ívwb evwnbxi AvZ¥mgc©b
DwjøwLZ mKj cvV

DwjøwLZ mKj cvV

1| ms¯‹…wZ I mvs¯‹…wZK cwieZ©b ej‡Z
Kx †evSvq Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
2| mvs¯‹…wZK cwieZ©‡bi mv‡_ Dbœq‡bi
aviYv Kxfv‡e hy³ Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvie;

cvV 1- mvs¯‹…wZK cwieZ©b I Dbœqb aviYv

3| mvs¯‹…wZK cwieZ©b I Dbœq‡bi ˆewkó¨
e¨vL¨v Ki‡Z cvie;

cvV 2- mvs¯‹…wZK cwieZ©b I Dbœqb ˆewkó¨

4| mvs¯‹…wZK cwieZ©b I Dbœq‡bi wewfbœ
w`K m¤ú‡K© e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
5| evsjv‡`‡k Kxfv‡e mvs¯‹…wZK cwieZ©b
I Dbœqb N‡U‡Q Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvie;

cvV 3- mvs¯‹…wZK cwieZ©b I Dbœq‡bi
wewfbœ w`K
cvV 4- evsjv‡`‡ki†cÖw¶‡Z wewfbœmvs¯‹…wZK
cwieZ©b I Dbœqb

6| evOvwji ms¯‹…wZ I wkíKjv m¤ú‡K©
eY©bv Ki‡Z cvie;
7| DbœZ ms¯‹…wZ‡K Abykxjb Kie Ges
Gi mv‡_ Lvc LvB‡q †bIqvi †hvM¨Zv AR©b
Kie;
8| wbR ms¯‹…wZi cÖwZ m‡PZb Ges
kÖ×vkxj ne|

cvV 5- evsjv‡`‡kimvs¯‹…wZK cwieZ©b I
Dbœq‡bi weKvk aviv

1| XvKv kn‡i Jcwb‡ewkK hy‡M wbwg©Z
agx©q ¯’vcZ¨¸‡jvi weeiY w`‡Z cvie;

GB Aa¨v‡qi Rb¨ DwjøwLZ mKj cvV

GB Aa¨v‡qi Rb¨ DwjøwLZ mKj cvV

cvV 1- XvKv kn‡ii cÖZœ wb`k©b

2| XvKv kn‡ii †Kvb †Kvb As‡k agx©q
BgviZ wbwg©Z n‡q‡Q Zv eY©bv Ki‡Z cvie;
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bv|
GB Aa¨v‡qi Rb¨Dc‡i wbe©vwPZ wkLbdj¸‡jv AwR©Z n‡j
GB wkLbdjI AvswkK AwR©Z n‡e e‡j a‡i †bqv hvq|
Z‡e c~Y©v½fv‡e AwR©Z nIqvi Rb¨ c~e©eZ©x I cieZ©x
†kÖwY‡Z DwjøwLZ wkLbdj AR©‡bi my‡hvM i‡q‡Q weavq
AšÍf©z³ Kiv n‡jv bv|

GB †kªwYi wk¶v_©x‡`i Rb¨ G¸‡jvi aviYv bZzb nIqvq
Ges mvs¯‹…wZK cwieZ©‡b wb‡R‡K Lvc LvIqv‡bvi †¶‡Î
mwVK wm×všÍ MÖn‡Y mnvqZvi Rb¨ AšÍf©z³ Kiv n‡jv|
01

mgq ¯^íZv Gesc~e©eZ©x I cieZ©x †kªwYi cv‡V DwjøwLZ
wkLbdj¸‡jv AR©‡bi AvswkK m~‡hvM i‡q‡Q weavq AšÍf©z³
Kiv n‡jv bv|
GB Aa¨v‡qi Rb¨ Dc‡i wbe©vwPZ wkLbdj¸‡jv AwR©Z
n‡j GB wkLbdjI AvswkK AwR©Z n‡e e‡j a‡i †bqv
hvq| Z‡e c~Y©v½fv‡e AwR©Z nIqvi Rb¨ c~e©eZ©x I cieZ©x
†kÖwY‡Z DwjøwLZ wkLbdj AR©‡bi my‡hvM i‡q‡Q weavq
AšÍf©z³ Kiv n‡jv bv|
†`‡ki ivRavbx XvKvi ¸iæZ¡c~Y© cÖvPxb ¯’vcbv I †mKv‡ji
mvgvwRK `„wófw½ m¤c‡K© †KŠZznj m„wó I hZœevb nIqvi
Rb¨Ges
c~e©eZ©x I cieZ©x †kÖwY‡Z DwjøwLZ wkLbdj¸‡jv AR©‡bi
my‡hvM bv _vKvq AšÍf©z³ Kiv n‡jv|

HwZn¨

3| Jcwb‡ewkK hy‡M XvKvq wbwg©Z
D‡jøL‡hvM¨ †jŠwKK BgviZmg~‡ni eY©bv
w`‡Z cvie;
4| †Kvb †Kvb BgviZ miKvwifv‡e Avi
†Kvb¸‡jv †emiKvwifv‡e wbwg©Z n‡q‡Q Zv
D‡jøL Ki‡Z cvie;
5| XvKvi evB‡i †Kvb †Kvb AÂ‡j
Rwg`viiv cÖvmv` wbg©vY K‡iwQ‡jb Zv eY©bv
Ki‡Z cvie;
6| XvKvi evB‡i †Kvb †Kvb AÂ‡j
Rwg`viiv cÖvmv` wbg©vY K‡iwQ‡jb Zv eY©bv
Ki‡Z cvie;
7| XvKvi evB‡i Rwg`vi‡`i ˆZwi gw›`i
m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie;
8| cÖZœwb`k©‡bi Av‡jv‡K Jcwb‡ewkK
hy‡M †mvbviMvuI‡qi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z
cvie;
9| cvbvgbMi I mi`vi evwoi eY©bv
Ki‡Z cvie;
10| Jcwb‡ewkK hy‡Mi cÖZœwb`k©b †Kvb
†Kvb Rv`yNi I msMÖn kvjvq i‡q‡Q Zv eY©bv
Ki‡Z cvie;
11|cÖZœ¯’vb I cÖZœm¤c‡`i cÖwZ AvMÖn ˆZwi
n‡e Ges Gme msi¶‡Y DØy× ne;

cÂg Aa¨vq :
mvgvwRKxKiY
I Dbœqb

1| mvgvwRKxKi‡Y wewfbœ cÖwZôvb I
Dcv`v‡bi cÖfve e¨vL¨v Ki‡Z cvie;

2| evsjv‡`‡ki
MÖvg
I
kn‡ii
mvgvwRKxKiY cÖwµqv Zzjbv Ki‡Z cvie;
3| mvgvwRKxKi‡Y MYgva¨g I Z_¨ Ges
†hvMv‡hvM cÖhyw³i cÖfve we‡kølY Kiv I Gi
BwZevPK e¨env‡i DØy× ne;

01

cvV 2- XvKvi evB‡i cÖZœ wb`k©b

cvV 3- Rv`yN‡i msiw¶Z cÖZœm¤c`

cvV 1- mvgvwRKxKi‡Y wewfbœ cÖwZôv‡bi
cÖfve
cvV 2- mvgvwRKxKi‡Y wewfbœ Dcv`v‡bi
cÖfve
cvV 3- evsjv‡`‡ki MÖvg I kn‡ii
mvgvwRKxKiY cÖwµqv
cvV 4- e¨w³i mvgvwRKxKi‡Y Z_¨ I
†hvMv‡hvM cÖhyw³ Ges MYgva¨‡gi f‚wgKv
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¸iæZ¡c~Y© cÖvPxb ¯’vcbv I †mKv‡ji mvgvwRK `„wófw½
m¤c‡K© †KŠZznj m„wó I hZœevb nIqvi Rb¨Ges
c~e©eZ©x I cieZ©x †kÖwY‡Z DwjøwLZ wkLbdj¸‡jv AR©‡bi
my‡hvM bv _vKvq AšÍf©z³ Kiv n‡jv|

mgq ¯^íZv GescieZ©x †kªwYi cv‡V DwjøwLZ wkLbdj¸‡jv
AR©‡bi AvswkK m~‡hvM i‡q‡Q weavq AšÍf©z³ Kiv n‡jv
bv|
GB eqmx wk¶v_©x‡`i mvgvwRKxKi‡Y gvbwmK `„pZv
cÖ`v‡bi †¶‡Î welqwU LyeB ¸iæZ¡c~Y ©weavq AšÍf©z³ Kiv
n‡jv|

c~e©eZ©x I cieZ©x †kÖwY‡Z DwjøwLZ wkLbdj AR©‡bi
my‡hvM i‡q‡Q weavq AšÍf©z³ Kiv n‡jv bv|

01

lô Aa¨vq :
evsjv‡`‡ki
A_©bxwZ

4| mvgvwRKxi‡Y wek¦vq‡bi cÖfve e¨vL¨v
Ki‡Z cvie Ges G m¤ú‡K© ev¯Íe Z_¨
msMÖ‡ni gva¨‡g cÖwZ‡e`b cÖYqb I Dc¯’vcb
Ki‡Zcvie;
5| gvbweK I mvgvwRK ¸Yvewj iß K‡i
cvwievwiK I mvgvwRK m¤úK© Dbœq‡bi
†hvM¨Zv AR©b Kie Ges k„•Ljvc~Y© AvPi‡Y
DØy× ne|
1| †gvU Af¨šÍixY Drcv`b (wRwWwc),
†gvU RvZxq Drcv`b (wRGbwc) I gv_vwcQz
Av‡qi aviYv D`vniYmn e¨vL¨v Ki‡Z
cvie;
2| †`‡ki †gvU RvZxq Av‡q †hme LvZ
Ae`vb ivL‡Q Zv eY©bv Ki‡Z cvie;
3| gvbe m¤ú` Dbœq‡bi aviYv e¨vL¨v
Ki‡Z cvie;
4| evsjv‡`‡k gvbe m¤ú` Dbœqb
cwiw¯’wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie Ges Ab¨vb¨
†`‡ki gvbe m¤ú` Dbœq‡bi m‡½ Zzjbv
Ki‡Z cvie;
5| gvbe Dbœqb m~P‡Ki aviYv e¨vL¨v
Ki‡Z cvie;
6| gvbe Dbœqb m~P‡Ki †ÿ‡Î evsjv‡`k
I Dbœqbkxj K‡qKwU †`‡ki Zzjbv Ki‡Z
cvie;
7| we‡`‡k Kg©iZ evsjv‡`wk‡`i †cÖwiZ
†iwg‡UÝ I A_©bxwZ‡Z Gi cÖfve e¨vL¨v
Ki‡Z cvie;
8| gvbe Dbœqb m~P‡Ki wfwË‡Z †`‡ki
Dbœq‡b mwµq f~wgKv cvj‡bi g‡bvfve
AR©b Kie|

mßg Aa¨vq :

1| miKvi c×wZi aib ms‡ÿ‡c eY©bv
Ki‡Z cvie;

cvV 5- wek¦vqb I mvgvwRKxKiY cÖwµqv

c~e©eZ©x †kªwY‡Z AvswkK cwVZ GescieZ©x †kªwY‡Z
AwR©Ze¨ nIqvi m~‡hvM _vKvq AšÍf©z³ Kiv n‡jv bv|

GB Aa¨v‡qi Rb¨ DwjøwLZ mKj cvV

GB Aa¨v‡qi Rb¨Dc‡i wbe©vwPZ wkLbdj¸‡jv AwR©Z n‡j
GB wkLbdjI AvswkK AwR©Z n‡e e‡j a‡i †bqv hvq|
GQvovc~e©eZ©x †kªwY‡Z AvswkK cwVZ GescieZ©x †kªwY‡Z
AR©‡bi my‡hvM _vKvq AšÍf©z³ Kiv n‡jv bv|

cvV 1-†gvU †`kR Drcv`b (wRwWwc)

cvV 2-evsjv‡`‡ki RvZxq Av‡q wewfbœ
Lv‡ZiAe`vb

cvV 3- evsjv‡`‡ki gvbe Dbœqb

cvV 4- gvbe Dbœqb m~PK

cieZ©x9g†kªwYi cv‡V we¯ÍvwiZfv‡e _vKvq DwjøwLZ
wkLbdj AR©‡bi m~‡hvM i‡q‡Q weavq AšÍf©z³ Kiv n‡jv
bv|

gvbem¤c` Dbœqb I evsjv‡`‡ki A_©‰bwZK Rxebavivi
weKv‡k wbR wbR f‚wgKv m¤c‡K© Rvbv Ges cieZ©x 9g
†kªwYi cv‡V avivevwnKZvi †¶‡Î ms‡hvM ˆZwi‡Z mnvqZvi
Rb¨ AšÍf©z³ Kiv n‡jv|

cvV 5- evsjv‡`k I Dbœqbkxj †`‡ki
Zzjbv
cvV 6-cÖevmx Avq ev †iwg‡UÝ

GB Aa¨v‡qi Rb¨ DwjøwLZ mKj cvV

cieZ©x 9g †kªwYi cv‡V we¯ÍvwiZfv‡e _vKvq DwjøwLZ
wkLbdj AR©‡bi m~‡hvM i‡q‡Q weavq AšÍf©z³ Kiv n‡jv
bv|

cvV 1- miKv‡ii †kÖwYwefvM
cvV 2-evsjv‡`‡ki miKvi c×wZ

ivóª I miKvi e¨e¯’v m¤cwK©Z cÖv_wgK Ávb AR©b Ges
cieZ©x 9g †kªwYi cv‡V avivevwnKZvi †¶‡Î ms‡hvM
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01

ˆZwi‡Z mnvqZvi Rb¨ AšÍf©z³ Kiv n‡jv|
evsjv‡`k :
ivóª I miKvi
e¨e¯’v

2| evsjv‡`‡ki
ivóª
cwiPvjbvi
g~jbxwZmg~n eY©bv Ki‡Z cvie;
3| evsjv‡`‡ki msweav‡bi cÖavb ˆewkó¨
eY©bv Ki‡Z cvie I msweav‡bi cÖwZ kÖ×v
cÖ`k©b Kie;
4| evsjv‡`k miKv‡ii wewfbœ A‡s&Mi
mswÿß iƒc‡iLv I Kvh©vewj eY©bv Ki‡Z
cvie;
5| evsjv‡`‡ki ¯’vbxq miKvi KvVv‡gv I
KvR e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
6| evsjv‡`‡ki miKvi cwiPvjbvq
mykvm‡bi ¸iæZ¡ Dcjwä K‡i mykvm‡bi Rb¨
M„nxZ Kvh©µ‡g mn‡hvwMZv Ki‡Z cvie|

Aóg Aa¨vq :
evsjv‡`‡ki
`y‡h©vM

1|ˆewk¦K Dòvq‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie;
2| ˆewk¦K Dòvq‡bi KviY I cÖfve
we‡kølY Ki‡Z cvie;
3| `y‡h©v‡Mi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
4| `y‡h©v‡Mi aib D‡jøL Ki‡Z cvie;
5| wewfbœ ai‡bi cÖvK…wZK `y‡h©vM h_vf~wgK¤ú, mybvwg, f~wgam I AwMœKvÐ BZ¨vw`
m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie;
6| evsjv‡`‡ki cÖvK…wZK `y‡h©v‡Mi KviY
eY©bv Ki‡Z cvie;
7| evsjv‡`‡ki Rxeb I A_©bxwZi Dci
Gme `y‡h©v‡Mi cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvie;

cvV 3- evsjv‡`‡ki ivóªxq g~jbxwZ
cvV4 - evsjv‡`‡ki msweav‡bi cÖavb
ˆewkó¨
cvV 5- evsjv‡`k miKv‡ii wewfbœ A½ I
KvR

01
mgq ¯^íZv Ges 9g †kªwYi cv‡V we¯ÍvwiZfv‡e _vKvq
DwjøwLZ wkLbdj cieZ©x†Z AR©‡bi m~‡hvM i‡q‡Q weavq
AšÍf©z³ Kiv n‡jv bv|

cvV 6- ¯’vbxq miKvi KvVv‡gv I Kvh©vewj
cvV 7- miKvi cwiPvjbvq mykvmb

mykvm‡bi ¸iæZ¡ Dcjwä I `vqe×Zv m¤c‡K© AewnZ Kivi
Rb¨ AšÍf©z³ Kiv n‡jv|

cvV 1-ˆewk¦K Dòvq‡bi aviYv
cvV 2-ˆewk¦K Dòvq‡bi KviY I cÖfve
cvV 3- `y‡h©v‡Mi aviYvI aib
cvV 4 I 5 - wewfbœ ai‡bi cÖvK…wZK
`y‡h©vM
cvV 4I 5 - wewfbœ ai‡bi cÖvK…wZK
`y‡h©vM

c~e©eZ©x †kªwY‡Z AvswkK AwR©Z nIqvi m~‡hvM _vKvq Ges
cieZ©x †kªwY‡Z AR©‡bi my‡hvM _vKvq AšÍf©z³ Kiv n‡jv
bv|

cvV 6- cÖvK…wZK `y‡h©v‡Mi KviY
cvV 7-evsjv‡`‡ki Rxeb I A_©bxwZi Dci
`y‡h©v‡Mi cÖfve
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c~e©eZ©x †kªwY‡Z AvswkK AwR©Z nIqvi m~‡hvM _vKvq
GescieZ©x 9g †kªwY‡Z Av‡iv we¯ÍvwiZfv‡e AR©‡bi my‡hvM
_vKvq AšÍf©z³ Kiv n‡jv bv|

8| cÖvK…wZK `y‡h©vM cÖwZ‡iva, `y‡h©v‡M
KiYxq, Rxeb I RxweKv iÿvq Dc‡hvMx
c`‡ÿ‡ci civgk©mn cwiKíbv ˆZwi
Ki‡Zcvie;
9| cwi‡ek wel‡q m‡PZb ne|
beg Aa¨vq :
evsjv‡`‡ki
RbmsL¨v I
Dbœqb

GB Aa¨v‡qi Rb¨ DwjøwLZ mKj cvV

1| evsjv‡`‡ki RbmsL¨v bxwZ e¨vL¨v
Ki‡Z cvie;

cvV 1- evsjv‡`‡ki RbmsL¨vbxwZ

2| RbmsL¨v wbqš¿‡Y miKvwi I †emiKvwi
Kg©m~wP eY©bv Ki‡Z cvie;
3| RbmsL¨vi mv‡_ Rbm¤ú‡`i m¤úK©
wbY©q Ki‡Z cvie;
4| RbmsL¨v‡K Rbm¤ú‡` iƒcvšÍ‡ii
†KŠkj m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie;

cvV 2-RbmsL¨v wbqš¿‡Y miKvwi I
†emiKvwiKg©m~wP

5| RbmsL¨v
Z‡_¨i
Dc¯’vc‡b
msL¨vZvwË¡K †K¨kj cÖ‡qvM Ki‡Z cvie;
6| evsjv‡`‡ki RbmsL¨v welqK mgm¨vi
†ÿ‡Î m‡PZb ne|

`kg Aa¨vq :
evsjv‡`‡ki
mvgvwRK
mgm¨v

cvV 8- `y‡h©vM †gvKvwejvq KiYxq

cvV 3- RbmsL¨vi mv‡_ Rbm¤ú‡`i m¤úK©
cvV 4- RbmsL¨v‡K Rbm¤ú‡`
iƒcvšÍ‡ii†KŠkj

`y‡h©vM †gvKvwejvq wbR wbR `vwqZ¡ m¤c‡K© m‡PZbZv I
`vqe×Zv m„wói j‡¶¨ AšÍf©z³ Kiv n‡jv|
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c~e©eZ©x †kªwY‡Z AvswkK AwR©Z nIqvi m~‡hvM
_vKvqGescieZ©x K¬v‡m AwR©Ze¨ nIqvi m~‡hvM _vKvq
AšÍf~³© Kiv n‡jv bv|
GB †kªwYi wk¶v_©x‡`i Rb¨ G¸‡jvi aviYv bZzb nIqvq
Ges evsjv‡`‡ki RbmsL¨vbxwZ m¤c‡K© mwVK cwiKíbv
Rvbv‡bvi Rb¨ AšÍf©z³ Kiv n‡jv|

01

mgq ¯^íZvi Rb¨ AšÍf©z³ Kiv n‡jv bv|
c~e©eZ©x7g †kÖwY‡Z DwjøwLZ wkLbdj AvswkK AwR©Z
nIqvi m~‡hvM _vKvq AšÍf©z³ Kiv n‡jv bv|
Rbm¤c` wn‡m‡e M‡o †Zvjvi Rb¨
wb‡R‡K ˆZwi Kivi †KŠkj m¤c‡K© AewnZ Kiv‡bvi Rb¨
AšÍf©z³ Kiv n‡jv|

-

-

GB Aa¨v‡qi Rb¨ DwjøwLZ mKj cvV

c~e©eZ©x †kÖwY‡Z DwjøwLZ wkLbdj AvswkK AwR©Z nIqvi
m~‡hvM _vKvq AšÍf©z³ Kiv n‡jv bv|

1| wK‡kvi Aciv‡ai aviYv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie;

cvV 1-wK‡kvi Aciv‡ai aviYvI KviY

2| wK‡kvi Aciv‡ai KviY I cÖfve eY©bv
ai‡Z cvie;

cvV 1-wK‡kvi Aciv‡ai aviYvI KviY
cvV 2-wK‡kvi Aciv‡ai cÖfve I cÖwZ‡iva
cvV 2-wK‡kvi Aciv‡ai cÖfve I cÖwZ‡iva

cieZ©x 9g †kÖwY‡Z DwjøwLZ wkLbdj AvswkK AwR©Z
nIqvi m~‡hvM _vKvq AšÍf©z³ Kiv n‡jv bv|

cvV 3- gv`Kvmw³i aviYv I KviY

GB eqmx wk¶v_©x‡`i AvPi‡Yi Kvw¶Z Af¨vm MVb
m¤cwK©Zw`Kwb‡`©kbvi Rb¨ welqwU LyeB ¸iæZ¡c~Y© nIqvq

3| wK‡kvi Aciva cÖwZKv‡ii Dcvq
m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie;
4| gv`Kvmw³i aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
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5| gv`Kvmw³i KviY I cÖfve eY©bv
Ki‡Z cvie;
6| gv`Kvmw³ cÖwZ‡iv‡a_i Dcvq m¤ú‡K©
eY©bv Ki‡Z cvie;

GKv`k Aa¨vq
: evsjv‡`‡ki
wewfbœ b„‡Mvôx

7| mgvR Rxe‡b wK‡kvi Aciva
Igv`Kvmw³i cÖfve m¤ú‡K© m‡PZb ne Ges
Gme mgm¨v mgvav‡bi Dcvq LyuRe Ges
k„•Ljvc~Y© AvPi‡Y DØy× ne|
1| evsjv‡`‡ki PvKgv, gvigv, muvIZvj,
ivLvBb b„‡Mvôxi †fŠ‡MvwjK Ae¯’vb m¤ú‡K©
Rvbe Ges gvbwP‡Î kbv³ Ki‡Z cvie;

cvV 3- gv`Kvmw³i aviYv I KviY
cvV 4- gv`Kvmw³i cÖfve I cÖwZ‡iva

GB Aa¨v‡qi Rb¨ DwjøwLZ mKj cvV

GB Aa¨v‡qi Rb¨Dc‡i wbe©vwPZ wkLbdj¸‡jv AwR©Z n‡j
GB wkLbdjI AvswkK AwR©Z n‡e e‡j a‡i †bqv hvq|
ZvB GwU AšÍf©z³ Kiv n‡jv bv|

cvV 1- evsjv‡`‡kiwewfbœb„‡Mvôxi
†fŠ‡MvwjK Ae¯’vb

4| evsjv‡`‡ki PvKgv, gvigv, muvIZvj,
ivLvBb b„‡Mvôx I evOvwj RvwZ‡Mvôxi g‡a¨ cvV 7- evsjv‡`‡ki b„‡Mvôx‡`i mv‡_ evOvwj
b„‡Mvôxi mvs¯‹…wZK mswgkªY I Av`vb cÖ`vb
mvs¯‹…wZK Av`vb cÖ`vb e¨vL¨v Ki‡Z cvie;

Øv`k Aa¨vq : 1| evsjv‡`‡ki wewfbœ cÖvK…wZK m¤ú`
h_v: ebR, RjR, K…wlR, LwbR, grm¨
evsjv‡`‡ki
cÖvK…wZK m¤ú` BZ¨vw` m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie;
2| evsjv‡`‡ki cÖvK…wZK m¤ú‡`i mv‡_
Av_©-mvgvwRK AMÖMwZi m¤úK© we‡kølY
Ki‡Z cvie;
3| evsjv‡`‡ki Rxe‰ewP‡Î¨i eY©bv Ki‡Z
cvie;
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cvV 4- gv`Kvmw³i cÖfve I cÖwZ‡iva

2| evsjv‡`‡ki PvKgv, gvigv, muvIZvj,
ivLvBb b„‡Mvôxi mvgvwRK, A_©‰bwZK,
cvV 2- PvKgv, cvV 3-Mv‡iv, cvV 4agx©q I mvs¯‹…wZK Rxebaviv m¤ú‡K© eY©bv
muvIZvj,cvV 5- gvigv,cvV 6- ivLvBb
Ki‡Z cvie;
3| evsjv‡`‡ki PvKgv, gvigv, muvIZvj,
ivLvBb b„‡Mvôxi mv‡_ evOvwj RvwZ‡Mvôxi cvV 7- evsjv‡`‡ki b„‡Mvôx‡`i mv‡_ evOvwj
b„‡Mvôxi mvs¯‹…wZK mswgkªY I Av`vb cÖ`vb
mvs¯‹…wZi mswgkªY e¨vL¨v Ki‡Z cvie;

5| evsjv‡`‡ki PvKgv, gvigv, muvIZvj,
ivLvBb b„‡Mvôxi mvs¯‹…wZK ˆewP‡Îi cÖwZ
kÖ×v †cvlY Kie|

Gesc~e©eZ©x I cieZ©x †kÖwY‡Z DwjøwLZ wkLbdj AR©‡bi
my‡hvM bv _vKvq AšÍf©z³ Kiv n‡jv|

GB Aa¨v‡qi Rb¨ DwjøwLZ mKj cvV

mgq ¯^íZv Ges c~e©eZ©x †kÖwY‡Z DwjøwLZ wkLbdj AvswkK
AwR©Z nIqvi m~‡hvM _vKvq AšÍf©z³ Kiv n‡jv bv|

01
evOvwj b„‡Mvôxi mvs¯‹…wZK mswgkªY welqwU LyeB ¸iæZ¡c~Y©
nIqvq Ges c~e©eZ©x 6ô I 7g Ges cieZ©x 9g †kÖwY‡Z
DwjøwLZ wkLbdj AR©‡bi my‡hvM bv _vKvq AšÍf©z³ Kiv
n‡jv|
GB Aa¨v‡qi Rb¨ Dc‡i wbe©vwPZ wkLbdj¸‡jv AwR©Z
n‡j GB wkLbdjI AvswkK AwR©Z n‡e e‡j a‡i †bqv
hvq| ZvB GwU AšÍf©z³ Kiv n‡jv bv|

cvV 1- evsjv‡`‡ki wewfbœ cÖvK…wZK m¤ú`
cvV 2- Av_©-mvgvwRK AMÖMwZ‡Z cÖvK…wZK
m¤c‡`i f‚wgKv
cvV 3- evsjv‡`‡ki Rxe‰ewPÎ¨
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c~e©eZ©x 6ô I 7g†kÖwY‡Z DwjøwLZ wkLbdj AvswkK AwR©Z
nIqvi m~‡hvM _vKvq AšÍf©z³ Kiv n‡jv bv|

†h †Kv‡bv †`‡ki Rxe‰ewPÎ¨ †mB †`‡ki Rxebavivq we‡kl
f‚wgKv iv‡L GKvi‡Y AšÍf©z³ Kiv n‡jv|

01

4| evsjv‡`‡ki cÖavb cÖavb wkí †hgbcvU, e¯¿, wPwb, wm‡g›U, Jla, Mv‡g©›Um,
wPswM, Pv, Pvgov, Zzjv, ZvgvK BZ¨vw`
m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie;
5| evsjv‡`‡ki Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b
Gme wk‡íi Ae`vb e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
6| Rxe‰ewPÎ¨ I cÖvK…wZK m¤ú‡`i ¸iæZ¡
Dcjwä K‡i G¸‡jv msiÿ‡Y f~wgKv cvjb
Kie|
Î‡qv`k Aa¨vq
: evsjv‡`k
Ges wewfbœ
AvÂwjK I
AvšÍR©vwZK
mn‡hvMx ms¯’v

1| we‡k¦ wewfbœ †`‡ki g‡a¨ AvšÍR©vwZK
mn‡hvwMZvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie;

2| D‡jøL‡hvM¨ AvšÍR©vwZK mn‡hvMx ms¯’v
†hgb-BDwb‡md, BD‡b‡¯‹v, BDGbwWwc,
dvI Ges BDGbGdwc- Gi MVb, D‡Ïk¨ I
Kvh©µ‡gi mswÿß eY©bv w`‡Z cvie;
3| AvšÍR©vwZK mn‡hvwMZv I m¤úK©
Dbœq‡b Gme ms¯’vi f~wgKv g~j¨vqb Ki‡Z
cvie;
4| wewfbœ ms¯’vq evsjv‡`‡ki mswkøóZv
we‡kølY Ki‡Z cvie;

5| AvšÍR©vwZK m¤úªxwZ I cvi¯úwiK
mn‡hvwMZvi m¤ú‡K© DØy× ne|

PZz`©k Aa¨vq :
†UKmB Dbœqb

1| evsjv‡`‡ki †cÖÿvc‡U RvwZmsN
†NvwlZ †UKmB Dbœq‡bi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z
cvie;

cvV 4- evsjv‡`‡ki cÖavb cÖavb wkí

mgq ¯^íZvi Rb¨ AšÍf©z³ Kiv n‡jv bv|

cvV 5- evsjv‡`‡ki Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b
wk‡íi Ae`vb

c~e©eZ©x 6ô I 7g †kÖwY‡Z DwjøwLZ wkLbdj AvswkK
AwR©Z nIqvi m~‡hvM _vKvq AšÍf©z³ Kiv n‡jv bv|

GB Aa¨v‡qi Rb¨ DwjøwLZ mKj cvV

c~e©eZ©x 6ô I 7g Ges cieZ©x 9g †kÖwY‡Z DwjøwLZ
wkLbdj AvswkK AwR©Z nIqvi m~‡hvM _vKvq AšÍf©z³ Kiv
n‡jv bv|

cvV 1- BDwb‡md,cvV 2- BD‡b‡¯‹v
cvV 3- BDGbwWwc,cvV 4-wek¦ Lv`¨ ms¯’v
,cvV 5- wek¦ ¯^v¯’¨ ms¯’v
cvV 6- RvwZmsN RbmsL¨v Znwej
cvV 1- BDwb‡md,cvV 2- BD‡b‡¯‹v
cvV 3-BDGbwWwc,cvV 4-wek¦ Lv`¨ ms¯’v
cvV 5- wek¦ ¯^v¯’¨ ms¯’v
cvV 6- RvwZmsN RbmsL¨v Znwej
cvV 1- BDwb‡md,cvV 2- BD‡b‡¯‹v
cvV 3- BDGbwWwc,cvV 4-wek¦ Lv`¨ ms¯’v
,cvV 5- wek¦ ¯^v¯’¨ ms¯’v
cvV 6- RvwZmsN RbmsL¨v Znwej
cvV 1- BDwb‡md,cvV 2- BD‡b‡¯‹v
cvV 3- BDGbwWwc,cvV 4-wek¦ Lv`¨ ms¯’v
,cvV 5- wek¦ ¯^v¯’¨ ms¯’v
cvV 6- RvwZmsN RbmsL¨v Znwej

mgq ¯^íZvi Rb¨ Ges cieZ©x 9g †kÖwY‡Z DwjøwLZ
wkLbdj AvswkK AwR©Z nIqvi m~‡hvM _vKvq cvV 1BDwb‡md,
cvV 2- BD‡b‡¯‹v,
cvV 3- BDGbwWwcGB wZbwU cvV AšÍf©z³
K‡i evKx cvVmg~n AšÍf~³© Kiv n‡jv bv|

cieZ©x 9g †kÖwY‡Z DwjøwLZ wkLbdj AvswkK AwR©Z
nIqvi m~‡hvM _vKvq cvV 1- BDwb‡md,cvV 2- BD‡b‡¯‹v,
cvV 3- BDGbwWwc GB wZbwU cvV AšÍf©z³
K‡i evKx cvVmg~n AšÍf©z³ Kiv n‡jv bv|

GB Aa¨v‡qi Rb¨ DwjøwLZ mKj cvV

GB Aa¨v‡qi Rb¨ Dc‡i wbe©vwPZ wkLbdj¸‡jv AwR©Z
n‡j GB wkLbdjI AvswkK AwR©Z n‡e e‡j a‡i †bqv
hvq| ZvB GwU AšÍf©z³ Kiv n‡jv bv|

cvV 1- evsjv‡`‡ki †cÖÿvc‡U RvwZmsN
†NvwlZ †UKmB Dbœq‡bi ¸iæZ¡

cieZ©x 9g †kÖwY‡Z DwjøwLZ wkLbdj AvswkK AwR©Z
nIqvi m~‡hvM _vKvq AšÍf©z³ Kiv n‡jv bv|
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01

01

Afxó
(GmwWwR)

2| †UKmB Dbœqb Afxó AR©‡b KiYxq
e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
3| †UKmB Dbœqb Afxó¸‡jv‡K wfwË
K‡i evsjv‡`‡ki †cÖwÿ‡Z †UKmB Dbœq‡bi
cÖevn wPÎ A¼b Ki‡Z cvie;
4| RvwZmsN †NvwlZ †UKmB Dbœqb Af©ó
(GmwWwR) AR©‡b DØy× ne|

cvV 2-†UKmB Dbœqb Afxó AR©‡b KiYxq
cvV 2-†UKmB Dbœqb Afxó AR©‡b KiYxq

cvV 1- evsjv‡`‡ki †cÖÿvc‡U RvwZmsN
†NvwlZ †UKmB Dbœq‡bi ¸iæZ¡
cvV 2-†UKmB Dbœqb Afxó AR©‡b KiYxq

32

cieZ©x 9g†kªwYi cv‡V avivevwnKZvi †¶‡Î ms‡hvM
ˆZwi‡Z mnvqZvi Rb¨AšÍf©z³Kiv n‡jv|
GB Aa¨v‡qi Rb¨ Dc‡i wbe©vwPZ wkLbdj¸‡jv AwR©Z
n‡j GB wkLbdjI AvswkK AwR©Z n‡e e‡j a‡i †bqv
hvq| GQvov c~e©eZ©x Ges cieZ©x †kÖwY‡Z DwjøwLZ
wkLbdj AvswkK AwR©Z nIqvi m~‡hvM _vKvq ZvB GwU
AšÍf©z³ Kiv n‡jv bv|

পুনভব েন্যোসকৃি cvV¨m~wP
কেভি: অষ্টম
অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

প্রথম:
তথ্য ও শ্র াগার াগ
প্রযুর্ক্ত গুরুত্ব

১। তথ্য ও শ্র াগার াগ প্রযুর্ক্তরত েমিসংস্থারন সুর াগ
ব্যাখ্যা ে রত পা ব।
২। শ্র াগার ারগ শ্রক্ষরে তথ্য শ্র াগার াগ প্রযুর্ক্ত ভূর্মো
ব্যাখ্যা ে রত পা ব।
৩। ব্যবসা-বার্িরজয শ্রক্ষরে তথ্য ও শ্র াগার াগ প্রযুর্ক্ত
সুর াগ ব্যাখ্যা ে রত পা ব।
৪। স োর্ ো িক্ররম তথ্য ও শ্র াগার াগ প্রযুর্ক্ত
ব্যবহার গুরুত্ব বি িনা ে রত পা ব।
৫। র্ির্েৎসা শ্রক্ষরে তথ্য ও শ্র াগার াগ প্রযুর্ক্ত অবদান
ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

র্িতীয়:
ভিউটোি
কনটওয়ো ে

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)
পোঠ ০১: িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভিি
গুরুত্ব
পোঠ ০২: মেসৃিন ও মেপ্রোভিতি
িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি
পোঠ ০৩: ক োগোত োগ
পোঠ ০৪: ব্যবসোতয় িথ্য ও ক োগোত োগ
প্রযুভিি গুরুত্ব
পোঠ ০৫: সি োভি মে োতে িথ্য ও
ক োগোত োগ প্রযুভিি প্রতয়োগ
পোঠ ০৬: ভিভ ৎসো

৬। গরবষিা শ্রক্ষরে তথ্য ও শ্র াগার াগ প্রযুর্ক্ত ভূর্মো
ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পোঠ ০৭: গতবষিো

১।
ের্ম্পউ া শ্রন ওয়ারেি ধা িা ব্যাখ্যা
ে রত পা ব।

পোঠ ০৮: কনটওয়োত েি ধোিিো
পোঠ ০৯: টতপোলভি
পোঠ ১০: কনটওয়োত েি ব্যবিোি
পোঠ ১১: কনটওয়োত েি ব্যবিোি

২। শ্রন ওয়ােি-সংর্েষ্ট র্বর্ভন্ন েপার্ত োজ ব্যাখ্যা
ে রত পা ব।

তৃতীয়:
তথ্য ও শ্র াগার াগ
প্রযুর্ক্ত র্ন াপদ ও
বনর্তে ব্যবহা

১।
েপার্ত র্ন াপদ ব্যবহার গুরুত্ব ব্যাখ্যা
ে রত পা ব।
২।
তথ্য ও শ্র াগার াগ প্রযুর্ক্ত ব্যবহার
বনর্তেতা গুরুত্ব ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

পোঠ ১2: কনটওয়ো ে-সাংভিষ্ট ন্ত্রপোভি
পোঠ ১3: কনটওয়ো ে-সাংভিষ্ট আিও
ভ ছু ন্ত্রপোভি
পোঠ ১৪: স্যোতটলোইট ও অপটি যোল
ফোইবোি
পোঠ ১৫: ভনিোপত্তোভবষয় ধোিিো
পোঠ ১৬: ক্ষভি োি সফটওয়োি
পোঠ ১৭: ভিউটোি িোইিোস
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ভবষয়: িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি
প্রতয়োিনীয়
পোঠ্যসূভিতি অর্ন্েভুি িো বো নো িোি ক ৌভি িো
ক্লোতসি সাংখ্যো

জানুয়ার্ 2020 শ্রথরে ১৬ মাি ি ২০২০ তার্ ি প িন্ত
প্ররতযেটি র্বদ্যালরয় শ্রের্ি ো িক্রম অব্যাহত র্েল।
এসমরয় িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি ভবষতয়ি প্রথম
অধ্যোতয়ি প্রভিটি পোতঠি ভিখন-কিখোতনো ো িক্ররম
মাধ্যরম র্িিনফল অর্জিত হরয়রে বরল ধর শ্রনওয়া
হরলা।

সংর্েষ্ট র্বষয়বস্তু পূব িবতী ও প বতী শ্রের্িরত স্বল্প
পভিসতি আতলোভিি িতয়তে। শ্রন ওয়ার্েিং-এ পূি ি
ধা িা অজিরন জন্য এই শ্রের্িরতই অন্তির্ভক্ত ে া
হরলা।
পাঠ ১০, ১১ প বতী ৯ম শ্রের্ি ২য় অধ্যারয়
আরলািনা আরে র্বধায় পূি িাঙ্গ র্িিনফল অজিরন
সুর াগ থাোয় অন্তির্ভক্ত ে া হরলা না।
এই র্িিনফলসমূহ পূব িবতী ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রের্িরত
এবং প বতী নবম-দিম শ্রের্িরতও স্বল্প পভিসতি
আতলোভিি িওয়োয় অজিন ে া সম্ভব নয় এবং
শ্রন ওয়ার্েিং-এ ধা িা লাভ ের ো িে
শ্র াগার ারগ জন্য অন্তির্ভক্ত ে া হরলা।
শ্র রহতু র্িিনফলসমূহ ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রের্িরত পুন াবৃর্ি
হয়র্ন এোিা নবম-দিম শ্রের্িরতও র্িিনফলগুরলাি
র্বস্তার্ ত আরলািনা শ্রনই এবং তথ্য ও শ্র াগার াগ
প্রযুর্ক্ত র্ন াপদ ও বনর্তে ব্যবহা , গুরুত্ব, সং ক্ষি

০১
০১
00
00
০১
০১

০১
০১
০১

অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল
৩।
দ্যনীর্ত র্ন সরন তথ্য ও শ্র াগার াগ প্রযুর্ক্ত
গুরুত্ব ব্যাখ্যা ে রত পা ব।
৪।
পাসওয়ািি র্দরয় িকুরমন্ট ক্ষা ে া পির্ত
প্ররয়াগ ে রত পা ব।
৫।
ঝর্ুঁ েমুক্তভারব তথ্য ও শ্র াগার াগ প্রযুর্ক্ত
েপার্ত ব্যবহা ে রত সক্ষম হব।
৬। তথ্য অর্ধো ব্যাখ্যা ে রত পা ব।

িতুথ ি:
শ্রেির্ির

ব্যবহা

পঞ্চম:
র্িক্ষা ও বদনর্িন
জীবরন ইন্টা রনর
ব্যবহা

১।
তথ্য ও শ্র াগার াগ প্রযুর্ক্ত এবং শ্রেির্ির
মরধ্য সম্পেি ব্যাখ্যা ে রত পা ব।
২।
শ্রেির্ি সফ ওয়যা ব্যবহার শ্রক্ষে র্ির্িত
ে রত পা ব।
৩।
শ্রেির্ি সফ ওয়যা ব্যবহার উরদ্দশ্য
ব্যাখ্যা ে রত পা ব।
৪। শ্রেির্ি সফ ওয়যা ব্যবহার শ্রেৌিল বি িনা
ে রত পা ব।
১।
র্িক্ষা শ্রক্ষরে ইন্টা রনর ব্যবহা ব্যাখ্যা
ে রত পা ব।
২।
বদনর্িন জীবরন ইন্টা রনর গুরুত্ব মূল্যায়ন
ে রত পা ব।
৩।
এেটি ই-শ্রমইল এোউন্ট খুরল সহপাঠীরদ
সারথ শ্র াগার াগ স্থাপন ে রত পা ব;
৪। বদনর্িন জীবরন সমস্যা সমাধারন ইন্টা রন
ব্যবহা ে রত পা ব।

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)
পোঠ ২০: দুনীভি ভনিসন
পোঠ ১৮: অনলোইন পভিিয় ও িোি
ভনিোপত্তো
পোঠ ১৯: সোইবোি অপিোধ

পোঠ্যসূভিতি অর্ন্েভুি িো বো নো িোি ক ৌভি িো
সক্ষমতা অজিরন লরক্ষয অন্তির্ভক্ত ে া হরলা।

প্রতয়োিনীয়
ক্লোতসি সাংখ্যো
০১
00

প বতী নবম-দিম শ্রের্িরত র্বস্তার্ ত আতলোিনো
থো োয় অন্তির্ভক্ত ে া হরলা না।

পোঠ ২১: িথ্য অভধ োি ও িথ্য আইন

00
00

পোঠ ২২: কেডভিট

পোঠ ২৩ কথত ৪৩: কেডভিট
সফটওয়যোি ব্যবিোতিি ক ৌিল

এই র্বষয়বস্তুসমূহ নবম শ্রের্ি ৪থ ি অধ্যারয় র্বস্তার্ ত
আরলািনা রয়রে া মাধ্যরম র্িিনফলসমূি
০0
অজিরন সুর াগ থাোয় এই শ্রের্িরত অন্তির্ভক্ত ে া
হরলা না।

পোঠ ৪৪: নিনভিন িীবতন ইন্টোিতনতটি
ব্যবিোি
পোঠ ৪5: ভিক্ষোিীবতন ইন্টোিতনতটি
এই র্বষয়বস্তুসমূহ নবম শ্রের্ি ৩য় অধ্যারয় র্বস্তার্ ত
প্রিোব
আরলািনা রয়রে া মাধ্যরম র্িিনফলসমূি
অজিরন সুর াগ থাোয় এই শ্রের্িরত অন্তির্ভক্ত ে া
পোঠ ৪৭ কথত ৬৯: ইতমইল
হরলা না।
পোঠ ৪৬: নিনভিন সমস্যো সমোধোতন
ইন্টোিতনতটি ভূভম ো
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পুনভব েন্যোসকৃি cvV¨m~wP
†kÖwY: Aóg
Aa¨vq I
wk‡ivbvg
cÖ_g Aa¨vq :
AvKvB`

wØZxq Aa¨vq:

cvV¨cy¯Í‡K cÖ`Ë wkLbdj
1| Bgv‡bi cwiPq I Zvrch© we‡kølY Ki‡Zcvie|
2| Bgv‡bi cÖavb mvZwU welq m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z
cvie|
3| Bmjv‡gi †gŠwjK wel‡qi cÖwZ AUj wek¦vm
(Bgvb) ¯’vcb I Abykxj‡b DØy× ne|
4| wbdv‡Ki (KcUZv) cwiPq I Gi Kzdj e¨vL¨v
Ki‡Z cvie Ges wbdvK cwinvi Kivi Dcvq
eY©bv Ki‡Z cvie|
5| KcUZvg~jK AvPiY cwinvi K‡i Pj‡Z AvMÖnx
ne|
6| AvjøvnZvqvjvi KwZcq ¸YevPK bv‡gi A_© e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|
7| gnvb Avjøvni ¸YevPK bv‡g wea„Z ¸Y wbR
AvPi‡Y cÖwZdjb NUv‡ev|
8| wimvjv‡Zi A_©, bwe-ivmy‡jimsL¨v, bwe-ivmy‡ji
cv_©K¨ I Zvrch© eY©bv Ki‡Z cvie|
9| beyqZ I wimvjv‡Zi cv_©K¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
10| LZ‡g beyq‡Zi cwiPq, Zvrch© I cÖgvY e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|
11| AvwLivZ I wKqvgZ m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie|
12| kvdvAv‡Zi cwiPq I Zvrch© we‡kølY Ki‡Z
cvie|
13| Rvbœv‡Zi cwiPq I Zv jv‡fi Dcvq eY©bv Ki‡Z
cvie|
14| Rvnvbœv‡gi cwiPq I ¯^iƒc Ges Rvnvbœvg †_‡K
cwiÎvY cvIqvi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV- 1 (Bgvb)

welq : Bmjvg I ˆbwZK wkÿv
cvV¨m~wP‡Z AšÍf©~³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv
cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi msL¨v
Rvbyqvwi †_‡K gvP© gv‡mi 16 ZvwiL ch©šÍ
we`¨vj‡q †kÖwY wkLb-‡kLv‡bv Kvh©µg Ae¨vnZ
wQj weavq cÖ_g Aa¨v‡qi PviwU cvV cov‡bv Ges
cÖwZwU wkLbdj AwR©Z n‡q‡Q e‡j a‡i †bIqv
hvq|

cvV- 2 (wbdvK)

cvV-3 (Avj-AvmgvDj
ûmbv)

cvV-4 (wimvjvZ)

cvV-5 (LZ‡g beyqZ)
cvV-6 (AvwLivZ)
cvV-7 (kvdvAvZ)

Bmjv‡gi †gŠwjK aviYv AR©‡b G welqe¯‘My‡jv
AwaK ¸iæZ¡c~Y© weavq AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|

cvV-5, 6 I 7 wb‡q
1wU K¬vm

Bmjv‡gi †gŠwjK aviYv AR©‡b G welqe¯‘ AwaK
¸iæZ¡c~Y© weavq AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|

cvV-8 (RvbœvZ)

cvV-8 I 9 wb‡q 1wU
K¬vm

cvV-9 (Rvnvbœvg)

15| ‰bwZK PwiÎ MV‡b Bgv‡bi f~wgKv we‡kølY
Ki‡Z cvie|

cvV-10 (Bgvb I ˆbwZKZv)

cvV 10 †kÖwY Kvh©µ‡gi mgq we‡ePbvq AšÍf©y³
Kiv hvq wb|

1| hvKv‡Zi aviYv, hvKvZ diR nIqvi kZ© I
hvKv‡Zi gvmvwid eY©bv Ki‡Z cvie|

cvV-1 (hvKvZ)
cvV-2 (hvKvZ diR nIqvi

Bev`‡Zi †gŠwjK welq wn‡m‡e hvKvZ m¤ú‡K©
wkÿv_©x‡`i Ávb AR©b cÖ‡qvRb| c~e©eZ©x 6ô I
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cvV-1 I 2 wb‡q 1wU
K¬vm

Aa¨vq I
wk‡ivbvg
Bev`Z

cvV¨cy¯Í‡K cÖ`Ë wkLbdj

2| hvKv‡Zi A_©‰bwZK I mvgvwRK ¸iæZ¡ Ges
Zvrch© we‡kølY Ki‡Z cvie|
3| n‡Ri aviYv, cUf~wg, Zvrch©, dwRjZ, diR,
IqvwRe, mybœvZ mg~n I wbqgvewj eY©bv Ki‡Z
cvie|

Z…Zxq Aa¨vq:
KziAvb I
nvw`m wkÿv

4|nR cvj‡bi ÎæwU Ges Zv ms‡kva‡bi Dcvq eY©bv
Ki‡Z cvie|
5| mvg¨ I wek¦åvZ…Z¡ cÖwZôvq n‡Ri f~wgKv e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|
6| Kzievwbi aviYv, cUf~wg I wbqgvewj eY©bv Ki‡Z
cvie|
8| AvwKKvi aviYv I Av`v‡qi wbqg eY©bv Ki‡Z
cvie|
7| ev¯ÍeRxe‡b Z¨vM I D`viZv AR©‡b Kzievwbi
¸iæZ¡ we‡kølY Ki‡Z cvie|
1| Avj-KziAv‡bi cwiPq, ¸iæZ¡, cÖ‡qvRbxqZv I
wkÿv eY©bv Ki‡Z cvie|
2| ZvRwe‡`i byb mvwKb I Zvbweb, gxg mvwK‡bi
wbqg eY©bv Ki‡Z cvie|
3| weï×fv‡e KziAvb wZjvIqv‡Z AvMÖnx ne I cvV
Ki‡Z cvie|

4| wbe©vwPZ cuvPwU m~ivi cUf~wg (kv‡b byhyj) eY©bv
Ki‡Z cvie|
5| weï× D”Pvi‡b KziAv‡bi m~iv Avj-Kv`i, Avjwhjhvj, Avj-wdj, KzivBk Ges Avb-bvm&i
A_©mn gyL¯’ ej‡Z I g~j e³e¨ e¨vL¨v Ki‡Z

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
kZ©)
cvV -3 (hvKv‡Zi gvmvwid)
cvV-4 (hvKv‡Zi ¸iæZ¡ I
Zvrch©)

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©~³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv
7g †kÖwY‡Z DwjøwLZ wkLbdj AR‡b©i my‡hvM wQj
bv weavq AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|

cvV-5 (nR)

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi msL¨v

cvV-3 I 4 wb‡q 1wU
K¬vm

Bev`‡Zi †gŠwjK welq wn‡m‡e nR m¤ú‡K©
wkÿv_©x‡`i Ávb AR©b cÖ‡qvRb| c~e©eZ©x 6ô I
cvV-6 (n‡Ri diR, IqvwRe 7g †kÖwY‡Z DwjøwLZ wkLbdj AR‡bi my‡hvM wQj
bv weavq AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|
I mybœZ)
cvV-7 (nR cvj‡bi wbqg)

cvV-5, 6 I 7 wb‡q
1wU K¬vm

cvV-8 (Kzievwb)

6ô/7g/9g-10g †Kvb †kÖwY‡ZB Kzievwb I
AvwKKvi aviYv welqK wkLbdj †bB| Bmjv‡gi
†gŠwjK welq wn‡m‡e G `ywUi aviYv m¤úwK©Z
welqe¯‘ AšÍf©~³ Kiv n‡q‡Q|
cvV 9 †kÖwY Kvh©µ‡gi mgq we‡ePbvq AšÍf©y³ Kiv
hvq wb|
7g †kÖwY‡Z G welq m¤úwK©Z Av‡jvPbv _vK‡jI
¸iæZ¡ we‡ePbvq G cvVwU AšÍf©~³ Kiv n‡q‡Q|

cvV-8 I 10 wb‡q 1wU
K¬vm

cvV-2 (ZvRwe`)
cvV-3 (byb mvwKb I
Zvbwe‡bi eY©bv)
cvV-4 (gxgmvwK‡bieY©bv)

ï×fv‡e KziAvb gwR` wZjvIqv‡Zi Rb¨ GB
cvV¸‡jv ¸iæZ¡c~Y© weavq AšÍf©~³ Kiv n‡q‡Q|
cvV 2 c~‡e©i †kÖwY‡Z cvV`vb nIqvq G wel‡q
aviYv i‡q‡Q weavq AšÍfz©³ Kiv nqwb|

cvV-3 I 4 wb‡q 1wU
K¬vm

cvV-6 (m~iv Avj-Kv`i)
cvV-7 (m~iv Avj-whjhvj)
cvV-8 (myiv Avj wdj)
cvV-9 (myiv KzivBk)
cvV-10 (myiv Avb-bvmi)

K`i iv‡Zi Zvrch© Ges AnsKvixi cwibwZ
m¤ú‡K© wkÿv_©x‡`i aviYv AR©b Ges Bev`‡Zi
Rb¨ wbe©vwPZ m~iv `ywU AšÍf©~³ Kiv n‡q‡Q|
cvV-8, 9 I 10 †kÖwY Kvh©µ‡gi mgq we‡ePbvq
AšÍf©y³ Kiv hvqwb|

cvV-6 I 7 wb‡q
1wU K¬vm

cvV-9 (AvwKKv)
cvV-10 (Kzievwbi Z¨v‡Mi
wkÿv)
cvV-1 (KziAvb gwR`)
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cvV-1I 2 wb‡q 1wU
K¬vm

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K cÖ`Ë wkLbdj
cvie|
6| bvwhiv wZjvIqv‡Zi Av`e e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
7| AvqvZzj Kziwm I m~iv nvk‡ii †kl wZb AvqvZ
gyL¯’ ej‡Z Ges A_© wjL‡Z cvie|

8| ˆbwZK I Av`k© RxebMV‡bi †ÿ‡Î cweÎ
KziAv‡bi f~wgKv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
9| †gvbvRvZg~jK wZbwU nvw`m A_© mn eY©bv Ki‡Z
cvie|
10| ˆbwZK wkÿvi †ÿ‡Î nvw`‡mi ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z
cvie|
11| KziAvb I nvw`‡mi wkÿv Abyhvqx mvgvwRK I
ˆbwZK Rxebhvc‡b DØy× ne|
PZz_© Aa¨vq:
AvLjvK

1| m`vPi‡Yi aviYv, ˆah©, åvZ„Z¡, bvixi gh©v`v,
mgvR ‡mev, †`k‡cÖg I cigZmwnòzZvi ¸iæZ¡ I
Zvrch© Bmjv‡gi `„wó‡Z eY©bv Ki‡Z cvie|

2| Am`vPi‡Yi aviYv, AnsKvi, AkøxjZv,
cikÖxKvZiZv, N„Yv, †PŠh©e„wË, Nyl, mš¿vm G¸‡jv
cwinv‡ii ¸iæZ¡ I cÖwZKv‡ii Dcvq e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV-5 (bvwhiv wZjvIqvZ)
cvV-11 (AvqvZzj Kziwm)

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©~³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi msL¨v

cvV 5 (bvwhiv wZjvIqvZ) c~‡e©i †kÖwY‡Z G wel‡q
aviYv AR©b K‡i‡Q weavq AšÍ©fz³ Kiv n‡jv bv|
cvV 11, 12, 13, 14 I 15 †kÖwY Kvh©µ‡gi mgq
we‡ePbvq AšÍf©y³ Kiv hvqwb|

cvV-12 (m~iv Avj-nvk‡ii
†kl wZb AvqvZ)
cvV-13 (Avj-KyiAvb I
ˆbwZK wkÿv)
cvV-14 (†gvbvRvZg~jK 3wU
nvw`m)
cvV-15 (nvw`‡mi Av‡jv‡K
ˆbwZK wkÿv)

cvV-1 (AvLjv‡Ki cÖKvi)
cvV-2(ˆah©)
cvV-4 (bvixi gh©v`v)
cvV-6(‡`k‡cÖg)
cvV-7(cigZmwnòzZv)
cvV-3 (åvZ…Z¡)
cvV-5 (mgvR‡meK)

cvV-1 6ô I 7g †kÖwY‡Z GB wkLbdj AR©‡bi
my‡hvM wQj weavq AšÍfz©³ Kiv nqwb|
wkÿv_x‡`i ‰bwZK PwiÎ I g~j¨‡eva MV‡bi Rb¨
G cvV¸‡jvi welqe¯‘ m¤ú‡K© aviYv _vKv cÖ‡qvRb
weavq cvV 2, 4, 6 I 7 AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|
†kÖwY Kvh©µ‡gi mgq we‡ePbvq cvV- 3 I 5
AšÍf©y³ Kiv hvqwb|

cvV-2 I 4 wb‡q 1wU
K¬vm

cvV-9 (AnsKvi)
cvV-10 (AkøxjZv)
cvV-11 (cikÖxKvZiZv)

cvV mswkøó Am`vPiY¸‡jv cwinvi
Kivi Rb¨ wkÿv_©x‡`i G m¤ú‡K© aviYv _vKv
cÖ‡qvRb weavq AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|

cvV-9 I 10 wb‡q 1wU
K¬vm
cvV-11I 13 wb‡q 1wU
K¬vm

cvV-13 (†PŠh©e„wË)
cvV- 8 (AvLjv‡Ki hvwggvn)
cvV-12 (N„Yv)
cvV-14 (Nyl)
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cvV-8, 12, 14 I 15 9g †kÖwY‡Z GB wkLbdj
AR©‡bi my‡hvM i‡q‡Q weavq AšÍf©y³ Kiv nqwb|

cvV- 6 I 7 wb‡q 1wU
K¬vm

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cÂg Aa¨vq
Av`k©
RxebPwiZ

cvV¨cy¯Í‡K cÖ`Ë wkLbdj

3| GBPAvBwf- Gi aviYv I Bmjv‡gi `„wó‡Z
GBPAvBwf Ges GBWm cÖwZ‡iv‡ai Dcvq eY©bv
Ki‡Z cvie|
1| Av`k© Rxeb Pwi‡Zi ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Zcvie|

2| nhiZ myjvqgvb (Av.), nhiZ gymv (Av.), I
nhiZ Cmv (Av.) Gi RxebPwiZ eY©bv Ki‡Z
cvie Ges Zuv‡`i ¸Yvewj ev¯Íe Rxe‡b cÖwZdj‡b
AvMÖnx ne|
3| nhiZ gynv¤§` (m.)-Gi g°v weR‡qi †cÖÿvcU,
g°v weRq, D`viZv, gynvwRi I AvbmviM‡Yi
g‡a¨ åvZ…Z¡ eÜb, we`vq n‡Ri fvlY I Av`k©
m¤ú‡K© e¨vL¨v Ki‡Z cvie Ges gnvbwe (m.) Gi
Av`k© ev¯Íe Rxe‡b cÖwZdj‡b Drmvnx ne|
4| nhiZ Av‡qkv (iv.)-Gi cwiPq, wkÿvRxeb,
Bd‡Ki NUbv, wkÿvq Ae`vb, wkÿKZv, ¸Yvewj
I gh©v`v m¤ú‡K© we‡kølY Ki‡Z cvie Ges ev¯Íe
Rxe‡b cÖwZdjb NUv‡Z DØy× ne|
5| nhiZ Dgi Be‡b Avãyj AvwRR (i.) I nhiZ
iv‡eqv emwi (i.)- Gi RxebPwiZ eY©bv Ki‡Z
cvie I Abymi‡Y AvMÖnx ne|
6| ev¯Íe Rxe‡b gbxlxM‡Yi ¸Yvewj AbymiY K‡i
Av`k© Rxeb MV‡b DØy× ne|
7| `jMZ Kv‡R MYZvwš¿K g~j¨‡eva iÿv Ki‡Z cvie
Ges mvgwMÖKfv‡e †bZ…Z¡ cÖ`v‡b AvMÖnx n‡Z
cvie|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV-15 (mš¿vm)
cvV-16 (GBPAvBwf Ges
GBWm)
cvV-1(nhiZ myjvqgvb)

cvV-2(nhiZ gymv (Av.)
cvV-3 (nhiZ Cmv (Av:))

cvV-4 (nhiZ gynv¤§` (m.))

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©~³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cvV-16 Ab¨ wel‡qi gva¨‡g G m¤ú‡K© wkÿv
AR©‡bi i‡q‡Q weavq AšÍf©y³ Kiv Kiv nqwb|
ev¯Íe Rxe‡b Zuv‡`i Av`k© Abymi‡Y wkÿv_x©‡`i
DrmvwnZ Kivi Rb¨ GB welqe¯‘¸‡jv cÖ‡qvRb
weavq AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|
cvV-3 †kÖwY Kvh©µ‡gi mgq we‡ePbvq GB welq
AšÍfy©³ Kiv hvqwb|

cvV-1 I 2 wb‡q 1wU
K¬vm

ev¯ÍeRxe‡b nhiZ gynv¤§` (m.)-Gi Av`k©
Abymi‡Y wkÿv_x©‡`i DrmvwnZ Ki‡Z GB welqe¯‘
cÖ‡qvRb weavq AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|

cvV-4 I 5 wb‡q 1wU
K¬vm

cvV-5 (nhiZ Av‡qkv (iv.)) ev¯ÍeRxe‡b nhiZ Av‡qkv (iv.)-Gi Av`k©
Abymi‡Y wkÿv_x©‡`i DrmvwnZ Kivi Rb¨ GB
welqe¯‘ cÖ‡qvRb weavq AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|
cvV-6 (nqiZ Dgi Be‡b
Avãyj AvwRR (i)
cvV- 7 (nhiZ ivweqv emwi
(i))
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cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi msL¨v

cvV-6 I 7 ‡kÖwY Kvh©µ‡gi mgq we‡ePbvq
AšÍf©y³ Kiv hvqwb|

পুনভব েন্যোসকৃি cvV¨m~wP
†kÖwY: Aóg
Aa¨vq I
wk‡ivbvg
cÖ_g Aa¨vq:
Ck¦‡ii ¯^i~c

wØZxq Aa¨vq:
ag©MÖš’

Z…Zxq Aa¨vq:
wn›`ya‡g©i ¯^iƒc
I wek¦vm

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi
wk‡ivbvg)

1. Ck¦i GK I AwØZxq- G aviYvwU e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
2. eªþ, Ck¦i, fMevb- G aviYvmg~n e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
3. Ck¦‡ii AvZ¥viƒ‡c Ae¯’vb I ¯^iƒc e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
4. Ávbx, †hvMx I f‡³i `„wó‡Z Ck¦‡ii ¯^iƒc e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
5. ag©MÖš’ †_‡K Ck¦‡ii D‡Ïk¨ GKwU cÖv_©bvg~jK ms¯‹…Z †køvK I
GKwU evsjv KweZv A_©mn e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
6. Ck¦‡ii ¯^iƒc Dcjwäi gva¨‡g Ck¦‡ii cÖwZ fw³ I wek¦vm ¯’vcb
Ki‡Z cvi‡e
1. ‰ew`K mvwn‡Z¨i mswÿß cwiPq w`‡Z cvi‡e
2. PZz‡e©‡`i welqe¯‘ eY©bv Ki‡Z I agv©Pi‡Y Zvi cÖfve we‡kølY
Ki‡Z cvi‡e
3. kÖxg`&fMe`&MxZv Abymv‡i eZze©Y©, eZ©e¨cvjb, mvg¨, PwiÎ MV‡b
gvbweK ¸Yvewj Ifw³i aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
4. Rxeb I agv©Pi‡Y †e` I kÖxg`&fMe`&MxZvi wkÿvi cÖwZdjb NUv‡Z
cvi‡e
1. wn›`ya‡g©i mvaviY I we‡kl jÿYmg~n e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
2. wn›`ya‡g©i µgweKvk mswÿßfv‡e eY©bv Ki‡Z cvi‡e
3. RxebvPi‡Y wn›`ya‡g©i mvaviY I we‡kl jÿ‡Yi cÖKvk NUv‡Z
cvi‡e
4. eY© I AvkÖ‡gi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
5. eY© AvkÖga‡g©i eY©bv Ki‡Z cvi‡e
cvV-1: eY©‡f`
6. eY©‡f` †ckvMZ, Rb¥MZ bq-e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
7. hyMa‡g©i aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
cvV-2 hyM ag©
8. eªZcvj‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
cvV-3: eªZ I eªZ cvj‡b
KiYxq
9. wkeivwÎi eªZK_v eY©bv Ki‡Z cvi‡e
cvV: 4 wkeivwÎi eªZK_v
10. eªZ, eªZcvj‡bi KiYxq I eªZcvj‡bi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
cvV: 5 eªZcvj‡bi ¸iæZ¡
11. e‡Y©-e‡Y© †Kv‡bv †f` †bB Zv Dcjwä K‡i wbR AvPi‡Y Zvi
cÖKvk NUv‡Z cvi‡e
12. eªZcvj‡bi ¸iæZ¡ m¤ú‡K© †R‡b eªZcvj‡b DØy× n‡e|
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welq: wn›`yag© I ˆbwZK wkÿv
cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi
cÖ‡qvRbxq
†hŠw³KZv
K¬v‡mi msL¨v

Rvbyqvwi-gvP©/2020
†KvwfW-19 c~e©eZx© mg‡q cov‡bv
n‡q‡Q

GB wkLbdj¸‡jvi ga¨ w`‡q
Aa¨v‡qi welqe¯‘ m¤ú‡K© e„nËi
avibv ˆZix n‡e, weavq mswÿß
wm‡jev‡m AšÍf~©³ Kiv n‡jv|

Av‡eMxq wkLbdj weavq G ¸wj
avivevwnK g~j¨vq‡b AšÍf©~³³ n‡e|

04 wU

Aa¨vq I
wk‡ivbvg
PZz_© Aa¨vq:
wbZ¨Kg© I
†hvMvmb

cÂg Aa¨vq:
‡`e-‡`ex I
c~Rv -cve©Y

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
1. wbZ¨Kg© Abykxj‡bi cÖfve eY©bv Ki‡Z cvi‡e
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

†MvgyLvm‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
†MvgyLvmb Abykxjb-c×wZ eY©bv Ki‡Z cvi‡e
†MvgyLvmb Abykxjb I Gi cÖfve eY©bv Ki‡Z cvi‡e
fzR½vm‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
fzRv½mb Abykxjb-c×wZ eY©bv Ki‡Z cvi‡e
fzRv½mb Abykxj‡bi cÖfve e¨vL¨v e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
eRªvm‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
eRªvm‡bi Abykxjb-c×wZ eY©bv Ki‡Z cvi‡e
eRªvm‡bi Abykxj‡bi cÖfve e¨vL¨v e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

1. c~Rvi DcKi‡Yi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
2. c~Rv-cve©Y I agx©q Abyôv‡b e¨eüZ cÖvK…wZK DcPvi e¨env‡ii
Zvrch© e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
3. gbmv‡`exi cwiPq I c~Rvc×wZ eY©bv Ki‡Z cvi‡e
4. gbmvc~Rvi cÖYvggš¿ ej‡Z, wjL‡Z Ges Zvi mijv_© e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e
5. gbmv‡`exi c~Rvi wkÿv I cÖfve eY©bv Ki‡Z cvi‡e
6. bvivqY‡`‡ei cwiPq I c~Rvc×wZ eY©bv Ki‡Z cvi‡e
7. bvivqY‡`‡ei cÖYvggš¿ ej‡Z, wjL‡Z Ges Zvi mijv_© e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡e
8. kwb‡`‡ei cwiPq I c~Rvc×wZ eY©bv Ki‡Z cvi‡e
9. kwb‡`‡ei cÖYvggš¿ ej‡Z, wjL‡Z Ges Zvi mijv_© e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e
10. cvwievwiK Rxe‡b bvivqY I kwb c~Rvi wkÿv I cÖfve we‡kølY
Ki‡Z cvi‡e
11. gbmv, bvivqY I kwb c~Rvi wkÿv Dcjwä K‡i kÖ×vf‡i c~RvAP©bvq DØy× n‡e

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi
wk‡ivbvg)
cvV-1: wbZ¨Kg© Abykxj‡bi
cÖfve
cvV: 1 I 2 †MvgyLvm‡bi
aviYv, Abykxjb-c×wZ I
cÖfve
cvV:-3: fzR½vm‡bi aviYv
I Abykxjb I cÖfve

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G m¤ú‡K©
avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb Kiv
n‡jv|
cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv n‡jv :
wkÿv_©x‡`i kvixwiK I gvbwlK
my¯^v‡¯’¨i Rb¨ Avmb Abykxjb GKwU
¸iæZ¡c~Y© wkLbdj

cvV-4: : eRªvm‡bi aviYv I
Abykxjb I cÖfve

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv n‡jv bv:
GKwU Avm‡b Af¨¯Í n‡j
cieZ©x¸‡jv †m †gvZv‡eK Abykxjb
Ki‡Z cvi‡e

cvV: 1 I 2 : c~RvDcKi‡Yi avibv Ges c~RvDcKiY e¨env‡ii Zvrch©
cvV-3 I 4: gbmv‡`exi
cwiPq I c~Rvc×wZ
cvV-5: gbmvc~Rvi cÖYvggš¿
I c~Rvi wkÿv I cÖfve

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv n‡jv : wn›`y
a‡g©i wkÿv_©x‡`i Rb¨ GwU GKwU
¸iæZ¡c~Y© wkLbdj
c~e© Ges cieZ©x ‡kÖwY‡Z GKB
ai‡Yi AviI Ab¨vb¨ †`e-‡`exi
cvV _vKvq we‡qvRb Kiv n‡jv

cvV-6: bvivqY cwiPq I
c~Rvc×wZ
cvV-7: bvivq‡Yi cÖYvggš¿
Ges bvivqY c~Rvi wkÿv I
cÖfve
cvV-8: kwb‡`‡ei cwiPq I
c~Rvc×wZ
cvV-9: kwb‡`‡ei cÖYvggš¿

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv n‡jv : wn›`y
m¤úª`v‡qi cÖwZwU N‡i bvivqY c~Rv
Kiv nq G Kvi‡Y GwU GKwU
¸iæZ¡c~Y© wkLbdj
cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv n‡jv : wn›`y
m¤úª`v‡qi A‡bK gw›`‡iB kwbc~Rv
Kiv nq G Kvi‡Y GwU GKwU
¸iæZ¡c~Y© wkLbdj

Av‡eMxq wkLbdj weavq G ¸wj
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cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

04 wU

02 wU

04 wU

02 wU

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

lô Aa¨vq:
agxq DcvL¨‡b
ˆbwZK

mßg Aa¨vq:
Av`k©
RxebPwiZ

Aóg Aa¨vq:
wn›`yag© I
ˆbwZK g~j¨‡eva

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
12. cÖvK…wZK DcPvi msiÿ‡Y hZœkxj n‡e
13. c~Rv-cve©‡Yi Rb¨ cÖvK…wZK DcPvi msMÖn Ges c~Rv-cve©‡Yi agx©q
I bv›`wbK Kvh©µ‡g AskMÖnY Ki‡e
1. †`k‡cÖg I Aa¨emvq aviYv `ywU e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
2. ag©MÖš’ †_‡K †`k‡cÖg I Aa¨emv‡qi `„óvšÍg~jK DcvL¨vb eY©bv
Ki‡Z cvi‡e
3. DcvL¨‡b ewY©Z NUbvi ˆbwZK wkÿv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
4. e¨w³, mgvR I ivóªxq Rxe‡b †`k‡cÖg I Aa¨emv‡qi ¸iæZ¡ e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡e
5. †`k‡cÖg I Aa¨vemv‡qi ¸iæZ¡ Dcjwä K‡i wbR AvPi‡Y Zvi
cÖwZdjb NUv‡Z cvi‡e
1. ˆbwZKZv MV‡b kÖxK…‡òi ˆK‡kvi-cieZx©Kv‡ji Rxeb I wkÿvi
¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi
wk‡ivbvg)

cvV-1-4: †`k‡cÖg,
KvZ©exh©vRy‡bi †`kcÖg,
mgvR I iv÷ªxq Rxe‡b
†`k‡cÖ‡gi ¸iæZ¡
cvV-5-7: Aa¨vemvq,
Aa¨emvqx GKj‡e¨, e¨w³,
mgvR I iv÷ªxq Rxe‡b
Aa¨emv‡qi ¸iæZ¡

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv n‡jv :
QvÎRxe‡bi Rb¨ GwU GKwU
¸iæZ¡c~Y© wkLbdj

cvV-1, 2 I 3 : kÖxK…ò

c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G m¤ú‡K©
AviI cv‡Vi my‡hvM _vKvq we‡qvRb
Kiv n‡jv|
cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv n‡jv bv:
c~e©eZ©x I cieZx© GKB ai‡Yi cv‡V
coevi my‡hvM i‡q‡Q
cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv n‡jv bv:
cieZ©x cv‡V coevi my‡hvM n‡q‡Q
cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv n‡jv bv:
c~e©eZ©x I cieZx© GKB ai‡Yi cv‡V
coevi my‡hvM i‡q‡Q

2. ˆbwZKZv MV‡b kÖxnwiPuv` VvKz‡ii Rxeb I wkÿvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡e

cvV- 4 I 5: kÖxnwiPuv`
VvKzi

3. ˆbwZKZv MV‡b ¯^vgx we‡eKvb‡›`i RxebPwi‡Zi Av‡jv‡K Zuvi
wkÿvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
4. ˆbwZKZv MV‡b VvKzi wbMgvb‡›`i Rxeb I wkÿvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡e

cvV-6, 7 I 8: ¯^vgx
we‡eKvb›`

5. ˆbwZKZv MV‡b VvKzi AbyK‚jP‡›`ªi Rxeb I wkÿvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡e
6. ˆbwZKZv MV‡b gv Avb›`gqxi Rxeb I wkÿvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e
7. ˆbwZKZv MV‡b kªxjfw³‡e`všÍ¯^vgx cÖfzcv‡`i Rxeb I wkÿvi ¸iæZ¡
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
1. ˆbwZK g~j¨‡eva aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV- 12, 13: VvKzi AbyKzj
P›`ª
cvV: 14 I 15 gv Avb›`gqx

2. wn›`ya‡g©i Av‡jv‡K b¨vqwePvi, mrm½, mshg IAwnsmv- G ˆbwZK
g~j¨‡eva¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡‡e

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv
avivevwnK g~j¨vq‡b AšÍf©~³ n‡e|

cvV- 9, 10 I 11 : VvKzi
wbMgvb›`

cvV: 16 I 17
kÖxjfw³‡e`všÍ¯^vgx cÖfzcv`
cvV-1: . ˆbwZK g~j¨‡eva
aviYv
cvV-2: b¨vq wePvi
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cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv n‡jv :
QvÎRxe‡bi Rb¨ Aa¨vemvq GwU
GKwU ¸iæZ¡c~Y© wkLbdj

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv n‡jv :
gnvcyiæl , gnxqwk bvix I
K…òfvebvg„Z m¤ú©‡K GM‡jv
¸iæZ¡c~Y© wkLbdj
cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv n‡jv:
‰bwZK g~j¨‡eva MV‡b GwU GKwU
¸iæZ¡c~Y© wkLbdj

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

03 wU

03 wU

08 wU

03 wU

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
3. cvwievwiK,mvgvwRK I ivóªxq Rxe‡b b¨vqwePvi, msm½, mshg I
Awnsmv- G ˆbwZK g~j¨‡eva¸‡jv MV‡bi Dcvq e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
4. GBPAvBwf/GBW‡mi KviY, cÖfve I Gi cÖwZ‡iv‡a KiYxq Ges
GBWm †iv‡M AvµvšÍ †ivMxi m‡½ Kxi~c AvPiY Kiv DwPZ, Zv
wn›`ya‡g©i Av‡jv‡K e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
5. e¨w³ I mvgvwRK Rxe‡b Av‡jvwPZ ˆbwZK g~j¨‡eva¸‡jvi
cÖwZdjb NUv‡Z DØy× n‡e|

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi
wk‡ivbvg)
cvV:3-9

cvV: 10, 11 I 12
GBPAvBwf/GBWm I Zvi
cÖwZKvi
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cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv
cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv n‡jv bv:
Ab¨vb¨ †kªwY‡Z G m¤úwK©Z cvV
Av‡Q|
fqven e¨wa wnmv‡e
GBPAvBwf/GBWm m¤ú‡K© Rvbv
GKwU ¸iæZ¡c~Y© wkLbdj
Av‡eMxq wkLbdj weavq G ¸wj
avivevwnK g~j¨vq‡b AšÍf~©³ n‡e|

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

03 wU

পুনভব েন্যোসকৃি cvV¨m~wP
†kÖwY: Aóg
Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K D‡jøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV :1. ey‡×i mvg¨bxwZ
cvV: 2. ey‡×i mvg¨bxwZi cÖ‡qvM
cvV: 3. ey‡×i mvg¨bxwZi mvgvwRK
cÖfve

cÖ_g Aa¨vq
†MŠZg ey‡×i
mvg¨bxwZ

1. †MŠZg ey‡×i mvg¨bxwZ eY©bv Ki‡Z cvie

wØZxq Aa¨vq
e›`bv

1. wÎiZœ e›`bvi ¸iæZ¡ g~j¨vqb Ki‡Z cvie|
2. wÎiZœ e›`bvi mydj e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
3. wÎiZœ e›`bv evsjv A_©mn cvwj fvlvq ej‡Z
cvie|

cvV : 1. wÎiZœ e›`bv I wbqgvewj
cvV: 2. wÎi‡Zœi ¸Yvewj
cvV: 3 wÎiZœ e›`bv (cvwj I
evsjv)
cvV: 4 wÎiZœ e›`bvi mydj

Z…Zxq Aa¨vq
kxj

1. `kkxj m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie
2. evsjv A_©mn cvwj fvlvq `kkxj ej‡Z cvie
3. `kkx‡ji Avek¨KZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie
4. `kkx‡ji ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie
5. `ytkxjZvi dj eY©bv Ki‡Z cvie

cvV : 1. kÖgY‡`i cvjbxq kxj
cvV: 2. `kjxj cÖv_©bv (cvwj I
evsjv)
cvV: 3. `kkxj cvjbKvixi KiYxq
cvV: 4 `kkx‡ji ¸iæZ¡
cvV: 5 `ytkxjZvi dj

PZz_© Aa¨vq
`vb

1. `v‡bi †ÿ‡Î we‡eP¨ welq D‡jøL Ki‡Z cvie
2. †eŠ× `vb Kvwnbx eY©bv Ki‡Z cvie
3. `v‡bi cÖfve e¨vL¨v Ki‡Z cvie

cvV : 1 `v‡bi †ÿ‡Î we‡eP¨ welq
cvV: 2 `vb Kvwnbx
cvV: 3 `v‡bi cÖfve

cÂg Aa¨vq
m~Î I bxwZMv_v

1. civfe m~Î Ges Kjn-weev` m~‡Îi cUf‚wg eY©bv
Ki‡Z cvie
2. gvbe Rxe‡bi civRq I Kjn weev‡`i KviY¸‡jv
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
3. civfe Ges Kjn weev` m~Î cv‡V Kxfv‡e ˆbwZK
Rxeb MVb Kiv hvq Zv we‡kølY Ki‡Z cvie
4. civfe I Kjn-weev` n‡Z weiZ _vKvi

cvV : 1 civfe m~‡Îi cUf~wg
cvV: 2 civfe m~Î (cvwj I evsjv)
cvV: 3 civfe m~‡Îi Zvrch©
cvV: 4 Kjn-weev` m~Î
cvV: 5 Kjn-weev` m~‡Îi Zvrch©

2. cvwievwiK I mvgvwR Rxe‡b ey‡×i mvg¨bxwZi
cÖfve e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

43

welq: †eŠ×ag© I ˆbwZK wkÿv
cvV¨m~wP‡Z AšÍf~©³ Kiv ev bv Kivi
cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi msL¨v
†hŠw³KZv
Rvbyqvwi †_‡K gv‡P©i 16 ZvwiL ch©šÍ
we`¨vj‡q cvV`vb n‡q‡Q| wkÿv_x©iv
†ekwKQz w`b K¬vm †c‡q‡Q| ZvB G Aa¨vq
cvV`vb †kl n‡q‡Q e‡j aviYv Kiv hvq|

6ô I 7g †kÖwY‡Z kxj welq m¤ú‡K©
co‡jI Ò`kkxjÓ m¤úwK©Z G Aa¨vq m¤ú~b©
bZzb Ges 9g †kÖwY‡Z GB wkLb dj
AR©‡bi my‡hvM bv _vKvq †mB ¸iæ‡Z¡i
we‡ePbvq cvV 1,2 I 3 AšÍf©y³ Kiv
n‡q‡Q|
cvV 4 I 5 we‡qvRb Kiv n‡jv|
c~e©eZ©x 6ô †kÖwY‡Z `vbxq e¯‘ I `v‡bi
mydj m¤ú‡K© aviYv †c‡q‡Q| 7g †kÖwY‡ZI
`vb Kvwnbx m¤ú‡K© eY©bv Av‡Q| weavq G
Aa¨v‡qi cvV¸‡jv we‡qvRb Kiv n‡jv
G Aa¨vqwU †eŠ×a‡g©i †gŠwjK m~Î wb‡q
iwPZ| hv ˆbwZK Rxeb MV‡b AZ¨šÍ
MyiæZ¡c~Y© e‡j cvV 1,2 I 4 AšÍf©y³ Kiv
n‡q‡Q|
cvV 3 I 5 we‡qvRb Kiv n‡jv| Z‡e
DwjøwLZ m~‡Îi aviYvq gva¨‡gB Zvrch©
m¤ú‡K© wKQzUv wkLbdj AR©b Ki‡Z
cvi‡e|

03

03

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K D‡jøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨m~wP‡Z AšÍf~©³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi msL¨v

Dcvqmg~n eY©bv Ki‡Z cvie
lô Aa¨vq
cvigx

1. cvigxi cwiPq I cÖKvi‡f` eY©bv Ki‡Z cvie
2. `k cvigx eY©bv Ki‡Z cvie
3. cvigxi Zvrch© g~j¨vqb Ki‡Z cvie

cvV : 1. cvigx cwiwPwZ
cvV: 2. `k cvigx
cvV: 3 cvigx m¤úwK©Z Kvwnbx:
gnvKwc RvZK
cvV: 4 †eŠ×a‡g© `k cvigx PP©vi
¸iæZ¡

‡eŠ×a‡g© cvigxi ¸iæZ¡ I Zrch© Acwikxg|
c~e©eZ©x 6ô I 7g †kÖwY‡Z cvigx m¤ú‡K©
wkLbdj AR©‡bi my‡hvM ‡bB| 8g †kÖwY‡ZB
cÖ_g cvigx m¤ú‡K© we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv Av‡Q
weavq cvV 1 I 2 AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q| cvV
3 I 4 mgq ¯^íZvi Rb¨ we‡qvRb Kiv
n‡jv|

1. agx©q AvPvi-Abyôvb I Drm‡ei ¸iæZ¡ e¨vL¨v
Ki‡Z cvie
2. cÖeªR¨v I Dcm¤ú`v m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie
3. kÖvgY¨ Rxe‡bi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie
4. mdjmn msN`vb I Aó cwi®‹vi `vb eY©bv Ki‡Z
cvie

cvV: 1 ag©xq AvPvi Abyôvb I
Drm‡ei ¸iæZ¡
cvV: 2 cÖeªR¨v
cvV: 3 cÖeªR¨vi mydj
cvV: 4 Dcm¤ú`v
cvV: 5 m•N`vb I Aó cwi®‹vi `vb

c~e©eZ©x 6ô I 7g kÖwY‡Z †eŠ×a‡g©i AvPvi
Abyôv‡bi eY©bv I Drme¸‡jvi ¸iæZ¡
m¤ú‡K© we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv Av‡Q| Z‡e cvV
2 m¤ú‡K© aviYv †bB weavq cvV 2I 3
AšÍf©y³ Kiv n‡jv| evwK cvV 1, 4 I 5
we‡qvRb Kiv n‡jv|

Aóg Aa¨vq
PwiZgvjv

1. †_i-‡_ix I wewkó †eŠ× gbxlx‡`i Rxebx e¨vL¨v
Ki‡Z cvie
2. †_i-‡_ix I wewkó †eŠ× gbxlx‡`i Ae`vb
g~j¨vqb Ki‡Z cvie

cvV: 1 ¯’wei Abyiæ×
cvV: 2 A½ywjgvj
cvV: 3 gnvcÖRvcwZ †MŠZgx
cvV: 4 gwjøKv‡`ex
cvV: 5 ey×‡Nvl

c~e©eZ©x 6ô I 7g kÖwY‡Z †eŠ×a‡g©i ‡_i‡_ix I gbxlx‡`i cwiPq, Ae`vb I Rxeb
Kvwnbxi ag©xq ¸iæZ¡ we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv Kiv
n‡q‡Q| ZvB G Aa¨v‡qi cvV¸‡jv we‡qvRb
Kiv n‡jv|

beg Aa¨vq
RvZK

1. RvZ‡Ki HwZnvwmK ¸iæZ¡ I Zvrch© we‡kølY
Ki‡Z cvie
2. RvZK cv‡Vi gva¨‡g mvgvwRK mgm¨v I
mgvav‡bi Dcvqmg~n wPwýZ Ki‡Z cvie
3. RvZK cvV K‡i ZrKvjxb †fŠ‡MvwjK I
cÖZœZvwË¡K welq e¨vL¨v Ki‡Z cvie
4. RvZK Kvwnbx ej‡Z cvie

cvV: 1 RvZ‡Ki HwZnvwmK ¸iæZ¡
cvV: 2 RvZ‡Ki mvgvwRK cÖfve
cvV: 3 M„aª RvZK
cvV: 4 f`ªNU RvZK
cvV: 5 wkwe RvZK
cvV: 6 ebœyc_ RvZK
cvV: 7 b¨v‡MÖvg„M RvZK

c~e©eZ©x 6ô I 7g †kÖwY‡Z RvZ‡Ki aviYv
DrcwË, Kvwnbxi eY©bv Av‡Q| ZvQvov beg
†kÖwY‡ZI G wel‡q we¯ÍvwiZ wkLbdj
AR©‡bi my‡hvM _vKvq mgq ¯^íZvi Kvi‡Y
DwjøwLZ cvV¸‡jv we‡qvRb Kiv n‡jv|

`kg Aa¨vq
‡eŠ× Zx_©¯’vb

1. Pvwi gnvZx_©¯’v‡bi eY©bv w`‡Z cvie
2. Pvwi gnvZx_©¯’v‡bi ag©xq, HwZnvwmK Ges

cvV : 1 Pvwi gnvZx_©¯’vb cwiwPwZ
cvV: 2 jyw¤^bx

†eŠ×a‡g©i Zx_©¯’v‡bi ¸iæZ¡ we‡ePbvq Ges
6ô I 7g †kÖwY †_‡K Kb‡U›U wfbœ nIqvi

mßg Aa¨vq
agx©q AvPviAbyôvb I Drme
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02

01

01

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K D‡jøwLZ wkLbdj
cÖZœZvwË¡K ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie

GKv`k Aa¨vq
†eŠ×a‡g©
ivRb¨e‡M©i
Ae`vb:
m¤ªvU KwY®‹

1. m¤ªvU KwY‡®‹i Rxeb Kvwnbx eY©bv Ki‡Z cvie
2. †eŠ×a‡g©i cÖPvi cÖmv‡i m¤ªvU KwY‡®‹i Ae`vb
e¨vL¨v Ki‡Z cvie
3. †eŠ×a‡g©i c„ô‡cvlKZv Ges wkíKjv I ¯’vc‡Z¨
m¤ªvU KwY‡®‹i Ae`vb g~j¨vqb Ki‡Z cvie

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV: 3 ey×Mqv
cvV: 4 mvibv_
cvV: 5 KzkxbMi
cvV: 6. ey× Zx_©¯’v‡bi agx©q
HwZnvwmK cÖZœZvwZ¡K ¸iæZ¡
cvV: 1 m¤ªvU KwY®‹
cvV: 2 †eŠ×a‡g© m¤ªvU KwY‡®‹i
Ae`vb
cvV: 3 †eŠ×wkí I ¯’vcZ¨ weKv‡k
KwY‡®‹i Ae`vb
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cvV¨m~wP‡Z AšÍf~©³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv
Kvi‡YB GB Aa¨v‡qi cvV 1,2 I 6 AšÍf©y³
Kiv n‡q‡Q| cvV 3,4 I 5 we‡qvRb Kiv
n‡jv|

6ô †kÖwY‡Z †eŠ×a‡g©i ivRb¨e‡Mi Ae`vb
I Rxeb Kvwnbx m¤ú‡K© ivRv wew¤^mvi I 7g
†kÖwY‡Z m¤ªvU A‡kvK m¤ú‡K© wkLbdj
AR©‡bi my‡hvM i‡q‡Q| 9g †kÖwY‡Z mgªvU
Kwb‡®‹i Ae`vb m¤ú‡K© Av‡jvPbv i‡q‡Q
weavq G Aa¨v‡qi cvV¸‡jv we‡qvRb Kiv
n‡jv|

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi msL¨v

পুনভব েন্যোসকৃি cvV¨m~wP
†kÖwY : Aóg
Aa¨vq/
cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
wk‡ivbvg
1| cweÎ wÎ‡Z¡i Z…Zxq e¨w³ cweÎ AvZ¥v m¤ú‡K©
cÖ_g Aa¨vq :
eY©bv Ki‡Z cvie|
cweÎ AvZ¥v
2| cÂvkËgx w`‡b †cÖwiZ wkl¨‡`i Dci cweÎ
AvZ¥vi AeZi‡Yi NUbv eY©bv Ki‡Z cvie|
3| cweÎ AvZ¥vi `vb I `v‡bi dj¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
4| LuvwU wLªóxq Rxeb MV‡b cweÎ AvZ¥vi `vb¸‡jvi
f~wgKv eY©bv Ki‡Z cvie|
5| cweÎ AvZ¥vi Aby‡cÖiYvq DØy× n‡q Rxebhvcb
Kie|
wØZxq Aa¨vq: 1| Ck¦‡ii m„wói †mevhZœ I msiÿY Kivi
cÖ‡qvRbxqZv I Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie|
Ck¦‡ii m„wói
2|
m„
wó‡K fv‡jvevmv I hZœ Kivi gva¨‡g Kxfv‡e
jvjb
Ck¦i‡K fv‡jvevmv I †mev Kiv hvq Zv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
3| `~l‡Yi nvZ †_‡K cwi‡ek‡K iÿv Kivi
cÖ‡qvRbxqZv agx©q `„wó‡KvY †_‡K e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
4| Ck¦‡ii m„wóKg©‡K `~l‡Yi nvZ †_‡K iÿv Ki‡Z
AvMÖnx ne|
Z…Zxq Aa¨vq: 1| gvbyl Ck¦‡ii †mevKgx©-GB aviYvwU we‡kølY Ki‡Z
cvie|
Ck¦i I gvbyl
2| Ck¦‡ii mv‡_ gvby‡li Ges gvby‡li Ges gvby‡li
mv‡_ gvby‡li mym¤úK© eRvq ivLvi cÖ‡qvRbxqZv I
m¤ú‡K©i dj eY©bv Ki‡Z cvie|
3| Ck¦‡ii mv‡_ gvby‡li Ges gvby‡li mv‡_ gvby‡li
mym¤úK© eRvq ivLvi Dcvqmg~n eY©bv Ki‡Z
cvie|
4| gvby‡li mv‡_ mym¤úK© eRvq eRvq ivLvi gva¨‡g
Ck¦‡ii mv‡_ mym¤úK© eRvq ivLe|
1| cZ‡bi d‡j gvby‡li KwVb msMÖvgc~Y© Rxe‡bi
PZz_© Aa¨vq :
eY©bv Ki‡Z cvie|
gvby‡li
2| gvbyl‡K D×v‡ii D‡Ï‡k¨ Ck¦‡ii cÖwZkÖæwZ I
cZ‡bi dj
cwiKíbvi K_v eY©bv Ki‡Z cvie|
3| gvby‡li Ck¦i-A‡š^lY e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
4| cvc †_‡K cwiÎvY jv‡fi Dcvq eY©bv Ki‡Z
cvie|
5| Rxe‡bi me©ve¯’vq Ck¦‡ii Dci Av¯’v ivLe|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

welq : wLªóag© I ˆbwZK wkÿv
cvV¨m~wP‡Z AšÍfy©³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv
cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi msL¨v
Rvbyqvwi †_‡K gvP© gvm ch©šÍ †kªwYK‡ÿ cwVZ e‡j
MY¨ Kiv n‡q‡Q|

Rvbyqvwi †_‡K gvP© gvm ch©šÍ †kªwYK‡ÿ cwVZ e‡j
MY¨ Kiv n‡q‡Q|

cvV 1: Ck¦‡ii
m„wói 1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 1 I 3 AwaK ¸iæZ¡c~Y© ৩ টি
†mevKgx© gvbyl
weavq AšÍfy©³ Kiv nj|
cvV : 5 Ck¦‡ii mv‡_ gvby‡li 2| wkÿv_©xiv 9g †kªwY‡Z GB wel‡q aviYv cv‡e|
Ges gvby‡li mv‡_ gvby‡li
mym¤úK© eRvq ivLvi
Dcvq

এই অধ্যায়ের বিষে িস্তুর সায়ে ৬ô ও ৭ম শ্রেবির
বিষে িস্তুর বমল োকাে অধ্যােটি িাদ শ্রদো হল।
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Aa¨vq/
wk‡ivbvg
cÂg Aa¨vq :
hxïi evYx
cÖPv‡ii g~jfve

lô Aa¨vq :
hxïi AvnŸv‡b
wcZ‡ii
mvov`vb

mßg Aa¨vq :
hxïi Avðh©
KvR I
HkivR¨
Aóg Aa¨vq :
wLªógÐjx

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
1| hxïi evYx cÖPv‡ii wb¤œwjwLZ g~jfve¸‡jv eY©bv
Ki‡Z cvie|
2| Ck¦‡ii ivR¨, `k AvÁv, myLcš’v mg~n, †kl
wePvi, g„Z‡`i cybiæÌvb, †hiæmv‡j‡gi gw›`i,
Bûw`‡`i weavb, kvwšÍ, `xb`wi`ª, cweÎ AvZ¥vi
wb‡`©k I wgkbKg© Ges weev‡ni Awe‡”Q`¨Zv|
Avgiv hxïi cÖPvwiZ evYxi Dci wek¦vm ¯’vcb
Kie, hxïi Kv‡R h_vm¤¢e AskMÖnY Kie|

1| hxï KZ…©K wcZ‡ii AvnŸvb I hxïi AvnŸv‡b
wcZ‡ii mvov`vb e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
2| wcZ‡ii Dci hxïi Awc©Z `vwqZ¡mg~n eY©bv Ki‡Z
cvie|
3| wLªógÐjxi wfwË wn‡m‡e wcZ‡ii welq eY©bv Ki‡Z
cvie|
4| wcZ‡ii cybiæÌv‡bi mvÿx nIqvi K_v eY©bv Ki‡Z
cvie|
5| gÐjx‡Z †bZ…Z¡ †`Iqvi Rb¨ wcZi‡K †h AwaKvi
I ÿgZv †`Iqv n‡q‡Q Zv eY©bv Ki‡Z cvie|
6| wcZ‡ii gmxn e‡j ¯^xKv‡ivw³ m¤ú‡K© eY©bv w`‡Z
cvie|
7| hxïi †hvM¨ wkl¨ nIqvi Rb¨ AbycÖvwYZ ne|
1| Hkiv‡R¨i A_© e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
2| hxïi Dcgv Kvwnbx m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie|
3| gw_ 8g I 9g Aa¨v‡q ewY©Z Avðh© KvR¸‡jvi gva¨‡g
HkivR¨ we¯Ív‡i mwµq nIqvi Rb¨ hxï †jvK‡`i
AvnŸvb K‡ib, G wel‡q eY©bv Ki‡Z cvie|
4| HkivR¨ we¯Ív‡i hxïi Wv‡K mvov w`e|
1| wLª‡ói †`niƒc gÐjxi eY©bv Ki‡Z cvie|
2| wLªógÐjxi g¯ÍK wnmv‡e wLª‡ói f~wgKv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
3| wLªó‡`‡ni wewfbœ A½cÖZ¨½ wnmv‡e wLªóf³‡`i

welqe¯‘
cvV¨m~wP‡Z AšÍfy©³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv
cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi msL¨v
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV 1: Ck¦‡ii ivR¨
1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 2 AwaK ¸iæZ¡c~Y© weavq ৪ টি
cvV 2: Ck¦‡ii `k AvÁv
AšÍfy©³ Kiv nj|
cvV 3: myLcš’vmg~n
2| wkÿv_©xiv 9g †kªwY‡Z GB wel‡q aviYv cv‡e|
cvV 4: †kl wePvi
cvV 5: g„Z‡`i
cybiæÌvb,
cvV 6: †hiæmv‡j‡gi
gw›`i,
cvV 7: Bûw`‡`i weavb
cvV 8: kvwšÍ
cvV 9: `xb`wi`ª
cvV 10: cweÎ
AvZ¥vi
evYx I †cÖiYKg©
cvV 11: weev‡ni
Awe‡”Q`¨Zv
1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 2 I 5 AwaK ¸iæZ¡c~Y© ৪ টি
cvV 2: `vwqZ¡ Ac©Y I
weavq AšÍfy©³ Kiv nj|
2| wkÿv_©xiv c~e©eZ©x †kªwY‡Z GB wel‡q aviYv
gÐjxi wfwË
†c‡q‡Q|

GB Aa¨v‡qi welq e¯‘i mv‡_ 6ô I 7g †kªwYi
welqe¯‘ mv‡_ wgj _vKvq Aa¨vqwU ev` †`qv nj|

এই অধ্যায়ের বিষে িস্তুর সায়ে ৬ô ও ৭ম শ্রেবির
বিষে িস্তুর বমল োকাে অধ্যােটি িাদ শ্রদো হল।

47

Aa¨vq/
wk‡ivbvg

beg Aa¨vq :
b¨vh¨Zv, kvwšÍ
I AvZ¥mshg

`kg Aa¨vq :
Ck¦‡ii †meK
w_I‡Uvwbqvm
Agj Mv½yjx

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
f~wgKv we‡kølY Ki‡Z cvie|
4| gÐjxi Acwinvh© A½ wnmv‡e wbR wbR `vwqZ¡
cvj‡b AvMÖnx ne|
1| b¨vqwePv‡ii aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
2| b¨vqwePvi m¤ú‡K© cweÎ evB‡e‡ji wkÿv eY©bv Ki‡Z
cvie
3| cwievi mgv‡R b¨vqwePvi cÖwZôvi †ÿÎ¸‡jv
wPwýZ Ki‡Z cvie|
4| mgvR I iv‡óª kvwšÍ Avbq‡b b¨vqwePv‡ii ¸iæZ¡
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
5| cweÎ evB‡e‡j AvZ¥mshg welqK wkÿv eY©bv
Ki‡Z cvie|
6| wbR Rxe‡b AvZ¥msh‡gi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|
7| kvwšÍk„•Ljvc~Y© mgvR MV‡b AvZ¥msh‡gi ¸iæZ¡
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
8| wbR Rxeb, cwievi I mgv‡R b¨vh¨Zv I kvwšÍ
cÖwZôvq AvMÖnx ne|
1| AvP©wekc Mv½yjxi ˆkke Rxeb eY©bv Ki‡Z
cvie|
2| AvP©wekc Mv½yjxi hvRKxq Rxeb eY©bv Ki‡Z
cvie|
3| wekc I AvP©wekc wn‡m‡e evsjv‡`k gÐjxi
BwZnv‡m Mv½yjxi f~wgKv eY©bv Ki‡Z cvie|
4| wkÿv we¯Ív‡i I hye MV‡b Zuvi Ae`vb eY©bv Ki‡Z
cvie|
5| evsjv‡`‡ki gyw³hy‡× AvP©wekc Mv½yjxi f~wgKv
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
6| gvbecwiev‡ii Kj¨vYKv‡R AvMÖnx ne|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨m~wP‡Z AšÍfy©³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi msL¨v

cvV 2: cweÎ evB‡e‡j 1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 2, 4 I 5 AwaK ৩ টি
b¨vh¨Zv welqK wkÿv
¸iæZ¡c~Y© weavq AšÍfy©³ Kiv nj|
cvV 3: cwiev‡i
I 2| wkÿv_©xiv 9g †kªwY‡Z GB wel‡q aviYv cv‡e|
mgv‡R b¨vh¨Zv cÖwZôv
cvV 5: AvZ¥mshg
cvV 6:
cweÎ
evB‡e‡j AvZ¥mshg welqK
wkÿv

cvV 1: AvP©wekc
Mv½yjxi Rb¥ I ˆkke
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1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 1 AwaK ¸iæZ¡c~Y© weavq 1 wU
AšÍfy©³ Kiv nj|
2| wkÿv_©xiv 9g †kªwY‡Z GB wel‡q aviYv cv‡e|

পুনভব েন্যোসকৃি cvV¨m~wP
†kÖwY: Aóg
Aa¨vq I
wk‡ivbvg
cÖ_g
evsjv‡`‡ki
K…wl I
AvšÍR©vwZK
†cÖÿvcU

cvV¨cy¯Í‡K cÖ`Ë wkLbdj
1. K…wl‡Z weÁvbx‡`i Ae`vb e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
2. AvaywbK K…wl djb Ges Avgv‡`i Rxebavivi cwieZ©‡bi
g‡a¨ m¤úK© ¯’vcb Ki‡Z cvie|
3. evsjv‡`‡ki mv‡_ we‡k^i K‡qKwU wbe©vwPZ †`‡ki K…wli
AMªMwZi m¤úK© eY©bv Ki‡Z cvie|
4. evsjv‡`‡ki K…wli mv‡_ K‡qKwU wbe©vwPZ †`‡ki K…wli
Zzjbv Ki‡Z cvie|
1. K…wl‡Z wewfbœ cÖhyw³i e¨envi e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

wØZxq
K…wl cÖhyw³

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

Z„Zxq
K…wl DcKiY

1. exR ec‡bi Rb¨ Dchy³ gvwU cÖ¯‘Z cÖYvjx eY©bv Ki‡Z
cvie|

welq: K…wlwkÿv
cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

-

cvV 1 - avb Pv‡l ¸wU BDwiqv
e¨envi

ïay Aóg †kÖwYi cvV¨m~wP‡Z _vKvq K…wl cÖhyw³
m¤ú‡K© mwVK aviYv jv‡fi Rb¨ wkLbdj
AR©b Riæix weavq AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|

1

cvV 2 - Miæ †gvUvZvRvKiY

D³ wel‡q wkÿv_©xi wkLbdj AR©b cÖ‡qvRb
we‡ePbvq cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|

1

2. gvV dm‡ji eûgyLxKiY e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
3. km¨ ch©vq e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

cvV¨mw~P‡Z Aš‘fy©³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv
Rvbyqvwi †_‡K gvP© gv‡mi 16 ZvwiL ch©šÍ
we`¨vj‡q cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q Ges cÖwZwU
wkLbdj wkÿv_©x‡`i AwR©Z n‡q‡Q e‡j a‡i
†bIqv hvq|

cvV 7 - km¨ ch©v‡qi aviYv
cvV 8 - km¨ ch©v‡qi e¨envi
cvV 1- bvm©vwi‡Z exR ec‡b
Dchy³ gvwU cÖ¯‘Z

2. GKwU Av`k© exRZjv ˆZwii †KŠkj e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
3. GKwU Av`k© exRZjvi iÿYv‡eÿY e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

Zzjbvg~jK Kg ¸iyZ¡c~Y© we‡ePbvq cvV¨m~wP‡Z
AšÍf©y³ Kiv nqwb|
7g I 9g-10g †kÖwY‡Z G wel‡q wkLbdj
AR©‡bi my‡hvM bv _vKvq AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|
9g-10g †kÖwY‡Z mswÿß AvKv‡i aviYv †`qv
n‡q‡Q weavq wkÿv_©xi wkLbdj AR©‡bi Rb¨
h‡_vc‡hvMx we‡ePbvq AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|
9g-10g †kÖwYi cvV¨m~wP‡Z _vKvq wKQzUv Kg
¸iæZ¡c~Y© wn‡m‡e we‡ePbvq AšÍf©y³ Kiv
nqwb|
cywó Dcv`vb wn‡m‡e mv‡ii bvg, Drm, KvR
I cÖ‡qvM 7g †kÖwYi cvV¨m~wPi welqe¯‘‡Z
AšÍfz©³ _vKvq we‡ePbv Kiv nq wb|
†mP e¨e¯’v7g †kÖwYi cvV¨m~wPi welqe¯‘‡Z
AšÍfz©³ _vKvq wkÿv_©x wkLbdj AR©‡b mÿg
n‡q‡Q weavq we‡ePbv Kiv nqwb|

4. Rwg‡Z mvkªqxiƒ‡c mvi e¨env‡ii cÖ‡qvRbxqZv eY©bv
Ki‡Z cvie|
5. Rwg‡Z mvkÖqxiƒ‡c †mP cÖ‡qvRbxqZv eY©bv Ki‡Z cvie|
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1
1

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K cÖ`Ë wkLbdj
6. D”P dj‡bi mv‡_ fv‡jv exR wbe©vPb I msiÿ‡Yi m¤úK©
¯’vcb Ki‡Z cvie|
1. cÖwZK~j cwi‡e‡k K…wlR Drcv`‡bi †KŠkj eY©bv Ki‡Z
cvie|

PZy_©
K…wl I Rjevqy

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV 8 - exR msiÿY
cvV 9 - exR msiÿ‡Yi avc

cvV¨mw~P‡Z Aš‘fy©³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv
9g-10g †kÖwYi cvV¨m~wP‡Z _vKvq wKQzUv Kg
¸iæZ¡c~Y© wn‡m‡e we‡ePbvq AšÍf©y³ Kiv nq
wb|
cvV 1 - dmj Drcv`‡b cÖwZK‚j mßg †kÖwYi welqe¯‘i mv‡_ avivevwnKZv †i‡L
cwi‡ek
wkLbdj AR©‡b wkÿv_©xi †hb †Kvb NvUwZ bv
_v‡K ‡mw`K we‡ePbv K‡i AšÍfz©³ Kiv
n‡q‡Q|
cvV 2 - Liv Ae¯’vq dmj
Drcv`b †KŠkj
Liv Ae¯’vq dmj Drcv`b †KŠkj m¤ú‡K©
wkÿv_©xi mwVK aviYv _vKv cÖ‡qvRb weavq
AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|

2. weiƒc AvenvIqv †_‡K K…wl Drcv`b‡K iÿvq K…wl cÖhyw³
e¨env‡ii †KŠkj we‡kølY Ki‡Z cvie|
1. km¨ Pvl c×wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

2. gvkiæg Pv‡li cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

cÂg
K…wlR Drcv`b

3. wgkÖ Pvl c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie|

4. wPswo Pvl c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie|
5. M„ncvwjZ cïcvjb c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie|
6. M„ncvwjZ cïi †ivM cÖwZ‡iv‡ai Dcvq I †ivM e¨e¯’vcbv
we‡kølY Ki‡Z cvie|
7. K…wlRvZ `ªe¨ msMÖn I evQvBKiY KvR eY©bv Ki‡Z

cvV 3- gvkiæg Pv‡li
cÖ‡qvRbxqZv

cvV 4 - gvkiæg Pvl c×wZ
cvV 8 - wgkÖ Pv‡li Rb¨ Av`k©
cyKzi
cvV 9 - wgkÖ Pv‡li Rb¨
cyKzicÖ¯‘wZ
cvV 14 - Miæ cvjb c×wZ I
cwiPh©v
cvV 17 - Miæi wewfbœ cÖKvi
†ivM

9g-10g †kÖwYi cvV¨m~wP‡Z _vKvq wKQzUv Kg
¸iæZ¡c~Y© wn‡m‡e we‡ePbvq AšÍf©y³ Kiv nq
wb|
9g-10g †kÖwYi cvV¨m~wP‡Z _vKvq wKQzUv Kg
¸iæZ¡c~Y© wn‡m‡e we‡ePbvq AšÍf©y³ Kiv nq
wb|
welqwU wkÿv_©xi wkLbdj AR©‡b AwaK
¸iæZ¡c~Y© wn‡m‡e we‡ewPZ Ges wkÿv_©x wb‡RB
gvkiæg Pv‡l `ÿZv AR©‡b mÿg n‡e
we‡ePbvq AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|
H
7g †kÖwYi welqe¯‘i mv‡_ avivevwnKZv †i‡L
wkÿv_©xi ÁvbvR©b hv‡Z mnR nq †m Kvi‡Y
wkLbdjwU AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|
mgq mswÿß e‡j we‡ePbv Kiv nqwb|
9g-10g †kÖwYi cvV¨m~wP‡Z _vKvq Kg
¸iæZ¡c~Y© we‡ePbvq AšÍf©y³ Kiv nq wb|
H
Zzjbvg~jK Kg ¸iyZ¡c~Y© we‡ePbvq cvV¨m~wP‡Z
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cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

1

1

1

1
1

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K cÖ`Ë wkLbdj
cvie|
1. K…wl‡ÿ‡Î bvm©vwi ˆZwii †KŠkj e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV 1 - bvm©vwi Ges K…wl †ÿ‡Î
bvm©vwi
cvV 2 - bvm©vwi ˆZwii †KŠkj

2. cwje¨v‡M Pviv ˆZwi Ki‡Z cvie|

lô ebvqb

cvV¨mw~P‡Z Aš‘fy©³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv
AšÍf©y³ Kiv nqwb|
G wel‡q Ávbjv‡f wkÿ_©x fwel¨‡Z
AvZ¥Kg©ms¯’v‡b D‡`¨vMx n‡Z cvi‡e
we‡ePbvq AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|
A‡cÿvK…Z Kg ¸iæZ¡ we‡ePbvq AšÍfy©³ Kiv
nq wb|
9g-10g †kÖwYi cvV¨m~wP‡Z K…wl ebvqb
m¤ú‡K© h‡_ó aviYv AR©‡bi my‡hvM _vKvq
AšÍf©y³ Kiv nq wb|
lô†kÖwYi cvVm~wP‡Z ÒmvgvwRK ebvqb Ó
AšÍfy©³ nIqvq Ges c~e©eZx© †kÖwY‡ZB
wkÿv_©x‡`i h‡_ó aviYv _vKvq we‡ePbv Kiv
nq wb|

3. K…wl ebvq‡bi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
4. K…wl ebvq‡bi mgm¨vmg~n mgvav‡bi Dcvq e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
5. mvgvwRK I K…wl ebvq‡bi bKkv eY©bv Ki‡Z cvie|
6. mvgvwRK I K…wl ebvq‡bi bKkv cÖ¯‘Z Ki‡Z cvie|

7. wgkÖe„ÿ †ivc‡bi cÖ‡qvRbxZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

A‡cÿvK…Z Kg ¸iæZ¡ we‡ePbvq AšÍfy©³ Kiv
nqwb|
9g-10g †kÖwY‡Z G ai‡bi e„ÿ‡ivcb m¤ú‡K©
aviYv AR©b Ki‡Z cvi‡e weavq we‡ePbv Kiv
nq wb|

8. moK I evu‡ai av‡i e„ÿ‡ivcb c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie|
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cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v
1

পুনভব েন্যোসকৃি cvV¨m~wP
†kÖwY : Aóg
Aa¨vq I
wk‡ivbvg
1g Aa¨vq
M„n m¤ú‡`i
myôz e¨envi

2q Aa¨vq
M„n cwi‡e‡k
wbivcËv

3q Aa¨vq
M„‡n †ivMxi
ïkÖƒlv

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
* M„n m¤ú‡`i myôz e¨env‡ii aviYv e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV-1 M„n m¤ú`

welq : Mvn©¯’¨ weÁvb
cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv
cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v
Rvbyqvwi †_‡K gvP© Gi 16 ZvwiL ch©šÍ †kÖwY
Kvh©µg Pvjy _vKvq cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q
weavq 1g Aa¨v‡qi wkLbdj AwR©Z n‡q‡Q|

* M„n m¤ú‡`i †kÖwYwefvM eY©bv Ki‡Z
cvie|

cvV-1 M„n m¤ú`
cvV-2mgq I kw³i cwiKíbv
cvV-3 A_© cwiKíbv

Rvbyqvwi †_‡K gvP© Gi 16 ZvwiL ch©šÍ †kÖwY
Kvh©µg Pvjy _vKvq cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q
weavq 1g Aa¨v‡qi wkLbdj AwR©Z n‡q‡Q|

* cwiev‡ii †hŠ_ m¤ú‡`i myôz e¨env‡ii
cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

cvV-4 ciwev‡ii †hŠ_ m¤ú‡`i myôz e¨envi

Rvbyqvwi †_‡K gvP© Gi 16 ZvwiL ch©šÍ †kÖwY
Kvh©µg Pvjy _vKvq cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q
weavq 1g Aa¨v‡qi wkLbdj AwR©Z n‡q‡Q|

* M„n cwi‡e‡k wbivcËvi aviYv e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|

cvV-1 M„n cwi‡e‡k wbivcËv iÿvq Kibxq I
cÖv_wgK PwKwrmv

Rvbyqvwi †_‡K gvP© Gi 16 ZvwiL ch©šÍ †kÖwY
Kvh©µg Pvjy _vKvq cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q
weavq 1g Aa¨v‡qi wkLbdj AwR©Z n‡q‡Q|

* M„‡n msNwUZ wewfbœ `yN©bvi mvaviY cvV-2 wewfbœ ai‡bi `yNU©bv
KviYmg~n Ges cÖv_wgK wPwKrmvi D‡Ïk¨ I cvV-3 eo `yNU©b cvV-4 nvo dvUv I †f‡O
hvIqv, cvbw‡Z ‡Wvev, ZwoZvnZ
miÄvgvw`i eY©bv Ki‡Z cvie|

Rvbyqvwi †_‡K gvP© Gi 16 ZvwiL ch©šÍ †kÖwY
Kvh©µg Pvjy _vKvq cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q
weavq 1g Aa¨v‡qi wkLbdj AwR©Z n‡q‡Q|

* cwiev‡ii Amy¯’ m`‡m¨i Kÿ I Zvi
e¨envh© `ªe¨vw` cwi®‹vi-cwi”Qbœ ivLvi
cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

cvV -1 †ivMxi K‡ÿi mvRmiÄvg I cwi”QbœZv

¯^v¯’¨ wewai ¸iæZ¡ we‡ePbv K‡i AšÍfz©³ Kiv
n‡jv|

* kix‡ii ZvcgvÎv wbY©‡qi c×wZ, bvwoi
MwZ I kvmcÖk¦v‡mi MwZ wbiƒc‡Yi wbqg eY©bv
Ki‡Z cvie|

cvV-2 ‡ivMxi cwiPh©v

9g-10g †kÖwY‡Z wkLbdj AR©‡bi my‡hvM
i‡q‡Q ZvB we‡qvRb Kiv n‡jv
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-

01

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
* †ivMxi kvixwiK I gvbwmK h‡Zœi
cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

4_© Aa¨vq
eq:mwÜKvj

5g Aa¨vq
†ivM m¤ú‡K©
mZK©Zv

6ô Aa¨vq
we‡kl
Pvwn`vm¤úbœ
wkï
7g Aa¨vq
wewfbœ cÖwZK~j
Ae¯’v †_‡K
wb‡R‡K iÿv
Kiv

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV-3 †ivMxi kvixwiK I gvbwmK hZœ

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv
†ivMxi cwiPh©vi cÖwZ BwZevPK g‡bvfve †cvlY
Ki‡Z cv‡i ZvB AšÍfz©³ Kiv n‡jv|

* eqtmwÜi cwieZ©b Ges GB cwieZ©‡bi cvV-1 etmwÜKv‡ji cwieZ©b
cvV-2 eqtmwÜi cwieZ©‡bi KviY
KviY e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

6ô I 7g †kÖwY‡Z DwjøwLZ wkLbdj¸‡jv
AR©‡bi my‡hvM bv _vKvq AšÍfz©³ Kiv n‡jv|

* G eq‡m cwievi I mgv‡Ri mv‡_ Lvc cvV-3 eqtmwÜKv‡j cwiev‡ii mv‡_ Lvc
LvIqv‡bv
LvIqv‡bvi †KŠkj eY©bv Ki‡Z cvie|

6ô I 7g †kÖwY‡Z DwjøwLZ wkLbdj¸‡jv
AR©‡bi my‡hvM bv _vKvq AšÍfz©³ Kiv n‡jv|

* wkïi mvaviY †ivM-e¨vwa¸‡jvi jÿY,
cÖwZKvi I cÖwZ‡iva eY©bv Ki‡Z cvie|

cvV-4 eqtmwÜKv‡j mgv‡Ri mv‡_ Lvc
LvIqv‡bv

9g-10g †kÖwY‡Z wkLbdj AR©‡bi my‡hvM
i‡q‡Q| ZvB we‡qvRb Kiv n‡jv|

cvV-1
wkïi mvaviY †ivMe¨vwa
cvV-2 Wvqwiqv
cvV-3 mw`©, Kvwk, Bbd¬z‡qÄv I K…wg
cvV-4 nvg, h²v, †cvwjIgvBjvBwUm, gv¤úm
cvV-5 msµgYgy³KiY wUKv, Bb‡RKkb

6ô I 7g †kÖwY‡Z DwjøwLZ wkLbdj¸‡jv
AR©‡bi my‡hvM bv _vKvq AšÍfz©³ Kiv n‡jv|

* wewfbœ †iv‡Mi msµgYgy³KiY wUKv,
Bb‡RKk‡bi eY©bv w`‡Z cvie|
* we‡kl Pvwn`vm¤úbœ wkïi ˆewkó¨ I Zv‡`i cvV -1I 2 AwUw÷K
cvV-3 cÖwZfvevb wkï
cÖwZ KiYxq AvPiY e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

6ô I 7g †kÖwY‡Z DwjøwLZ wkLbdj¸‡jv
AR©‡bi my‡hvM bv _vKvq AšÍfz©³ Kiv n‡jv|

* gv`Kvmw³,
BfwUwRs,
evj¨weevn, cvV-1 gv`Kvmw³
†hŠZzK, †hŠb wbcxob BZ¨vw` cÖwZK~j Ae¯’v cvV-2 evj¨weevn, †hŠZzK
†_‡K wb‡R‡K iÿv Kivi Dcvq e¨vL¨v Ki‡Z cvV-3 †hŠb wbcxob
cvie|

7g I 9g †kÖwY‡Z wkLbdj¸‡jv AR©‡bi
my‡hvM bv _vKvq ms‡hvRb Kiv n‡jv|

* eÜz wbe©vP‡bi we‡eP¨ welq Ges cÖPvi cvV-4 eÜz wbe©vP‡b mZK©Zv
cvV -5 cÖPvi gva¨g
gva¨‡gi ÿwZKi w`K eY©bv Ki‡Z cvie|

9g-10g †kÖwY‡Z wkLbdj AR©‡bi my‡hvM
i‡q‡Q ZvB we‡qvRb Kiv n‡jv|

7g †kÖwY‡Z wkLbdj AR©‡bi my‡hvM _vKvq
we‡qvRb Kiv n‡jv|
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cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

02

03

-

02

Aa¨vq I
wk‡ivbvg
8g Aa¨vq
Lv`¨
cwiKíbv

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
*

†gby cwiKíbvi bxwZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

* wewfbœ av‡c 1000 w`‡bi cywó cwiKíbvi
¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie|
* IRbvwaK¨ I ¯^í IR‡bi wkï‡`i mwVK
Lv`¨ cwiKíbvi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|

9g Aa¨vq
Acywó

10g Aa¨vq
cwiev‡ii
Rb¨ Lv`¨
wbe©vPb µq I
cÖ¯‘wZi
mZK©Zv

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV-1 †gby cwiKíbvi bxwZ
cvV-4 11 †_‡K 15 eQ‡ii wkïi Lvevi

mwVK Lv`¨vf¨vm MV‡bi ¸iæZ¡ we‡ePbv K‡i
AšÍfz©³ Kiv n‡jv|

cvV-3 4 †_‡K 6 eQ‡ii wkïi Lvevi

GKB ai‡bi cvV AšÍfz©³ Kvi‡Y we‡qvRb Kiv
n‡jv|
D”PZi †kÖwY‡Z wkLbdj AR©‡bi my‡hvM
i‡q‡Q ZvB we‡qvRb Kiv n‡jv|

cvV-2 1000 w`‡bi cywó
cvV-5 IRbvwaK¨ wkïi Lv`¨ cwiKíbv

cieZx© †kÖwYi avivevwnKZv iÿvi Rb¨ AšÍfz©³
Kiv n‡jv|

cvV-6 ¯^í IR‡bi wkkyi Lv`¨ cwiKíbv

9g †kÖwY‡Z wkLbdj AR©‡bi my‡hvM Av‡Q
ZvB we‡qvRb Kiv n‡jv|
9g-10g †kÖwY‡Z wkLbdj AR©‡bi my‡hvM
_vKvq we‡qvRb Kiv n‡jv|

* wkïi AcywóRwbZ †ivM I †iv‡Mi jÿY
†R‡b Zvi cÖwZKvi c×wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
* †cÖvwUb, K¨vjwi, LwbR jeY I wfUvwg‡bi
AfveRwbZ †iv‡Mi jÿY I cÖwZKvi c×wZ
eY©bv Ki‡Z cvie|
* †gŠmyg I Drme Abyhvqx Lv`¨ wbe©vPb Ges
mwVK c×wZ‡Z Lv`¨ cwi‡ek‡bi ¸iæZ¡ g~j¨vqb
Ki‡Z cvie|

cvV-1 †cÖvwUb K¨vjwi Acywó

* cwiev‡ii Lv`¨ wbe©vPb, µq I cÖ¯‘‡Z
mZK© _vK‡Z Ges †fRvj Lv`¨ I ÿwZKi
ivmvqwbK c`v‡_©i cÖfve eY©bv Ki‡Z cvie|
* †fRvj Lv`¨ I Lv`¨`ª‡e¨ e¨eüZ ÿwZKi
ivmvqwbK c`v‡_©i bvg, e¨env‡ii D‡Ïk¨ I
Gme Lv`¨ MÖn‡Yi ÿwZKi cÖfve e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v
02

-

cvV- 2 wewfbœ wfUvwg‡bi AfveRwbZ †ivM
cvV-3 LwbR je‡Yi AfveRwbZ †ivM

9g-10g †kÖwY‡Z wkLbdj AR©‡bi my‡hvM
_vKvq we‡qvRb Kiv n‡jv|

cvV-1 †gŠmyg I Drme Abyhvqx Lv`¨ wbe©vPb I
cwi‡ekb
cvV- 2 Lv`¨ cwi‡ekb

6ô †kÖwY‡Z c~e©Ávb AwR©Z nIqvq we‡qvRb
Kiv n‡jv|

-

cvV- 3 Lv`¨ µ‡qi mZK©Zv
6ô †kÖwY‡Z c~e©Ávb AwR©Z nIqvq we‡qvRb
cvV- 6 cywógvb AÿzYœ †i‡L kvKmewR, gvQ
Kiv n‡jv|
gvsm KvUv- †avqv I cÖwµqvRvZKiY
cvV-7 Lv`¨ cÖwµqvRvZKiY
cvV- 4 Lv‡`¨ e¨eüZ ÿwZKi ivmvqwbK c`v_© 6ô †kÖwY‡Z c~e©Ávb AwR©Z nIqvq we‡qvRb
Kiv n‡jv|

-
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-

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

GKv`k
Aa¨vq
Lv`¨ ivbœv

Øv`k Aa¨vq
m~Zv ˆZwi I
eybb
Î‡qv`k
Aa¨vq
†cvkvK
wbe©vP‡b
we‡eP¨ welq
PZz`©k Aa¨vq
†cvkvK µ‡q
we‡eP¨ welq
cÂ`k Aa¨vq
†cvkvK ˆZwi

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v
-

* Lv‡`¨ †fRvj cÖwZ‡iv‡a KiYxq wba©viY
Ki‡Z cvie|
* ivbœvi cÖ‡qvRbxqZv I c×wZ e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|

cvV- 5 Lv‡`¨ †fRv‡ji cÖfve I cÖwZ‡iv‡a
KiYxq

6ô †kÖwY‡Z c~e©Ávb AwR©Z nIqvq we‡qvRb
Kiv n‡jv|

cvV-1 ivbœv Kivi cÖ‡qvRbxqZv
cvV-2 iÜb c×wZ

9g-10g †kÖwY‡Z wkLbdj AR©‡bi my‡hvM
_vKvq we‡qvRb Kiv n‡jv|

-

* ivbœvi mgq cwi”Qbœ I mveavbZv Aej¤^b
Kivi Dcvqmg~n eY©bv Ki‡Z cvie|

cvV-3 ivbœvi mgq e¨w³MZ cwi”QbœZv I
mveavbZv

9g-10g †kÖwY‡Z wkLbdj AR©‡bi my‡hvM
_vKvq we‡qvRb Kiv n‡jv|

-

* ivbœvi mgq wewfbœ ai‡bi mZK©Zv
Aej¤^‡bi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
* myZv ˆZwii avcmg~n Ges wewfbœ cÖKvi
eyb‡bi eY©bv w`‡Z cvie|

cvV-4 ivbœvi Kivi mgq mZK©Zv

9g-10g †kÖwY‡Z wkLbdj AR©‡bi my‡hvM
_vKvq we‡qvRb Kiv n‡jv|

-

cvV-1 myZv ˆZwii mvaviY c×wZ
cvV-2 eybb

9g-10g †kÖwY‡Z wkLbdj AR©‡bi my‡hvM
_vKvq we‡qvRb Kiv n‡jv|

-

* eqm, Dcjÿ, AvenvIqv, Avq BZ¨vw`i cvV-1 †cvkvK wbe©vPb
wfwË‡Z †cvkvK wbe©vP‡b we‡eP¨ welqmg~n
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

9g-10g †kÖwY‡Z wkLbdj AR©‡bi my‡hvM
_vKvq we‡qvRb Kiv n‡jv|

-

* †cvkvK µ‡qi mgq w÷wPs, wdwUs,
wdwbwks, g~j¨ BZ¨vw`i Av‡jv‡K e‡¯¿i ¸Yv¸Y
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

cvV- 1 w÷wPs, wdwUs, wdwbwks I g~j¨

9g-10g †kÖwY‡Z wkLbdj AR©‡bi my‡hvM
_vKvq we‡qvRb Kiv n‡jv|

-

* †cvkvK ˆZwii Rb¨ e¯¿ cÖ¯‘ZKiY c×wZ
eY©bv Ki‡Z cvie|
* †cvkvK‡f‡` †`‡ni gvc †bIqvi c×wZ I
e¯¿ KvUvi bxwZ eY©bv Ki‡Z cvie|
* WªvdwUs Abymv‡i G‡cÖvb ˆZwii c×wZ
eY©bv Ki‡Z cvie|

cvV- 1 †cvkvK ˆZwii Rb¨ e¯¿ cÖ¯‘ZKiY

9g-10g †kÖwY‡Z wkLbdj AR©‡bi my‡hvM
_vKvq we‡qvRb Kiv n‡jv|

-

cvV-2 †`‡ni gvc †bIqvi c×wZ
cvV-3 e¯¿ KvUvi bxwZ

9g-10g †kÖwY‡Z wkLbdj AR©‡bi my‡hvM
_vKvq we‡qvRb Kiv n‡jv|

-

cvV-3 e¯¿ KvUvi bxwZ

9g-10g †kÖwY‡Z wkLbdj AR©‡bi my‡hvM
_vKvq we‡qvRb Kiv n‡jv|
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সম্ভোব্য মেভিবস – 30 ভিন
কেভি: নবম

1

ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে ষষ্ঠ-নবম কেভিি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
সম্ভোব্য মেভিবস – 30 ভিন
ক্রম
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ভবষয়
বোাংলো
ইাংতিভি
গভিি
ভবজ্ঞোন
বোাংলোতিি ও ভবশ্বপভিিয়
িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি
পিোর্ েভবজ্ঞোন
িসোয়ন
বোাংলোতিতিি ইভিহোস ও ভবশ্বসিযিো
ভূতগোল ও পভিতবি
ব্যবসোয় উতযোগ
ভহসোবভবজ্ঞোন

2

পৃষ্ঠো নম্বি
3
5
15
21
28
38
47
66
79
91
99
105
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†kÖwY: beg
Aa¨vq wkLbdj

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

M`¨

16 gvP© 2020 wLª÷v‡ãi Av‡M cwVZ|

welq: evsjv
cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v
--

16 gvP© 2020 wLª÷v‡ãi Av‡M cwVZ|

--

KweZv
M`¨/
KweZv

KweZv

M`¨/
KweZv

M`¨

welqe¯‘
(cvV wk‡ivbvg)
11.5. we‡kl Pvwn`vm¤úbœ gvby‡li cÖwZ myfv
ms‡e`bkxj nIqvi ¸iæZ¡ e¨³ Ki‡Z cvi‡e|
8.1. gvZ…fvlv cÖxwZ, †`k‡cÖg I e½evYx
RvZxqZv‡ev‡ai cwiPq w`‡Z cvi‡e|
8.2. gyw³hy‡×i †PZbvq DØy× n‡q †`k MV‡b Ô†Zvgv‡K
mwµq nIqvi ¸iæZ¡ e¨³ Ki‡Z cvi‡e|
cvIqvi R‡b¨,
8.3. gyw³‡hv×v‡`i msMÖvgx †`k‡cÖwgK †n ¯^vaxbZvÕ Ges
f~wgKvi cÖwZ kª×v cÖ`k©‡b DØy× n‡e|
ÔGKvË‡ii
8.4. gyw³hy× I gyw³hy‡×i †PZbv m¤ú‡K© w`b¸wjÕ
Abyf~wZ e¨³ Ki‡Z cvi‡e|
5.3. KweZv c‡o Zvi g~jfve we‡kølY Ki‡Z ÔK‡cvZvÿ b`Õ
cvi‡e|
Ges
ÔAvwg
†Kv‡bv AvMš‘K
bBÕ
9.2. RvwZ-ag©-eY©-‡MvÎ wbwe©‡k‡l mKj
gvby‡li cÖwZ ggZv I cÖxwZi g‡bvfve cÖ`k©‡bi
¸iæZ¡ e¨³ Ki‡Z cvi‡e|
11.3. bvix I bvixi Kg© I RxweKvi cÖwZ kÖ×vi
g‡bvfve cÖKvk Ki‡Z cvi‡e|
10.1. evsjvi ms¯‹…wZ I †jvKms¯‹…wZi cwiPq
w`‡Z cvi‡e|
10.4. evsjvi ms¯‹…wZ I HwZ‡n¨i cÖwZ gg‡Z¡i
g‡bvfve cÖKvk Ki‡Z cvi‡e|

ÔggZvw`Õ
ÔgvbylÕ

ÔGKvË‡ii w`b¸wjÕ,Ô‡Zvgv‡K cvIqvi R‡b¨, †n ¯^vaxbZvÕ, Ômvnmx Rbbx evsjvÕ Ges Ô¯^vaxbZv,
GB kãwU Kxfv‡e Avgv‡`i n‡jvÕ- GB PviwU M`¨/KweZv gyw³hy‡×i †PZbv†Kw›`ªK wkLbdj
aviY K‡i wbe©vwPZ|
Ô‡Zvgv‡K cvIqvi R‡b¨, †n ¯^vaxbZvÕ KweZvwU Ges ÔGKvË‡ii w`b¸wjÕ M`¨wU †kÖwYKvh©µ‡g
h_vh_fv‡e Dc¯’vcb Ki‡Z cvi‡j DwjøwLZ Aewkó M`¨ I KweZv¸‡jvi wkLbd‡ji eo Ask
AwR©Z n‡e| | ZvQvov DwjøwLZ KweZv¸‡jvi wkLbdj `kg †kÖwY‡Z AR©‡bi my‡hvM i‡q‡Q|
ÔK‡cvZvÿ b`Õ, ÔSY©vi MvbÕ,Ô‡mBw`b GB gvVÕ, ÔAvwg †Kv‡bv AvMš‘K bBÕ I ÔAvgvi cwiPqÕGB cuvPwU KweZv cÖK…wZ I †`k‡cÖg †Kw›`ªK wkLbdj aviY K‡i wbe©vwPZ|
ÔK‡cvZvÿ b`Õ Ges ÔAvwg †Kv‡bv AvMš‘K bBÕ KweZv `ywU †kÖwYKvh©µ‡g h_vh_fv‡e Dc¯’vcb
Ki‡Z cvi‡j DwjøwLZ Aewkó KweZv¸‡jvi wkLbd‡ji †ewkifvM AwR©Z n‡e| ZvQvov DwjøwLZ
KweZv¸‡jvi wkLbdj `kg †kÖwY‡Z AR©‡bi my‡hvM i‡q‡Q|
Ges ÔAfvMxi ¯^MÕ©, Ôgvbyl gyn¤§` (m.)Õ, ÔwbgMvQÕ, ÔggZvw`Õ, ÔgvbylÕ Ges ÔivbviÕ-GB cuvPwU M`¨ I
KweZv gvbweKZv †Kw›`ªK wkLbdj aviY K‡i wbe©vwPZ|
ÔggZvw`Õ Mí Ges ÔgvbylÕ KweZvwU †kÖwYKvh©µ‡g h_vh_fv‡e Dc¯’vcb Ki‡Z cvi‡j DwjøwLZ
Aewkó M`¨ I KweZv¸‡jvi wkLbd‡ji wmsnfvM AwR©Z n‡e|

ÔcwjømvwnZ¨Õ
ÔcwjømvwnZ¨Õ, Ômvwn‡Z¨i iƒc I ixwZÕ, Ges Ôcqjv ˆekvLÕ-GB wZbwU M`¨ fvlv , mvwnZ¨ I
Ges
Ôcqjv ms¯‹…wZ †Kw›`ªK wkLbdj aviY K‡i wbe©vwPZ|
ˆekvLÕ
ÔcwjømvwnZ¨Õ Ges Ôcqjv ˆekvLÕ cÖeÜ `ywU †kÖwYKvh©µ‡g h_vh_fv‡e Dc¯’vcb Ki‡Z cvi‡j
DwjøwLZ Aewkó M`¨wUi wkLbdjI Kg-‡ewk AwR©Z n‡e|

3

4wU

4wU

5wU

5wU

M`¨/
KweZv

M`¨
M`¨/
KweZv

7.1. b¨vq, mZZv, †mŠRb¨, m`vPvi BZ¨vw` ÔD‡cwÿZ kw³i ÔD‡cwÿZ kw³i D‡ØvabÕ,ÔeB covÕ, Ôwkÿv I gbyl¨Z¡Õ, ÔRyZv-Avwe®‹viÕ, ÔAvkvÕ Ges ÔRxebˆbwZK g~j¨‡ev‡ai cwiPq w`‡Z cvi‡e|
D‡ØvabÕ Ges m½xZÕ-GB QqwU M`¨ I KweZv mgvR fvebv †Kw›`ªK wkLbdj aviY K‡i wbe©vwPZ|
7.3. Ac‡ii cÖwZ kÖ×v‡eva I †mŠnv`©¨c~Y© ÔAvkvÕ
ÔD‡cwÿZ kw³i D‡ØvabÕ cÖeÜ Ges ÔAvkvÕ KweZvwU †kÖwYKvh©µ‡g h_vh_fv‡e Dc¯’vcb Ki‡Z
m¤úK© eRvq ivLvi ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
cvi‡j DwjøwLZ Aewkó M`¨ I KweZv¸‡jvi mgvR fvebv †Kw›`ªK wkLbd‡ji eo Ask AwR©Z
n‡e|
6.2. cwiwPZ RMr I wb‡Ri AwfÁZvi welq cÖevm eÜy…
ÔcÖevm eÜzÕ iPbvwU ågY KvwnbxwfwËK wkLbdj aviY K‡i wbe©vwPZ|
e¨³ Ki‡Z cvi‡e|
1| AcZ¨ †¯œ‡ni Awbevh© AvKl©Y Abyaveb ÔcwjøRbbxÕ Ges ÔcwjøRbbxÕ I ÔAvg-AvuwUi †fucyÕ-GB KweZv I ‡QvUMíwU cwjøRxeb I cÖK…wZ †Kw›`ªK wkLbdj
Ki‡Z cvi‡e|
ÔAvg-AvuwUi
aviY K‡i wbe©vwPZ|
2| cwjøcÖK…wZ I ‡mLvbKvi mvaviY gvby‡li †fucyÕ
hvwcZ Rxe‡bi wPÎ eY©bv Ki‡Z cvi‡e|

4

5wU

2wU
5wU

Rearranged syllabus of 30 working days
Class: Nine
Unit/Lesson

Subject: English
Learning outcomes mentioned in the
textbook

Unit One
● Narrate incidents
Good citizens ● Participate in discussions
● Listen to and understand
others
● Describe something in writing

Unit Two
Pastimes

Topic)

Rationale for inclusion/exclusion

Already achieved before the lockdown

Number of
classes
needed

N/A

Lesson 1: Can you live
alone?
Lesson 2: Knowledge,
skills, and attitudes
Lesson 3: Good
character
Lesson 4:
Responsibilities

Already achieved before the lockdown.
● Narrate incidents and events in Lesson 1: Have you
any
favourite
a logical sequence
pastimes? Lesson 2:
Lesson 3-5 have been excluded considering
● Participate in conversation,
Reading really helps!
the difficulty level of the contents
discussions, and debates
Lesson 3: Change in
● read maps, charts, graphs, etc. pastimes
Lesson 4:Change in
pastimes in Bangladesh
Lesson 5: Pastimes vary

5

N/A

Unit Three ●
Events and ●
festivals
●

Unit Four Are
●
we aware? ●
●
●
●

Talk about events and
festivals Ask and answer
questions and give opinions
in a logical sequence Infer
meanings from the context

Lesson1: Mother’s Day
Lesson 2: May Day
Lesson 3: International
Mother Language Day-1
Lesson 4: International
Mother Language Day-2
Lesson 5: Independence
Day
Lesson 6: Pahela
Boishakh

The lessons aim at using the target language
in a real-life situation. Besides, the contents
are very real lifelike and important to know
our history and culture.

Ask and tell about problems
Seek and give suggestions
Listen for specific
information Narrate
something in writing read
charts and do a project
work

Lesson1: The ferry boat
Lesson 2: Are we too
many? Lesson3: Our
food and shelter
Lesson4: The story of
Lipi Lesson5: Let’s
become skilled
workforce

These lessons aim at realizing real-life
problems and finding out solutions.
Also, help to develop their own
writing skills

6

5

Lesson-1 has been excluded as the
conduction of such a listening class may not
be possible due to the covid19 situation.

Lesson 2 has been excluded considering the
difficulty level of the contents.

6
( L1-1L 3
-1
L4-2
L5-2)

Unit Five ●
Nature and ●
environment●
●
●
●
●

Comprehend and summarise
texts
Ask and answer
questions Take part in
debates on given topics
Take part in role-playing and
conversations
Draft and deliver lectures on
given topics

Lesson1: The greed of
the mighty rivers
Lesson2: Environmental
pollution
Lesson3: Man and
climate Lesson 4:
Putting our fish in hot
water!
Lesson5: A friend of
Earth

The contents are important as they are
related to our environment and climate.
Lessons 4 & 5 have been excluded
considering the difficulty level of the contents
and as students can recover them in class 10

Write letters to newspapers
highlighting certain problems
Write slogans for posters

Unit Six
●
Our
neighbours ●
●
●
●

Read, comprehend and
summarise texts
Ask and answer questions
Read travel ads and talk
about them
Select and write heading
Write letters to friends
describing places of interest

Lesson 1: Nepal, the The lessons have been excluded
land of
considering the difficulty level of the contents
Everest
and as students can recover them in class 10
Lesson 2: Sri Lanka:
The pearl of the Indian
Ocean Lesson 3: The
Maldives Lesson 4:
India; Unity in diversity
Lesson 5: Bhutan: The
land of happiness

7

4
(L1-1
L2-2
L3-1)

Unit Seven ●
People who
stand out ●
●
●

Unit Eight ●
World
●
heritage
●
●

Unite Nine ●
Unconvention
●
al jobs
●
●
●

Read and understand texts
through silent reading

Lesson1: Zainul Abedin,
the great artist
Lesson2: The art of
Ask and answer questions
silence
Listen to an audio text for
Lesson3: Flashback
specific information Write a
Lesson4: The beginning
dialogue
Lesson5: The
missionary
Lesson6: Love for
humanity
Lesson7: The wizard of
Apple
Lesson8: Jobs’
childhood
Listen for specific information Lesson1: The Shat
Gambuj
Read and understand texts
Mosque
through silent reading
Lesson2: The Somapura
Ask and answer questions
Mahavihara
Describe a place
Lesson3: The Statue of
Liberty
Lesson4: Lake Baikal
Lesson1: Jobs that
Describe familiar objects
people do
Read intensively and
Lesson2: Weird jobs
extensively
around
Participate in debate,
Lesson3: Floral career
discussion
Write about jobs and
situations Read for skimming,
scanning, and inferring

8

The lessons have been excluded
considering the difficulty level of the contents
and as students can recover them in class 10

The lessons have been excluded
considering the difficulty level of the contents
and as students can recover them in class 10

The lessons have been excluded
considering the difficulty level of the contents
and as students can recover them in class 10

Unit Ten
Dreams

●
●
●
●

Unit Eleven●
Renewable ●
energy
●
●

Listen for specific information Lesson1: I have a
dream Lesson2: What I
Participate in conversations
dream to be
and discussions
Lesson3: They had
Understand and give
dreams
interviews
1
Complete a grid
Lesson4: They had
dreams 2
Describe familiar objects
Participate in conversation,
discussion
Read intensively and
extensively
Write formal letters

The lessons have been excluded
considering the difficulty level of the contents
and as students can recover them in class 10

Lesson1:
Renewable The lessons have been excluded
energy
considering the difficulty level of the contents
sources-1
and as students can recover them in class 10
Lesson2:
Renewable
energy sources-2
Lesson3:
Renewable
energy
sources-3

9

Unit Twelve●
Roots
●

●

Lesson1: My roots
Lesson2: My roots-2
Lesson3: The return of
Exchange personal
the native
information Narrate incidents
Lesson4: In search of
and events in a logical
identity
sequence

●

Present own ideas, give and
ask for information

●

●
●

Participate in conversations
and debates

The lessons have been excluded
considering the difficulty level of the contents
and as students can recover them in class 10

Write letters to
newspapers lodge
complaint
Present information in a chart

Unit Thirteen
●
Media and ●
modes of
●
e-communica
tion
●
●
●
Unit Fourteen
●
Pleasure and
purpose ●
●

Surf the Internet
Read and write emails
Narrate incidents in a logical
sequence
Understand texts
Read intensively and
extensively
Participate in debates
Recognize and use English
sounds, stress, and
intonation understand and
enjoy stories and other texts
interpret, evaluate, and
summarise literary texts

Lesson1: Media and
The lessons have been excluded
modes of econsidering the difficulty level of the contents
communication
and as students can recover them in class 10
Lesson2: Social network
services
Lesson3: E-learning

Lesson 1: Books
`
Lesson 2: Two Mothers
Remembered
Lesson 3: The Sands of
Dee
Lesson4: Time, You Old
Gipsy Man
Lesson5: Stopping by

10

Woods on a Snowy
Evening
Lesson6: The Purple
Jar-1
Lesson7: The Purple
Jar-2
Lesson8: The Purple
Jar-3
Lesson9: A Pound of
Flesh
Lesson10: The three
caskets
Lesson11: The trail
Describing
graph &
charts

Considering the difficulty level and as
students can recover it in class 10

CV writing

Considering the difficulty level and as
students can recover it in class 10

11

Rearranged Syllabus for 30 working days
Class: Nine

Topic
Cloze Test

Subject: English

Learning outcomes

Rationale

Students will be able to
● use appropriate words in different
situations
•
•

learn new vocabulary
change and use the appropriate
forms of words

Already taught

Make sentences
from a table

Students will be able to
● frame logical sentences

Right forms of
verbs

Students will be able to
Students need to learn the use of the right
forms of verbs for language accuracy.
● use appropriate forms of verbs in
context
As the students have already learned it from
class 6 to March 2020, we keep it only
● learn new vocabulary
for further practice.
● change and use the appropriate

Narration

Number of classes needed

forms of verbs
Students will be able to
● change direct speech to indirect
● use appropriate connectors in
different contexts

Already taught

To use different kinds of sentences in reallife situations, students need to learn the
rules of changing direct speech to
indirect and vice versa

12

01

02

Changing
sentences
according to
meaning and
degree

Students will be able to

Suffixes &
Prefixes

Students will be able to

● use different kinds of sentences
in practical life

● identify root words
● form new words
● use appropriate parts of speech

Completing
sentences

For real and better communication students
need to learn different kinds of
sentences and know how to change
them.

01+01=2

For better communication students need to
use various kinds of words and know
how to form new words from the root
words

02

The grammar item is challenging and as students can recover it in class
10

Question Tag

This grammar item is new to the students and as students can recover it in class
10

Connectors

The grammar item is challenging and as students can recover it in class10

Capitalization
& Punctuation

Already taught in previous classes and students have scope to recover it in class 10

Paragraph
Writing

Students will be able to
● write different kinds of
paragraphs

Students need to know how to write
different kinds of paragraphs and how to
express ideas maintaining the chronological
sequence

● express ideas maintaining the
chronological sequence

13

02

Formal Letter

Students will be able to
● write a formal letter appropriately

CV writing
Composition
Writing

Students need to write different kinds of
formal letters in real-life situations.

Students can recover it in class 10
This grammar item is familiar to students
and they have scope to recover it in
class 10

14
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ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে ষষ্ঠ-নবম কেভিি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
শ্রেণি: নবম

ণবষয়: গণিত
ণবষয়বস্তু

অধ্যায়

পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল

পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা বা না েরার শ্র ৌণক্তেতা
(পাঠ ও পাকঠর ণিকরানাম)

অধ্যায় 1
বাস্তব েংখ্যা

➢
➢
➢
➢
➢

বাস্তব েংখ্যার শ্রেণিণবন্যাে েরকত পারব।
দিণমে ভগ্াংকির শ্রেণিণবন্যাে েরকত
পারব।
দিণমে ভগ্াংকির শ্রেণিণবন্যাে েরকত পারব।
আবৃত্ত দিণমে ভগ্াংি ব্যাখ্যা েরকত পারব এবং ভগ্াংিকে
আবৃত্ত দিণমে প্রোি েরকত পারকব।
➢ আবৃত্ত দিণমে ভগ্াংিকে োধারি ভগ্াংকি রূপার্ন্র েরকত
পারব।
➢ অেীম অনাবৃত্ত দিণমে ভগ্াংি ব্যাখ্যা েরকত পারব।
➢ েদৃি ও ণবেদৃি দিণমে ভগ্াংি ব্যাখ্যা েরকত পারব।
আবৃত্ত দিণমে ভগ্াংকির শ্র াগ, ণবকয়াগ, গুি ও ভাগ েরকত
পারকব এবং এতদেংক্রার্ন্ ণবণভন্ন েমস্যার েমাধান েরকত
পারকব।

প্রকয়াজনীয় ক্লাকের
েংখ্যা

বাস্তব েংখ্যা
00

বাস্তব েংখ্যার শ্রেণিণবন্যাে
দিণমে ভগ্াংি
পাঠদান েম্পন্ন হকয়কে (জানুয়াণর শ্রেকে মাি ত)
েদৃি আবৃত্ত দিণমে ও অেদৃি আবৃত্ত
দিণমে ভগ্াংি
আবৃত্ত দিণমে ভগ্াংকির শ্র াগ ও
ণবকয়াগ
আবৃত্ত দিণমে ভগ্াংকির গুি ও ভাগ
অেীম দিণমে ভগ্াংি

অধ্যায় 2
শ্রেট ও ফাংিন

➢ শ্রেট ও উপকেকটর ধারিা ব্যাখ্যা েকর প্রতীকের োহাকে
প্রোি েরকত পারকব।
➢ শ্রেট প্রোকির পদ্ধণত বি তনা েরকত পারকব।
➢ অেীম শ্রেট ব্যাখ্যা েরকত পারকব এবং েেীম ও অেীম
শ্রেকটর পাে তেয ণনরূপি েরকত পারকব।
➢ শ্রেকটর েংক াগ ও শ্রেদ ব্যাখ্যা এবঙ ািাই েরকত পারকব।
➢ িণক্ত শ্রেট ব্যাখ্যা েরকত এবং দুই ও ণতন েদস্যণবণিষ্ট
শ্রেকটর িণক্ত শ্রেট গঠন েরকত পারকব।
➢ ক্রমকজাড় ও োকততেীয় গুিজ ব্যাখ্যা েরকত পারকব।

শ্রেট
শ্রেট প্রোকির পদ্ধণত
েেীম, অেীম ও ফাঁো শ্রেট
শ্রভনণিত্র
উপকেট, প্রকৃত উপকেট

15

পাঠদান েম্পন্ন হকয়কে (জানুয়াণর শ্রেকে মাি ত)

00

ণবষয়বস্তু
অধ্যায়

পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল

পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা বা না েরার শ্র ৌণক্তেতা

প্রকয়াজনীয় ক্লাকের
েংখ্যা

পূব তবতী শ্রেণিকত ধারিা শ্রপকয়কে। এজন্য
পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা হয়ণন।

00

বীজগাণিণতে সূত্রাবণল প্রকয়াগ েকর উৎপাদকে
ণবকেষি এবং বাস্তব েমস্যা েমাধান েরার জন্য
পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা হকয়কে।

03

(পাঠ ও পাকঠর ণিকরানাম)
➢ উদাহরি ও শ্রভনণিকত্রর োহাকে শ্রেট প্রণক্রয়ার েহজ
ণবণধগুকলা প্রিাি েরকত পারকব এবং ণবণধগুকলা প্রকয়াগ েকর
ণবণভন্ন েমস্যা েমাধান েরকত পারকব।
➢ অন্বয় ও ফাংিন ব্যাখ্যা েরকত ও গঠন েরকত পারকব।
➢ শ্র াকমন ও শ্ররঞ্জ েী ব্যাখ্যা েরকত পারকব।
➢ ফাংিকনর শ্র াকমন ও শ্ররঞ্জ ণনি তয় েরকত পারকব।
➢ ফাংিকনর শ্রলখণিত্র অঙ্কন েরকত পারকব।

োণব তে শ্রেট ও পূরে শ্রেট
শ্রেকটর েমতা ও অর্ন্র
শ্রেদ শ্রেট ও ণনকেদ শ্রেট
িণক্ত শ্রেট
ক্রমকজাড় ও োকততেীয় গুিজ
অন্বয়
ফাংিন
ফাংিকনর শ্রলখণিত্র

অধ্যায় 3
বীজগাণিণতে রাণি

➢ বীজগাণিণতে সূত্র প্রকয়াগ েকর বগ ত ও ঘন রাণির েম্প্রোরি
েরকত পারকব।
➢ ভাগকিষ উপপাদ্য েী ব্যাখ্যা েরকত পারকব এবং তা প্রকয়াগ
েকর উৎপাদকে ণবকেষি েরকত পারকব।
➢ বাস্তব েমস্যা েমাধাকনর জন্য বীজগাণিণতে সূত্র েরকত
পারকব এবং সূত্র প্রকয়াগ েকর েমস্যা েমাধান েরকত
পারকব।

বীজগাণিণতে রাণি
বগ ত েংবণলত সূত্রাবণল
ঘন েংবণলত সূত্রাবণল
উৎপাদকে ণবকেষি
ভাগকিষ উপপাদ্য
বাস্তব েমস্যা েমাধাকন বীজগাণিণতে
সূত্র গঠন ও প্রকয়াগ

অধ্যায় 4

➢ মূলদ সূিে ব্যাখ্যা েরকত পারকব।

04

সূিে
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ণবষয়বস্তু
অধ্যায়

পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল

পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা বা না েরার শ্র ৌণক্তেতা
(পাঠ ও পাকঠর ণিকরানাম)

সূিে ও লগাণরদম

➢ ধনাত্মে পূি ত-োংণখ্যে সূিে, শূন্য ও ঋিাত্মে পূি ত-োংণখ্যে
সূিে ব্যাখ্যা ও প্রকয়াগ েরকত পারকব।
➢ সূিকের ণনয়মাবণল বি তনা ও তা প্রকয়াগ েকর েমস্যা েমাধান
েরকত পারকব।
➢ n তম মূল ও মূলদ ভগ্াংি সূিে ব্যাখ্যা েরকত পারকব
এবং n তম মূলকে সূিে আোকর প্রোি েরকত পারকব।
➢ লগাণরদম ব্যাখ্যা েরকত পারকব।
➢ লগাণরদকমর সূত্রাবণল প্রমাি ও প্রাকয়াগ েরকত পারকব।
➢ োধারি লগাণরদম ওস্বাভাণবে লগাণরদম ব্যাখ্যা েরকত
পারকব।
➢ েংখ্যার ববজ্ঞাণনে রূপ ব্যাখ্যা েরকত পারকব।
➢ োধারি লগাণরদকমর পূি তে ও অংিে ব্যাখ্যা েরকত পারকব।
➢ েযালকুকলটকরর োহাকে োধারি ও স্বাভাণবে লগাণরদম
ণনি তয় েরকত পারকব।

সূিকের সূত্রাবণল
শূন্য ও ঋিাত্মে সূিে
n তম মূল ও মূলদ ভগ্াংি সূিে

প্রকয়াজনীয় ক্লাকের
েংখ্যা

অকনে বড় বা অকনে শ্রোট েংখ্যা বা রাণিকে
সূিকের োহাকে েহকজ প্রোি েরা ায়, া
ণহোব গিনা ও গাণিণতে েমস্যা েমাধাকন
প্রকয়াজন। সূিেীয় রাণির মান শ্রবর েরকত
লগাণরদম ণবধায় পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা
হকয়কে।

লগাণরদম ও লগাণরদকমর সূত্রাবণল
েংখ্যার ববজ্ঞাণনে রূপ
লগাণরদম পদ্ধণত
োধারি লগাণরদকমর পূি তে
োধারি লগাণরদকমর অংিে

➢ েমতলীয় জযাণমণতর শ্রমৌণলে স্বীো তগুকলা বি তনা েরকত
পারকব।
শ্ররখা, শ্রোি ও ণত্রভুজ ➢ ণত্রভুজ েংক্রার্ন্ উপপাদ্যগুকলা প্রমাি েরকত পারকব।
➢ ণত্রভুজ েংক্রার্ন্ উপপাদ্য ও অনুণেদ্ধার্ন্গুকলা প্রকয়াগ েকর
েমস্যা েমাধান েরকত পারকব।
অধ্যায় 6

স্থান, তল, শ্ররখা ও ণবন্দুর ধারিা
ইউণক্লক র স্বীো ত
গাণিণতে উণক্তর প্রমাি
উপপাকদ্যর জযাণমণতে প্রমাি
পাঠদান েম্পন্ন হকয়কে (জানুয়াণর শ্রেকে মাি ত)
শ্ররখা, রণি, শ্ররখাংি
শ্রোি
েমার্ন্রাল েরলকরখা
ণত্রভুজ

17

00

ণবষয়বস্তু
অধ্যায়

পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল

পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা বা না েরার শ্র ৌণক্তেতা

প্রকয়াজনীয় ক্লাকের
েংখ্যা

জযাণমণতে ণিত্র সূক্ষ্ণভাকব অঙ্ককনর জন্য
পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা হকয়কে।

03

(পাঠ ও পাকঠর ণিকরানাম)
অধ্যায় 7
ব্যবহাণরে জযাণমণত

অধ্যায় 8
বৃত্ত

➢ ণিকত্রর োহাকে ণত্রভুজ ও িতুভুতজ ব্যাখ্যা েরকত পারকব।
➢ প্রদত্ত উপাত্ত ব্যবহার েকর ণত্রভুজ অঙ্কন েরকত পারকব।
➢ প্রদত্ত উপাত্ত ব্যবহার েকর িতুভুতজ
ু্ , োমার্ন্ণরে, ট্রাণপণজয়াম
অঙ্কন েরকত পারকব।

ণত্রভুজ অঙ্কন

➢ বৃত্তিাপ, শ্রেন্দ্রস্থ শ্রোি, বৃত্তস্থ শ্রোি, বৃকত্ত অর্ন্ণলতণখত িতুভুতজ
ব্যাখ্যা েরকত পারকব।
➢ বৃত্ত েংক্রার্ন্ উপপাদ্য প্রমাি েরকত পারকব।
➢ বৃত্ত েংক্রার্ন্ ণবণভন্ন েমস্যা েমাধাকন উপপাদ্যগুকলা প্রকয়াগ
েরকত পারকব।
➢ বৃত্ত েম্পণেতত েম্পাদ্য বি তনা েরকত পারকব।

বৃত্ত

িতুভতজ অঙ্কন

পূব তবতী শ্রেণিকত ধারিা শ্রপকয়কে। এজন্য
পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা হয়ণন।

00

শ্রেন্দ্রস্থ শ্রোি ও বৃত্তস্থ শ্রোি

বৃকত্তর শ্রেন্দ্রস্থ ও বৃত্তস্থ শ্রোি েম্পণেতত ধারিা
অজতকনর জন্য পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা হকয়কে।

02

বৃকত্ত অর্ন্ণলতণখত িতুভুতজ

পরবতী শ্রেণিকত এ ণবষকয় প্রকয়াজনীয় আকলািনা
রকয়কে ণবধায় পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা হয়ণন।

বৃত্তিাপ

বৃকত্তর শ্রেদে ও স্পিতে

00

বৃত্ত েম্পণেতত েম্পাদ্য
অধ্যায় 9
ণত্রকোিণমণতে
অনুপাত

➢ সূক্ষ্মকোকির ণত্রকোিণমণতে অনুপাত বি তনা েরকত পারকব।
➢ সূক্ষ্মকোকির ণত্রকোিণমণতে অনুপাতগুকলার মকধ্য
পারস্পণরে েম্পেত ণনি তয় েরকত পারব।
➢ সূক্ষ্মকোকির ণত্রকোিণমণতে অনুপাতগুকলার ধ্রুবতা ািাই
োকর প্রমাি ও গাণিণতে েমস্যা েমাধান েরকত পারকব।
➢ জযাণমণতে পদ্ধণতকত 30, 45,60, শ্রোকির
ণত্রকোিণমণতে অনুপাকতর মান ণনি তয় ও প্রকয়াগ েরকত
পারকব।
➢ 0, 90, শ্রোকির অে তপূি ত ণত্রকোিণমণতে অনুপাতগুকলার
মান ণনি তয় েকর প্রকয়াগ েরকত পারকব।
➢ ণত্রকোিণমণতে অকভদাবণল প্রমাি েরকত পারকব।
➢ ণত্রকোিণমণতে অকভদাবণলর প্রকয়াগ েরকত পারকব।

েমকোিী ণত্রভুকজর বাহুগুকলার নামেরি
সূক্ষ্মকোকির ণত্রকোিণমণতে অনুপাত
ণত্রকোিণমণতে অনুপাতগুকলার েম্পেত
ণত্রকোিণমণতে অকভদাবণল
30, 45,60, শ্রোকির ণত্রকোিণমণতে
অনুপাত
পূরে শ্রোকির ণত্রকোিণমণতে অনুপাত

18

েমকোিী ণত্রভুজ ব্যবহার েকর ণত্রকোিণমণতে
ধারিা অজতন েরকত পারকব। ভূণম জণরপ,
শ্রনণভকগিন, প্রকেৌিল ও শ্রজযাণতণব তজ্ঞাকন
ণত্রকোিণমণতর ব্যবহার রকয়কে। পরবতী শ্রেণিকত

04

ণবষয়বস্তু
অধ্যায়

পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল

পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা বা না েরার শ্র ৌণক্তেতা
(পাঠ ও পাকঠর ণিকরানাম)

অধ্যায় 16
পণরণমণত

➢ ণত্রভুজকেত্র ও িতুভুতজকেকত্রর শ্রেত্রফকলর সূত্র প্রকয়াগ েকর
বহুভুজকেকত্রর শ্রেত্রফল ণনি তয় এবং এতদেম্পণেতত েমস্যা
েমাধান েরকত পারকব।
➢ বৃকত্তর পণরণধ ও বৃত্তাংকির বদঘ তয ণনি তয় েরকত পারকব।
➢ বৃকত্তর শ্রেত্রফল ণনি তয় েরকত পারকব।
➢ বৃত্তকেত্র ও তার অংিণবকিকষর শ্রেত্রফল ণনি তয় েকর এতদ
েম্পণেতত েমস্যা েমাধান েরকত পারকব।
➢ আয়তাোর ঘনবস্তু, ঘনে ও শ্রবলকনর শ্রেত্রফল পণরমাপ
েরকত পারকব এবং এ েম্পণেতত েমস্যা েমাধান েরকত
পারকব।
➢ সুষম ও শ্র ৌণগে ঘনবস্তুর পৃষ্ঠতকলর শ্রেত্রফল পণরমাপ
েরকত পারকব।

প্রকয়াজনীয় ক্লাকের
েংখ্যা

0, 90, শ্রোকির অে তপূি ত
ণত্রকোিণমণতে অনুপাত

পাকঠর ণভণত্ত ণহকেকবও প্রকয়াজন। তাই
পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা হকয়কে।

ণত্রভুজকেকত্রর শ্রেত্রফল

পাঠদান েম্পন্ন হকয়কে (জানুয়াণর শ্রেকে মাি ত)

00

িতুভুতজকেকত্রর শ্রেত্রফল

ব্যবহাণরে প্রকয়াজকন ণবণভন্ন তকলর শ্রেত্রফল
ণনি তকয়র জন্য পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা হকয়কে।

02

পরবতী শ্রেণিকত এ ণবষকয় প্রকয়াজনীয় আকলািনা
রকয়কে ণবধায় পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা হয়ণন।

00

পূব তবতী শ্রেণিকত ধারিা শ্রপকয়কে। এজন্য
পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা হয়ণন।

00

সুষম বহুভুকজর শ্রেত্রফল
বৃকত্তর পণরণধ
বৃত্তাংকির বদঘ তয
বৃত্তকেত্র ও তার অংিণবকিকষর
শ্রেত্রফল
আয়তাোর ঘনবস্তু, ঘনে ও শ্রবলকনর
শ্রেত্রফল

অধ্যায় 17
পণরেংখ্যান

➢ ক্রমক াণজত গিেংখ্যা, গিেংখ্যা বহুভুজ অণজভ শ্ররখা
ব্যাখ্যা েরকত পারকব।
➢ গিেংখ্যা বহুভুজ ও অণজভ শ্ররখার োহাকে উপাত্ত ব্যাখ্যা
েরকত পারকব।
➢ শ্রেন্দ্রীয় প্রবিতার পণরমাপ পদ্ধণত ব্যাখ্যা েরকত পারকব।
➢ শ্রেন্দ্রীয় প্রবিতার পণরমাকপ েংণেপ্ত পদ্ধণত প্রকয়াজনীয়তা
ব্যাখ্যা েরকত পারকব।
➢ েংণেপ্ত পদ্ধণতর োহাকে গড়, মধ্যে ও প্রচুরে ণনি তয়
েরকত পারকব।

উপাকত্তর উপস্থাপন
ক্রমক াণজত গিেংখ্যা
িলে
ণবণিন্ন ও অণবণিন্ন িলে
উপাকত্তর শ্রলখণিত্র

19

ণবষয়বস্তু
অধ্যায়

পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল

পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা বা না েরার শ্র ৌণক্তেতা

প্রকয়াজনীয় ক্লাকের
েংখ্যা

তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন, েল্প েমকয় েঠিে ধারিা
অজতকন শ্রলখণিত্র জানা এবং শ্রেন্দ্রীয় প্রবিতা
ণনি তকয়র জন্য পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা হকয়কে।

02

(পাঠ ও পাকঠর ণিকরানাম)
➢ গিেংখ্যা বহুভুজ ও অণজভ শ্ররখা শ্রলখণিকত্রর ব্যাখ্যা েরকত
পারকব।

গিেংখ্যা বহুভুজ
অণজভ শ্ররখা
শ্রেন্দ্রীয় প্রবিতা
গাণিণতে গড়
শ্রেণিণবন্যােকৃত উপাকত্তর গাণিণতে গড়
গুরুত্ব যুক্ত উপাকত্তর গড়
মধ্যে
প্রচুরে

20

ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে ষষ্ঠ-নবম কেভিি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
কেভি: নবম

ভবষয়: ভবজ্ঞোন
ভনব েোভিি ভবষয়বম্তু

অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

প্রর্ম অধ্যোয়
উন্নিি
িীবনধোিো

• খোয উপোিোন ও আিিে খোয ভপিোভমড ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
• খোয সাংিক্ষতিি প্রতয়োিনীয়িো বি েনো িতি পোিব।
• স্বোিয িক্ষোয় প্রোকৃভি খোয এবাং ফোস্ট ফুতডি প্রিোব
ভবতেষি িতি পোিব।
• ভিটোভমতনি উৎস এবাং এি অিোবিভনি প্রভিভক্রয়ো ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
• খভনি লবতনি উৎস এবাং এি অিোবিভনি প্রভিভক্রয়ো
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
• পোভন ও আঁিযুি খোবোতিি উপ োভিিো বি েনো িতি
পোিব।
• বভড মোস ইনতডতেি প্রতয়োিনীয়িো বি েনো িতি পোিব।
• খোতয িোসোয়ভন পিোতর্ েি ব্যবহোি এবাং িোিীভি
প্রভিভক্রয়ো বলতি পোিব।
• িিীতি িোমো ও ড্রোগতসি ক্ষভি ি প্রভিভক্রয়ো ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
• এইডস ী ব্যোখ্যো িতি পোিব।
• িোিীভি ভফটতনস বিোি িোখোি ক ৌিল ব্যোখ্যো িতি
পোিব।

ভবতয়োিতনি ক ৌভি িো
/অন্তর্ভেি িতিি ক ৌভি িো

১.১ খোয ও পুভি

১.৪ খোয সাংিক্ষন

১.৩.২ উন্নি িীবন োপতনি িন্য
খোয ঊপোিোন বোছোই

১.১.৪ ভিটোভমন

১.১.৫ খভনি

১.১.৫, ১.১.৬ পোভন ও িোতফি
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জানুয়াণর-মাি ত
২০২০
েমকয় প্রণতষ্ঠাকন ণিখন
ো তক্রম েম্পন্ন হকয়কে।

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো

১.২ বভড মোস ইনতডে
১.৪.২ খোয দ্রব্য সাংিক্ষতন
িোসোয়ভন পিোতর্ েি ব্যবহোি
১.৫ িোমো ও ড্রোগস
১.৭ এইডস
১.৮ স্বোিয িক্ষোয় িিীি িি েো ও ভবেোম
•
•
িীবতনি িন্য
•
পোভন
•
ভিিীয় অধ্যোয়

•
•
•
•
•
•
•
•

পোভনি ধমে বি েনো িতি পোিব।
পোভনি গঠন ব্যোখ্যো িতি পোিব।
পোভনি ভবভিন্ন উৎস বি েনো িতি পোিব।
িলি উভিি ও িলি প্রোিীি িন্য পোভনি প্রতয়োিনীয়িো
এবাং পোভনি মোনিন্ড ব্যোখ্যো িতি পোিব।
পভিতবি সাংিক্ষতি পোভনি পুনিোবিেন ধোপসমূতহ পোভনি
ভূভম ো ভবতেষি িতি পোিব।
মোনসম্মি পোভনি প্রতয়োিনীয়িো বি েনো িতি পোিব।
পোভনি ভবশুদ্ধ িি প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
বোাংলোতিতি পোভনি উৎতস দূষতিি োিি ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
পোভনদূষতিি প্রিোব ভবতেষি িতি পোিব।
বোাংলোতিতি ভমঠো পোভনতি ববভশ্ব উষ্ণিোি প্রিোব ভবতেষি
িতি পোিব।
পোভনদূষি প্রভিতিোতধি ক ৌিল ও নোগভিত ি িোভয়ত্ব বি েনো
িতি পোিব।
উন্নয়ন ো েক্রতম পোভনি ভূভম ো ভবতেষি িতি পোিব।

২.১.১ পোভনি ধমে
২.১.১ পোভনি গঠন
২.১.২ পোভনি উৎস

২.১.৩,২.১.৪ িলি উভিি ও িলি
প্রোিীি
িন্য
পোভনি
প্রতয়োিনীয়িো

২.৩ পোভনি পুনিোবিেন ও পভিতবি
সাংিক্ষতি পোভনি প্রতয়োিনীয়িো

২.৩ মোনসম্মি পোভনি প্রতয়োিনীয়িো
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জানুয়াণর-মাি ত
২০২০
েমকয় প্রণতষ্ঠাকন ণিখন
ো তক্রম েম্পন্ন হকয়কে।

• বোাংলোতিতি পোভনি উৎতস হুমভ ি প্রিোব ভবতেষি িতি
পোিব।
• পোভনি উৎস সাংিক্ষতিি প্রতয়োিনীয়িো এবাং ক ৌিল বি েনো
িতি পোিব।
• ‘পোভন প্রোভি স ল নোগভিত ি কমৌভল অভধ োি’- ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
• পোভনপ্রবোতহি সব েিনীনিো এবাং আন্তিেোভি ভনয়মনীভি
বি েনো িতি পোিব।
• ভবশুদ্ধ পোভনি ব্যবহোি এবাং সুি িীবন োপতন এি প্রিোব
ভবষতয় অনুসন্ধোনমূল োি পভিিোলনো িতি পোিব।
• পোভনি সাং তটি (গৃহিোভল/কৃভষ/ভিতে ব্যবহোি) োিি
অনুসন্ধোন িতি পোিব।
• পোভন ব্যবহোি ও পোভন সাংিক্ষতি সতিিনিো সৃভিি লতক্ষয
কপোস্টোি অঙ্কন িতি পোিব।
• পোভনি উৎতস পোভনি স্বোিোভব প্রবোহ,দূষি কিোধ ভবষতয়
িনসতিিনিো সৃভি িব।
• পোভনি অপিয়তিোধ এবাং ো ে ি ব্যবহোতি সতিিন হব।

২.৪ পোভন ভবশুদ্ধ িি
২.৫ বোাংলোতিতি পোভনি উৎতস
দূষতিি োিি

২.৫.১ উভিি, প্রোভি ও মোনুতষি উপি
পোভনদূষতিি প্রিোব
২.৬ ববভশ্ব উষ্ণিো
২.৭ পোভনদূষি প্রভিতিোতধি ক ৌিল ও
নোগভিত ি িোভয়ত্ব
২.৭

২.৮ বোাংলোতিতি পোভনি উৎতস হুমভ

২.৮
২.৮ পোভন এ টি কমৌভল অভধ োি
২.৯ পোভনপ্রবোতহি সব েিনীনিো এবাং
আন্তিেোভি ভনয়মনীভি
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২.৮
•
•
কিখতি হতল
•
আতলো িোই
•
•
•
•
পঞ্চম অধ্যোয়

িপেতিি ব্যবহোি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
আতলোি প্রভিসিি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
দৃভি ো েক্রতম কিোতখি ভক্রয়ো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
স্পি িিেতনি ভন টিম ভবন্দু ব্যোখ্যো িতি পোিব।
কলতেি ক্ষমিো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
কিোতখি ত্রুটি সৃভিি োিি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
কলে ব্যবহোি তি কিোতখি ত্রুটি সাংতিোধতনি উপোয় বি েনো
িতি পোিব।
৫.৪.২ স্পি িিেতনি ভন টিম দূিত্ব
• কিোখ িোতলো িোখোি উপোয় ব্যোখ্যো িতি পোিব।
• কিোতখি ত্রুটি সৃভিি োিি অনুসন্ধোন িতি পোিব।
• কিোতখি প্রভি ত্ন কনব এবাং অন্যতিতি সতিিন িব।
৫.৩ কলে, কলতেি ক্ষমিো

অর্ন্ভুতক্ত
িো হয়ভন
োিন- পূব েবিী কেিীতি
ধোিিো কপতয়তছ।

অর্ন্ভুতক্ত
িো হতয়তছ
োিন- বিনভিন িীবতন
ব্যবহোভি
প্রতয়োগ
িতয়তছ।

অর্ন্ভুতক্ত
িো হয়ভন
৫.৪.৩ কিোতখি ত্রুটি এবাং িোি োিি- পূব েবিী কেভিতি
ধোিিো কপতয়তছ।
প্রভি োি
৫.৪.৩
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৩

ষষ্ঠ অধ্যোয়
পভলমোি

• প্রোকৃভি ও কৃভিম পভলমোি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
• পভলমোি িি প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
• প্রোকৃভি ও কৃভিম িন্তু ও বতেি উৎস, ববভিিয এবাং
ব্যবহোি িতি পোিব।
• িন্তু হতি সুিো বিভিি প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
• ভবভিন্ন প্র োি সুিোি ববভিিয ব্যোখ্যো িতি পোিব।
• িোবোি ও প্লোভস্টত ি কিৌি ও িোসোয়ভন ধমে ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
• পভিতবতিি িোিসোম্যহীনিো সৃভিতি িোবোি ও প্লভস্টত ি
ভূভম ো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
• িোপ প্রতয়োগ তি ভবভিন্ন প্র োি সুিোি ববভিিয িনোি
িতি পোিব।
• পভিতবতিি িোিসোম্য িক্ষোয় িোবোি ও প্লোভস্টত ি ব্যবহোি
ও সাংিক্ষতি সতিিন হব।

অর্ন্ভুতক্ত েরা হয়ণন োরন– পরবণতত
শ্রেণিকত ণিখকনর সুক াগ রকয়কে ।

৬.২ িন্তু বো সুিো

৬.২.২ িন্তু হতি সুিো বিভি
৬.২.১ িন্তুি ববভিি ও ব্যবহোি

• িভিিোলী ও দুব েল এভসতডি ববভিিয বি েনো িতি পোিব
• প্রোিযভহ িীবতন এভসতডি ব্যবহোি এবাং সোবধোনিো
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
অম্ল, ক্ষোি
ও • এভসড অপব্যবহোতিি সোমোভি প্রিোব ভবতেষি িতি
পোিব।
লবতিি ব্যবহোি
• ভনতি েি ব্যবহোি তি ভবভিন্ন বস্তুি অম্লত্ব ও ক্ষোিত্ব
ভিভিি িতি পোিব (ভলটমোস, পূতব েি কেভিতি বিভিকৃি
ফুল, সবভিি ভন েোতসি সোহোতে)

অর্ন্ভুতক্ত েরা হয়ণন োরন– পরবণতত
শ্রেণিকত ণিখকনর সুক াগ রকয়কে ।

৬.৩ িোবোি ও প্লোভস্ট

৬.৩.৩
িোিসোম্যহীনিোয়
প্লোভস্ট
সিম অধ্যোয়

অর্ন্ভুতক্ত িো হতয়তছ
োিনবিনভিন িীবতন ব্যবহোভি প্রতয়োগ
িতয়তছ। পভিতবি সতিিনিো সৃভি
হতব।

পভিতবতিি
িোবোি ও

৭.১ িভিিোলী ও দুব েল এভসড
৭.১.২ প্রোিযভহ
এভসতডি
ব্যবহোি
সোবধোনিো

অর্ন্ভুতক্ত িো হতয়তছ
োিনবিনভিন িীবতন ব্যবহোভি প্রতয়োগ
িীবতন
িতয়তছ। পভিতবি সতিিনিো সৃভি
এবাং
হতব।

৭.১.৩ এভসড অপব্যবহোি, আইন
োনুন ও সোমোভি প্রিোব
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২

• পো িলীতি এভসভডটিি োিি এবাং সঠি খোয ভনব েোিন
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
• পিোতর্ েি pH–এি মোন িোনোি প্রতয়োিনীয়িো ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
• ক্ষোিত ি িোসোয়ভন ববভিিয ব্যোখ্যো িতি পোিব।
• প্রোিযভহি িীবতন ক্ষোতিি প্রতয়োিনীয়িো এবাং ব্যবহোতিি
সোবধোনিো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
• প্রিমতনি প্রতয়োিনীয়িো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
• প্রোিযভহ িীবতন প্রিমতনি প্রতয়োিনীয়িো ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
• লবতিি িোসোয়ভন ববভিিয ব্যোখ্যো িতি পোিব।
• প্রোিযভহ িীবতন লবতিি প্রতয়োিনীয়িো ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
• পিীক্ষতিি মোধ্যতম ভবভিন্ন প্র োি লবি বিভি িতি
পোিব। (ধোতু+এভসড, ধোতুি অেোইড+এভসড)
• আমোতিি প্রোিযভহ িীবতন অম্ল, ক্ষোি ও লবতিি
অবিোনত প্রিাংসো িব।
নবম অধ্যোয়
দুত েোতগি
বসবোস

অর্ন্ভুতক্ত িো হয়ভন োিন- পূব েবিী
কেিীতি ধোিিো কপতয়তছ।

অর্ন্ভুতক্ত িো হতয়তছ
োিনবিনভিন িীবতন ব্যবহোভি প্রতয়োগ
৭.৩.২ প্রোিযভহ িীবতন ক্ষোতিি িতয়তছ। পভিতবি সতিিনিো সৃভি
হতব।
প্রতয়োিনীয়িো এবাং ব্যবহোি
৭.৩ ক্ষোি

৭.৩.৩ প্রিমতনি প্রতয়োিনীয়িো
৭.৪.১ লবতিি
ববভিিয

িোসোয়ভন

• বোাংলোতিি ও আন্তিেোভি
কপ্রক্ষোপতট িলবোয়ু ৯.১ িলবোয়ু পভিবিেতনি প্রিোব
পভিবিেতনি প্রিোব ভবতেষি িতি পোিব।
সোতর্
• পভিতবিগি সমস্যো সৃভিি োিি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
• দুত েোগ সৃভিি োিি, প্রভিতিোধ, কমো োতবলোি ক ৌিল ৯.২ পভিতবিগি সমস্যো
এবাং িোৎক্ষভি িিীয় ব্যোখ্যো িতি পোিব।
• সুি িীন োপতন মোনসম্মি ও উন্নি পভিতবতিি গুরুত্ব
ভবতেষি িতি পোিব।
• প্রকৃভি সাংিক্ষিিীলিোি িোৎপ ে ভবতেষি িতি পোিব।
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১
অর্ন্ভুতক্ত িো হতয়তছ
োিনবিনভিন িীবতন প্রভিকুল পভিতবি
কমো োভবলোি ক ৌিল আয়ত্ব িতি
পোিতব। পভিতবি সতিিনিো সৃভি
হতব।

৩

িিম অধ্যোয়
এতসো বলত িোভন

• প্রকৃভিি সাংিক্ষিিীলিোি ভবভিন্ন ক ৌিল বি েনো িতি
পোিব।
• ভনি এলো োয় মোনসম্মি ও উন্নি পভিতবি সৃভিি সমস্যো
ও িযোতলঞ্জ কমো োভবলোয় এ টি অনুসন্ধোনমুল
োি
সম্পন্ন িতি পোিব।
• দুত েোগ প্রভিতিোধ এবাং দুত েোতগি িিীয় ভবষতয়
সমোিত সতিিন িোি ভবষতয় কপোস্টোি অঙ্কন িতি
পোিব।
• প্রকৃভিি সাংিক্ষিিীলিোি প্রতয়োিনীয়িো ভবষতয়
সোমোভি সতিিনিো সৃভি ভবষতয় কপোস্টোি অঙ্কন িতি
পোিব।
• পভিতবি সাংিক্ষতি সমোতি সতিিনিো সৃভিি উতযোগ
গ্রহি িব।
• বস্তুি িড়িো এবাং বতলন গুিগি ধোিিো ভনউটতনি গভিি
প্রর্ম সূতিি সোহোতে ব্যোখ্যো িতি পোিব।
• িড়িোি ব্যবহোভি অভিজ্ঞিো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
• ভবভিন্ন প্র োি বতলি প্রকৃভি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
• ব্যবহোভি িীবতন ঘষ েতিি সুভবধো বি েনো িতি পোিব।
• ভিভি ও গভিি ওপতি প্রিোব ব্যোখ্যো িতি পোিব।
• ভনউটতনি ভিিীয় সূি ব্যবহোি তি বতলি পভিমোপ
িতি পোিব।
• সহি পিীক্ষতিি সোহোতে বল পভিমোপ িতি পোিব।
• ভনউটতনি তৃিীয় সূতিি সোহোতে সাংঘঠিি তয় টি
িনভপ্রয় ঘটনো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
• আমোতিি িীবতন বতলি প্রতয়োিনীয়িো উপলভি িতি
পোিব।

৯.৩ দুত েোগ সৃভিি
োিি,
প্রভিতিোধ, কমো োতবলোি ক ৌিল
এবাং িোৎক্ষভি িিীয়
অর্ন্ভুতক্ত িো হয়ভন োিন- পূব েবিী
কেিীতি ধোিিো কপতয়তছ।

১০.১ ধোক্কো ও টোনো, বল

অর্ন্ভুতক্ত িো হতয়তছ
বিনভিন িীবতন ব্যবহোভি
িতয়তছ।

োিন- ৩
প্রতয়োগ

১০.১.১ িড়িো

১০.৫.১ ঘষ েতিি প্র োিতিি,
ঘষ েি বোড়োতনো মোতনো
১০.৫.১
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অর্ন্ভুতক্ত েরা হয়ণন োরন– পরবণতত
শ্রেণিকত ণিখকনর সুক াগ রকয়কে।

ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে ষষ্ঠ-নবম কেভিি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
কেভি: নবম

ভবষয়: বোাংলোতিি ও ভবশ্বপভিিয়

অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

প্রর্ম অধ্যোয়
পূব ে বোাংলোি
আতিোলন ও
িোিীয়িোবোতিি
উন্থোন (19471970)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

অিম কেভিতি এবাং িোনুয়োভি-মোি ে মোতস
িোষো আতিোলতনি পটভূভম ও িোৎপ যে্ব্যোখ্যো িতি পোিব;
িোিীয়িোবোতিি উতেতষ িোষো আতিোলতনি গুরুত্ব ভবতেষি িতি পোঠ সম্পন্ন হতয়তছ।
পোিব;
িোভিসাংঘ তৃে 21 কি কফব্রুয়োভিত আন্তিেোভি মোতৃিোষো ভিবস
ভহতসতব স্বীকৃি কিওয়োি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব;
ভনি ও অপতিি মোতৃিোষোি প্রভি েদ্ধোিীল হতি পোিব;
আওয়োমী মুসভলম লীগ ও যুিফ্রন্ট গঠতনি োিি ব্যোখ্যো িতি
পোিব;
1954 সোতলি যুিফ্রতন্টি ভনব েোিতনি প্রিোব ভবতেষি িতি পোিব;
1955 সোতল আওয়োমী লীগ কর্ত আওয়োমী লীতগ রূপোন্ততিি োিি
এবাং1958-পিবিী িোিননভি ঘটনোবভল ব্যোখ্যো িতি পোিব;
বোঙোভল িোিীয়িোবোিী কিিনোয় উিুদ্ধ হতি পোিব;
1958 সোতলি সোমভি িোসনভবতিোধী আতিোলতনি োিি ও
ফলোফল বি েনো িতি পোিব;
ভবভিন্ন কক্ষতি পূব ে বোাংলোি প্রভি পভিম পোভ স্তোতনি ববষতম্যি
প্রকৃভি ভবতেষি িতি পোিব;
ঐভিহোভস ছয় িফোি গুরুত্ব ভবতেষি িতি পোিব;
ঐভিহোভস আগিিলো মোমলোি (িোষ্ট্র বনোম কি মুভিবুি িহমোন
এবাং অন্যোন্য) ঘটনো বি েনো িতি পোিব;
ঊনসত্ততিি গিঅর্ভযন্থোতনি পটভূভম বি েনো িতি পোিব;
স্বোধীনিো যুতদ্ধ কপ্রিিোিোয় িভি ভহতসতব গি আতিোলতনি ভূভম ো
মূল্যোয়ন িতি পোিব;
1970 সোতলি ভনব েোিতনি বি েনো িতি পোিব এবাং পিবিী
ঘটনোপ্রবোতহ এি প্রিোব ভবতেষি িতি পোিব;
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পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভেি িো
বো নো িোি যুভি িো

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো

সম্ভোব্য
08 টি ক্লোস হতয়তছ
(2+4+2)

ভিিীয় অধ্যোয়

•
•

স্বোধীন বোাংলোতিি

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

তৃিীয় অধ্যোয়

•
•

কিতিি স্বোর্ ে িক্ষোয় সতিিন হব।
বোাংলোতিতিি স্বোধীনিো অিেতন 7ই মোতি েি িোষতিি গুরুত্ব ভবতেষি
িতি পোিব;
স্বোধীনিোযুদ্ধ পভিিোলনোয় মুভিবনগি সি োতিি ভূভম ো মূল্যোয়ন
িতি পোিব;
মুভিযুতদ্ধ ভবভিন্ন িোিননভি িল, ছোি, কপিোিীবী, নোিী,
গিমোধ্যম, সোাংস্কৃভি মী ও সোধোিি মোনুতষি ভূভম ো মূল্যোয়ন
িতি পোিব;
স্বোধীনিো অিেতনি ঘটনোপ্রবোতহ গুরুত্বপূি ে িোিননভি ব্যভিবতগিে
অবিোন মূল্যোয়ন িতি পোিব;
স্বোধীন বোাংলোতিতিি অর্ভযিতয় ভবশ্বিনমি সৃভি ও ভবতশ্বি ভবভিন্ন
কিতিি ভূভম ো মূল্যোয়ন িতি পোিব;
মহোন মুভিযুতদ্ধি ঐভিহোভস িোৎপ ে ভবতেষি িতি পোিব;
স্বোধীনিোি িপভি িোভিি ভপিো বঙ্গবন্ধু কিখ মুভিবুি িহমোতনি
আিতিেি প্রভি উিুদ্ধ হব;
ে প্রভ য়োি বি েনো ভিতি পোিব;
যুদ্ধভবধ্বস্ত কিি পুনগঠন
1972 সোতলি সাংভবধোন প্রিয়তনি পটভূভম ব্যোখ্যো িতি পোিব;
1975 সোতল িোভিি ভপিো ও িোি িোিীয় কনিোি হিযো এবাং
িোিননভি পট পভিবিেতনি বি েনো িতি পোিব;
1981 সোতল ভিয়োউি িহমোতনি হিযো এবাং পিবিী ভনব েোিন বি েনো
িতি পোিব;
1982 সোতলি এিিোতিি সোমভি িোসন ও িোি প্রিোব মূল্যোয়ন
িতি পোিব;
1990 সোতলি গিঅর্ভযন্থোন এবাং গিিতেি পুন েোিোি বি েনো িতি
পোিব;
বোাংলোতিতিি উতেখত োগ্য আর্ ে-সোমোভি ও সোাংস্কৃভি অগ্র োিো
বি েনো িতি পোিব;
কিতিি প্রভি িোতলোবোসো, গিিে এবাং মুভিত োদ্ধোতিি প্রভি েদ্ধো
কপোষি িব;
কসৌিিগতিি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
কসৌিিগতিি গ্রহগুতলোি বি েনো িতি পোিব;

এই অধ্যোতয়ি অবভিি
ভিখনফলসমূহ পূব েবিী
ক্লোতস সম্পন্ন িতছ।

১. মুভিযূতদ্ধি ঐভিহোভস িোৎপ ে

২. বোাংলোতিতিি উতেখত োগ্য আর্ েসোমোভি ও সোাংস্কৃভি অগ্র োিো

কসৌিিগৎ
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২টি ক্লোস

এই অধ্যোতয়ি অবভিি
ভিখনফলসমূহ পিবিী
ক্লোতস সম্পন্ন িতব।
১টি ক্লোস

কসৌিিগৎ ও ভূমণ্ডল •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

িতুর্ ে অধ্যোয়
বোাংলোতিতিি ভূপ্রকৃভি ও িলবোয়ু

•
•
•
•
•
•
•
•

পৃভর্বী গ্রতহ িীব বসবোতসি োিি ব্যোখ্যো িতি পোিব;
ভূ-অিযন্ততিি গঠন বি েনো িতি পোিব;
কসৌিিগৎ ও গ্রহসমূতহি অবিোন এঁত কিখোতি পোিব;
ভনিক্ষতিখো, সমোক্ষ কিখো, দ্রোভঘমো কিখো, মূল মধ্যতিখো, আন্তিেোভি
িোভি কিখোি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
ভবতশ্বি সময় ভনি েতয়ি কক্ষতি োেভন কিখোগুতলোি ভূভম ো ভনি েয়
িতি পোিব;
বোাংলোতিি ও পৃভর্বীি ক ক োতনো কিতিি সমতয়ি পোর্ েত যি োিি
ব্যোখ্যো এবাং সময় ভনি েয় িতি পোিব;
ভবভিন্ন কিখোি অবিোতনি ভিি আঁ তি পোিব;
পৃভর্বীি গভিি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
আভি গভি ও বোভষ ে গভিি ধোিিোি ব্যোখ্যো এবাং পৃভর্বীি ওপি
এই গভিি প্রিোব বি েনো িতি পোিব;
ভিবোিোভিি-হ্রোস-বৃভদ্ধি োিি ব্যোখ্যো িতি পোিব:
পৃভর্বীতি ঋতু পভিবিেতনি োিি ব্যোখ্যো িতি পোিব;
বোভষ ে গভিি সোতর্ বোাংলোতিতিি ঋতু পভিবিেতনি সম্প ে ভবতেষি
িতি পোিব;
নতুন পভিভিভিতি গোভিভি জ্ঞোন প্রতয়োগ তি সময় ভনি েয় িতি
পোিব;
কিোয়োি িোটোি ধোিিো, োিি ও কেভিভবিোগ ব্যোখ্যো িতি পোিব;
পৃভর্বীি ওপি কিোয়োি-িোটোি প্রিোব ব্যোখ্যো িতি পোিব;
পভিতবতিি সোতর্ সম্প ে সৃভি ও অভিত োিতন সক্ষম হব।
4.1 বোাংলোতিতিি ভূ-প্রকৃভি
বোাংলোতিতিি কিৌতগোভল অবিোন ও সীমোনো বি েনো িতি পোিব;
ভবশ্ব মোনভিতি বোাংলোতিতিি কিৌতগোভল অবিোন ও ভূ-প্রোকৃভি
• কিৌতগোভল অবিোন ও সীমোনো
অঞ্চল ভিভিি িতি পোিব;
বোাংলোতিতিি ভূ-প্রোকৃভি অঞ্চতলি কেভিভবিোগ ও গঠন ব্যোখ্যো
িতি পোিব;
• ভূ-প্রোকৃভি অঞ্চতলি কেভিভবিোগ ও
ভূ-প্রোকৃভি গঠন ীিোতব িনসাংখ্যোি (িনবসভি) ভবস্তিতি প্রিোব
গঠন
ভবস্তোি তি িো ভবতেষি িতি পোিব;
বোাংলোতিতিি ভূভম ব্যবহোতিি উপি িনবসভি ভবস্তোতিি প্রিোব
ভবতেষি িতি পোিব;
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১টি ক্লোস

•

পভিতবি সাংিক্ষতি উিুদ্ধ হব;

•

বোাংলোতিতিি সোতর্ িভক্ষি এভিয়োি তয় টি কিতিি (িোিি,
ভময়োনমোি ও কনপোল) িলবোয়ুি ববভিতিযি তুলনো িতি পোিব;
•
বোাংলোতিতিি মোনুতষি িীবন-িীভব োি ওপি িলবোয়ুি প্রিোব
ভবতেষি ও এ ভবষতয় প্রভিতবিন বিভি িতি পোিব;
ভূভম তম্পি ধোিিো ও োিি ব্যোখ্যো িতি পোিব;
ভবতশ্বি ভূভম ম্পপ্রবি কিি ভহতসতব পভিভিি তয় টি
কিতিি পভিভিভি বি েনো িতি পোিব;
বোাংলোতিিত ভূভম ম্পপ্রবি অঞ্চল বলোি োিি ব্যোখ্যো িতি
পোিব;
ভূভম ম্প ঝভুঁ কমো োভবলোয় বোাংলোতিতিি প্রস্তুভি ও প্রতয়োিনীয়
সিতক্ষপ ব্যোখ্যো িতি পোিব;
িলবোয়ু পভিবিেনিভনি সমস্যো কমো োভবলোয় সতিিন হব এবাং
অভিত োিন সক্ষমিো লোি িব;
ভূভম ম্প পিবিী পভিভিভি কমো োভবলোয় সহত োভগিোি মতনোিোব
বিভি িব।
বোাংলোতিতিি প্রধোন নি-নিীগুতলো(পদ্ম, ব্রহ্মপুি, মুনো, কমঘনো,
ি েফুলী, ভিস্তো, পশুি, সোঙ্গু, কফনী, নোফ নিী ও মোহোমুহুিী)
উৎপভত্তিল ও প্রবোহ পতর্ি ভববিি ভিতি পোিব এবাংএগুতলো
সাংিক্ষতিি গুরুত্ব ভবতেষি িতি পোিব;
নিী-নিীি উপতি িনবসভিি ভনিেিিীলিো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
বোাংলোতিতিি ক োতনো ক োতনো অাংতি পোভনি অিোতবি োিতিি সোতর্
সাংভেষ কিিসমূতহি নিভি প্রিোব ভবতেষি িতি পোিব;
বোাংলোতিতিি ক োতনো অাংতি পোভনি অিোতবি োিতি সৃি সমস্যো
ভবতেষি িতি পোিব এবাং সমোধোন পিতক্ষপ সম্পত ে মিোমি
ব্যোখ্যো িতি পোিব;
োিোয়োি, িলভবদুযৎ ও বোভিতিযি কক্ষতি নিীপতর্ি ভূভম ো
ভবতেষি িতি পোিব;
পোভনি অিোব দূিী িতি নিী সাংিক্ষতিি প্রতয়োিনীয়িো উপলভি
িতি পোিব;

•
•
•
•
•
•
•
•
পঞ্চম অধ্যোয়
বোাংলোতিতিি নিনিী ও প্রোকৃভি
সম্পি

•

•
•
•
•
•

•

বোাংলোতিতিি ভূ-প্রকৃভিি গঠন,
িনসাংখ্যো ও িনবসভি
বোাংলোতিতিি ভূভম ব্যবহোতিি
িনবসভি ভবস্তোতিি প্রিোব

এই অধ্যোতয়ি অবভিি
ভিখনফলসমূহ পিবিী
ক্লোতস সম্পন্ন িতব।
এই অধ্যোতয়ি অবভিি
ভিখনফলসমূহ পূব েবিী
ক্লোতস সম্পন্ন িতছ।
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•
•

•
•
•
•

ষষ্ঠ অধ্যোয়
িোষ্ট্র, নোগভি িো ও
আইন

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

সিম অধ্যোয়

•

বোাংলোতিি
সি োতিি ভবভিন্ন
অঙ্গ ও প্রিোসন
ব্যবিো

•
•
•
•

প্রোকৃভি সম্পতিি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
বোাংলোতিতিি প্রোকৃভি সম্পতিি (খভনি, বনি, কৃভষি, পোভন-সমুদ্র
সম্পি (মৎস্য সম্পি), কসৌি সম্পি, সোতর্ িভক্ষি এভিয়োি
তয় টি কিতিি (িোিি, ভময়োনমোি, কনপোল) প্রোকৃভি সম্পতিি
তুলনো িতি পোিব;
পোভন সম্পি ব্যবিোপনোি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
বোাংলোতিতিি পোভন ও খোয ভনিোপত্তোি পোভন সম্পি ব্যবিোপনোি
গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব;
বোাংলোতিতিি বনভূভমি কেভিভবিোগ বি েনো িতি পোিব;
বোাংলোতিতিি অর্ েনীভিতি এসব সম্পতিি গুরুত্ব ভবতেষি িতি
পোিব;
প্রোকৃভি সম্পি সাংিক্ষতি সতিিন হব।
িোতষ্ট্রি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
িোতষ্ট্রি ো েোবভল ব্যোখ্যো িতি পোিব;
নোগভিত ি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
বোাংলোতিতিি নোগভি ভহতসতব িোতষ্ট্রি প্রভি িোভয়ত্ব ও িেব্য ব্যোখ্যো
িতি পোিব;
নোগভি ভহতসতব ভনি িোভয়ত্ব পোলতন উিদ্ধু হব;
•
আইতনি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
আইতনি উৎস ব্যোখ্যো িতি পোিব;
সুিোসতনি িন্য আইতনি প্রতয়োিনীয়িো ব্যো যো িতি পোিব;
বোাংলোতিতিি িথ্য অভধ োি আইন ও এি প্রতয়োগ বি েনো িতি
পোিব এবাং এ ব্যোপোতি সতিিন হব।
বোাংলোতিি সি োতিি গুরুত্বপূি ে অঙ্গসমূহ সম্পত ে ব্যোখ্যো িতি
পোিব;
িোষ্ট্রপভি ও প্রধোনমেীি ক্ষমিো ও ো েোবভল বি েনো িতি পোিব;
িোিীয় সাংসি এবাং এি ক্ষমিো ও ো েোবভল বি েনো িতি পোিব;
িোিীয় সাংসি িোসন ভবিোগত ীিোতব ভনয়েি তি িো ব্যোখ্যো
িতি পোিব;
•
বোাংলোতিতিি ভবিোি ভবিোতগি ক্ষমিো ও ো েোবভল বি েনো িতি
পোিব;

এই অধ্যোতয়ি অবভিি
ভিখনফলসমূহ পিবিী
ক্লোতস সম্পন্ন িতব।

এই অধ্যোতয়ি অবভিি
ভিখনফলসমূহ পূব েবিী
ক্লোতস সম্পন্ন িতছ

নোগভি ভহতসতব িোতষ্ট্রি প্রভি িোভয়ত্ব
ও িেব্য

01টি ক্লোস

এই অধ্যোতয়ি অবভিি
ভিখনফলসমূহ পিবিী
ক্লোতস সম্পন্ন িতব।

01টি ক্লোস
এই অধ্যোতয়ি অবভিি
ভিখনফলসমূহ পূব েবিী
ক্লোতস সম্পন্ন িতছ।
ভনব েোহী ভবিোতগি ক্ষমিো
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•
•
•
•
•
•
•
•
বোাংলোতিতিি গিিে
•
ও ভনব েোিন
•
অিম অধ্যোয়

•
•
•
•
•
•
নবম অধ্যোয়
িোভিসাংঘ ও
বোাংলোতিি

•
•
•
•

িিম অধ্যোয়

•
•

িনগতিি কমৌভল অভধ োি সুিক্ষো ও আইতনি িোসন সাংিক্ষতিি •
ভবিোি ভবিোতগি ভূভম ো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
ভবিোিপভি ভনতয়োগ প্রভক্রয়ো বি েনো িতি পোিব;
বোাংলোতিতিি প্রিোসভন োঠোতমো বি েনো িতি পোিব;
বোাংলোতিতিি িোনীয় প্রিোসনসমূতহি গঠন ও ো েোবভল বি েনো িতি
পোিব;
বোাংলোতিতিি উন্নয়তন িোনীয় প্রিোসতনি গুরুত্ব মূল্যোয়ন িতি
পোিব;
অভধ োি ও িোভয়ত্ব সম্পত ে সতিিন হব।
গিিতেি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
বোাংলোতিতিি গিিোভে প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
িোিননভি িতলি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
বোাংলোতিতিি গিিোভে ব্যবিোয় ক্ষমিোসীন ও ভবতিোধী
িোিননভি িতলি ভূভম ো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
গিিে ও ভনব েোিতনি সম্প ে ব্যোখ্যো িতি পোিব;
বোাংলোতিতিি িোিীয় সাংসি ভনব েোিন প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
বোাংলোতিতিি ভনব েোিন ভমিতনি গঠন, ক্ষমিো ও োি ব্যোখ্যো
িতি পোিব;
ভনব েোিভন আিিিভবভধ বি েনো িতি পোিব;
ভনব েোিভন আিিি লঙ্ঘন িোি িোভস্ত ব্যোখ্যো িতি পোিব;
গিিে, িোিননভি িল ও ভনব েোিন সম্পত ে অবগি হতয় গিিোভে
মূল্যতবোধ সম্পন্ন নোগভি ভহতসতব গতড় উঠতি আগ্রহী হব।
িোভিসাংঘ সৃভিি পটভূভম বি েনো িতি পোিব;
বোাংলোতিতি িোভিসাংতঘি ভূভম ো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
নোিীি প্রভি স ল প্র োি ববষম্য দূিী িতি িোভিসাংতঘি ভূভম ো
ব্যোখ্যো িতি পোিব;
ভবশ্ব িোভন্ত প্রভিষ্ঠোয় িোভিসাংতঘ বোাংলোতিতিি িোভন্তিক্ষী বোভহনীি
ভূভম ো মূল্যোয়ন িতি পোিব;
ভবশ্বিোভন্ত প্রভিষ্ঠোয় িোভিসাংতঘি ো েক্রতমি প্রভি েদ্ধোিীল হব।
কট সই উন্নয়ন অিীি অিেতন অাংিীিোভিতত্বি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি •
পোিব;

িোিীয় সাংসতিি ক্ষমিো ও ো েোবভল

এই অধ্যোতয়ি অবভিি
ভিখনফলসমূহ পিবিী
ক্লোতস সম্পন্ন িতব।

১টি ক্লোস
•

গিিতেি ধোিিো

•

বোাংলোতিতিি গিিে

এই অধ্যোতয়ি অবভিি
ভিখনফলসমূহ পিবিী
ক্লোতস সম্পন্ন িতব।
এই অধ্যোতয়ি অবভিি
ভিখনফলসমূহ পূব েবিী
ক্লোতস সম্পন্ন িতছ।

কট সই উন্নয়ন অিীি অিেতন
অাংিীিোভিতত্বি গুরুত্ব

33

01টি ক্লোস

কট সই উন্নয়ন
অিীি (এসভডভি)

•
•
•
•
•

এ োিি অধ্যোয়
িোিীয় সম্পি ও
অর্ েননভি ব্যবিো

িোিি অধ্যোয়
অর্ েননভি
ভনতি েি সমূহ ও
বোাংলোতিতিি
অর্ েনীভিি প্রকৃভি

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

কট সই উন্নয়ন অিীি অিেতনি ফলোফল ভবতেষি িতি পোিব;
•
কট সই উন্নয়ন অিীি অিেতন িযোতলঞ্জসমূহ ভিভিি িতি পোিব;
কট সই উন্নয়ন অিীি অিেতন িযোতলঞ্জ কমো োভবলোয় িিীয় ব্যোখ্যো
িতি পোিব;
কট সই উন্নয়ন অিীি অিেন িিীয় সম্পত ে সতিিনিো সৃভিি
িন্য কপোস্টোি ভডিোইন িতি পোিব;
কট সই উন্নয়ন অিীি বোস্তবোয়তন অনুপ্রোভিি হব।

কট সই উন্নয়ন অিীি অিেতনি সম্ভোব্য
ফলোফল

িোিীয় সম্পতিি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
•
বোাংলোতিতিি িোিীয় সম্পতিি সাংিক্ষি ও অপিয় কিোতধি উপোয় •
বি েনো িতি পোিব;
ভবভিন্ন অর্ েননভি ব্যবিোি তুলনো িতি পোিব;
বোাংলোতিতিি প্রিভলি অর্ েননভি ব্যবিোি ববভিিয ভিভিি িতি
পোিব;
বোাংলোতিতিি িোিীয় আতয়ি বণ্টি পভিভিভি বি েনো িতি পোিব;
সম্পি সাংিক্ষি ও অপিয় কিোতধ সতিিন হব:
ভবভিন্ন অর্ েননভি ব্যবিো সম্পত ে িোনতি পোগ্রহী হব।
কমোট িোিীয় উৎপোিন (ভিএনভপ), কমোট কিিি উৎপোিন (ভিভডভপ)
ও মোর্োভপছু আতয়ি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
ভিএনভপ ও ভিভডভপ এি মতধ্য পোর্ ে য ভনি েয় িতি পোিব;
কিিি উৎপোিতন অর্ েনীভিি খোিসমূতহি অবিোন ব্যোখ্যো িতি
পোিব;
তয় টি কিতিি ভিএনভপ, ভিভডভপ ও মোর্োভপছু আতয়ি তুলনো
িতি পোিব;
ক্ষুদ্র পভিসতি ভিএনভপ, ভিভডভপ ও মোর্োভপছু আয় ভনি েয় িতি
পোিব;
বোাংলোতিতিি অর্ েনীভিি প্রধোন ববভিিযসমূহ ব্যোখ্যো িতি পোিব;
বোাংলোতিতিি অর্ েনীভিি অগ্রসিিোি গুরুত্বপূি ে প্রভিন্ধ সমূহ ব্যোখ্যো
িতি পোিব;
বোাংলোতিতিি অর্ েননভি উন্নয়তনি প্রভিবন্ধ িো উত্তিতিি
পিতক্ষপসমূহ ব্যোখ্যো িতি পোিব;

িোিীয় সম্পতিি ধোিিো
িোিীয় সম্পি সাংিক্ষি ও অপিয়
কিোধ

এই অধ্যোতয়ি অবভিি
ভিখনফলসমূহ পিবিী
ক্লোতস সম্পন্ন িতব।

১টি ক্লোস

এই অধ্যোতয়ি অবভিি
ভিখনফলসমূহ পিবিী
ক্লোতস সম্পন্ন িতব।
এই অধ্যোতয়ি অবভিি
ভিখনফলসমূহ পূব েবিী
ক্লোতস সম্পন্ন িতছ।
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•
•

িতয়োিি অধ্যোয়
বোাংলোতিি
সি োতিি অর্ ে ও
ব্যোাং ব্যবিো

•
•
•
•
•
•
•
•

•
িতুি েি অধ্যোয়
•
•
বোাংলোতিতিি
•
পভিবোি োঠোতমো ও
•
সোমোভি ী িি
•
•
•
•
•
•

উন্নি, উন্নয়নিীল এবাং অনুন্নি অর্ েনীভিি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি
পোিব;
উন্নি ও উন্নয়নিীল কিতিি সোতর্ বোাংলোতিতিি অর্ েননভি সম্প ে
ব্যোখ্যো িতি পোিব;
অর্ েননভি সমস্যো সমোধোতন সতিিন হব।
সি োভি অর্ ে ব্যবিোয়ি ধোিিো ব্যোখ্যো ি পোিব;
বোাংলোতিি সি োতিি আতয়ি উৎসসমূহ ভিভিি ও ব্যোখ্যো িতি
পোিব;
বোাংলোতিি সি োতিি ব্যতয়ি খোিসমূহ ব্যোখ্যো িতি পোিব;
বোাংলোতিতিি ব্যোাং ব্যবিোি ধোিিো ভিতি এবাং এি ধিন ব্যোখ্যো
িতি পোিব;
বোাংলোতিি ব্যোাংত ি ো েোবভল বি েনো িতি পোিব;
বোভিভিয ব্যোাংত ি ো েোবভল বি েনো িতি পোিব;
বোাংলোতিি িোভিদ্রয ভবতমোিন ও স্ব মে সাংিোতন ভবভিন্ন ব্যোাংত ি
ভূভম ো বি েনো িতি পোিব;
বোাংলোতিতিি অর্ েননভি ো েোবভল সম্পত ে সতিিন হব।
পভিবোতিি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
ভবভিন্ন প্র োি পভিবোতিি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
পভিবোতিি সোধোিি ো েোবভল ব্যোখ্যো িতি পোিব;
বোাংলোতিতিি পভিবোি ব্যবিোি (গ্রোম ও িহতি) ধিন ও ভূভম োি
পভিবিেতনি োিি এবাং সৃি সমস্যো ভবতেষি িতি পোিব;
ভবতিষ িোভহিো সম্পন্ন ভিশুি প্রভি পভিবোতিি ভূভম ো ও মতনোিোব
ব্যোখ্যো িতি পোিব;
পভিবোতিি সিস্য ভহতসতব ভনি ভূভম ো পোলতন সতিিন হব;
সোমোভি ী িতিি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
বোাংলোতিতিি মোনুতষি সোমোভি পভিতবি, সোমোভি িীবন ও
মূল্যতবোধ গঠতন সোমোভি িীবন ও মূল্যতবোধ গঠতন
সোমোভি ী িতিি উপোিোনসমূহ ব্যোখ্যো িতি পোিব;
আধুভন বোাংলোতিতি সোমোভি ী িি প্রভক্রয়োয় পভিবোি ও
পভিবোতিি সিস্যতিি ভূভম ো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
বোাংলোতিতি গ্রোমীি ও িহুতি সমোতি সোমোভি ী িি প্রভক্রয়োি
সোদৃশ্য ও ববসোদৃশ্য ব্যোখ্যো িতি পোিব;

এই অধ্যোতয়ি অবভিি
ভিখনফলসমূহ পিবিী
ক্লোতস সম্পন্ন িতব।

এই অধ্যোতয়ি অবভিি
ভিখনফলসমূহ পূব েবিী
ক্লোতস সম্পন্ন িতছ।
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•
•
পঞ্চিি অধ্যোয়

•
•

বোাংলোতিতিি
সোমোভি পভিবিেন •
•
•
•

কষোড়ি অধ্যোয়

•
•
•

বোাংলোতিতিি
সোমোভি সমস্যো ও •
এি প্রভি োি
•
•
•
•
•
•

বোাংলোতিতিি সোমোভি ী িি প্রভক্রয়োয় ভবভিন্ন প্রভিষ্ঠোতনি ভূভম োি
প্রিোব ভবতেষি িতি পোিব;
ব্যভিত্ব ও মূল্যতবোধ গঠতনি মোতধতম সমোতি ভূভম ো িোখতি
সতিিন ও উিদ্ধ হব।
সোমোভি পভিবিেতনি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
বোাংলোতিতিি সমোি পভিবিেতনি উপোিোনসমূহ ব্যোখ্যো িতি
পোিব;
বোাংলোতিতিি গ্রোমীি ও িহুতি সমোতি সোমোভি পভিবিেতনি প্রিোব
ভবতেষি িতি পোিব;
বোাংলোতিতিি সমোি পভিবিেতনি উপোিোন ভহতসতব ভিেোয়ন,
নগিোয়ি, ভিক্ষো, প্রযুযভি ও ক োগোত োতগি প্রিোব ভবতেষি িতি
পোিব;
সোমোভি পভিবিেতনি গুরুত্বপূি ে ভবষয় ভহতসতব বোাংলোতিতি নোিীি
•
ভূভম োি পভিবিেন ব্যোখ্যো িতি পোিব;
সোমোভি পভিবিেনিভনি অবিোয় ভনতিত খোপ খোওয়োতি সক্ষম
•
হব;
সোমোভি পভিবিেনিভনি ভবষতয় সতিিন হব।
সোমোভি সমস্যোি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
সোমোভি বনিোিয ও সোমোভি মূল্যতবোতধি অবক্ষতয়ি ধোিিো
•
ব্যোখ্যো িতি পোিব;
বোাংলোতিতি সোমোভি বনিোিয ও সোমোভি মূল্যতবোতধি অবক্ষতয়ি
োিি ও প্রিোব ব্যোখ্যো িতি পোিব;
সোমোভি বনিোিয ও সোমোভি মূল্যতবোতধি অবক্ষয় প্রভিতিোতধি
পিতক্ষপ ভিভিি িতি পোিব;
‘নোিীি প্রভি সভহাংসিো’- ধোিিোটি ব্যোখ্যো িতি পোিব;
বোাংলোতিতি নোিীি প্রভি সভহাংসিোি ধিন ও োিি ব্যোখ্যো িতি
পোিব;
বোাংলোতিতি নোিীি প্রভি সভহাংসিোি প্রিোব ভবতেষি িতি পোিব;
নোিীি প্রভি সভহাংসিো কিোতধ আইতন ভবষয়বস্তুি ও িোভস্ত ব্যোখ্যো
িতি পোিব;
বোাংলোতিতি নোিীি প্রভি সভহাংসহো কিোতধ সোমোভি আতিোলন গতড়
কিোলোি উপোয় ব্যোখ্যো িতি পোিব;

এই অধ্যোতয়ি অবভিি
ভিখনফলসমূহ পূব েবিী
ক্লোতস সম্পন্ন িতছ।

01টি ক্লোস

বোাংলোতিতিি সোমোভি পভিবিেতনি
উপোিোন এবাং এি প্রিোব
সোমোভি পভিবিেন এবাং নোিীি
ভূভম ো
01টি ক্লোস
সোমোভি বনিোিয ও মূল্যতবোতধি
অবক্ষয়

এই অধ্যোতয়ি অবভিি
ভিখনফলসমূহ পূব েবিী
ক্লোতস সম্পন্ন িতছ।
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ভিশুেম ও ভ তিোি অপিোতধি ধোিিো, ধিন ও আইভন প্রভি োি
ব্যোখ্যো িতি পোিব;
মোতৃ ল্যোি ধোিিো ও মোতৃত্ব োলীন সুভবধো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
এইিআইভি/এইডতসি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
এইিআইভি/এইডতসি পভিভিভি ও োিি ব্যোখ্যো িতি পোিব;
সড় দুঘ েটনোি োিি ব্যোখ্যো িতি পোিব;
বোাংলোতিতি সড় দুঘ েটনোি পভিভিভি বি েনো িতি পিব;
সড় দুঘ েটনোি প্রিোব ব্যোখ্যো িতি পোিব;
দুঘ েটনো মুি বো ভনিোপি সড় িোি উপোয় এবাং দুঘ েটনো হ্রোতসি
পিতক্ষপ ব্যোখ্যো িতি পোিব;
িভঙ্গবোতিি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
িভঙ্গবোতিি োিি ও প্রিোব ব্যোখ্যো িতি পোিব;
িভঙ্গবোি প্রভিতিোতধি পিতক্ষপ ভিভিি িতি পোিব;ৎ
দুনীভিি ধোিিো, োিি ব্যোখ্যো িতি পোিব;
দুনীভিি ভবরুতদ্ধ প্রভিতিোতধি পিতক্ষপ ব্যোখ্যো িতি পোিব এবাং
আি েি িীবন গঠতন উিুদ্ধ হব;
নোিীি প্রভি েদ্ধোমীল হব এবাং নোিী ভন েোিন প্রভিতিোতধ সতিিন
হব;
এইিআইভি/এইডস সম্পত ে সতিিন হব এবাং আক্রোন্ত কিোগীি
কসবোয় স্বিঃস্পূিেিোতব এভগতয় আসব;
দুনীভি প্রভিতিোধ ও দুঘ েটনো ভবষত সতিিন হব;
ধমীয় আিিে িীবন গঠতন উিদ্ধ হব।

•

নোিীি প্রভি সভহাংসিো

এই অধ্যোতয়ি অবভিি
ভিখনফলসমূহ পূব েবিী
ক্লোতস সম্পন্ন িতছ।

37

ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে ষষ্ঠ-নবম কেভিি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
কেভি: নবম

ভবষয়: িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি
ভবষয়বম্তু

অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

সম্পূি ে অধ্যোয়
➢ িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভিি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব;
➢ িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি সাংভেি ব্যভিবতগিে অবিোন বন েোন িতি
পোিব;
িথ্য ও
➢ বোাংলোতিতি ই-লোভন োংতয়ি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব;
ক োগোত োগ ➢ বোাংলোতিতি ই-গিন্যেোতেি প্রতয়োিনীয়িো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
প্রযুভি এবাং ➢ বোাংলোতিতি ই-সোভিেতসি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব;
আমোতিি ➢ বোাংলোতিতি ই- মোতস েি গুরুত্ব বি েনো িতি পোিব;
বোাংলোতিি ➢ বোাংলোতিতি মেতক্ষতি িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভিি সম্ভোবনো
ভবতেষি িতি পোিব;
➢ সোমোভি ক োগোত োতগ িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুিি ভূভম ো ব্যোখ্যো
িতি পোিব;
➢ ভবতনোিতনি কক্ষতি আইভসটিি ইভিবোি ভি গুতলো ব্যোখ্যো িতি
পোিব;
➢ িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভিভনিেি িভবষ্যৎ বোাংলোতিতিি স্বরূপ ব্যোখ্যো
িতি পোিব এবাং
➢ িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভিভনিেি বোাংলোতিি ভবষয় এ টি কপোস্টোি
ভডিোইন িতি পোিব;
প্রর্ম
অধ্যোয়:
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ভবতয়োিতনি
ক ৌভি িো

অন্তর্ভেি িতিি ক ৌভি িো

এই অধ্যোয়টিি ভিখন িোনুয়োভিকফব্রুয়োভি মোতস স ল ভিক্ষো
প্রভিষ্ঠোতন সম্পন্ন হতয়তছ।

প্রতয়োিনীয়
ক্লোতসি সাংখ্যো

ভবষয়বম্তু
অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

ভিিীয়
➢ ভম্পউটোি িক্ষিোতবক্ষতি সফটওয়যোতিি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি
পোিব;
অধ্যোয়:
ভম্পউটোি
ও
ভম্পউটোি
ব্যবহো োিীি
ভনিোপত্তো।

(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

ভবতয়োিতনি
ক ৌভি িো

কেভি ো েক্রম বো অনলোইন ক্লোস
বো টিভি কপ্রোগ্রোম বো ভিক্ষোর্ীি
পূেবজ্ঞোি ও ভনি কিিোয় এবাং
অভিিোবত ি সহোয়িোয় পোঠ্যপুস্ত
ব্যবহোি তি ভবষয়গুতলো আয়ত্ব
িো সম্ভব।

ভম্পউটোি
িক্ষিোতবক্ষি
সফটওয়যোতিি গুরুত্ব
(পৃষ্ঠো-17-18)
ভনতিি ভম্পউটোতিি
ভনিোপত্তো- ভম্পউটোি
িোইিোস ও
এভন্টিোইিোস (পৃষ্ঠো24-26)
আইভসটি তেি
ব্যবহোি ির্ো
ভম্পউটোি
ল্যোতবি
সহোয়িো লোগতব
ভবধোয় বিেমোন
পভিভিভিি
ভবতবিনোয়
ভিখন ফলটি
আপোিি:
িলভি
ভিক্ষোবতষ ে

➢ Software uninstall এবাং Software delete-এি
পোর্ ে য িতি পোিব;
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অন্তর্ভেি িতিি ক ৌভি িো

প্রতয়োিনীয়
ক্লোতসি সাংখ্যো

৩টি

ভবষয়বম্তু
অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

ভবতয়োিতনি
ক ৌভি িো

অন্তর্ভেি িতিি ক ৌভি িো

প্রতয়োিনীয়
ক্লোতসি সাংখ্যো

অন্তর্ভেি িো
হয়ভন।
ভব:দ্র: স্বোিোভব
কেভি ো েক্রম শুরু
হতল ভিখনফল
অিেন িতি হতব।

➢

ওতয়তব ভনিোপি
ভম্পউটোি, িথ্য-উপোত্ত ও Software-এি ভনিোপত্তোয়
পোসওয়োড ে ও এভন্ট িোইিোস ব্যবহোতিি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব; র্ো ো-সোধোিি সোইট
ও সোমভি সোইট
(পৃষ্ঠো-২৮-৩০)

➢ সোধোিি ও সোমোভি সোইটসমূতহি মতধ্য পোর্ ে য ভনরূপি িতি
পোিব;
➢ অভিমোিোয় ইন্টোিতনট ব্যবহোতিি ফলোফল ভবতেষি িতি পোিব;

ঐ
ভম্পউটোি ও
ইন্টোিতনট ব্যবহোতি
আসভি (পৃষ্ঠো-৩০31)
সোমোভি কনটওয়োত ে
আসভি (পৃষ্ঠো-32)
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ঐ

কেভি ো েক্রম বো অনলোইন ক্লোস
বো টিভি কপ্রোগ্রোম বো ভিক্ষোর্ীি
পূেবজ্ঞোি ও ভনি কিিোয় এবাং
অভিিোবত ি সহোয়িোয় পোঠ্যপুস্ত
ব্যবহোি তি ভবষয়টি আয়ত্ব িো
সম্ভব।
ঐ
ঐ

১টি

ভবষয়বম্তু
অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

➢ অভিমোিোয় কগমস কখলোি কনভিবোি ভি গুতলো ব্যোখ্যো িতি
পোিব;

(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

ভবতয়োিতনি
ক ৌভি িো

ভম্পউটোি কগতম
আসভি (পৃষ্ঠো-31-32)

অন্তর্ভেি িতিি ক ৌভি িো

প্রতয়োিনীয়
ক্লোতসি সাংখ্যো

ঐ

আসভি কর্ত মুি
র্ো োি উপোয় (পৃষ্ঠো33-34)

➢ সফটওয়যোি পোইতিভসি ভবষয়টি বি েনো িতি পোিব;

পোইতিভস (পৃষ্ঠো-34)

ঐ

➢

ভপিোইট আইতনি
প্রতয়োিনীয়িো (পৃষ্ঠো৩৪)

ঐ

িথ্য অভধ োি ও
ভনিোপত্তো (পৃষ্ঠো-35)

ঐ

ভপিোইট আইতনি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব;

➢ ইন্টোিতনতট িতথ্যি অবোধ প্রবোতহি সোতর্ সোতর্ ভনিোপত্তোি
প্রতয়োিনীয়িো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
➢

আইভসটি তেি
ব্যবহোি ির্ো
ভম্পউটোি
ল্যোতবি
সহোয়িো লোগতব
ভবধোয় বিেমোন
পভিভিভি
ভবতবিনোয়
ভিখনফলটি
আপোিি:

ভম্পউটোি ট্রোবল শুযটিাং-এি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব;
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১টি

ভবষয়বম্তু
অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

ভবতয়োিতনি
ক ৌভি িো

অন্তর্ভেি িতিি ক ৌভি িো

প্রতয়োিনীয়
ক্লোতসি সাংখ্যো

িলভি
ভিক্ষোবতষ ে
অন্তর্ভেি িো
হয়ভন।
ভব:দ্র: স্বোিোভব
কেভি ো েক্রম শুরু
হতল ভিখনফল
অিেন িতি হতব।

➢

র্ো র্ প্রভক্রয়ো অবলম্বন তি ভনভি েি Software
install/uninstall িতি পোিব
➢ Unique পোসওয়োড ে বিভি িতি পোিব; এবাং

ঐ
সফটওয়যোি
ভনিোপত্তোয় পোসওয়োড ে
(পৃষ্ঠো-27)

১টি

Unique

পোসওয়োড ে বিভি
(পৃষ্ঠো-28)
➢

আইভসটি তেি
ব্যবহোি ির্ো
ভম্পউটোি
ল্যোতবি
সহোয়িো লোগতব
ভবধোয় বিেমোন

ভম্পউটোতিি সোধোিি সমস্যোি ট্রোবলশুযট িতি পোিব;
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কমোট ক্লোস
সাংখ্যো : ৬টি

ভবষয়বম্তু
অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

ভবতয়োিতনি
ক ৌভি িো

অন্তর্ভেি িতিি ক ৌভি িো

প্রতয়োিনীয়
ক্লোতসি সাংখ্যো

পভিভিভি
ভবতবিনোয়
ভিখনফলটি
আপোিি:
িলভি
ভিক্ষোবতষ ে
অন্তর্ভেি িো
হয়ভন।
ভব:দ্র: স্বোিোভব
কেভি ো েক্রম শুরু
হতল ভিখনফল
অিেন িতি হতব।

তৃিীয়
অধ্যোয়:

➢ ভডভিটোল নতটতন্টি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব;

ভডভিটোল নতটতন্টি
ধোিিো লোি (পৃষ্ঠো45-46)

➢ ভিক্ষোি কক্ষতি ইন্টোিতনতটি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব;

ভিক্ষোয় ইন্টোিতনট
(পৃষ্ঠো-47)

আমোি
ভিক্ষোয়
ইন্টোিতনট
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কেভি ো েক্রম বো অনলোইন ক্লোস
বো টিভি কপ্রোগ্রোম বো ভিক্ষোর্ীি
পূেবজ্ঞোি ও ভনি কিিোয় এবাং
অভিিোবত ি সহোয়িোয় পোঠ্যপুস্ত
ব্যবহোি তি ভবষয়টি আয়ত্ব িো
সম্ভব।

১টি

ঐ

১টি

ভবষয়বম্তু
অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

ভবতয়োিতনি
ক ৌভি িো

অন্তর্ভেি িতিি ক ৌভি িো

➢ পোঠ্যভবষতয় ইন্টোিতনট ব্যবহোতিি কক্ষি ভিভিি িতি পোিব;

ইন্টোিতনট ও
আমোতিি পোঠ্য
ভবষয়গুতলো।(পৃষ্ঠ-48)

ঐ

➢

আমোি িভবষ্যৎ
যোভিয়োি ও
আইভসটি (পৃষ্ঠো-4950)

ঐ

যোভিয়োি উন্নয়তন আইভসটিি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব: এবাং

আইভসটি তেি
ব্যবহোি ির্ো
ভম্পউটোি
ল্যোতবি
সহোয়িো লোগতব
ভবধোয় বিেমোন
পভিভিভিি
ভবতবিনোয়
ভিখনফলটি
আপোিি:
িলভি
ভিক্ষোবতষ ে
অন্তের্ভি িো
হয়ভন।

➢ ইন্টোিতনট ব্যবহোি তি পোঠসাংভেি ভবষতয়ি এ টি প্রভিতবিন
উপিোপন িতি পোিব।
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প্রতয়োিনীয়
ক্লোতসি সাংখ্যো

১টি

কমোট ক্লোস
সাংখ্যো ৩টি

ভবষয়বম্তু
অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

ভবতয়োিতনি
ক ৌভি িো

অন্তর্ভেি িতিি ক ৌভি িো

প্রতয়োিনীয়
ক্লোতসি সাংখ্যো

ভব:দ্র: স্বোিোভব
কেভি ো েক্রম শুরু
হতল ভিখনফল
অিেন িতি হতব।

িতুর্ ে অধ্যোয়: ➢ ওয়োড ে প্রতসসতিি গুরুত্বপূি ে ববভিিয ব্যোখ্যো িতি পোিব;
আমোি
কলখোতলভখ ও
ভহসোব

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
পঞ্চম
➢
➢
অধ্যোয়:
➢
মোভিভমভডয়ো ➢
ও গ্রোভফে
➢
➢
➢

ওয়োড ে প্রতসসতি
আমোি কলখোি োি।
(পৃষ্ঠো-৫৩-5৪)

কেভি ো েক্রম বো অনলোইন ক্লোস
বো টিভি কপ্রোগ্রোম বো ভিক্ষোর্ীি
পূেবজ্ঞোি ও ভনি কিিোয় এবাং
অভিিোবত ি সহোয়িোয় পোঠ্যপুস্ত
ব্যবহোি তি ভবষয়টি আয়ত্ব িো
সম্ভব।
ভিখনফলগুতলো
১০ম কেভিতি
অন্তর্ভেি িো
োয়।

ওয়োড ে প্রতসসতিি গুরুত্বপূি ে ববভিিয ব্যোখ্যো িতি পোিব;
ওয়োড ে প্রতসসি ব্যবহোতিি ব ৌিল বি েনো িতি পোিব;
কেডভিতটি গুরুত্বপূি ে ববভিিয ব্যোখ্যো িতি পোিব;
কেডভিতটি ব্যবহোতিি কক্ষিগুতলো ভিভিি িতি পোিব;
কেডভিতটি ব্যবহোতিি ক ৌিল বি েনো িতি পোিব;
ওয়োড ে প্রতসসি ব্যবহোি তি সম্পোিনো িতি পোিব; এবাং
কেডভিট ব্যবহোি তি ভহসোব-ভন োি িতি পোিব।
মোভিভময়োি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
মোভিভমভডয়োি ব্যবহোতিি কক্ষিসমূহ ভিভিি িতি পোিব;
ে
মোটিভমভডয়োি
ব্যবহোতিি কক্ষিসমূহ ভিভিি িতি পোিব;
কপ্রতিন্টিন সফটওয়োতিি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব;
কপ্রতিতন্টিন সফটওয়যোি ব্যবহোতিি গুরুত্ব ভবতেষি িতি পোিব;
কপ্রতিতন্টিন সফটওয়যোি ব্যবহোতিি ক ৌিল বি েনো িতি পোিব;
গ্রোভফে-এি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব;

ভিখনফলগুতলো
১০ম কেভিতি
অন্তর্ভেি িো
োয়।
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১টি

ভবষয়বম্তু
অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

ভবতয়োিতনি
ক ৌভি িো

➢ গ্রোভফে সফওয়যোি ব্যবহোতিি ক ৌিল বি েনো িতি পোিব;
➢ কপ্রতিতন্টিন সফটওয়যোি ব্যবহোি তি ভবষয় সাংভেি Slide
বিভি ও উপিোপন িতি পোিব; এবাং
➢ গ্রোভফে সফটওয়যোি ব্যবহোি তি সৃিনিীল ভিি অঙ্কন ও
উপিোপন িতি পোিব।
ষষ্ঠ অধ্যোয়:
কডটোতবিএি ব্যবহোি

ভিখনফলগুতলো
১০ম কেভিতি
অন্তর্ভেি িো
োয়।

➢ কডটোতবি-এি ধোিিো ভবতেষি িতি পোিব;
➢ কডটোতবি ম্যতনিতমন্ট ভসতস্টম (DBMS) ব্যবহোতিি
ক ৌিলগুতলো বি েনো িতি পোিব;
➢ কডটোতবি ম্যোতনিতমন্ট ভসতস্টম-এি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব;
এবাং
➢ সফটওয়যোি ব্যবহোি তি এ টি কডটোতবি বিভি িতি পোিব।
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অন্তর্ভেি িতিি ক ৌভি িো

প্রতয়োিনীয়
ক্লোতসি সাংখ্যো

ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে ষষ্ঠ-নবম কেভিি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
ভবষয়: পিোর্ েভবজ্ঞোন

কেভি: নবম

অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

30 মেভিবতসি িন্য
ভবতবভিি ভিখনফল

ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

প্রর্ম অধ্যোয়

•

কিৌি িোভি
এবাং পভিমোপ

•
•
•
•
•
•
•

•

ভবতয়োিতনি
ক ৌভি িো

অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো

১জানুয়ারি ২০২০ থেকে
১৬মার্ চ-২০২০ পর্ চন্ত
থেরিেকে পড়াক া হকয়কে
বকে রবকবরর্ত।

পিোর্ েভবজ্ঞোতনি পভিসি ও ক্রমভব োি
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
পিোর্ েভবজ্ঞোন পোতঠি উতেশ্য বি েনো
িতি পোিব।
কিৌি িোভি [মোন এবাং এ সহ] ও
পিোর্ েভবজ্ঞোতনি মূল ভিভত্ত ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
পভিমোপ ও এ ত ি প্রতয়োিনীয়িো
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
কমৌভল িোভি ও লি িোভিি পোর্ ে য
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
পভিমোতপি আন্তিেোভি এ ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
িোভিি মোিো ভহসোব িতি পোিব।
এ ত ি উপসতগিে গুভিি ও
উপগুভিিত ি রূপোন্ততিি ভহসোব িতি
পোিব। ববজ্ঞোভন পভিিোষো, প্রিী ও
ভিি ব্যবহোি তি পিোর্ েভবজ্ঞোতনি
ধোিিো এবাং িত্ত্বত প্র োি িতি
পোিব।
েপোভি ব্যবহোি তি কিৌি িোভি
পভিমোপ িতি পোিব।
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অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

30 মেভিবতসি িন্য
ভবতবভিি ভিখনফল

ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

•
•
•

ভিিীয় অধ্যোয়
গভি

•
•
•
•
•
•
•

ভবতয়োিতনি
ক ৌভি িো

অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো

পভিমোতপ র্োর্ েিো, ভনর্ভেলিো বিোয়
িোখোি ক ৌিল ব্যোখ্যো িতি পোিব।
সিল েপোভি ব্যবহোি তি সুষম
আকৃভিি বস্তুি কক্ষিফল ও আয়িন
ভনি েয় িতি পোিব।
বিনভিন িীবতন ব্যবহৃি সুষম
আকৃভিি বস্তুসোমগ্রীি বিঘ েয, িি,
কক্ষিফল ও আয়িন ভনি েয় িতি
পোিব।
১জানুয়ারি ২০২০ থেকে
১৬মার্ চ-২০২০ পর্ চন্ত
থেরিেকে পড়াক া হকয়কে
বকে রবকবরর্ত।

ভিভি ও গভি ব্যোখ্যো িতি।
ভবভিন্ন প্র োি গভিি মতধ্য পোর্ ে য
িতি পোিব।
কেলোি ও কিক্টি িোভি ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
গভি সম্পভ েি িোভিসমূতহি মতধ্য
পোিস্পভি সম্পত ে ভবতেষি িতি
পোিব।
বোধোহীন ও মুিিোতব পড়ন্ত বস্তুি গভি
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
কলখভিতিি সোহোতে গভি সম্পভ েি
িোভিসমূতহি মতধ্য সম্প ে ভবতেষি
িতি পোিব।
আমোতিি িীবতনি গভিি প্রিোব
উপলভি িতি পোিব।
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অধ্যোয়

30 মেভিবতসি িন্য
ভবতবভিি ভিখনফল

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

তৃিীয় অধ্যোয়

•

বল

•
•

বস্তুি িড়িো ও বতলি গুিগি ধোিিো
ভনউটতনি গভিি প্রর্ম সূি ব্যবহোি
তি ব্যোখ্যো িতি পোিব।

•

বস্তুি িড়িো ও বতলি
গুিগি ধোিিো ভনউটতনি
গভিি প্রর্ম সূি ব্যবহোি
তি ব্যোখ্যো িতি পোিব।

জড়তা এবং বকেি
ধািিা,র উটক ি প্রেম
সূত্র

িিতবগ এবাং সাংঘষ ে ব্যোখ্যো িতি
পোিব।

•

গভিি উপি বতলি প্রিোব ভবতেষি
িতি পোিব।

অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো

পিবতী ক্লাকস
থমৌরেে ধািিাি
জন্য জা া
প্রকয়াজ ।

পিবতী ক্লাকস
সমন্বয় েকি
আকোর্ াি
সুকর্াগ আকে।

কমৌভল বতলি প্রকৃভি ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
সোম্য ও অসোম্য বতলি প্রিোব ব্যোখ্যো
িতি পোিব।

•

ভবতয়োিতনি
ক ৌভি িো

•

িিতবগ এবাং সাংঘষ ে ব্যোখ্যো
িতি পোিব।

ভিকবগ,সংঘর্ চ,ভিকবগ ও
শরিি সংিেিশীেতা।

বস্তুি গরতি উপি
বকেি প্রভাব;
র উটক ি রিতীয় সূত্র।
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পিবতী ক্লাকস
সমন্বয় েকি
আকোর্ াি
সুকর্াগ আকে।

পিবতী ক্লাকস
থমৌরেে ধািিাি
জন্য জা া
প্রকয়াজ আকে।
পিবতী ক্লাকস
থমৌরেে ধািিাি
জন্য জা া
প্রকয়াজ আকে।

3

অধ্যোয়

30 মেভিবতসি িন্য
ভবতবভিি ভিখনফল

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

ভবতয়োিতনি
ক ৌভি িো

•

ভনউটতনি গভিি ভিিীয় সূি ব্যবহোি
তি বল পভিমোপ িতি পোিব।

•

ভনউটতনি গভিি ভিিীয় সূি
ব্যবহোি তি বল পভিমোপ
িতি পোিব।

•

ভনউটতনি গভিি তৃিীয় সূি ব্যবহোি
তি ভক্রয়ো ও প্রভিভক্রয়ো বল ব্যোখ্যো
িতি পোিব।

•

ভনউটতনি গভিি তৃিীয় সূি
ব্যবহোি তি ভক্রয়ো ও
প্রভিভক্রয়ো বল ব্যোখ্যো িতি
পোিব।

র উটক ি তৃতীয় সূত্র।

পিবতী ক্লাকস
সমন্বয় েকি
আকোর্ াি
সুকর্াগ আকে।

•

ভনিোপি ভ্রমতি গভি এবাং বতলি প্রিোব
ভবতেষি িতি পোিব।
িিতবতগি সাংিক্ষি সূি ও সাংঘষ ে
ব্যোখ্যো িতি পোিব।

•

ভবভিন্ন প্র োি ঘষ েি এবাং
ঘষ েি বল ব্যোখ্যো িতি
পোিব।

ঘর্ চি বে,ঘর্ চকিি
প্রোিকভদ।

পিবতী ক্লাকস
সমন্বয় েকি
আকোর্ াি
সুকর্াগ আকে

•

•

•
•
•

ভবভিন্ন প্র োি ঘষ েি এবাং ঘষ েি বল
ব্যোখ্যো িতি পোিব।

অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

পিবতী ক্লাকস
থমৌরেে ধািিাি
জন্য জা া
প্রকয়াজ আকে।

বস্তুি গভিি উপি ঘষ েতিি প্রিোব
ভবতেষি িতি পোিব।
ঘষ েি হ্রোস-বৃভদ্ধ িোি উপোয় ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
আমোতিি িীবতন ঘষ েতিি ইভিবোি
প্রিোব ভবতেষি িতি পোিব।
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পিবতী ক্লাকস
থমৌরেে ধািিাি
জন্য জা া
প্রকয়াজ আকে।

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো

অধ্যোয়

30 মেভিবতসি িন্য
ভবতবভিি ভিখনফল

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

িতুর্ ে অধ্যোয়

•

োি, ক্ষমিো ও •
িভি

োি ও িভিি সম্প ে ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
•
োি, বল ও সিতিি মতধ্য সম্প ে
িোপন িতি পোিব।

•

গভিিভি ও ভবিব িভি ব্যোখ্যো িতি
•
পোিব।

•

উৎতস িভিি রূপোন্তি ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
অর্ েননভি , সোমোভি ও পভিতবিগি
প্রিোব ভবতবিনোয় িভিি প্রধোন
উৎসসমূতহি অবিোন ভবতেষি িতি
পোিব।
িভিি রূপোন্তি এবাং িভিি ভনিযিোি
মতধ্য সম্প ে ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িভিি রূপোন্তি ও এি ব্যবহোি
পভিতবতিি িোিসোম্য ব্যোহি তি
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
উন্নয়ন ো েক্রতম িভিি ো ে ি
ব্যবহোি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িভিি ো ে ি ও ভনিোপি ব্যবহোতি
সতিিন হব।
িি-িভিি সম্প ে ব্যোখ্যো িতি
পোিব।

•

•
•
•
•
•

•

োজ,শরি
োি, বল ও সিতিি মতধ্য
সম্প ে িোপন িতি পোিব।
গভিিভি ও ভবিব িভি
ব্যোখ্যো িতি পোিব।

গরতশরি, রবভব শরি

িভিি রূপোন্তি এবাং িভিি
ভনিযিোি মতধ্য সম্প ে
ব্যোখ্যো িতি পোিব।

শরিি র তযতা এবং
রূপান্তি।

•

ক্ষমিো ব্যোখ্যো িতি পোিব। েমতা
মেিক্ষিো পভিমোপ িতি
েমচদেতা।
পোিব।
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ভবতয়োিতনি
ক ৌভি িো

অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

সপ্তম থেরিকত
আকোর্ া রেে।

পিবতী ক্লাকস
থমৌরেে ধািিাি
জন্য জা া
প্রকয়াজ ।
পিবতী ক্লাকস
থমৌরেে ধািিাি
জন্য জা া
প্রকয়াজ ।

পিবতী ক্লাকস
সমন্বয় েকি
আকোর্ াি
সুকর্াগ আকে।

পিবতী ক্লাকস
থমৌরেে ধািিাি
জন্য জা া
প্রকয়াজ ।

পিবতী ক্লাকস
সমন্বয় েকি

পিবতী ক্লাকস
থমৌরেে ধািিাি

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো

2

অধ্যোয়

30 মেভিবতসি িন্য
ভবতবভিি ভিখনফল

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

পঞ্চম অধ্যোয়

আকোর্ াি
সুকর্াগ আকে

•
•
•

ক্ষমিো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
মেিক্ষিো পভিমোপ িতি পোিব।
বল ও কক্ষিফতলি পভিবিেতনি সোতর্ •
িোতপি পভিবিেন ব্যোখ্যো িতি পোিব।

•

ভিি িিতলি মতধ্য ক োতনো ভবন্দুতি
•
িোতপি িোভিমোলো পভিমোপ িতি
পোিব।
িিতল ভনমভিি বস্তুি ঊধ্বেমুখী িোতপি
অনুভূভি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
প্যোসত তলি সূি ব্যোখ্যো িতি পোিব। •
প্যোসত তলি সূতিি ব্যবহোভি ভক্রয়ো
•
প্রিিেন িতি পোিব।

ক োতনো ভবন্দুতি িোতপি
িোভিমোলো পভিমোপ িতি
পোিব।

•

আভ েভমভডতসি সূি ব্যোখ্যো
িতি পোিব।

•

পিোতর্ েি অবিো •
ও িোপ
•

•

বল ও কক্ষিফতলি
পভিবিেতনি সোতর্ িোতপি
পভিবিেন ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
ভিি িিতলি মতধ্য

আভ েভমভডতসি সূি ব্যোখ্যো িতি
পোিব।

ভবতয়োিতনি
ক ৌভি িো

প্যোসত তলি সূি ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
প্যোসত তলি সূতিি
ব্যবহোভি ভক্রয়ো প্রিিেন
িতি পোিব।

অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

জন্য জা া
প্রকয়াজ ।

র্াপ,ঘ ত্ব।

পূব চবতী ক্লাকস
আকোর্ া
থ ই।রবর্য়টি
তু ।

তিকেি থভতকি র্াপ।

পূব চবতী ক্লাকস
আকোর্ া
থ ই।রবর্য়টি
তু ।

প্যাসেকেকি সূত্র।

আরেচরমরিকসি সূত্র ও
আরেচরমরিকসি
প্লবতা, বস্তুি ভকস োো সূকত্রি সাকে
বা ডুকব র্াওয়া।
আকোর্ াআকে।
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প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো

পূব চবতী ক্লাকস
আকোর্ া
থ ই।রবর্য়টি
তু ।

পূব চবতী ক্লাকস
আকোর্ া থ ই।

3

অধ্যোয়

30 মেভিবতসি িন্য
ভবতবভিি ভিখনফল

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

•

ঘনত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব।

•

বিনভিন িীবতন ঘনতত্বি ব্যবহোি
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
বস্তু ক ন পোভনতি িোতস িো ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
বোাংলোতিতি কনৌপতর্ দুঘ েটনোি োিি
ভবতেষি িতি পোিব।

•
•

•
•
•
•

•

বোয়ুমণ্ডতলি িোপ ব্যোখ্যো িতি পোিব। •
িিল স্ততম্ভি উচ্চিো ব্যবহোি তি
•
বোয়ুমণ্ডলীয় িোপ পভিমোপ িতি
পোিব।
উচ্চিো বৃভদ্ধি সোতর্ বোয়ুমণ্ডতলি িোতপি
•
পভিবিেন ভবতেষি িতি পোিব।
আবহোওয়োি উপি বোয়ুমণ্ডতলি িোতপি
পভিবিেন ভবতেষি িতি পোিব।
•

ঘনত্ব

ঘনত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব।

ভবতয়োিতনি
ক ৌভি িো

ঘ কত্বি
আকোর্ ায়
আকে।

অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

পূব চবতী ক্লাকস
আকোর্ া থ ই।

পূব চবতী ক্লাকস
আকোর্ া থ ই।

বোয়ুমণ্ডতলি িোপ ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
িিল স্ততম্ভি উচ্চিো ব্যবহোি
তি বোয়ুমণ্ডলীয় িোপ
পভিমোপ িতি পোিব।
উচ্চিো বৃভদ্ধি সোতর্
বোয়ুমণ্ডতলি িোতপি পভিবিেন
ভবতেষি িতি পোিব।
আবহোওয়োি উপি
বোয়ুমণ্ডতলি িোতপি পভিবিেন
ভবতেষি িতি পোিব।

বাতাসকি র্াপ
টিরসকেরি পিীো।

বাতাকসি র্াপ ও
আবহাওয়া।
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পিবতী ক্লাকস
সমন্বয় েকি
আকোর্ াি
সুকর্াগ আকে।

পূব চবতী ক্লাকস
আকোর্ া থ ই।

পূব চবতী ক্লাকস
আকোর্ া থ ই।

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো

অধ্যোয়

30 মেভিবতসি িন্য
ভবতবভিি ভিখনফল

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

ভবতয়োিতনি
ক ৌভি িো

অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো

পীড়ন ও ভবকৃভি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
•
•
•
ষষ্ঠ অধ্যোয়

•

বস্তুি ওপি
িোতপি প্রিোব

হুত ি সূি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
পিোতর্ েি আিভব গভিিত্ত্ব ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
পিোতর্ েি প্লোিমো অবিো ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
িোপ ও িোপোমোিো ব্যোখ্যো িতি
পোিব।

পদাকে চি তাপমারত্রে
ধমচ।

পূব চবতী ক্লাকস
আকোর্ া থ ই।

ফোতিনহোইট, কসলভসয়োস
এবাং ক লভিন কেতলি মতধ্য
সম্প ে ভবতেষি িতি
পোিব।

রভন্ন থেকেি মকে
সম্পেচ।

পিবতী ক্লাকস

•

পিোতর্ েি িোপীয় প্রসোিি
ব্যোখ্যো িতি পোিব।

পদাকে চি তাপীয় প্রসািি।

•

ঠিন পিোতর্ েি বিঘ েয,
কক্ষিফল এবাং আয়িন
প্রসোিি ব্যোখ্যো িতি
পোিব।

•

•
•

•

•

•

পিোতর্ েি িোপমোভি ধমে ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
ফোতিনহোইট, কসলভসয়োস এবাং
ক লভিন কেতলি মতধ্য সম্প ে
ভবতেষি িতি পোিব।
বস্তুি অিযন্তিীি িভি বৃভদ্ধি সোতপতক্ষ
িোপমোিো বৃভদ্ধ ব্যোখ্যো িতি পোিব।
পিোতর্ েি িোপীয় প্রসোিি ব্যোখ্যো িতি
পোিব।

পিোতর্ েি িোপমোভি ধমে
ব্যোখ্যো িতি পোিব।

থমৌরেে ধাি াি
জন্য প্রকয়াজ ।
পিবতী ক্লাকস
সমন্বয় েকি
আকোর্ াি
সুকর্াগ আকে।
থমৌরেে ধািিাি
জন্য প্রকয়াজ ।
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4

অধ্যোয়

30 মেভিবতসি িন্য
ভবতবভিি ভিখনফল

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

•

ঠিন পিোতর্ েি বিঘ েয, কক্ষিফল এবাং
আয়িন প্রসোিি ব্যোখ্যো িতি পোিব।

•

•
•

িিতলি আপোি ও প্রকৃি প্রসোিি
ব্যোখ্যো িতি পোিব।

িিতলি আপোি ও প্রকৃি
প্রসোিি ব্যোখ্যো িতি
পোিব।

েঠি পদাকে চি প্রসািি।
তিে পদাকে চি প্রসািি।

আতপভক্ষ িোপ ও িোপ
ধোিিক্ষমিো ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
আকপরেে তাপ।

•

আতপভক্ষ িোপ ও িোপ ধোিিক্ষমিো
ব্যোখ্যো িতি পোিব।

•

িোপ পভিমোতপি মূলনীভি ব্যোখ্যো
িতি পোিব।

•

েযাকোরিরমরতি মূে ীরত

•
•

•

পিোতর্ েি অবিোি পভিবিেতন িোতপি
প্রিোব ব্যোখ্যো িতি পোিব।

িোপ পভিমোতপি মূলনীভি
ব্যোখ্যো িতি পোিব।

•

পিোতর্ েি অবিোি পভিবিেতন
িোতপি প্রিোব ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
গলন, বোষ্পীিবন ও
ঘনীিবন ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
গলনোঙ্ক ও স্ফুটনোঙ্ক ব্যোখ্যো
িতি পোিব।

ভবতয়োিতনি
ক ৌভি িো

অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

পিবতী ক্লাকস
আকোর্ া থ ই।

পিব চতীকত
থমৌেরে ধািিাি
জন্য প্রকয়াজ ।

পিব চতীকত
থমৌেরে ধািিাি
জন্য প্রকয়াজ ।

পূব চবতী ক্লাকস
আকোর্ া থ ই।
পদাকে চি অবস্থাি
পরিবতচক তাকপি প্রভাব
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প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো

অধ্যোয়

30 মেভিবতসি িন্য
ভবতবভিি ভিখনফল

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

•
•

গলন, বোষ্পীিবন ও ঘনীিবন ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
গলনোঙ্ক ও স্ফুটনোঙ্ক ব্যোখ্যো িতি
পোিব।

•

গলনোতঙ্কি উপি িোতপি প্রিোব ব্যোখ্যো
িতি পোিব।

•

স্ফুটন ও বোষ্পোয়ন ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
গলতনি এবাং বোষ্পীিবতনি সুিিোপ
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
বোষ্পোয়ন িীিলী িতিি োিি ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
বোষ্পোয়তনি উপি ভনয়োমত ি প্রিোব
ব্যোখ্যো িতি পোিব।

•
•
•

•

গলনোতঙ্কি উপি িোতপি
প্রিোব ব্যোখ্যো িতি পোিব।

ভবতয়োিতনি
ক ৌভি িো

অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

পিব চতীকত
থমৌেরে ধািিাি
জন্য প্রকয়াজ ।

গে াঙ্ক ও স্ফুট াংকেি
উপি র্াকপি প্রভাব।

পিব চতীকত
থমৌেরে ধািিাি
জন্য প্রকয়াজ ।

দশম থেরিকত
সমন্বয় েকি
আকোর্ াি
সুকর্াগ আকে।
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প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো

অধ্যোয়

30 মেভিবতসি িন্য
ভবতবভিি ভিখনফল

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

•

িিতঙ্গি ববভিিয ব্যোখ্যো িতি পোিব। •

সিম অধ্যোয়

িিতঙ্গি ববভিিয ব্যোখ্যো
িতি পোিব।

তিঙ্গ ,তিকঙ্গি
ববরশষ্ট্য,
তিকঙ্গি প্রোিকভদ।

িিঙ্গ ও িব্দ

ভবতয়োিতনি
ক ৌভি িো

অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো

পিবতী ক্লাকস
থমৌরেে ধািিাি
জন্য প্রকয়াজ ।

তিঙ্গ সংশ্লরষ্ট্ িারশ।

•

িিঙ্গ সাংভেি িোভিসমূতহি মতধ্য সিল •
গোভিভি সম্প ে িোপন এবাং পভিমোপ
িতি পোিব।
•

•

িব্দ িিতঙ্গি ববভিিয ব্যোখ্যো িতি
পোিব।

•
•

•
•

প্রভিধ্বভন সৃভি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
বিনভিন িীবতন প্রভিধ্বভন ব্যবহোি
ব্যোখ্যো িতি পোিব।

িিঙ্গ সাংভেি িোভিসমূতহি
মতধ্য সিল গোভিভি সম্প ে
িোপন এবাং পভিমোপ িতি
পোিব।
িব্দ িিতঙ্গি ববভিিয ব্যোখ্যো শব্দ তিঙ্গ,
িতি পোিব।
শব্দ তিকঙ্গি ববরশষ্ট্য।
েোব্যিোি সীমো ও এতিি
ব্যবহোি ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
েোব্যিোি সীমো ও এতিি
ব্যবহোি ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
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পিবতী ক্লাকস
থমৌরেে ধািিাি
জন্য প্রকয়াজ ।

পিবতী ক্লাকস
থমৌরেে ধািিাি
জন্য প্রকয়াজ ।

থমৌরেে ধািিাি
জন্য প্রকয়াজ ।

3

অধ্যোয়

30 মেভিবতসি িন্য
ভবতবভিি ভিখনফল

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

•

•

•

িতব্দি কবগ, ম্পোঙ্ক এবাং িিঙ্গ
বিতঘ েযি গোভিভি সম্প ে িোপন এবাং
িো কর্ত িোভিসমূহ পভিমোপ িতি
পোিব।
িতব্দি কবতগি পভিবিেন ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
েোব্যিোি সীমো ও এতিি ব্যবহোি
ব্যোখ্যো িতি পোিব।

•

•

অিম অধ্যোয়
আতলোি
প্রভিফলন

•
•
•
•

িতব্দি ভপি ও িীক্ষ্মিো ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
িব্দদূষতিি োিি ও ফলোফল এবাং
প্রভিতিোতধি ক ৌিল ব্যোখ্যো িতি
পোিব।

িতব্দি ভপি ও িীক্ষ্মিো
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িব্দদূষতিি োিি ও
ফলোফল এবাং প্রভিতিোতধি
ক ৌিল ব্যোখ্যো িতি
পোিব।

পিবতী ক্লাকস
থমৌরেে ধািিাি
জন্য প্রকয়াজ ।

সুিযুি শব্দ।

শকব্দি দূর্ি।

আতলোি প্রকৃভি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
আতলোি প্রভিফলতনি সূি ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
িপেি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
প্রভিভবম্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব।
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অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

পিবতী ক্লাকস
থমৌরেে ধািিাি
জন্য প্রকয়াজ ।

প্ররতধ্বর ।

•
•

ভবতয়োিতনি
ক ৌভি িো

দশম থেরিকত
সমন্বয় েকি
আকোর্ াি
সুকর্াগ আকে।

থমৌরেে ধাি াি
জন্য প্রকয়াজ ।

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো

অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

30 মেভিবতসি িন্য
ভবতবভিি ভিখনফল

ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

•
•
•
•
•
•

নবম অধ্যোয়
আতলোি
প্রভিসিি

•
•
•
•
•
•
•

আতলো িভিি ভক্রয়োতিখো অঙ্কন তি
িপেতি সৃি প্রভিভবম্ব ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
িপেতি প্রভিভবম্ব সৃভিি ভ ছু সোধোিি
ঘটনো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িপেতিি ব্যবহোি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ভববধ েন ব্যোখ্যো িতি পোিব।
প্রভিভবম্ব সৃযভি প্রিিেন িতি পোিব।
আমোতিি িীবতন ভবভিন্ন আলো ীয়
ঘটনোি প্রিোব এবাং এতিি অবিোন
উপলভি িতি পোিব এবাং প্রিাংসো
িতি পোিব।
প্রভিসিতিি সূি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
প্রভিসিিোঙ্ক ব্যোখ্যো িতি পোিব।
পূি ে অিযন্তিীি প্রভিফলন ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
অপটি যোল ফোইবোতিি ব্যবহোি ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
কলে এবাং এি প্র োিতিি ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
আতলো িভিি ভক্রয়োতিখো অঙ্কন তি
কলেসাংক্রোন্ত ভবভিন্ন িোভি বি েনো িতি
পোিব।
কলতে সৃি প্রভিভবম্ব আতলো িভিি
ভক্রয়োতিখো অঙ্কন তি বি েনো তিতি
পোিব।
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ভবতবভিি ভিখনফল

ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

•
•
•
•
•
•
•
িিম অধ্যোয়

•

ভিি ভবদুযৎ

•
•
•
•
•

কলতেি ক্ষমিো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
আতলো িভিি ভক্রয়োতিখো অঙ্কন তি
কিোতখি ভক্রয়ো ব্যোখ্যো িতি পোিব
স্পি িিেতনি ভন টিম ভবন্দু ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
দৃভিি ত্রুটি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
আতলো িভিি ভক্রয়োতিখো অঙ্কন তি
দৃভিি ত্রুটি সাংতিোধতন কলতেি ব্যবহোি
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িভঙন বস্তুি আতলো ীয় উপভলভদ্ধ ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
বিনভিন িীবতন আতলোি প্রভিসিতিি
ব্যবহোি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
পিমোণু গঠতনি ভিভত্ততি আধোন সৃভিি
কমৌভল োিি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ঘষ েি ও আতবি প্রভক্রয়োয় আধোন সৃভি
িতি পোিব।
িভড়ৎবীক্ষি তেি সোহোতে আধোন
িনোি িতি পোিব।
কুলতম্বি সূি ব্যবহোি তি িভড়ৎ বল
পভিমোপ িতি পোিব।
িভড়ৎতক্ষি সৃভিি োিি ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
িভড়ৎ বলতিখোি ভি িভড়ৎ কক্ষতিি
ভি ত ক মনিোতব ভনতি েি তি
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
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ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

•
•
•
•
এ োিি অধ্যোয় •
িল ভবদুযৎ

•
•
•
•
•
•
•

িভড়ৎ ভবিব ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িভড়ৎ িভি সাংিক্ষতি ধোিত ি
ো েক্রম ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ভিি িভড়ৎ ব্যবহোি ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
ভিি িভড়ৎিভনি ভবপিন ঝভুঁ হতি
িক্ষোি ক ৌিল ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ভিি িভড়ৎ হতি িল িভড়ৎ সৃভি প্রিিেন
িতি পোিব।
িভড়ৎ প্রবোতহি ভি এবাং ইতল ট্রন
প্রবোতহি ভি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িভড়ৎ ে ও উপ িতিি প্রিী
ব্যবহোি তি বিেনী অঙ্কন িতি
পোিব।
পভিবোহী, অপভিবোহী ও অধ েপভিবোহী
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
কলখভিতিি সোহোতে িভড়ৎ প্রবোহ ও
ভবিব পোর্ ে য-এই দুইতয়ি মতধ্য
সম্প ে িোপন িতি পোিব।
ভিি কিোধ এবাং পভিবিেনিীল কিোধ
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িভড়চ্চোল িভি এবাং ভবিব পোর্ ে য
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
কিোতধি ভনিেিিীলিো ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
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ভিতিোনোম)

•
•
•
•
•
•
•

•
•
িোিি অধ্যোয়

•

ভবদুযতিি
কিৌম্ব ভক্রয়ো

•

আতপভক্ষ কিোধ ও পভিবোহ ত্ব ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
কেভি ও সমোন্তিোল কিোধ ব্যবহোি
িতি পোিব।
বিেনীতি তুল্য কিোধ ব্যবহোি িতি
পোিব।
িভড়ৎ ক্ষমিোি ভহসোব িতি পোিব।
িভড়তিি ভসতস্টম লস এবাং
কলোডতিভডাং ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িভড়তিি ভনিোপি ও ো ে ি ব্যবহোি
বি েনো িতি পোিব।
বোসোবোভড়তি ব্যবহোি উপত োগী বিেনীি
ন িো প্রিয়ন তি এি ভবভিন্ন অাংতি
এভস উৎস এি ব্যবহোি প্রিিেন িতি
পোিব।
িভড়তিি ভনিোপি ও ো ে ি
ব্যবহোতিি ভবষতয় সতিিনিো সৃভি
িতি পোিব।
িভড়ৎ িভিি অপিয় কিোধ ও সাংিক্ষতি
সতিিনিো সৃভিি িন্য কপোস্টোি অঙ্কন
িতি পোিব।
িভড়ৎ প্রবোতহি কিৌম্ব ভক্রয়ো ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
িভড়ৎতিৌম্ব আতবি ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
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ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

•
•
•
•
•
এতয়োিি অধ্যোয় •
•
আধুভন
পিোর্ েভবজ্ঞোন ও •
ইতল ট্রভন স
•
•
•
•

আভবি িভড়ৎপ্রবোহ ও আভবি
িভড়চ্চোল িভি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
কমোটি ও কিনোতিটতিি মূলনীভি
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ট্রোেফমেোতিি মূলনীভি ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
কস্টপ আপ ও কস্টপ ডোউন ট্রোেফমেোতিি
ো েপ্রিোভল ব্যোখ্যো িতি পোিব।
আমোতিি িীবতন িভড়তিি নোনোরূতপি
ব্যবহোি ও এি অবিোনত প্রিাংসো
িতি পোিব।
কিিভিয়িো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
আলফো, ভবটো ও গোমো িভিি ববভিিয
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ইতল ট্রভন তসি ক্রমভব োি বি েনো
িতি পোিব।
অযোনোলগ ও ভডভিটোল ইতল ট্রভন তসি
পোর্ ে য িতি পোিব।
অধ েপভিবোহী ও সমভিি ও বিেনী
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
মোইতক্রোতফোন ও ভস্প োতিি ো েক্রম
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ভনব েোভিি ক োগোত োগ প্রযুভি ভডিোইতসি
ো েক্রতমি মূলনীভি ব্যোখ্যো িতি
পোিব।

63

ভবতয়োিতনি
ক ৌভি িো

অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো

অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

30 মেভিবতসি িন্য
ভবতবভিি ভিখনফল

ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

•
•

•

িতুি েি অধ্যোয়

•

িীবন বাঁিোতি
পিোর্ েভবজ্ঞোন

•
•
•
•

ইন্টোিতনট এবাং ই-কমইতলি সোহোতে
ক োগোত োগ প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভিগি ভডিোইস
ীিোতব আমোতিি িীবন োিোত
প্রিোভবি িতছ িো অনুসন্ধোন িতি
পোিব।
িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি ভডিোইস
সঠি ও ো ে ি ব্যবহোতি ভনতি
সতিিন হব এবাং অন্যতিি সতিিন
িব।
িীবপিোর্ েভবজ্ঞোতনি ভিভত্ত ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
িীবপিোর্ েভবজ্ঞোতন িগিীিিন্দ্র বসুি
অবিোন ব্যোখ্যো িতি পোিব।
মোনবতিহ পিোর্ েভবজ্ঞোতনি ভনয়তম
পভিিোভলি হয় িো ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
ভিভ ৎসোভবজ্ঞোতন কিোগ ভনি েতয় ব্যবহৃি
েপোভিতি পিোর্ েভবজ্ঞোতনি ধোিিো ও
িতত্ত্বি ব্যবহোি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
আধুভন প্রযুভি এবাং েপোভি
ব্যবহোতিি ফতল সৃি সমস্যো এবাং
প্রভিতিোতধি ক ৌিল ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
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ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি
ভিতিোনোম)

•

•

সঠি ভিভ ৎসোি িন্য কিোগ ভনি েতয়ি
প্রতয়োিনীয়িো সম্পত ে ভনতি সতিিন
হব এবাং অন্যতিি সতিিন িতি
পোিব।
কিোগ ভনি েতয় ভবজ্ঞোন ও প্রযুভিি প্রিাংসো
িতি পোিব।
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ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে ষষ্ঠ-নবম কেভিি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
নবম ও িিম কেভিি িন্য ভনধ েোভিি কমোট অধ্যোয় ১২টি। নবম কেভিি িন্য প্রর্ম ৮টি অধ্যোয় ভনধ েোিি িো হতলো। িোনুয়োভি-২০২০ কর্ত ১৬ মোি ে ২০২০ প েন্ত প্রর্ম,
ভিিীয় ও তৃিীয় অধ্যোয় পোঠিোন সম্পন্ন হতয়তছ বতল ভবতবভিি হতলো। অবভিি পাঁিটি অধ্যোতয়ি িন্য ভিক্ষোক্রম পূনভব েন্যোস িোি কক্ষতি প্রিভলি ভিক্ষোক্রম প েোতলোিনো
তি কিখো োয় এই পাঁি অধ্যোতয়ি িন্য ১০৬টি ভপভিয়ড বিোদ্ধ িতয়তছ। ভিি (৩০) মেভিবস বো ৫ সিোতহি িন্য িসোয়তন কমোট ১৫টি ভপভিয়ড পোওয়ো োয়। এই ১৫টি
ভপভিয়ডত অধ্যোয়ভিভত্ত আনুপোভি ভবিোিন তি ভনতিি ছ বিভি িো হতয়তছ।
অধ্যোয়

অধ্যোতয়ি নোম

পূব ে ভনধ েোভিি ভপভিয়ড সাংখ্যো

পূনভব েন্যোসকৃি ভপভিয়ড সাংখ্যো

িতুর্ ে

প েোয় সোিভি

১৫

০২

পঞ্চম

িোসোয়ভন বন্ধন

২০

০২

ষষ্ঠ

কমোতলি ধোিিো ও িোসোয়ভন গিনো

১৮

০৩

সিম

িোসোয়ভন ভবভক্রয়ো

২৫

০৪

অিম

িসোয়ন ও িভি

২৮

০৪

১০৬

১৫

কমোট
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ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে ষষ্ঠ-নবম কেভিি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
কেভি: নবম

ভবষয়: িসোয়ন

অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

•
•
িসোয়তনি ধোিিো
•
প্রর্ম অধ্যোয়

•
•
•
•
ভিিীয় অধ্যোয়

•

পিোতর্ েি অবিো •
•
•
•

wÎk (30) Kg© w`e‡mi Rb¨
we‡ewPZ wkLbdj

ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

ভবতয়োিতনি/ অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

িোনুয়োভি ২০২০ কর্ত ১৬ মোি ে
২০২০ প েন্ত কিখোতনো হতয়তছ।

িসোয়তনি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িসোয়তনি কক্ষিসমূহ ভিুিি িতি পোিব।
িসোয়তনি সোতর্ ভবজ্ঞোতনি অন্য িোখোগুতলোি
সম্প ে ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িসোয়ন পোতঠি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িসোয়তন অনুসন্ধোন ও গতবষিো প্রভক্রয়োি বি েনো
িতি পোিব।
ভবভিন্ন ধিতনি অনুসন্ধোনমূল োতিি পভি েনো
প্রিয়ন, অনুভমি ভসদ্ধোন্ত গঠন ও পিীক্ষো িতি
পোিব।
প্রকৃভি ও বোস্তব িীবতনি ঘটনোবভল িসোয়তনি
দৃভিতি ব্যোখ্যো িতি আগ্রহ প্রিিেন িব।
িোি গভিিতত্ত্বি সোহোতে পিোতর্ েি কিৌি অবিো
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িোি গভিিতত্ত্বি সোহোতে ব্যোপন ও ভনঃসিি
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
পিোতর্ েি কিৌি অবিো ও িোতপি মতধৌ সম্প ে
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িোপমোিো বৃভদ্ধতি ব্যোপন হোি বৃভদ্ধ পিীক্ষোি
মোধ্যতম কিখোতি পোিব।
ঠিন পিোতর্ েি গলন ও ঊধ্বেপোিন এবাং িিল
পিোতর্ েি স্ফুটন প্রভক্রয়ো বি েনো িতি পোিব।

িোনুয়োভি ২০২০ কর্ত ১৬ মোি ে
২০২০ প েন্ত কিখোতনো হতয়তছ।
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প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি
সাংখ্যো

অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

•
•
•
তৃিীয় অধ্যোয়

•

পিোতর্ েি গঠন

•
•
•
•
•
•
•
•

িতুর্ ে অধ্যোয়
প েোয় সোিভি

•

wÎk (30) Kg© w`e‡mi Rb¨
we‡ewPZ wkLbdj

ঠিন পিোতর্ েি গলন ও ঊধ্বেপোিন এবাং িিল
পিোতর্ েি স্ফুটন প্রভক্রয়ো পিীক্ষোি মোধ্যতম কিখোতি
পোিব।
প্রকৃভিতি সাংঘটিি বোস্তব ঘটনো িসোয়তনি দৃভিতি
ভবতেষতি আগ্রহ প্রিিেন িতি পোিব।
িোসোয়ভন দ্রব্য ও র্োতমেোভমটোি সঠি িোতব
ব্যবহোি িতি পোিব।
কমৌতলি ইাংতিভি ও ল্যোটিন নোম কর্ত িোতিি
প্রিী ভলখতি পোিব।
কমৌভল ও িোয়ী ভি োগুতলোি ববভিিয বি েনো
িতি পোিব।
পোিমোিভব সাংখ্যো , িি সাংখ্যো, আতপভক্ষ
পোিমোিভব িি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
আতপভক্ষ পোিমোিভবি িি কর্ত আতপভক্ষ
আিভব িি ভহসোব িতি পোিব।
পিমোণু ইতল ট্রন, কপ্রোটন ও ভনউট্রন সাংখ্যো ভহসোব
িতি পোিব।
আইতসোতটোতপি ব্যবহোি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
পিমোণুি গঠন সম্পত ে িোিোিতফোডে ও কবোি
পিমোণু মতডতলি বি েোন িতি পোিব।
িোিোিতফোডে ও কবোি পিমোণু মতডতলি মতধ্য
ক োনটি কবভি গ্রহিত োগ্য িো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
পিমোণু ভবভিন্ন ক্ষপর্ এবাং ক্ষপতর্ি ভবভিন্ন
উপস্তি পিমোণুি ইতল ট্রনসমূহত ভবন্যোস িতি
পোিব।
প েোয় সোিভি ভব োতিি পটভূভম বি েনো িতি
•
পোিব।

ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

ভবতয়োিতনি/ অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি
সাংখ্যো

িোনুয়োভি ২০২০ কর্ত ১৬ মোি ে
২০২০ প েন্ত কিখোতনো হতয়তছ।

কমৌতলি সব েবভহঃস্তি
িভিস্ততিি ইতল ট্রন
ভবন্যোতসি সোতর্ প েোয়
সোিভিি প্রধোন
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অন্তর্ভেি ভবষয়বস্তু

ভবষয়বস্তু অন্তর্ভেি িোি
ক ৌভি িো

02

অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

•
•
•
•
•
•
•
•
•

কমৌতলি সব েবভহঃস্তি িভিস্ততিি ইতল ট্রন
ভবন্যোতসি সোতর্ প েোয় সোিভিি প্রধোন গ্রুপগুতলোি
সম্প ে ভনি েয় িতি পোিব (প্রর্ম 30 টি কমৌল)।
এ টি কমৌতলি প েোয় িনোি িতি পোিব।
প েোয় সোিভিতি ক োতনো কমৌতলি অবিোন কিতন
এি কিৌি ও িোসোয়ভন ধমে সম্পত ে ধোিিো
িতি পোিব।
কমৌলসমূতহি ভবতিষ নোম িতিি োিি বলতি
পোিব।
প েোয় সোিভিি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব।
প েোয় সোিভিি এ ই গ্রুতপি কমৌল িোিো গঠিি
ক ৌতগি এ ই ধমে প্রিিেন িতি পোিব।
পিীক্ষতিি সময় োতিি েপোভিি সঠি ব্যবহোি
িতি পোিব।
পিীক্ষি োতি সি েিো অবলম্বন িতি পোিব।
প েোয় সোিভি অনুসিি তি কমৌলসমূতহি ধমে
অনুমোতন আগ্রহ প্রিিেন িতি পোিব।

ভবষয়বম্তু

wÎk (30) Kg© w`e‡mi Rb¨
we‡ewPZ wkLbdj

•
•

•
•

গ্রুপগুতলোি সম্প ে ভনি েয়
িতি পোিব (প্রর্ম 30
টি কমৌল)।
এ টি কমৌতলি প েোয়
িনোি িতি পোিব।
প েোয় সোিভিতি ক োতনো
কমৌতলি অবিোন কিতন
এি কিৌি ও িোসোয়ভন
ধমে সম্পত ে ধোিিো
িতি পোিব।
প েোয় সোিভিি গুরুত্ব
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
প েোয় সোিভিি এ ই
গ্রুতপি কমৌল িোিো গঠিি
ক ৌতগি এ ই ধমে
প্রিিেন িতি পোিব।

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

•
•
•

ইতল ট্রন ভবন্যোস
কর্ত প েোয় সোিভিতি
কমৌতলি অবিোন ভনি েয়
প েোয় সোিভিি সুভবধো
প েোয় সোিভিি এ ই
গ্রুতপি কমৌল িোিো
গঠিি ক ৌতগি ভবভক্রয়ো

ভবতয়োিতনি/ অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

•
•

•

িোসোয়ভন বন্ধন •

ক োিযিো ইতল ট্রতনি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি
•
পোিব।
কমৌতলি প্রিী , ক ৌগমূলত ি সাংত ি ও এগুতলোি
ক োিনী ব্যবহোি তি ক ৌতগি সাংত ি লখতি
•
পোিব।

ক োিযিো ইতল ট্রতনি
ধোিিো ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
অি ও দুইতয়ি
ভনয়তমি ধোিিো ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
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ভবষয়বস্তুগুতলো
অধ্যোয়তি কমৌভল
ধোিিো ভনিেি
ভিক্ষোর্ীিো ভনতিিো
পতড় বুঝতি পোিতব

ভবতয়োভিি ভবষয়বস্তু
• প েোয় সোিভিি পটর্ভভম
• প েোয় সোিভিি ববভিিয
• প েোয় সোিভিি ভ ছু
ব্যভিক্রম
• কমৌতলি প েোয়বৃত্ত ধমে
• ভবভিন্ন গ্রুতপ অবভথর্ি
কমৌলগুতলোি ভবতিষ
নোম

ভবষয়বস্তু অন্তর্ভেি নো িোি
ক ৌভি িো
•

•
•

পঞ্চম অধ্যোয়

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি
সাংখ্যো

অন্তর্ভেি ভবষয়বস্তু
•
•

ক োিযিো ইতল ট্রন,
ক োিনী
অি ও দুইতয়ি
ভনয়ম

সিম কেভিতি প েোয়
সোিভিি পটর্ভভম
সম্পত ে ধোিিো
কপতয়তছ
পিবিী কেভিতি
কিখোি সুত োগ িতয়তছ
ল্যোবতিটভিি সহোয়িো
ছোড়ো কিখো সম্ভব নয়

ভবষয়বস্তু অন্তর্ভেি িোি
ক ৌভি িো
•

ভবষয়গুতলো নো ভিখতল
িসোয়ন পোতঠ

02

অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ষষ্ঠ অধ্যোয়

•

কমোতলি ধোিিো
ও িোসোয়ভন
গিনো

•
•

ভনভিয় গ্যোতসি ভিভিিীলিো ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
অি ও দুইতয়ি ভনয়তমি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
িোসোয়ভন বন্ধন এবাং িো গঠতনি োিি ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
আয়ন ীিোতব এবাং ক ন সৃভি হয় িো ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
আয়ভন বন্ধন গঠতনি প্রভক্রয়ো বি েনো িতি
পোিব।
সমত োিী বন্ধন গঠতনি প্রভক্রয়ো বি েনো িতি
পোিব।
আয়ভন ও সমত োিী বন্ধতনি সোতর্ গলনোঙ্ক,
স্ফুটনোঙ্ক, দ্রোব্যিো , ভবদুযৎ পভিবোভহিো এবাং
ক লোস গঠতনি ধমে ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ধোিব বতন্ধতনি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ধোিব বন্ধতনি সোহোতে ধোতুি ভবদুযৎ পভিবোভহিো
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িোনীয়িোতব সহিপ্রোপ্য দ্রতব্যি মতধ্য আয়ভন ও
সমত োিী ক ৌগ িনোি িতি পোিব।

wÎk (30) Kg© w`e‡mi Rb¨
we‡ewPZ wkLbdj

•
•
•

কমোতলি ধোিিো ব্যবহোি তি সিল গোভিভি
•
ভহসোব িতি পোিব।
ভনভি েষ ে ঘনমোিোি দ্রবি প্রস্তুি িতি পোিব।
প্রিত্ত িথ্য ও উপোত্ত ব্যবহোি তি ক ৌতগ উপভিি •
কমৌতলি িি িো সাংযুভি ভনি েয় িতি পোিব।

ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

িোসোয়ভন বন্ধন এবাং
• িোসোয়ভন বন্ধন ও
িো গঠতনি োিি ব্যোখ্যো
িোসোয়ভন বন্ধন
িতি পোিব।
গঠতনি োিি
সমত োিী বন্ধন গঠতনি
• সমত োিী বন্ধন,
প্রভক্রয়ো বি েনো িতি
আয়ভন ও সমত োিী
পোিব।
ক ৌতগি ববভিিয
আয়ভন ও সমত োিী
বন্ধতনি সোতর্ দ্রোব্যিো ,
ভবদুযৎ পভিবোভহিো ধমে ভবতয়োভিি ভবষয়বস্তু
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
• ক ৌগমূল ও িোতিি
ক োিনী
• ক ৌতগি িোসোয়ভন
সাংত ি
• আিভব সাংত ি ও
গোঠভন সাংত ি
•
যোটোয়ন, অযোনোয়ন
• আয়ভন বন্ধন
• আয়ভন ও সমত োিী
ক ৌতগি গলনোাং ,
স্ফুটনোাং ও ক লোস
গঠন
• ধোিব বন্ধন
কমোতলি ধোিিো ব্যবহোি অন্তর্ভেি ভবষয়বস্তু
তি সিল গোভিভি
• কমোল, গ্যোতসি কমোলোি
ভহসোব িতি পোিব।
আয়িন, কমোল এবাং
প্রিত্ত িথ্য ও উপোত্ত
আিভব সাংত ি,
ব্যবহোি তি ক ৌতগ
কমোলোি দ্রবি
উপভিি কমৌতলি
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ভবতয়োিতনি/ অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

•

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি
সাংখ্যো

পিবিী োতল সমস্যোি
সৃভি হতব।
পিবিী কেভিতি এ
ভবষয়গুতলো কিখোি
সুত োগ সীভমি

ভবষয়বস্তু অন্তর্ভেি নো িোি
ক ৌভি িো
•

•
•

সিম ও অিম
কেভিতি প্রিী ,
সাংত ি ও ক োিনী
সম্পত ে ভিতখতছ।
আয়ভন বন্ধন
সম্পত ে অিম
কেোভিতি ভিতখতছ
পিবিী কেভিতি
পড়োি সুত োগ িতয়তছ

ভবষয়বস্তু অন্তর্ভেি িোি
ক ৌভি িো
•

ভবষয়বস্তুগুতলো
িসোয়তনি কমৌভল
ধোিিো ভনিেি

03
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•
•
•
•
•

িি িো সাংযুভি ব্যবহোি তি িূল সাংত ি ও
আিভব সাংত ি ভনি েয় িতি পোিব।
কমৌল ও ক ৌগমূলত ি প্রিী সাংত ি ও ক োিনী
ব্যবহোি তি িোসোয়ভন সমী িি ভলখতি এবাং
সমিো ভবধোন িতি পোিব।
িোসোয়ভন সমী িতিি মোভি িোৎপ ে কর্ত
ভবভক্রয় ও উৎপোিতি িিভিভত্ত গোভিভি
সমস্যো সমোধোন িতি পোিব।
তুুঁতিি ক লোস পোভনি িি িো পভিমোি ভনি েয়
িতি পোিব।
ভনভি ব্যবহোি তি িোসোয়ভন দ্রব্য পভিমোপ
িতি সক্ষম হব।

wÎk (30) Kg© w`e‡mi Rb¨
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•

•

িি িো সাংযুভি ভনি েয়
িতি পোিব।
িি িো সাংযুভি
ব্যবহোি তি িূল
সাংত ি ও আিভব
সাংত ি ভনি েয় িতি
পোিব।
িোসোয়ভন সমী িতিি
মোভি িোৎপ ে কর্ত
ভবভক্রয় ও উৎপোিতি
িিভিভত্ত গোভিভি
সমস্যো সমোধোন িতি
পোিব।

ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

•
•
•
•
•
•

ক ৌতগ কমৌতলি
িি িো সাংযুভি
িি িো সাংযুভি এবাং
িুল সাংত ি
িি িো সাংযুভি কর্ত
ক ৌতগি আিভব
সাংত ি ভনি েয়
কমোল এবাং িোসোয়ভন
সমী িি
ভলভমটিাং ভবভক্রয়
উৎপোতিি িি িো
পভিমোি

ভবতয়োিতনি/ অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

•

উচ্চিি কেভিতি
কিখোি সুত োগ কনই

ভবতয়োভিি ভবষয়বস্তু
•
•
•
•

িোসোয়ভন ভবভক্রয়ো ও
িোসোয়ভন সমী িি
িোসোয়ভন
সমী িতিি
সমিো িি
কমোলোি দ্রবি
প্রস্তুি িি
তুুঁতিি ক লোস পোভনি
িি িো সাংযুভি ভনি েয়

ভবষয়বস্তু অন্তর্ভেি নো িোি
ক ৌভি িো
•

•
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অিম কেভিতি
িোসোয়ভন সমী িি
ও সমী িতিি
সমিো িি সম্পত ে
ভিতখতছ।
কমোলোি দ্রবি প্রস্তুভি ও
তুুঁতিি ক লোস পোভনি

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি
সাংখ্যো

অধ্যোয়
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ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

ভবতয়োিতনি/ অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি
সাংখ্যো

িি িো সাংযুভি ভনি েয়
ল্যোবতিটভি ভনিেি
সিম অধ্যোয়

•

িোসোয়ভন
ভবভক্রয়ো

•
•

•
•
•
•

•
•
•

কিৌি পভিবিেন ও িোসোয়ভন ভবভক্রয়োি পোর্ ে য
িতি পোিব।
পিোতর্ েি পভিবিেনত ভবতেষি তি িোসোয়ভন
ভবভক্রয়ো িনোি িতি পোিব।
িোসোয়ভন ভবভক্রয়োি কেভিভবিোগ, কিডে/ননকিডে, এ মুখী, উিমুখী, িোপ উৎপোিী, িোপহোিী
ভবভক্রয়োি সাংজ্ঞো ভিতি পোিব এবাং ভবভক্রয়োি
ভবভিন্ন প্র োি িনোি িতি পোিব।
িোসোয়ভন ভবভক্রয়োয় উৎপন্ন পিোতর্ েি পভিমোিত
লো-িোতিভলয়োতিি নীভিি আতলোত ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
পভিবিেন ভবতেষি তি িোিি-ভবিোিি ভবভক্রয়োি
প্র োি িনোি তি পোিব।
বোস্ততব ভবভিন্ন কক্ষতি সাংঘটিি ভবভক্রয়ো ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
বোস্তব কক্ষতি সাংঘটিি ক্ষভি ি ভবভক্রয়োসমূহ
ভনয়েি বো কিোতধি উপোয় ভনধ েোিি িতি পোিব।
(কলোহোি বিভি ভিভনতসি মভিিো পড়ো কিোতধি
র্োর্ ে উপোয় ভনধ েোিি িতি পোিব।)
িোসোয়ভন ভবভক্রয়োি হোি ব্যোখ্যো ও সাংভেি
হোতিি তুলনো িতি পোিব।
ভবভিন্ন পিোর্ ে ব্যবহোি তি ভবভক্রয়োি গভিতবগ বো
হোি পিীক্ষো ও তুলনো িতি পোিব।
বিনভিন োতি ধোিব বস্তু ব্যবহোতি সতিিনিো
প্রিিেন িতি পোিব।

•
•

•

•

•

অন্তর্ভেি ভবষয়বস্তু
কিৌি পভিবিেন ও
িোসোয়ভন ভবভক্রয়োি
• পিোতর্ েি পভিবিেন
পোর্ ে য িতি পোিব।
• িোসোয়ভন ভবভক্রয়োি
িোসোয়ভন ভবভক্রয়োি
কেভিভবিোগ
কেভিভবিোগ, কিডে/নন• কিডে ভবভক্রয়ো, নন
কিডে,
কিডে ভবভক্রয়ো
এ মুখী,উিমুখী, িোপ
উৎপোিী, িোপহোিী
• বোস্তবতক্ষতি সাংঘটিি
ভবভক্রয়োি সাংজ্ঞো ভিতি
তয় টি িোসোয়ভন
পোিব এবাং ভবভক্রয়োি
ভবভক্রয়োি উিোহিি
ভবভিন্ন প্র োি িনোি
• বোস্তবতক্ষতি সাংঘটিি
িতি পোিব।
ভিপয় ক্ষভি ি
পভিবিেন ভবতেষি তি
ভবভক্রয়ো কিোধ িোি
িোিি-ভবিোিি
উপোয়
ভবভক্রয়োি প্র োি িনোি
• লো-িোতিভলয়োতিি
তি পোিব।
নীভি
িোসোয়ভন ভবভক্রয়োয়
উৎপন্ন পিোতর্ েি
ভবতয়োভিি ভবষয়বস্তু
পভিমোিত লোিোতিভলয়োতিি নীভিি
আতলোত ব্যোখ্যো িতি • পিীক্ষতিি মোধ্যতম
প্রিমন ও অধঃতক্ষপি
পোিব।
ভবভক্রয়ো প্রিিেন
বোস্ততব ভবভিন্ন কক্ষতি
সাংঘটিি ভবভক্রয়ো ব্যোখ্যো • প্রিমন িোপ ধ্রুব -এি
ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
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ভবষয়বস্তু অন্তর্ভেি িোি
ক ৌভি িো
•

•

িোসোয়ভন ভবভক্রয়োি
কেভিভবিোতগি এই
ধোিিোটি অন্য ক োতনো
কেভিতি কনই
ভবষয়বস্তু আমোতিি
বিনভিন ঘটনোি সোতর্
সম্পভ েি

ভবষয়বস্তু অন্তর্ভেি নো িোি
ক ৌভি িো
•

পিবিী কেভিতি
কিখোি সুত োগ িতয়তছ

04
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•
•

অিম অধ্যোয়

•

িসোয়ন ও িভি •

•

•
•
•
•
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পিীক্ষোি সোহোতে ভবভক্রয়োি হোতিি ভিন্নিো প্রিিেন •
িতি পোিব।
অম্ল-ক্ষোি প্রিমন ভবভক্রয়ো এবাং অধঃতক্ষপি
ভবভক্রয়ো প্রিিেন িতি পোিব।

িোসোয়ভন পভিবিেতনি সোতর্ িভি উৎপোিতনি
সম্প ে ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িভি উৎপোিতন জ্বোলোভনি ভবশুদ্ধিোি গুরুত্ব
অনুধোবন, পভিতবি সুিক্ষোয় এগুতলোি ব্যবহোি
সীভমি িোখতি ও উপযুি জ্বোলোভন ভনব েোিতন
সতিিনিোি পভিিয় ভিতি পোিব।
ভনিোপত্তোি ভবষয়টি ভবতবিনোয় কিতখ িোসোয়ভন
ভবভক্রয়ো-সাংভেি সমস্যো ভিভিি তি িো
অনুসন্ধোতনি পভি েনো, বোস্তবোয়ন এবাং এি
ো ে োভিিো মূল্যোয়ন িতি পোিব।
িোসোয়ভন ভবভক্রয়োি সাংঘটতন এবাং িভি
উৎপোিতন স্বিঃস্ফূিেিোতব ও আত্মভবশ্বোতসি সোতর্
িোভয়ত্বিীল ভসদ্ধোন্ত গ্রহতি সক্ষম হব।
িোিি-ভবিোিি ভবভক্রয়োি ইতল ট্রনীয় মিবোি
ব্যবহোি তি িলভবদুযতিি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
িোসোয়ভন ভবভক্রয়োি মোধ্যতম ভবদুয উৎপোিন
প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ভবদুযৎ ব্যবহোি তি ভবভক্রয়ো সাংঘটন িতি
পোিব।

•

•

•

•

বোস্তব কক্ষতি সাংঘটিি
ক্ষভি ি ভবভক্রয়োসমূহ
ভনয়েি বো কিোতধি
উপোয় ভনধ েোিি িতি
পোিব। (কলোহোি বিভি
ভিভনতসি মভিিো পড়ো
কিোতধি র্োর্ ে উপোয়
ভনধ েোিি িতি পোিব।)
িোসোয়ভন পভিবিেতনি
সোতর্ িভি উৎপোিতনি
সম্প ে ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
িভি উৎপোিতন
জ্বোলোভনি ভবশুদ্ধিোি
গুরুত্ব অনুধোবন,
পভিতবি সুিক্ষোয়
এগুতলোি ব্যবহোি
সীভমি িোখতি ও
উপযুি জ্বোলোভন
ভনব েোিতন সতিিনিোি
পভিিয় ভিতি পোিব।
িোসোয়ভন ভবভক্রয়োি
মোধ্যতম ভবদুয উৎপোিন
প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
িভড়ৎ িোসোয়ভন
ক োতষি প্রতয়োগ ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
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•
•

ভবতিষ ধিতনি
িোসোয়ভন ভবভক্রয়ো
ভবভক্রয়োি গভিতবগ বো
ভবভক্রয়োি হোি পিীক্ষো

অন্তর্ভেি ভবষয়বস্তু
• িোতপি পভিবিেতনি
ভিভত্ততি িোসোয়ভন
ভবভক্রয়োি কেভিভবিোগ
• বন্ধনিভি ভহসোব তি
িোসোয়ভন ভবভক্রয়োয়
িোতপি পভিবিেতনি
ভহসোব।
• িোসোয়ভন িভিি
ব্যবহোি
• িোসোয়ভন ভবভক্রয়োি
মোধ্যতম ভবদুযৎ উৎপোিন
• িভড়ৎ ভবতেষতিি
ব্যবহোি

ভবতয়োিতনি/ অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

•

প্রিমন ভবভক্রয়ো,
অধঃতক্ষপি ভবভক্রয়ো
ও ভবভক্রয়োি হোি
পিীক্ষো ল্যোবতিটভি
ভনিেি

ভবষয়বস্তু অন্তর্ভেি িোি
ক ৌভি িো
•
•

এই ভবষয়গুতলো
অতপক্ষোকৃি অভধ
গুরুত্বপূি ে
ভবষয়বস্তুগুতলো িসোয়ন
পোতঠি িন্য কমৌভল

ভবতয়োভিি ভবষয়বস্তু
• িোসোয়ভন িভিি উৎস
• িভড়তিি সোহোতে
িোসোয়ভন ভবভক্রয়ো

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি
সাংখ্যো

ভবষয়বস্তু অন্তর্ভেি নো িোি
ক ৌভি িো
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• িভড়ৎ ভবতেষতিি
ক ৌিল
• ড্রোইতসল
• িভড়ৎিোসোয়ভন
ক োতষি প্রতয়োগ
• স্বোিয ও পভিতবতিি
উপি ব্যোটোভিি প্রিোব
• ভনউভক্লয়োি ভবভক্রয়ো ও
ভবদুযৎিভি
• িোপউৎপোিী ও
িোপহোিী ভবভক্রয়োি
পিীক্ষি

ভবভিন্ন পিোতর্ ে িভড়ৎ ভবতেষতি উৎপোভিি পিোর্ ে
এবাং এি বোভিভিয ব্যবহোি সম্পত ে মিোমি
ভিতি পোিব।
গ্যোলিোভন ক োতষি িভড়ৎিোি গঠন িতি
পোিব।
িভড়ৎ ভবতেষি ক োষ ও গ্যোলিোভন ক োতষি
মতধ্য পোর্ ে য ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িভড়ৎ িোসোয়ভন ক োতষি প্রতয়োগ ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
তুলনোমূল ভবতেষি তি পোিমোভিভব ভবদুযৎ
উৎপোিন সম্পত ে মিোমি ভিতি পোিব।
িোপহোিী ও িোপ উৎপোিী ভবভক্রয়োি পিীক্ষো
িতি পোিব।
িোসোয়ভন দ্রতব্যি ক্ষভি ি ভি সমূহ সম্পত ে
সতিিনিো প্রিিেন িতি পোিব।
ভবশুদ্ধ জ্বোলোভন ব্যবহোতি আগ্রহ প্রিিেন িতি
পোিব।
লবি দ্রবীভূি ও িোসোয়ভন পভিবিেন হওয়োি
সময় িোতপি পভিবিেন পিীক্ষোি সোহোতে কিখোতি
পোিব।
অম্ল,ক্ষোি ও লবতিি ববভিিয ব্যোখ্যো িতি পোিব।
পভিভিি পভিতবতিি পিোর্ েগুতলোি মধ্য কর্ত অম্ল,
ক্ষোি ও লবতিত িনোি িতি পোিব।
ক্ষোি ও ক্ষোি িোিীয় পিোতর্িে পোর্ ে য িতি
পোিব।
ব্যবহো ে পিোতর্ েি ওপি অম্ল ও ক্ষোতিি প্রিোব
বি েনো িতি পোিব।

ভবতয়োিতনি/ অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

•

•
•

িভড়ৎভবতেলতিি
ক ৌিল ভবষয়বস্তুটি
িভড়ৎ ভবতেষতিি
ব্যবহোি পোতঠ কিখো
হতব।
পিবিী কেভিতি
কিখোি সুত োগ িতয়তছ
িোপউৎপোিী ও
িোপহোিী ভবভক্রয়োি
পিীক্ষো ল্যোবতিটভি
ভনিেি

িিম কেভিি পোঠ
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গৃহিোভল পিোতর্ েি ওপি অম্ল ওক্ষোি িোিীয়
দ্রতব্যি প্রিোতবি আভর্ ে গুরুত্ব মূল্যোয়ন িতি
পোিব।
pH এি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
pH পভিমোতপি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব।
পভিতবতিি িোিসোম্য িক্ষোয় অম্ল-ক্ষোি সমিোি
গুরুত্ব অনুধোবন িতি পোিব।
এভসড বৃভিি োিি, ক্ষভি ি ভি সমূহ এবাংিো
কর্ত িক্ষোি উপোয় ব্যোখ্যো িতি পোিব।
পোভনিক্র ব্যোখ্যো িতি পোিব।
পোভনি খিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
খি পোভন ব্যবহোতিি সুভবধোসমূহ উতেখ িতি
পোিব।
খি পোভন ব্যবহোতিি আভর্ ে ক্ষভি ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
পোভন দূষতিি োিি ও পভিতিোধতনি উপোয়সমূহ
বি েনো িতি পোিব।
আতস েভন যুি পোভন পোতনি ক্ষভি ি ভি উতেখ
িতি পোিব।
pH পভিমোতপি মোধ্যম/ল্যোতবি/লবিোি পোভনি
প্রকৃভি ভনি েয় িতি পোিব।
ক ৌগসমূতহি দ্রবি pH মোন ভনি েয় তি বো
ভলটমোস বো ইউভনিোস েোল ইভন্ডত টি ব্যবহোি তি
ক ৌতগি প্রকৃভি তুলনো (এভসড, ক্ষোি) িতি
পোিব।
দূষিমুি পোভন ব্যবহোতি আগ্রহ প্রিিেন িতি
পোিব।
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ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

ভবতয়োিতনি/ অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

•

এভসড সেোতসি িয়োবহ ভি সম্পত ে সতিিনিোি
পভিিয় ভিতি পোিব এবাং অন্যতিি সতিিন
িতি পোিব।
• ব্যবহো ে পিোতর্ েি ওপি অম্ল ও ক্ষোতিি প্রিোব
পিীক্ষোি মোধ্যতম কিখোতি পোিব।
• অম্ল ও ক্ষোি িোিীি পিোর্ ে ব্যবহোতিি কক্ষতি
র্ো র্ ব্যবহোতিি পূব ে সি েিোমূল ব্যবিো
গ্রহি িতি পোিব।
িিম অধ্যোয়
• খভনি সম্পতিি ধোিিো ভিতি পোিব।
• ভিলো, খভনি ও আ ভিত ি মতধ্য তুলনো িতি
খভনি সম্পি:
পোিব।
ধোতু-অধোতু
• ধোতুসমূতহি ভনষ্কোিতনি উপোয় ভনধ েোিি িতি
পোিব।
• ধোতুসাং ি বিভিি োিি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
• সোলফোতিি উৎস এবাং এতিি ভিপয় প্রতয়োিনীয়
ক ৌগ প্রস্তুতিি ভবভক্রয়ো, িোসোয়ভন ধতমেি বি েনো
এবাং গৃতহ, ভিতে ও কৃভষতক্ষতি িো ব্যবহোতিি
গুরুত্ব ভবতেষি িতি পোিব।
• খভনি দ্রতব্যি ব্যবহোতি সি েিো এবাং সাংিক্ষতি
আগ্রহ প্রিিেন িতি পোিব।
এ োিি অধ্যোয় • িীবোি জ্বোলোভনি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
• কপতট্রোভলয়োমত বিব ক ৌতগি ভমেি ভহতসতব
খভনি
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
সম্পি:িীবোি • কপতট্রোভিয়োতমি ব্যবহোি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
• হোইতড্রো োব েতনি ধিন ও কেভিভবিোগ ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
• সম্পৃি ও অসম্পৃি হোইতড্রো োব েতনি প্রস্তুভিি
ভবভক্রয়ো ও ধমে ব্যোখ্যো এবাং এতিি মতধ্য পোর্ ে য
িতি পোিব।

িিম কেভিি পোঠ

িিম কেভিি পোঠ

76

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি
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অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

•
•
•
•
•
•
•
•
িোিি অধ্যোয়

•

আমোতিি
িীবতন িসোয়ন

•
•
•
•
•

wÎk (30) Kg© w`e‡mi Rb¨
we‡ewPZ wkLbdj

প্লোভস্ট দ্রব্য ও িন্তু বিভিি িোসোয়ভন ভবভক্রয়ো
এবাং এি ব্যবহোি বি েনো িতি পোিব।
পভিতবতিি ওপি প্লোভস্ট দ্রব্য অপব্যবহোতিি
কুফল উতেখ িতি পোিব।
প্রোকৃভি গ্যোস, কপতট্রোভলয়োম এবাং য়লো
ব্যবহোতিি সুভবধো, অসুভবধো ও ব্যবহোতিি ক ৌিল
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
হোইতডো োব েন কর্ত অযোলত োহল অযোলভডহোইড ও
বিব এভসতডি প্রস্তুভিি ক ৌিল ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
অযোলত োহল, অযোলভডহোইড ও বিব এভসতডি
ব্যবহোি িতি পোিব।
পভিতবতিি উপি প্লোভস্ট দ্রতব্যি প্রিোব সম্পভ েি
অনুসোন্ধোনমূল োি িতি পোিব।
পিীক্ষোি মোধ্যতম বিব ও অনিব ক ৌতগি মতধ্য
পোর্ ে য তি কিখোতি পোিব।
িীবোি জ্বোলোভনি সঠি ব্যবহোি সম্পত ে
সতিিনোি প্রিিেন িতি পোিব।
গৃতহ ব্যবহো ে ভিপয় খোযসোমগ্রীি আহিি, ধমে
ও ব্যবহোতিি গুরুত্ব ভবতেষি িতি পোিব।
গৃতহ প্রসোধন সোমগ্রীি উপত োভগিো ভনধ েোিি pH
এি গুরুত্ব বি েনো িতি পোিব।
গৃতহ ব্যবহো ে পভিষ্কোি সোমগ্রীি প্রস্তুভি ও
পভিষ্কোি িোি ক ৌিল ব্যোখ্যো িতি পোিব।
কৃভষতক্ষতি উপযুি ক ৌগ ব্যবহোি তি মোটিি
pH মোন ভনয়েি তি পোিব।
কৃভষদ্রব্য প্রভক্রয়ো িতিি উপোয় ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
কৃভষদ্রব্য সাংিক্ষতিি উপোয় ব্যোখ্যো িতি পোিব।

ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

ভবতয়োিতনি/ অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

িিম কেভিি পোঠ
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অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

•
•
•
•

•
•

wÎk (30) Kg© w`e‡mi Rb¨
we‡ewPZ wkLbdj

িোসোয়ভন বিেয সম্পত ে কিতন এি ক্ষভি োি
প্রিোব ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িোসোয়ভন দ্রব্য ব্যবহোি তি সোবোন প্রস্তুি িতি
পোিব।
ভিভিাং পোউডোতিি ভবিঞ্জন ভক্রয়ো প্রিিেন িতি
পোিব।
মোটি, পোভন ও বোয়ু দূষি কিোতধ িোসোয়ভন দ্রতব্যি
র্ো র্ ব্যবহোতিি ভবষতয় আিোি সোতর্
স্বিঃস্ফূিেিোতব মিোমি ভিতি পোিব। স্বোিয
সতিিন দ্রব্য ব্যবহোতি আগ্রহ প্রিিেন িতি
পোিব।
স্বোিযসম্মি খোযদ্রব্য ব্যবহোতি আগ্রহ প্রিিেন
িতি পোিব।
খোযদ্রতব্য কবভ াং পোউডোতিি ভূভম ো পিীক্ষোি
মোধ্যতম কিখোতি পোিব।
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ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

ভবতয়োিতনি/ অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি
সাংখ্যো

ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে ষষ্ঠ-নবম কেভিি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
কেভি: নবম

ভবষয়: বোাংলোতিতিি ইভিহোস ও ভবশ্বসিযিো
ভবষয়বম্তু

অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

প্রর্ম অধ্যোয়

•

ইভিহোস
পভিভিভি

•
•
•

ভিিীয় অধ্যোয় •
ভবশ্বসিযিো
•
•

•

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv
Kivi †hŠw³KZv

ইভিহোস ও ঐভিতহযি ধোিিো,ও
স্বরূপ ও পভিসি ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
ইভিহোতসি উপোিোন ও প্র োিতিি
বি েনো িতি পোিব;
ইভিহোস পোতঠি প্রতয়োিনীয়িো
আতলোিনো িতি পোিব;
ইভিহোস ও ঐভিতহযি প্রভি আগ্রহী
হব।
প্রোিীন ভমিিীয় সিযিোি
ক্রমভব োতিি ধোিো বি েনো িতি
পোিব।
নীল নতিি অবিোন উতেখপূব ে
প্রোিীন ভমিতিি িোি ও সমোতিি
বি েনো িতি পোিব।
ভবশ্বসিযিো ভব োতি প্রোিীন
ভমিিীয় সিযিোি গুরুত্বপূি ে
অবিোনসমূহ মূল্যোয়ন িতি
পোিব।
ভসন্ধুসিযিোি আভবষ্কোতিি োভহনী
ও কিৌতগোভল অবিোন িোনতি
পোিব।
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ভবষয়বম্তু
অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

•
•
•

•
•

•
•
•
•

ভসন্ধুসিযিোি িোিননভি , আর্ েসোমোভি ও ধমীয় অবিো বি েনো
িতি পোিব।
সিযিোি ভব োতি ভসন্ধুসিযিোি
নগি পভি েনো, ভিে লো ও
িোেত েি বি েনো িতি পোিব।
কিৌতগোভল অবিোন ও
সময় োতলি বি েনোপূব ে ভগ্র
সিযিোি উিতবি পটভূভম বি েনো
িতি পোিব।
নগিিোতষ্ট্রি ধোিিো প্রিোনপূব ে
গিিোভে নগিিোষ্ট্র সম্পত ে
ব্যোখ্যো িতি পোিব;
ভবশ্বসিযিোি অগ্রগভিতি
ভগ্র সিযিোি ভিক্ষো, সাংস্কৃভি, ধমে,
িিেন ও বজ্ঞোতনি অবিোন বি েনো
িতি পোিব;
কিৌতগোভল অবিোন ও সময় োল
উতে পূব ে প্রোিীন কিোমোন সিযিো
বি েনো িতি পোিব;
কিোম নগিী ও কিোমোন িোসতনি
ভবভিন্ন ধোপ সম্পত ে ব্যোখ্যো িতি
পোিব;
ভিক্ষো, সোভহিয ও ভলখন পদ্ধভিি
ভব োতি প্রোিীন কিোমোন সিযিোি
অবিোন ভবতেষি িতি পোিব;
সিযিোি ভব োতি প্রোিীন কিোমোন
সিযিোি িোপিয, িোে ে ও

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv
Kivi †hŠw³KZv

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো

gvP© 16, 2020 ZvwiL ch©šÍ †kÖwYK‡ÿ cÖ_g I wØZxq Aa¨vq m¤úbœ Kiv n‡q‡Q
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ভবষয়বম্তু
অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

•
•

তৃিীয় অধ্যোয় •
প্রোিীন
বোাংলোি
িনপি

•
•

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv
Kivi †hŠw³KZv

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো

ভবজ্ঞোতনি অবিোন বি েনো িতি
পোিব;
ভবশ্বসিযিোয় প্রোিীন কিোমোন
সিযিোি ধমে, িিেন ও আইতনি
প্রিোব আতলোিনো িতি পোিব;
ভবশ্বসিযিো সম্পত ে জ্ঞোন লোতিি
মোধ্যতম প্রোিীন ইভিহোস ও
ঐভিতহযি প্রভি েদ্ধোিীল হব।

মোনভিতি প্রোিীন বোাংলোি
িনপিগুতলোি বিেমোন অবিোন
ভিভিি ও বি েনো িতি পোিব;
প্রোিীন বোাংলোি িথ্য অনুসন্ধোতন
িনপিগুতলোি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি
পোিব;
প্রোিীন বোাংলোি ইভিহোস সম্পত ে
ধোিিো লোতি িনপিগুতলোি গুরুত্ব
িোনতি িোগ্রোহী হব।

Rbc`

GB wkLb d‡ji gva¨‡g
wkÿv_x© GB Aa¨v‡qi
welqe¯‘ m¤ú‡K© mvwe©K
aviYv jvf Ki‡Z cvi‡e
e‡j Zv AšÍf©³
z Kiv
n‡jv|

we‡qvRbK…Z wkLbdjmg~n
m¤ú~Y© Aa¨v‡qi
welqe¯‘imvwe©K cÖwZwbwaZ¡
K‡i bv e‡j AšÍfz©³ Kiv
n‡jv bv|
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1

ভবষয়বম্তু
অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

িতুর্ ে অধ্যোয়
প্রোিীন
বোাংলোি
িোিননভি
ইভিহোস
(326
ভিিপূব েোব্দ
কর্ত 1204
ভিিোব্দ)

•
•

•
•

গুরুত্বপূি ে িোিবাংিগুতলো সম্পত ে
ধোিিো লোি তি প্রোিীন বোাংলোি
িোিননভি ইভিহোস
ধোিোবোভহ িোতব িোনতি সমর্ ে হব;
িভক্ষি-পূব ে বোাংলোি িোিযসমূহ
সম্পত ে বি েনো িতি পোিব;
প্রোিীন বোাংলোি িোসনব্যবিো
সম্পত ে অবগি হতি পোিব।

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো

1

প্রোিীন বোাংলোি গুরুত্বপূি ে িোিবাংি
ও িাঁতিি িোসন োল সম্প ে বি েনো
িতি পোিব;
প্রো -পোল যুতগি বোাংলোি
িোিননভি পভিভিভি ব্যোখ্যো
িতি পোিব;

• প্রোিীন বোাংলোি িোিননভি
িি েোয় িৎ োলীন গুরুত্বপূি ে
িোিবাংসমূতহি অবিোন সম্পত ে cÖvPxb evsjvi ¸iæZ¡c~Y©
ইভি বোি ধোিিো কপোষি িতি
ivResk I kvmb e¨e¯’v
সক্ষম হব;
•

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv
Kivi †hŠw³KZv

GB wkLb d‡ji gva¨‡g
wkÿv_x© GB Aa¨v‡qi
welqe¯‘ m¤ú‡K© mvwe©K
aviYv jvf Ki‡Z cvi‡e
e‡j Zv AšÍfz©³ Kiv
n‡jv|

we‡qvRbK…Z wkLbdjmg~n
m¤ú~Y© Aa¨v‡qi welqe¯‘i
mvwe©K cÖwZwbwaZ¡ K‡i bv
e‡j AšÍfz©³ Kiv n‡jv bv|

পঞ্চম অধ্যোয় •

1

প্রোিীন বোাংলোি আর্ ে-সোমোভি
অবিোি বি েনো িতি পোিব;
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ভবষয়বম্তু
অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল
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প্রোিীন
•
বোাংলোি
সোমোভি ,
অর্ েননভি ও •
সোাংস্কৃভি
ইভিহোস
•

প্রোিীন বোাংলোি ভিে লো, িোপিয,
িোে ে ও ভিি লোি বি েনো িতি
পোিব।
প্রোিীন বোাংলোি িোষো ও সোভহতিযি
উিব ও ভব োি ব্যোখ্যো িতি
পোিব;
প্রোিীন বোাংলোি ধমে, আিোিঅনুষ্ঠোন, উৎসব ও িীভি-নীভিতি
িনগতিি প্রিভিেি মূল্যতবোধ ও
ভবশ্বোস ব্যোখ্যো িতি পোিব;

ষষ্ঠ অধ্যোয়
মধ্যযুতগি
বোাংলোি

ইভিহোস িি েোি মোধ্যতম প্রোিীন
বোাংলোি আর্ ে-সোমোভি ,
সোাংস্কৃভি িীবতনি উিব ও
ভব োি সম্পত ে িোনতি আগ্রহী
হব।

•

মধ্যযুতগি বোাংলোি মুসলমোন িোসন
প্রভিষ্ঠো পতব েি উতেখত োগ্য
ভি সমূহ বি েনো িতি পোিব;

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো

GB wkLb d‡ji gva¨‡g
wkÿv_x© GB Aa¨v‡qi
welqe¯‘ m¤ú‡K© mvwe©K
aviYv jvf Ki‡Z cvi‡e
e‡j Zv AšÍfz©³ Kiv
n‡jv|

• প্রোিীন বোাংলোি আর্ ে-সোমোভি
ও সোাংস্কৃভি িি েোয় িৎ োলীন
গুরুত্বপূি ে িোিবাংিসমূতহি
অবিোন সম্প ে ইভিবোি
ধোিিো কপোষি িতি সক্ষম হব; cÖvPxb evsjvi mgvR,
•

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv
Kivi †hŠw³KZv

A_©bxwZ I ms¯‹…wZ

we‡qvRbK…Z wkLbdjmg~n
m¤ú~Y© Aa¨v‡qi welqe¯‘I
mvwe©K cÖwZwbwaZ¡ K‡i bv
e‡j AšÍfz©³ Kiv n‡jv bv|

1
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িোিননভিভ
ইভিহোস
(12041757
ভিিোব্দ)

•

•
•
•

মধ্যযুতগ সুলিোভন আমতল বোাংলোি
বাংিোনুক্রভম িোসন এবাং িাঁতিি
িোিননভি কৃভিত্বসমূহ ব্যোখ্যো
িতি পোিব;
বোাংলোয় আফগোন িোসনোমল ও
িোস গতিি কৃভিত্ব বি েনো িতি
পোিব;
বোাংলোয় বতিোভূইুঁ য়োতিি ইভিহোস ও
পভিিয় বি েনো িতি পোিব;
মুঘল িোসনোমতল বোাংলোয় সুতবিোি
ও নবোবতিি িোসন োতলি
িোিননভি ভি সমূহ ভবতেষি
িতি পোিব;

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv
Kivi †hŠw³KZv

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো

GB wkLbd‡ji gva¨‡g
wkÿv_x© GB Aa¨v‡qi
welqe¯‘ m¤ú‡K© mvwe©K
aviYv jvf Ki‡Z cvi‡e
e‡j Zv AšÍfz©³ Kiv
n‡jv|

• ধোিোবোভহ িোতব মধ্যযুতগ
বোাংলোি মুসলমোন িোস গতিি
িোিননভি ইভিহোস িোনতি
পোিব।

we‡qvRbK…Z wkLbdjmg~n
m¤ú~Y© Aa¨v‡qi welqe¯‘i
mvwe©K cÖwZwbwaZ¡ K‡i bv
e‡j AšÍfz©³ Kiv n‡jv bv|
evsjvq gymjgvb kvm‡bi
m~Pbv

সিম অধ্যোয়

• মধ্যযুতগ বোাংলোি আর্ েসোমোভি ও সোাংস্কৃভি
পভিবিেতন সুলিোন ও মুঘল ও
িোস গতিি অবিোন ব্যোখ্যো
িতি পোিব;

মধ্যযুতগি
বোাংলোি
সোমোভি ,
অর্ েননভি ও •

- mvgvwRK I mvs¯‹…wZK
Rxeb

GB wkLbd‡ji gva¨‡g
wkÿv_x© GB Aa¨v‡qi
welqe¯‘ m¤ú‡K© mvwe©K
aviYv jvf Ki‡Z cvi‡e

মধ্যযুতগ বোাংলোি ব্যবসোয়বোভিতিযি প্রসোি এবাং িোপিয ও
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সোাংস্কৃভি
ইভিহোস
•
•

•

•

অিম অধ্যোয় •
বোাংলোয়
ইাংতিি
িোসতনি
সূিনোপব ে

•
•
•

ভিি লোি ভব োতি সুলিোন ও
মুঘল িোস গতিি অবিোন মূল্যোয়ন
িতি পোিব;
মধ্যযুতগ সুলিোভন ও মুঘল
িোসনোমতল বোাংলোি ধমীয় অবিো
বি েনো িতি পোিব;
মধ্যযুতগ বোাংলো িোষো ও সোভহতিযি
উিব ও ভব োতি সুলিোন ও মুঘল
িোস গতিি অবিোন ভিভিি িতি
পোিব;
মধ্যযুতগ বোাংলোয় মুসলমোনতিি
আগমতনি ফতল বোঙোভল
িীবনপ্রিোভল ও ভিন্তোধোিোি
ইভিবোি পভিবিেনসমূহ
উপলভিতি সক্ষম হব;
সুলিোভন ও মুঘল আমতলি অবিোন
ও িোপিয ভনিিেতনি ঐভিহোভস
গুরুত্ব অনুধোবন তি পভিিিেতন
আগ্রহী হব।
বোাংলোয় ইাংতিি িোসতনি পটভূভম
ব্যোখ্যো িতি পোিব;
পলোভি ও বেোতিি যুতদ্ধি োিি ও
ফলোফল মূল্যোয়ন িতি পোিব;
ইাংতিি িোসন প্রভিষ্ঠোয় ভিওয়োভন
লোতিি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব;
ভিিিোয়ী বতিোবতস্তি পটভূভম ও
ফলোফল ব্যোখ্যো িতি পোিব;

- A_©‰bwZK Ae¯’v e¨emv-evwbR¨

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv
Kivi †hŠw³KZv

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো

e‡j Zv AšÍfz©³ Kiv
n‡jv|

we‡qvRbK…Z cÖwZwU
wkLbdj m¤ú~Y© Aa¨v‡qi
AvswkK welqe¯‘i
cÖwZwbwaZ¡ K‡i e‡j
AšÍfz©³ Kiv n‡jv bv|

Bs‡iR kvmb

GB Aa¨v‡qi AwaKvsk
welqe¯‘i cÖwZwbwaZ¡ K‡i
e‡j AšÍfz©³ Kiv n‡jv|

we‡qvRbK…Z wkLbdjmg~n
GKv`k I Øv`k †kÖwY‡Z
85
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•

ইাংতিি িোসতনি ফতল বোাংলোয়
িোিননভি পভিবিেনসমূহ
অনুধোবতন সক্ষম হব।

- cÖwZ‡iva Av‡›`vjb
• ইাংতিি িোসনোমতল বোাংলোয়
প্রভিতিোধ আতিোলতনি কপ্রক্ষোপট
ইাংতিি িোসন
এবাং এি িোৎপ ে ভবতেষি
আমতল
িতি পোিব;
বোাংলোয়
• নবিোগিি ও সাংেোি
প্রভিতিোধ,
আতিোলতন ভবতিষ ব্যভিবতগিে
নবিোগিি ও
অবিোন মূল্যোয়ন িতি পোিব; - beRvMiY I ms¯‹vi
•

•

ইাংতিি িোসতনি ভবরুতদ্ধ ও
প্রভিতিোধ আতিোলতনি ভবভিন্ন
ঘটনোপ্রবোতহি মধ্য ভিতয় কিিতপ্রি
উিি হব;
ভবভিন্ন সাংেোি ও সাংেোি
মে োণ্ড িোনোি মোধ্যতম মুিভিন্তোয়
অনুপ্রোভিি হব।

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো

Aa¨q‡bi I AR©‡bi
my‡hvM Av‡Q e‡j AšÍfz©³
Kiv n‡jv bv|

নবম অধ্যোয়

সাংেোি
আতিোলন

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv
Kivi †hŠw³KZv

Av‡›`vjb

G `y‡Uv wkLbdj mgMÖ
Aa¨v‡qi mvwe©K cÖwZwbwaZ¡
K‡i e‡j AšÍfz©³ Kiv
n‡jv|

we‡qvwRZ wkLbdjmg~n
Av‡eMxq †ÿ‡Îi| Kv‡RB
wbe©vwPZ wkLbd‡ji
gva¨‡gB Zv AR©‡bi
my‡hvM _v‡K|
AwaKš‘ GKv`k I Øv`k
†kÖwY‡Z Aa¨q‡bi I
AR©‡bi my‡hvM Av‡Q e‡j
AšÍfz©³ Kiv n‡jv bv|
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িিম অধ্যোয়

• ইাংতিি িোসন আমতল বোাংলোি
স্বোভধ োি ও িোিননভি
ইাংতিি িোসন
আতিোলন এবাং এি ফলোফল
আমতল
মূল্যোয়ন িতি পোিব:
বোাংলোি
স্বোভধ োি
আতিোলন

•

এ োিি
অধ্যোয়

• িোষো আতিোলতনি িোৎপ ে
ব্যোখ্যো িতি পোিব;

িোষো
আতিোলন ও
পিবিী
িোিননভি
ঘটনোপ্রবোহ

•

•

•
•
•

beg
†kÖwY‡Z

evsjvq mk¯¿ wecøex
Av‡›`vjb (1911-1930
mvj)

ভবভিন্ন আতিোলন সম্পত ে িোনতি
আগ্রহী হব;
সোমোভি ও িোিননভি অভধ োি
ভবষতয় পোিস্পভি মিভবভনমতয়
উিুদ্ধ হব।

একুতি কফব্রুয়োভিত আন্তিেোভি
মোতৃিোষোি স্বীকৃভিি কপ্রক্ষোপট
এবাং এি ম েোিো বি েনো িতি
পোিব;
নতুন িোিননভি সাংগঠতনি
প্রতয়োিনীয়িো বি েনো িতি পোিব;
যুিফ্রন্ট গঠন এবাং পিবিী
ঘটনোপ্রবোহ মূল্যোয়ন িতি পোিব।
িোষো আতিোলতনি প্রভি সম্মোন
প্রিিেতনি মোধ্যতম িোষোিভহিতিি
প্রভি েদ্ধো ভনতবিতন আগ্রহী হব;

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv
Kivi †hŠw³KZv

GB Aa¨v‡qi GKgvÎ
eyw×e„Ëxq wkLbdj e‡jB
AšÍfz©³ Kiv n‡jv|

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো

1

we‡qvwRZ wkLbdj¸‡jv
Av‡eMxq †ÿ‡Îi Ges
GKv`k I Øv`k †kÖwY‡Z
Aa¨q‡bi I AR©‡bi
my‡hvM i‡q‡Q e‡j AšÍfz©³
Kiv n‡jv bv|
fvlv Av‡›`vj‡bi cUf~wgAv‡›`vjb-Zvrch©

Aa¨v‡qi AwaKvsk
welqe¯‘i cÖwZwbwaZ¡ K‡i
e‡j AšÍfz©³ Kiv n‡jv|
we‡qvwRZ wkLbdjmg~n
wkÿv_x©iv c~e©eZx©
†kÖwYmg~‡n Aa¨q‡bi
my‡hvM †c‡q‡Q Ges
GKv`k I Øv`k †kÖwY‡Z
Aa¨qb I AR©‡bi my‡hvM
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mgvc¨
wm‡jevm

•

িোিি অধ্যোয় •
সোমভি
িোসন ও
স্বোভধ োি
আতিোলন
(19581969)

•
•
•
•
•
•
•

এতয়োিি
অধ্যোয়

•
•

িোিননভি আতিোলন সম্পত ে
িোব ভবভনমতয় উৎসোহী হব এবাং
অপিত ও উৎসোহী িব।

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv
Kivi †hŠw³KZv

i‡q‡Q e‡j AšÍfz©³ Kiv
n‡jv bv|

পোভ স্তোতনি িোিনীভিতি সোমভি
বোভহনীি হস্ততক্ষতপ সৃি পভিভিভি
ব্যোখ্যো িতি পোিব;
1965 সোতলি িোিি-পোভ স্তোন
যুতদ্ধি কপ্রক্ষোপট এবাং এি ফলোফি
বি েনো িতি পোিব;
িৎ োলীন পূব ে ও পভিম
পোভ স্তোতনি মধ্য োি ববষম্য
ব্যোখ্যো িতি পোিব;
বোঙোভলি স্বোভধ োি আতিোলতন
6িফোি গুরুত্ব ভবতেষি িতি
পোিব;
ঐভিহোভস আগিিলো মোমলোি
গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব;
11িফো সম্পত ে বি েনো িতি
পোিব;
1969 সোতলি গিঅর্ভযন্থোতনি
কপ্রক্ষোপট ও ফলোফল বি েনো িতি
পোিব;
কিতিি স্বোর্ ে ও অভধ োি আিোতয়
সতিিন হব।
1970 সোতলি সোধোিি ভনব েোিতনি
প্রিোব ভবতেষি িতি পোিব;
মুভিযুদ্ধ পভিিোলনোয় অিোয়ী
সি োতিি ভূভম ো বি েনো িতি
পোিব;
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ভবষয়বম্তু
অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

সত্ততিি
•
ভনব েোিন এবাং
•
মুভিযুদ্ধ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
িতুর্ ে অধ্যোয়

•

বঙ্গবন্ধু কিখ
মুভিবুি
িহমোতনি

•

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv
Kivi †hŠw³KZv

মুভিত োদ্ধোিতি ভূভম মূল্যোয়ন
িতি পোিব;
স্বোধীনিো ও ভবশ্ব মোনভিতি
বোাংলোতিি-ভবষয়টি ভবতেষি
িতি পোিব;
িোিীয় পিো ো বিভি এবাং এি
ব্যবহোি ক ৌিল বি েনো িতি
পোিব;
বোাংলোতিতিি িোিীয় সঙ্গীি
ভনধ েোিতিি ইভিহোস বি েনো িতি
পোিব;
মুভিযুতদ্ধি ভবভিন্ন স্মৃভিস্ততম্ভি
গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব;
মুভিযুতদ্ধি গুরুত্ব অনুধোবন তি
কিিতপ্রতম উিুদ্ধ হব;
িোিীয় পিো োি ম েোিো িক্ষোয়
সতিিন হব;
মুভিযুতদ্ধি স্মৃভিস্তম্ভ সাংিক্ষতি
আগ্রহী হব;
বোাংলোতিি অর্ভযিতয়ি ঘঠনোি
ধোিোবোভহ িো বিোয় কিতখ
কপোস্টোি অঙ্কন িতি পোিব;
স্বোধীনিো ভিবতস ছভব অঙ্কন তি
প্রিিেি িতি পোিব।
ে
যুদ্ধভবধ্বস্ত কিতিি পুনগঠন
ো েক্রম
বি েনো িতি পোিব;
সাংভবধোন প্রিয়তনি পটভূভম ব্যোখ্যো
িতি পোিব;
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ভবষয়বম্তু
অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

িোসন োল
(19721975)

•

পঞ্চিি
অধ্যোয়

•

সোমভি
িোসন ও
পিবিী
ঘটনোপ্রবোহ
(19751990)

•

•
•

•

•
•
•

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv
Kivi †hŠw³KZv
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বঙ্গবন্ধুি িোসন োতলি উতেখত োগ্য
ঘটনো বি েনো িতি পোিব;
িোভিি ভপিোি প্রভি েদ্ধোিীল হব;
কিতিি সাংভবধোতনি প্রভি েদ্ধোিীল
হব।
সোমভি িোসতনি সূিপোি এবাং
পিবিী িোিননভি ঘটনো বি েনো
িতি পোিব;
িোষ্ট্রপভি ভিয়োউি িহমোতনি িোসন
আমতলি উতেখত োগ্য ভি গুতলো
বি েনো িতি পোিব;
1982 সোতলি সোমভি িোসন
এবাং িৎপিবিী ঘটনোয় সৃি
পভিভিভি সম্পত ে মূল্যোয়ন িতি
পোিব;
এিিোি সি োতিি প্রিোসভন
সাংেোতিি গুরুত্বপূি ে পভিবিেনগুতলো
ব্যোখ্যো িতি পোিব;
1990 সোতলি গিঅর্ভযন্থোতনি
পটভূভম এবাং ফলোফল ব্যোখ্যো
িতি পোিব;
বোাংলোতিতি গিিতেি িোৎপ ে এবাং
এি প্রতয়োগ সম্পত ে ইভিবোি
মতনোিোব প্রিিেন িব।

we: `ª: evsjv‡`‡ki BwZnvm I wek^mf¨Zv cvV¨cy¯ÍKwU‡Z 15wU Aa¨vq i‡q‡Q, hv beg I `kg `y‡Uv †kÖwY‡Z mgvß nq| beg †kÖwY‡Z cÖ_g Aa¨vq †_‡K
GKv`k Aa¨vq Ges `kg †kÖwY‡Z Øv`k Aa¨vq †_‡K cÂ`k Aa¨vq ch©šÍ †kÖwY Kvh©µg cwiPvjbv Kiv n‡q _v‡K| we`¨vj‡q K¬vm iæwU‡b cÖwZ mßv‡n
G wel‡qi `yBwU K‡i K¬vm _v‡K| ZvB we`¨vj‡qi 30 Kg©w`e‡m †gvU 10wU K¬vm cvIqv hvq| †m we‡ePbvq G cvV¨m~wPwU cybwe©b¨vm Kiv n‡q‡Q|
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ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে ষষ্ঠ-নবম কেভিি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
কেভি: নবম

ভবষয়: ভূতগোল ও পভিতবি
ভবষয়বস্তু

অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

ভূতগোল ও পভিতবি

•
•
•
•

ভিিীয় অধ্যোয়

•

মহোভবশ্ব ও
আমোতিি পৃভর্বী

•

প্রর্ম অধ্যোয়

•
•
•
•
•
•
•
তৃিীয় অধ্যোয়

•
•

পোঠ: ভূতগোল ও পভিতবি
ভূতগোল ও পভিতবতিি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ভূতগোতলি পভিভধ বি েনো িতি পোিব।
ভূতগোল ও পভিতবি পোতঠি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ভূতগোল ও পভিতবতিি উপোিোনসমূতহি আন্তঃসম্প ে
ভবতেষি তিি পোিব।
মহোভবতশ্বি কিযোভিষ্কমন্ডতল কসৌিিগৎ, পৃভর্বী ও অন্যোন্য পোঠ: মহোভবশ্ব ও আমোতিি পৃভর্বী
গ্রহ-উপগ্রতহি অবিোন এবাং ববভিিয বি েনো িতি পোিব।
পৃভর্বীি আ োি-আকৃভি ও উপগ্রহ সম্বতন্ধ বি েনো িতি
পোিব।
অক্ষতিখো ও দ্রোভঘমোতিখোসহ গুরুত্বপূি ে কিখোসমূহ ব্যোখ্যো
এবাং এতিি গুরুত্ব বি েনো িতি পোিব।
অক্ষতিখো ও দ্রোভঘমোতিখো ব্যবহোি তি মোনভিতি ভবভিন্ন
িোন িনোি িতি পোিব।
আভি গভি ও বোভষ ে গভি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ভিবোিোভি সাংঘটন ও হ্রোস-বৃভদ্ধি োিি এবাং প্রিোব
ভবতেষি িতি পোিব।
ঋতু পভিবিেতনি োিি ও প্রিোব ভবতেষি িতি পোিব।
ভবভিন্ন উপ িতিি সোহোতে কসৌিিগতিি মতডল বিভি
িতি পোিব।
আমোতিি বসবোতসি এ মোি পৃভর্বী সম্পত ে আিও কবভি
িোনোি আগ্রহ প্র োি িব।
মোনভিতিি ধোিিো, গুরুত্ব ও ব্যবহোি ব্যোখ্যো িতি পোিব। পোঠ: মোনভিতি পঠন- ও ব্যবহোি
ভবভিন্ন প্র োি মোনভিি সম্পত ে বি েনো ভিতি পোিব।
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িোনুয়োভি মোতস পোঠ সম্পন্ন হতয়তছ।

00

িোনুয়োভি ও কফব্রুয়োভি মোতস পোঠসম্পন্ন হতয়তছ।

00

মোি ে মোতস পোঠ সম্পন্ন হতয়তছ।

00

ভবষয়বস্তু
অধ্যোয়

পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভেি িো বো নো
িোি ক ৌভি িো

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

মোনভিি পঠন ও
ব্যবহোি

•
•
•
•

িতুর্ ে অধ্যোয়
পৃভর্বীি অিযন্তিীি
ও বোভহয গঠন

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

মোনভিতি িথ্য-উপোত্ত উপিোপন ভনয়মোবভল বি েনো িতি
পোিব এবাং ব্যবহোভি প্রতয়োগ িতি পোিব।
িোনীয় সময় ও প্রমোি সময় বি েনো িতি পোিব।
িোনতিতি সমতয়ি পোর্ ে য হওয়োি োিি ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
মোনভিতি ভিভপএস ও ভিআইএস-এি ব্যবহোি সম্পত ে
ধোিিো লোি িব।
পৃভর্বীি অিযন্তিীি গঠন বি েনো িতি পোিব।
পৃভর্বীি বোভহয গঠন বি েনো িতি পোিব।
ভূপৃতষ্ঠি পভিবিেন প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ভূপৃতষ্ঠি আ ভি পভিবিেতনি োিি ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
ভূভম ম্প,সুনোভম ও অগ্ন্ুযৎপোতিি োিি এবাং ফলোফল
ভবতেষি িতি পোিব।
ভূপৃতষ্ঠি ধীি পভিবিেতনি োিি ও ফলোফল ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
নিীি গভিপর্ ব্যোখ্যো িতি পোিব।
নিী িোিো সৃি ভূভমরূপ বি েনো িতি পোিব।
পৃভর্বীি প্রধোন ভূভমরূতপি ববভিিয বি েনো িতি পোিব।
িথ্য-উপোত্ত প েোতলোিনোি ভিভত্ততি অিীতি সাংঘটিি
ক োতনো এ টি সুনোভমি প্রিোব ভবতেষি িতি পোিব।

পোঠ: পৃভর্বীি অিযন্তিীি ও বোভহয
গঠন
পোঠ ভিতিোনোমঃ•
•
•
•
•
•
•

পৃভর্বীি অিযন্তিীি গঠন।
পৃভর্বীি অিযন্তিীি গঠন
উপোিোন (ভিলো ও খভনি)।
ভূ-পৃতিি পভিবিেন প্রভক্রয়ো।
ভূ-পৃতিি ধীি পভিবিেতনি
োিি ও ফলোফল।
নিীি ভবভিন্ন গভি বো অবিো
নিী িোিো সৃি ভূভমরূপ
পৃভর্বীি বোভহয গঠন (পব েি,
মোলভূভম, সমভূভম)

পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভেিঃ•
•

পৃভর্বীি অিযন্তিীি গঠন
পৃভর্বীি অিযন্তিীি গঠন
উপোিোন (ভিলো ও খভনি)
• ভূ-পৃতিি পভিবিেন প্রভক্রয়ো
(ভূভম ম্প, সুনোভম ও
আতগ্ন্য়ভগভি)
• নিী িোিো সৃি ভূভমরূপ
• পৃভর্বীি বোভহয গঠন (পব েি,
মোলভূভম, সমভূভম)
পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভেি িোি োিিঃ
এই ভবষয়গুতলো পৃভর্বীি বোভহয ও
অিযন্তিীি গঠন উপোিোন সম্পত ে
জ্ঞোন অিেতন সহোয় হতব।
পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভেি নয়ঃ•
•
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নিীি ভবভিন্ন গভি বো অবিো।
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03

ভবষয়বস্তু
অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভেি িো বো নো
িোি ক ৌভি িো
োিিঃ- উি পোঠদুটি
আতলোিনোক্রতম অন্তর্ভেি পোতঠি
সোতর্ আতলোভিি হতয় োতব।

পঞ্চম অধ্যোয়
বোয়ুমণ্ডল

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ষষ্ঠ অধ্যোয়
বোভিমণ্ডল

•
•
•
•
•

অধ্যোয়টি পিবিী কেভিতি পঠিি
হতব

বোয়ুি উপোিোন বি েনো িতি পোিব।
বোয়ুমণ্ডতলি স্তিভবন্যোস ও িোতিি ববভিিয ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
বোয়ুমণ্ডতলি ভবভিন্ন স্ততিি গুরুত্ব ভবতেষি িতি পোিব।
আবহোওয়ো ও িলবোয়ুি উপোিোন বি েনো িতি পোিব।
িলবোয়ুি ভনয়োম বি েনো িতি পোিব।
বোয়ুপ্রবোহ ও িোি প্রিোব ভবতেষি িতি পোিব।
পোভনিক্র ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ভবভিন্ন প্র োতিি বৃভিপোি সম্পত ে বি েনো িতি পোিব।
ভবশ্ব উষ্ণোয়ন ও িলবোয়ু পভিবিেতনি পোিস্পভি সম্প ে
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ভবশ্ব িলবোয়ু পভিবিেতনি ফতল পৃভর্বীি ভবভিন্ন অঞ্চতল
সম্ভোব্য ক প্রিোব পড়তব িো ভবতেষি িতি পোিব।
িলবোয়ু পভিবিেতন বোাংলোতিতিি মোনুতষি বোসিোন,
িীবন-িীভব ো ও পভিতবতিি উপি সম্ভোব্য প্রিোব
ভবতেষি িতি পোিব।
বোভিমণ্ডতলি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
মহোসোগি, সোগি ও উপসোগি বি েনো িতি পোিব।
সমুদ্র িলতিতিি ভূভমরূপ ও সোমুভদ্র সম্পি বি েনো িতি
পোিব।
সমুদ্রতরোতিি োিি ও প্রিোব ব্যোখ্যো িতি পোিব।
কিোয়োি-িোটোি োিি ও প্রিোব ব্যোখ্যো িতি পোিব।

অধ্যোয়টি পিবিী কেভিতি পঠিি
হতব
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ভবষয়বস্তু
অধ্যোয়

পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভেি িো বো নো
িোি ক ৌভি িো

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

সিম অধ্যোয়

•

িনসাংখ্যো

•
•
•
•
•
•
•
•

অিম অধ্যোয়
মোনব বসভি

•
•
•
•
•

ভবতশ্বি িনসাংখ্যো বিেমোন পভিভিভি ও পভিবিেতনি ধোিো
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িনসাংখ্যোি পভিবিেনত প্রিোভবি িোি ভনয়োম সমূহ
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
অভিবোসতনি োিি, সুফল ও কুফল ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
অভিবোসতনি সুফল-কুফল সম্পত ে সতিিন হতবো এবাং
অন্যত ও সতিিন িব।
প্রোকৃভি সম্পতিি উপি িনসাংখ্যোি প্রিোব ভবেষি
িতি পোিব।
িনসাংখ্যো ঘনত্ব ও িনসাংখ্যো বণ্টন ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িনসাংখ্যো ঘনত্ব ও িনসাংখ্যো বণ্টতনি প্রিোব সমূহ
ভবতেষি িতি পোিব।
বোাংলোতিতিি বিেমোন িনসাংখ্যো বৃভদ্ধি হোি , সমস্যো
এবাং সমোধোতনি উপোয় ব্যোখ্যো িতি পোিব।
বোাংলোতিতিি িনসাংখ্যো বৃভদ্ধ কিোতধি উপোয় ব্যোখ্যো
িতি পোিব।

পোঠ: িনসাংখ্যো
পোতঠি ভিতিোনোমঃ•
•
•
•
•
•

ভবতশ্বি িনসাংখ্যোি বিেমোন
পভিভিভি ও পভিবিেতনি ধোিো
িনসাংখ্যো সাংখ্যো পভিবিেতনি
ভনয়োম ।
িনসাংখ্যো সমস্যো সমোধোতনি
িিীয়।
িনসাংখ্যোি ঘনত্ব ও বন্টতনি
প্রিোব ।
প্রোকৃভি সম্পতিি উপি
অভিভিি িনসাংখ্যোি প্রিোব।
বোাংলোতিতিি িনসাংখ্যো
পভিভিভি সমস্যো ও সমোধোন।

পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভেিঃ•

ভবতশ্বি িনসাংখ্যোি বিেমোন
পভিভিভি ও পভিবিেতনি ধোিো।
• িনসাংখ্যো পভিবিেতনি
ভনয়োম ।
• িনসাংখ্যো সমস্যো সমোধোতনি
িিীয়
• িনসাংখ্যোি ঘনত্ব ও বন্টন
এবাং প্রিোব ।
• প্রোকৃভি সম্পতিি ওপি
অভিভিি িনসাংখ্যোি প্রিোব।
• বোাংলোতিতিি িনসাংখ্যো
পভিভিভি সমস্যো ও সমোধোন।
পোঠ্যসূভিতি স ল পোঠই অন্তর্ভেি
িোি োিিঃিনবহুল কিি ভবধোয় িনসাংখ্যো
সমস্যো ও সমোধোতন এই অধ্যোতয়ি
স ল পোঠ সম্পত ে ভিক্ষোর্ীি
সোমগ্রীি ধোিিো র্ো তি হতব।
অধ্যোয়টি পিবিী কেভিতি পঠিি
হতব

বসভি িোপতনি ভনয়োম সমূহ ব্যোখ্যো িতি পোিব।
গ্রোমীি বসভি ও নগি বসভিি ধিন বি েনো িতি পোিব।
গ্রোমীি বসভিি ধিন ও ভবন্যোস বি েনো িতি পোিব।
নগিোয়ি ীিো বলতি পোিব এবাং নগতি কেভিভবিোগ
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
নগিোয়তনি প্রিোব ব্যোখ্যো িতি পোিব।
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ভবষয়বস্তু
অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)
•
•
•

নবম অধ্যোয়

•

সম্পি ও
অর্ েননভি
ো েোবভল

•
•
•
•
•
•
•
•

িিম অধ্যোয়

•

বোাংলোতিতিি
কিৌতগোভল ভববিি

•
•
•

অপভি ভেি নগিোয়তিি ফতল সৃি সমস্যো ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
ভনি এলো োি বসভিি ধিন ও ভবন্যোস ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
ভনতিি িোিপোতিি প্রকৃভি এবাং পভিতবতিি তত্নি
ব্যোপোতি সতিিন ও িৎপি র্ো ব।
সম্পতিি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব এবাং সম্পতিি
কেভিভবন্যোস িতি পোিব।
সম্পি সাংিতক্ষতিি উপোয় ব্যোখ্যো িতি পোিব।
সম্পি সাংিক্ষতি ত্নবোন হতবো এবাং অন্যত ও সম্পি
সাংিক্ষি িতি উৎসোভহি িব।
অর্ েননভি ো েোবভল ব্যোখ্যো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
অনুন্নি, উন্নয়নিীল ও উন্নি কিতিি অর্ েননভি ো েোবভল
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ভিে গতড় ওঠোি ভনয়োম ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ভিতেি কেভিভবন্যোস ও অবিোনগি োিি ভবতেষি
িতি পোিব।
আমিোভন ও িিোভন বোভনিয ব্যোখ্যো িতি পোিব।
বোভিভিয িোিসোম্য ও উন্নয়তনি সম্প ে ভবতেষি িতি
পোিব।
বোাংলোতিতিি কিৌতগোভল অবিোন এবাং ভূপ্রকৃভি বি েনো
িতি পোিব।
বোাংলোতিতিি প্রধোন নি-নিী, উপনিী এবাং িোখোনিী
সম্পত ে বি েনো ভিতি পোিব।
বোাংলোতিতিি নিী ও িলোিয় িিোতটি মোনবসৃি োিি,
প্রিোব ও প্রভিতিোতধি উপোয় বি েনো িতি পোিব।
নিী ও িলোিয় িিোতটি ক্ষভি ি প্রিোব সম্পত ে
সতিিনিো সৃভি িতি পোিব।

পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভেি িো বো নো
িোি ক ৌভি িো
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অধ্যোয়টি পিবিী কেভিতি পঠিি
হতব

পোঠঃ বোাংলোতিতিি কিৌতগোভল
ভববিি
পোঠ ভিতিোনোমঃ•
•

বোাংলোতিতিি অবিোন, আয়িন
ও সীমো
বোাংলোতিতিি ভূ-প্রকৃভি
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ভবষয়বস্তু
অধ্যোয়

পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভেি িো বো নো
িোি ক ৌভি িো

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)
•
•
•

এ োিি অধ্যোয়

•

বোাংলোতিতিি সম্পি •
ও ভিে
•
•
•
•
•
•
•
•

বোাংলোতিতিি িলবোয়ুি ববভিিয, ঋতুভিভত্ত িোপমোিো,
বোয়ুপ্রবোহ ও বৃভিপোি সম্পত ে বি েনো ভিতি পোিব।
কমৌসুভম িলবোয়ু ববভিিয এবাং োলনবিোখী সম্পত ে বি েনো
িতি পোিব।
• বোাংলোতিতিি প্রধোন নিনিী
োলনবিোখী ঝড় ও বজ্রপোতিি কক্ষতি সি েিো এবাং
• নিী ও িলোিয় িিোতটি োিি,
ভনিোপত্তোমূল ব্যবিো অবলম্বন িব, অন্যত ও এ
প্রিোব ও প্রভিতিোধ
ব্যোপোতি সতিিন িব।
• বোাংলোতিতিি িলবোয়ু
পোঠঃ বোাংলোতিতিি সম্পি ও ভিে
বোাংলোতিতিি প্রধোন কৃভষপণ্য ও িোতিি বণ্টন বি েনো
িতি পোিব।
পোঠ ভিতিোনোমঃবোাংলোতিতিি ভবভিন্ন বনোঞ্চতলি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
• কৃভষপণ্য (ধোন, গম, পোট, ইক্ষু
বনি সম্পি সাংিক্ষতি সতিিন হতবো এবাং সব েি সব েি
ও িো)
সতিিনিো সৃভি িতি পোিব।
• িস্য বহুমুখী িি
বোাংলোতিতিি খভনি কিল, প্রোকৃভি গ্যোস, য়লো ও ঠিন
• বোাংলোতিতিি বনোঞ্চল
ভিলোি অবিোন মোনভিতি প্রিিেনপূব ে বি েনো িতি
• বোাংলোতিতিি খভনি কিল,
পোিব।
প্রোকৃভি গ্যোস, য়লো ও ঠিন
বোাংলোতিতিি অর্ েনীভিতি খভনি কিল, প্রোকৃভি গ্যোস ও
ভিলো
য়লোি গুরুত্ব ভবতেষি িতি পোিব।
•
বোাংলোতিতিি অর্ েনীভিতি
বোাংলোতিতিি প্রধোন ভিে সম্পত ে বি েনো ভিতি পোিব এবাং
খভনি কিল, প্রোকৃভি গ্যোস ও
মোনভিতি উপিোপন িতি পোিব।
য়লোি গুরুত্ব
বোাংলোতিতিি অর্ েনীভিতি কপোিো ভিতেি অবিোন
• বোাংলোতিতিি প্রধোন ভিে (পোট,
ভবতেষি িতি পোিব।
বে ও োগি সোি)
বোাংলোতিতিি প্রধোন প েটন ক তন্দ্রি বি েনো িতি পোিব
• বোাংলোতিতিি অর্ েনীভিতি
এবাং মোনভিতি প্রিিেন িতি পোিব।
(কপোষো ভিতেি অবিোন
বোাংলোতিতিি প েটন ভিতেি গুরুত্ব ও সম্ভোবনো সম্পত ে
• বোাংলোতিতিি প েটন ভিতে
বি েনো িতি পোিব।
• বোাংলোতিতিি প েটন ভিতেি
প েটন ভহতসতব প েটন ক তন্দ্রি সুি পভিতবি সাংিক্ষতি
গুরুত্ব
নোগভি িোভয়ত্ব পোলন িব।
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অন্তভূেি পোঠঃ•
•
•

বোাংলোতিতিি কৃভষপণ্য খোযিস্য
(ধোন, গম) অর্ ে িী ফসল (পোট,
ইক্ষু ও িো)
িস্য বহুমুখী িি
বোাংলোতিতিি বনোঞ্চল
অন্তর্ভেি িোি োিিঃ- পোতঠি
গুরুত্ব অনু োয়ী অন্তর্ভেি িো
হতলো

অন্তভূেি নয়ঃ•
•
•

বোাংলোতিতিি খভনি কিল
প্রোকৃভি গ্যোস, য়লো ও ঠিন
ভিলো।
বোাংলোতিতিি অর্ েনীভিতি
খভনি কিল, প্রোকৃভি গ্যোস ও
য়লোি গুরুত্ব
য়লো কিতিি প্রধোন ভিে
(পোট, বে, োগি ও সোি)

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো
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ভবষয়বস্তু
অধ্যোয়

পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভেি িো বো নো
িোি ক ৌভি িো

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)
•

িোিি অধ্যোয়

•

বোাংলোতিি
•
ক োগোত োগ ব্যবিো ও
বোভিিয
•
•
•
িতয়োিি অধ্যোয়

•

বোাংলোতিতিি উন্নয়ন •
মে োণ্ড ও
পভিতবতিি
•
িোিসোম্য
•
•
•

বোাংলোতিতিি গুরুত্বপূি ে প েটন
ক ন্দ্রসমূহ।

বোাংলোতিতিি সড় পর্, কিলপর্, কনৌপর্ ও আ োিপতর্ি
বি েনো িতি পোিব।
ক োগোত োগ ও পভিবহতন সড় পর্, কিলপর্, কনৌপর্ ও
আ োিপতর্ি গুরুত্ব ভবতেষি িতি পোিব।
সড় পর্, কিলপর্ ও কনৌপতর্ িলোিতলি কক্ষতি দুঘ েটনো
এড়োতি সব েিো সোবধোনিো অবলম্বন িব এবাং অন্যত
সোবধোন িব।
বোাংলোতিতিি অিযন্তিীি ও ববতিভি বোভিিয ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
বোভিভিয আমিোভন ও িিোভন পণ্য সম্পত ে বি েনো ভিতি
পোিব।
পভিতবতিি িোিসোশ্য এবাং িোিসোম্যহীনিো ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
উন্নয়ন মে োতণ্ডি ব্যোখ্যোসহ বোাংলোতিতিি তয় টি
উতেখত োগ্য উন্নয়ন মে োণ্ড বি েনো িতি পোিব।
বোাংলোতিতিি ভবভিন্ন উন্নয়ন মে োিণ্ড সম্পোিতনি সময়
ীিোতব পভিতবি দূষি ও িোিসোম্যহীন হতয় পড়তছ িো
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
পভিতবতিি িোিসোমৌহীনিোি পভিিভি ভবতেষি িতি
পোিব।
উন্নয়ন মেো ণ্ড ীিোতব পভিতবতিি িোিসোম্যত
প্রিোভবি তি িো ভবতেষি িতি পোিব।
বোাংলোতিতিি উন্নয়ন মে োণ্ড সম্পোিতনি সময়
পভিতবতিি িোিসোম্য িক্ষোি উপোয় ব্যোখ্যো িতি পোিব।
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•

বোাংলোতিতিি প েটন ভিতে
গুরুত্ব
োিিঃ- পিবিী কেভিতি অধ্যয়তনি
িন্য িোখো হল।
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ভবষয়বস্তু
অধ্যোয়

পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)
•

িতুি েি অধ্যোয়
বোাংলোতিতিি
প্রোকৃভি দুত েোগ

•
•
•
•
•
•

পঞ্চিি অধ্যোয়

•

কট সই উন্নয়ন
অিীি (এসভডভি)

•
•
•
•
•

পভিতবি িোিসোম্যহীনিোি পভিিভি সম্পত ে সতিিন
হতবো এবাং অন্যত সতিিন িব।
দুত েোগ ও ভবপ েয় ব্যোখ্যো িতি পোিব।
বোাংলোতিতিি ভবভিন্ন ধিতনি প্রোকৃভি দুত েোগ বি েনো
িতি পোিব।
দুত েোগ ব্যবিোপনো িক্র ব্যোখ্যো িতি পোিব।
বোাংলোতিতিি উপকূলীয় প্রোকৃভি দুত েোগ ব্যবিোপনোি
উপোয় ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ভূভম তম্পি মোিো ও সুনোভমি পূব েোিোস প্রিোতন প্রযুভিি
ব্যবহোি ও ো ে োভিিোি মূল্যোয়ন িতি পোিব।
প্রোকৃভি দুত েোগ কমো োভবলোয় িিীয় সম্পত ে সতিিন
হতবো এবাং অন্যত সতিিন িব।

পোঠঃ বোাংলোতিতিি প্রোকৃভি
দুত েোগ
পোঠ ভিতিোনোমঃ•
•
•
•
•
•
•
•
•

দুত েোগ ও ভবপ েয়
বোাংলোতিতিি প্রোকৃভি /দুত েোগ
(বন্যো, খিো ও নিীিোঙন)
নিীিোঙনিভনি ক্ষয়ক্ষভি।
ভূভম ম্প।
ভূভম তম্প িিীয়
সুনোভম।
দুত েোগ ব্যবিোপনো
দুত েোগ ব্যবিোপনো িক্র
উপকূলীয় দুত েোগ ব্যবিোপনো

কট সই উন্নয়ন অিীি অিেতন অাংিীিোভিতত্বি গুরুত্ব
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
কট সই উন্নয়ন অিীি অিেতনি ফলোফল ভবতেষি িতি
পোিব।
কট সই উন্নয়ন অিীি অিেন িযোতলঞ্জসমূহ ভিভিি িতি
পোিব।
কট সই উন্নয়ন অিীি অিেতন িযোতলঞ্জ কমো োভবলোয়
িিীয় ব্যোখ্যো িতি পোিব।
কট সই উন্নয়ন অিীি অিেতন িিীয় সম্পত ে সতিিনিো
সৃভিি িন্য কপোস্টোি ভডিোইন িতি পোিব;
কট সই উন্নয়ন অিীি বোস্তবোয়তন অনুপ্রোভিি হব।
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পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভেি িো বো নো
িোি ক ৌভি িো

বোাংলোতিি পৃভর্বীি অন্যিম
প্রোকৃভি দুত েোগপূি ে কিি কসিন্য
এই অধ্যোতয়ি স ল পোঠই অন্তর্ভেি
িো হতলো।
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ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে ষষ্ঠ-নবম কেভিি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
কেভি: নবম

ভবষয়: ব্যবসোয় উতযোগ
ভবষয়বম্তু
পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

ভবতয়োিতনি ক ৌভি িো

অধ্যোয়

অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

সমভিি ভিখনফল

প্রর্ম অধ্যোয়

ব্যবসোয় পভিভিভি

•
•
•
•
•
•
•
•

ভিিীয় অধ্যোয়

•

ব্যবসোয় উতযোগ ও
উতযোিো

•
•
•
•
•
•

ব্যবসোতয়ি ধোিিো, উৎপভত্ত ও ক্রমভব োতিি ধোিো বি েনো িতি
পোিব।
ব্যবসোতয়ি পভিভধ, ববভিিয ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ব্যবসোতয়ি প্র োিতিি বি েনো িতি পোিব।
ব্যবসোতয়ি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব।
বোবসোতয়ি প্র োিতিি বি েনো িতি পোিব।
ব্যবসোতয়ি গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব ভিতেি ধোিিো ও
প্র োিতিি বি েনো িতি পোিব।
বোভিতিযি ধোিিো ও প্র োিতিি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
কসবোি ধোিিো ও প্র োিতিি উিোহিিসহ ব্যোখ্যো িতি
পোিব।ব্যবসোতয়ি উপি প্রিোব ভবস্তোি োিী পভিতবতিি
উপোিোনগুতলো ভিভিি িতি পোিব।
উতযোগ ও ব্যবসোয় উতযোতগি মতধ্য পোর্ ে য ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
ব্যবসোয় উতযোতগি ববভিিয ও ো েোবভল বি েনো িতি পোিব।
এ িন সফল উতযোিোি গুিোবভল িনোি িতি পোিব।
বোাংলোতিতিি আর্ ে-সোমোভি উন্নয়তন ব্যবসোয় উতযোতগি গুরুত্ব
ভবতেষি িতি পোিব।
ব্যবসোয় উতযোগ ওঝভুঁ ি মতধ্য সম্প ে ভবতেষি িতি পোিব।
ব্যবসোয় উতযোগ গতড় উঠোি অনুকূল পভিতবি বি েনো িতি
পোিব।
বোাংলোতিতি ব্যবসোয় উতযোগ উন্নয়ন পতর্ বোধোসমূহ ভিভিি
িতি পোিব।

তিোনো’ি
োিতি
ভবযোলয় বন্ধ হতয়তছ ১৭
মোি ে। এি আতগ ভিনগুতলোতি
এই অধ্যোয় দুতটো কিষ
হতয়তছ বতল ধতি কনয়ো
হতয়তছ।

= সোিোভহ ক্লোস
সাংখ্যো ৩
৩০ ো েভিবতস ৫টি
সিোহ

ব্যবসায় উকযাকগি
থমাট ক্লাস সংখ্যা=
৫×৩=১৫

-
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ভবষয়বম্তু
পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

ভবতয়োিতনি ক ৌভি িো

অধ্যোয়

অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো
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সমভিি ভিখনফল

তৃিীয় অধ্যোয়

AvZ¥Kg©ms¯’vb

•

বোাংলোতিতি ব্যবসোয় উতযোগ উন্নয়ন বোধোসমূহ দূিী িতি
িিীয়গুতলো িনোি িতি পোিব।

•
•

আত্ম মেসাংিোতনি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
•
আত্ম মেসাংিোন ও উতযোতগি মতধ্য সম্প ে ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
•
আত্ম মেসাংিোতনি প্রভিক্ষতিি প্রতয়োিনীয়িো ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
বোাংলোতিতিি আর্ ে-সোমোভি অবিো ভবতবিনোয়
আত্ম মেসাংিোতনি উপযুি ও লোিিন কক্ষিগুতলো ভিভিি
িতি পোিব।
•
আত্ম মেসাংিোতন সহোয়িো োিী প্রভিক্ষি প্রভিষ্ঠোনগুতলোি
ো েক্রম ওগুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব।
আত্ম মেসাংিোতন উিুদ্ধ িতিি উপোয়গুতলো বি েনো িতি পোিব।

•
•
•
•

➢ ভবযোলয় বন্ধ হওয়োি
আত্ম মেসাংিোন ও
পূব ে প েন্ত ক্লোতস (প্রর্ম
উতযোতগি মতধ্য সম্প ে
দুতটো
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
অধ্যোতয়)অতন গুতলো
আত্ম মেসাংিোতনি িন্য
ভবষয় আতলোিনো হতয়তছ
প্রভিক্ষতিি প্রতয়োিনীয়িো ও
ক খোতন িোিো ধোিিো
উিুদ্ধ িতিি উপোয়গুতলো
কপতয়তছ।
বি েনো িতি পোিব। িতি
➢
ভিখনফলগুতলোি
পোিব।
কবিভ ছুতি ভিভপটিিন
বোাংলোতিতিি আর্ েবো পুিোিোবৃভত্ত আতছ।
সোমোভি অবিো ভবতবিনোয়
কসগুতলো প েোতলোিনো
আত্ম মেসাংিোতনি উপযুি
তি সমভিি িো
ও লোিিন কক্ষিগুতলো
হতয়তছ।
ভিভিি িতি পোিব।
➢ িিম কেভিতিও
ভিখনফলগুতলো
আতলোিোনোি সূত োগ
আতছ।
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৩

ভবষয়বম্তু
পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

অধ্যোয়

ভবতয়োিতনি ক ৌভি িো

অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

প্রতয়োিনীয়
ক্লোতসি সাংখ্যো

সমভিি ভিখনফল

িতুর্ ে অধ্যোয়

•

মোভল োনোি ভিভত্ততি
ব্যবসোয়

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ব্যবসোতয়ি ভবভিন্ন প্র োিতিি ও আইনগি ববভিিয বি েনো
িতি পোিব।
এ মোভল োনো ব্যবসোতয়ি সাংজ্ঞো, ববভিিয ও সুভবধো-অসুভবধো
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
এ মোভল োনো ব্যবোসোতয়ি উপযুি কক্ষিসমূহ ও িনভপ্রয়িোি
োিিগুতলো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
অাংিীিোভি ব্যবসোতয়ি ধোিিো, ববভিিয ও সুভবধো-অসুভবধো
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
অাংিীিোভি ব্যবসোতয়ি গঠন প্রিোভল ব্যোখ্যো িতি পোিব।
অাংিীিোভি ব্যবসোতয়ি িুভিপতিি ভবষয়বস্তু ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
অাংিীিোভি ব্যবসোতয়ি ভনবন্ধন ও এি সুভবধো ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
অাংিীিোিতিি প্র োিতিি উতেখ িতি পোিব।
অাংিীিোভি ব্যবোসোয় কিতঙ োওয়োি োিি ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
ক ৌর্ মূলধনী ব্যবসোতয়ি সাংজ্ঞো, ববভিিয ওসুভবধো- অসুভবধো
বি েনো িতি পোিব।
ক ৌর্ মূলধনী ব্যবসোতয়ি গঠন প্রিোভল ব্যোখ্যো িতি পোিব।
পোবভল ও প্রোইতিট ভলভমতটড ক োম্পোভনি মতধ্য পোর্ ে য
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
সমবোয় সভমভিি ধোিিো ও ববভিিযগুতলো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
সমবোয় সভমভিি গঠন ও নীভিমোলো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
বোাংলোতিতিি আর্ ে-সোমোভি ও কপ্রক্ষোপট সমবোয় সভমভিি
গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব।

•
•

•
•

ব্যবসোতয়ি ভবভিন্ন
প্র োিতিি ও ববভিিয বি েনো
িতি পোিব।
এ মোভল োনো ব্যবোসোতয়ি
উপযুি কক্ষিসমূহ ও
িনভপ্রয়িোি োিিগুতলো
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
অাংিীিোভি ব্যবোসোয় কিতঙ
োওয়োি োিি ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
বোাংলোতিতিি িোষ্ট্রীয়
ব্যবসোতয়ি িোভল ো িতি
পোিব।
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➢ ভবযোলয় বন্ধ হওয়োি
✓ ক ভবষয়গুতলো
পূব ে প েন্ত ক্লোতস (প্রর্ম
প্রর্মবোতিি মি
দুতটো
ভিক্ষোর্ীি োতছ
অধ্যোতয়)অতন গুতলো
এতসতছ কসগুতলোত
ভবষয় আতলোিনো হতয়তছ
ভবতিষ গুরুত্ব কিয়ো
ক খোতন িোিো ধোিিো
হতয়তছ।
কপতয়তছ।
➢ ভিখনফলগুতলোি
কবিভ ছুতি ভিভপটিিন
বো পুিোিোবৃভত্ত ভছতলো।
কসগুতলো প েোতলোিনো
তি সমভিি িো
হতয়তছ।
➢ িিম কেভিতিও
ভিখনফলগুতলো
আতলোিোনো সূত োগ
আতছ।

৪

ভবষয়বম্তু
পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

ভবতয়োিতনি ক ৌভি িো

অধ্যোয়

অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

প্রতয়োিনীয়
ক্লোতসি সাংখ্যো

সমভিি ভিখনফল

পঞ্চম অধ্যোয়

ব্যবসোতয়ি আইনগি
ভি

•

িোষ্ট্রীয় ব্যবসোতয়ি ধোিিো, ওনবভিিয ও বোাংলোতিতিি িোষ্ট্রীয়
ব্যবসোয় বি েনো িতি পোিব।

•
•
•

ব্যবসোতয়ি আইনগি ভিত ি ধোিিো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
লোইতসতেি ধোিিো ও পোওয়োি উপোয় বি েনো িতি পোিব।
• লোইতসে, ফ্রযোনসোইভি,
ফ্রযোনসোইতিি ধোিিো ও এটি পোওয়োি উপোয় বি েনো িতি
কপতটন্ট এি ধোিিো বি েনো
পোিব।
িতি পোিব।
কপতটতন্টি ধোিিো, ভনবন্ধন িি ও সুভবধোবভল বি েনো িতি
• কট্রড মো ে, ভপিোইট,
পোিব।
BSTI এি ধোিিো ব্যোখ্যো
কট্রড মোত েি ধোিিো ও ধিন ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িতি পোিব।
কট্রড মো ে ভনবন্ধন িোি পদ্ধভি ধোিোবোভহ িোতব বি েনো িতি
• ভবমোি ধোিিো ও প্র োিতিি
পোিব।
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ভপিোইতটি ধোিিো ও ভনবন্ধন প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ভপিোইট ভনবন্ধন িোি সুভবধো বি েনো িতি পোিব।
BSTI সম্পত ে ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ভবমোি ধোিিো ও প্রতয়োিনীয়িো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ভবমোি প্র োিতিি ও ভবমো িোি প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো িতি পোিব।

•
•
•
•
•
•
•
•
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➢ ভবযোলয় বন্ধ হওয়োি
পূব ে প েন্ত ক্লোতস (প্রর্ম
দুতটো
অধ্যোতয়)অতন গুতলো
ভবষয় আতলোিনো হতয়তছ
ক খোতন িোিো ধোিিো
কপতয়তছ।
➢ ভিখনফলগুতলোি
কবিভ ছুতি ভিভপটিিন
বো পুিোিোবৃভত্ত আতছ।
কসগুতলো প েোতলোিনো
তি সমভিি িো
হতয়তছ।
➢ িিম কেভিতিও
ভিখনফলগুতলো
আতলোিোনো সূত োগ
আতছ।

৩

ভবষয়বম্তু
পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

ভবতয়োিতনি ক ৌভি িো

অধ্যোয়

অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

প্রতয়োিনীয়
ক্লোতসি সাংখ্যো

সমভিি ভিখনফল

ষষ্ঠ অধ্যোয়

ব্যবসোয় পভি েনো

•
•
•
•
•
•
•
•

ব্যবসোয় পভি েনোি ধোিিো ও গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব।
•
ব্যবসোয় পভি েনো প্রিয়তনি প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
প্র ে পভি েনোি ধোিিো ও গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব।
•
প্র ে প্রিয়তনি ধোপগুতলো বি েনো িতি পোিব।
ব্যবোসোয় উতযোগ গ্রহতিি বোছোই পদ্ধভি প্রতয়োতগি মোধ্যতম
সঠি ব্যবসোয়টি ভনব েোিন িতি পোিব।
•
প্র ে পভি েনোি োঠোতমো ছ বিভি িতি পোিব
আত্ম-ভবতেষতিি ধোিিো ও প্রোতয়োিনীয়িো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
আত্ম-ভবতেষি পদ্ধভিটি ধোিোবোভহ িোতব বি েনো িতি পোিব।

ব্যবসোয় পভি েনোি ধোিিো
ও গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
ব্যবসোয় পভি েনো
প্রিয়তনি প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
আত্ম-ভবতেষি পদ্ধভিটি
ধোিোবোভহ িোতব বি েনো
িতি পোিব।
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➢ ভবযোলয় বন্ধ হওয়োি
পূব ে প েন্ত ক্লোতস (প্রর্ম
দুতটো
অধ্যোতয়)অতন গুতলো
ভবষয় আতলোিনো
হতয়তছ ক খোতন িোিো
ধোিিো কপতয়তছ।
➢ ভিখনফলগুতলোি
কবিভ ছুতি ভিভপটিিন
বো পুিোিোবৃভত্ত আতছ।
কসগুতলো প েোতলোিনো
তি সমভিি িো
হতয়তছ।
➢ িিম কেভিতিও
ভিখনফলগুতলো
আতলোিোনো সূত োগ
আতছ।

৩

ভবষয়বম্তু
পোঠ্যপুস্তত প্রিত্ত ভিখনফল

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

ভবতয়োিতনি ক ৌভি িো

অধ্যোয়

অন্তর্ভেি িতিি
ক ৌভি িো

প্রতয়োিনীয়
ক্লোতসি সাংখ্যো

সমভিি ভিখনফল

সিম অধ্যোয়
বোাংলোতিতিি ভিে

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

কুটিি ভিতেি ধোিিো, ববভিিয ও গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব।
বোাংলোতিতিি কুটিি ভিতেি উপযুি কক্ষিগুতলো ভিভিি িতি
পোিব।
বোাংলোতিতিি কপ্রক্ষোপতট কুটিি ভিতেি উন্নয়তনি পতর্
বোধোগুতলো িনোি িতি পোিব।
কুটিি ভিে ভব োতিি িন্য িিীয় ভিভিি িতি পোিব।
ক্ষুদ্র ও মোঝোভি ভিতেি ধোিিো, ও ববভিিয ও গুরুত্ব ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
ক্ষুদ্র ও মোঝোভি ভিতেি গঠন প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
কিতিি এবাং ভনতিতিি এলো োি আর্ ে-সোমোভি অবিো
ভবতবিনোয় ক্ষুদ্র ও মোঝোভি ভিতেি উপযুি কক্ষিগুতলো ভিভিি
িতি পোিব।
বোাংলোতিতিি কপ্রক্ষোপতট ক্ষুদ্র ও মোঝোভি ভিতেি সমস্যোগুতলো
িনোি িতি পোিব।
বৃহৎ ভিতেি ধোিিো ও ববভিিয বি েো িতি পোিব।
বোাংলোতিতিি আর্ ে-সোমোভি অবিো ভবতবিনোয় বৃহৎ ভিতেি
গুরুত্ব ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ভবভিন্ন ক্ষুদ্র ও মোঝোভি ভিে এবাং কুটিি ভিে িোপতন অনুপ্রোভিি
হব।

•
•
•

কুটিি ভিতেি ধোিিো,
ববভিিয ও গুরুত্ব ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
বোাংলোতিতিি কুটিি ভিতেি
উপযুি কক্ষিগুতলো ভিভিি
িতি পোিব।
ক্ষুদ্র ও মোঝোভি ও বৃহৎ
ভিতেি ধোিিো, ও ববভিিয
ব্যোখ্যো িতি পোিব।

•
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➢ ভবযোলয় বন্ধ হওয়োি
পূব ে প েন্ত ক্লোতস (প্রর্ম
দুতটো
অধ্যোতয়)অতন গুতলো
ভবষয় আতলোিনো হতয়তছ
ক খোতন িোিো ধোিিো
কপতয়তছ।
➢ ভিখনফলগুতলোি
কবিভ ছুতি ভিভপটিিন
বো পুিোিোবৃভত্ত আতছ।
কসগুতলো প েোতলোিনো
তি সমভিি িো
হতয়তছ।
➢ িিম কেভিতিও
ভিখনফলগুতলো
আতলোিোনো সূত োগ
আতছ।

২

ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে ষষ্ঠ-নবম কেভিি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
শ্রেণি: নবম

ণবষয়: ণিসাবণবজ্ঞান
ণবষয়বম্তু

অধ্যায়

পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল

অন্তর্ভুক্তেরকির শ্র ৌণক্তেতা
(পাঠ ও পাকঠর ণিকরানাম)

প্রথম অধ্যায়
ণিসাবণবজ্ঞান
পণরণিণত

ণিতীয় অধ্যায়
শ্রলনকদন

মাি ু ২০২০ এর মকধ্য পাঠদান েরা িকয়কে।
• ণিসাবণবজ্ঞাকনর ধারিা বি ুনা েরকত পারব।
• ণিসাবণবজ্ঞাকনর উকেশ্য বি ুনা েরকত পারব।
• ণিসাবণবজ্ঞাকনর প্রকয়াজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা
েরকত পারব।
• ণিসাবণবজ্ঞাকনর উৎপণত্ত ওক্রমণবোি ব্যাখ্যা
েরকত পারব।
• ণিসাব তকের ব্যবিারোরীকদর িনাক্ত েরকত
পারব।
• মূল্যকবাধ ও জবাবণদণিতা সৃণিকত
ণিসাবণবজ্ঞাকনর ভূণমো ণবকেষি েরকত পারব।
• সমাজ ও পণরকবকিরর সাকথ ণিসাবব্যবস্থার
সম্পেু বি ুনা েরকত পারব।
• দদনণিন, ব্যণক্তগত, পাণরবাণরে ও
প্রাণতষ্ঠাণনে েমুোকে ণিসাব রাখকত আগ্রিী
িব।
মাি ু ২০২০ এর মকধ্য পাঠদান েরা িকয়কে।
• শ্রলনকদকনর ধারিা ব্যাখ্যা েরকত পারব।
• শ্রলনকদকনর প্রকৃণত িনাক্ত েরকত পারব।
• ণিসাব সমীেরি ণবকেষি েরকত পারব।
• ণিসাব সমীেরকি ব্যবসাণয়ে শ্রলনকদকনর প্রভাব
ব্যাখ্যা েরকত পারব।
• ব্যবসায় প্রণতষ্ঠাকনর শ্রলনকদকনর উৎস দণললাণদ
তাণলো দতণর েকর বি ুনা েরকত পারব।
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মাি ু ২০২০ এর মকধ্য পাঠদান
েরা িকয়কে।

মাি ু ২০২০ এর মকধ্য পাঠদান
েরা িকয়কে।

প্রকয়াজনীয়
ক্লাকসর সংখ্যা

ণবষয়বম্তু
অধ্যায়

পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল

অন্তর্ভুক্তেরকির শ্র ৌণক্তেতা
(পাঠ ও পাকঠর ণিকরানাম)

তৃতীয় অধ্যায়
দুতরফা দাণখলা
পদ্ধণত

িতুথ ু অধ্যায়
মূলধন ও মুনাফা
জাতীয় শ্রলনকদন

• শ্রলনকদকনর সমথ ুকন প্রকয়াজনীয় দণললাণদ
থা থভাকব প্রস্তুত েরকত পারব।
• শ্রলনকদকনর দিত স্বত্বা নীণত ব্যাখ্যা েরকত
পারব।
• দুতরফা দাণখলা পদ্ধণতর ধারিা ও দবণিিয
বি ুনা েরকত পারব।
• দুতরফা দাণখলা পদ্ধণতর সুণবধাসমূি ব্যাখ্যা
েরকত পারব।
• শ্রলনকদকন জণিত দুটি পক্ষ অথ ুাৎ শ্রেণবট ও
শ্রক্রণেট পক্ষ িনাক্ত/ণিণিত েরকত পারব।
• ণিসাবিকক্রর ণবণভন্ন ধাপ ব্যাখ্যা েরকত পারব।
• শ্রলনকদকনর জন্য উপযুক্ত ণিসাকবর বই ণিণিত
েরকত পারব।
• এেতরফা দাণখলার ধারিা ণনকয় ব্যবসাকয়র
মুনাফা ণনি ুয় েরকত পারব।
• মূলধন ও মুনাফা জাতীয় শ্রলনকদকনর ধারিা
েরকত পারব।
• মূলধন ও মুনাফা জাতীয় শ্রলনকদকনর পাথ ুেয
ণনরূপি েরকত পারব।
• মূলধন ও মুনাফা জাতীয় শ্রলনকদকনর
পাথ ুেযেরকির প্রকয়াজনীয়তা বুঝকত পারব।
• লাভ-ক্ষণত পণরমাপ এবং আণথ ুে ণববরিী
প্রস্তুতোকল মূলধন ও মুনাফা জাতীয়
শ্রলনকদনসমূি থা থভাকব প্রকয়াগ েরকত
পারব।

মাি ু ২০২০ এর মকধ্য পাঠদান েরা িকয়কে।

মাি ু ২০২০ এর মকধ্য পাঠদান
েরা িকয়কে।

•
•
•
•
•

ণিখনফল অজুকনর জন্য
আবশ্যে

মূলধন ও মুনাফা জাতীয় শ্রলনকদকনর ধারিা
মূলধন জাতীয় প্রাণি ও আয়
মূলধন জাতীয় ব্যয়
মুনাফা জাতীয় প্রাণি ও আয়
মুনাফা জাতীয় প্রদান/ব্যয়

• মূলধন ও মুনাফা জাতীয় শ্রলনকদকনর
পাথ ুেযেরকির প্রকয়াজনীয়তা।
• মূলধন ও মুনাফা জাতীয় শ্রলনকদকনর প্রভাব
• ণবলণিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়
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১০ম অধ্যাকয় পুিরাবৃণত্ত থাোয়
বাদ শ্রদয়া ায়

প্রকয়াজনীয়
ক্লাকসর সংখ্যা

০২

ণবষয়বম্তু
অধ্যায়

পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল

অন্তর্ভুক্তেরকির শ্র ৌণক্তেতা
(পাঠ ও পাকঠর ণিকরানাম)

পঞ্চম অধ্যায়
ণিসাব

ষষ্ঠ অধ্যায়
জাকবদা

সিম অধ্যায়
খণতয়ান

প্রকয়াজনীয়
ক্লাকসর সংখ্যা

• ণিসাকবর ধারিা ও দবণিিয ব্যাখ্যা েরকত
•
পারব।
•
• ণিসাকবর ণবণভন্ন প্রোর েে (‘T’-েে ও
•
‘িলমান শ্রজর’েে) প্রস্তুত েরকত পারব।
• ণিসাব সমীেরি অনু ায়ী ণিসাকবর শ্রেণিণবভাগ •
েরকত পারব।
• দুতরফা দাণখলা পদ্ধণত অনু ায়ী সংণেি
ণিসাকব শ্রেণবট-শ্রক্রণেট ণলণপব্ধ েরকত পারব।

ণিসাকবর ধারিা
ণিসাকবর শ্রেণিণবভাগ

পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল
অজুকনর জন্য আবশ্যে।

শ্রেণবট শ্রক্রণেট ণলণপবদ্ধেরি
ণিসাকবর েে (দুইটি)

সিম অধ্যাকয় পুিরাবৃণত্ত
থাোয় বাদ শ্রদওয়া ায়।

• প্রারণিে ণলখন ণিকসকব জাকবদার ধারিা ও
গুরুত্ব ব্যাখ্যা েরকত পারব।
• জাকবদার শ্রেণিণবভাগ েরকত পারব।
• শ্রলনকদকনর সাধারি জাকবদা দাণখলা প্রদান
েরকত পারব।
• িালাকনর ণভণত্তকত ক্রয় ও ণবক্রয় জাকবদা,
শ্রেণবট শ্রনাকটর ণভণত্তকত ক্রয় শ্রফরত জাকবদা
এবং শ্রক্রণেট শ্রনাকটর ণভণত্তকত ণবক্রয় শ্রফরত
জাকবদা প্রস্তুত েরকত পারব।
• পাো বই ণিকসকব খণতয়াকনর ধারিা ও গুরুত্ব
ব্যাখ্যা েরকত পারব।
• খণতয়াকনর শ্রেণিণবভাগ েরকত পারব।
• জাকবদা ওখণতয়াকনর পাথ ুেয ণনরূপি েরকত
পারব।
• ‘T’ ও ‘িলমান ও শ্রজর’ েকে ণিসাব প্রস্তুত
েকর ণিসাকবর শ্রজর ণনি ুয় েরকত পারব।

জাকবদার ধারিা
জাকবদার গুরুত্ব
জাকবদার শ্রেণিণবভাগ
সাধারি জাকবদা দাণখলা প্রদাকন ণবকবিয ণবষয়

পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল
অজুকনর জন্য আবশ্যে।

০৪

পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল
অজুকনর জন্য আবশ্যে।

০৩

•
•
•
•

• খণতয়াকনর ধারিা
• খণতয়কনর দবণিিয
• খণতয়াকনর গুরুত্ব
• জাকবদা ও খণতয়াকনর পাথ ুেয
• খণতয়ানভূক্তেরি বা শ্রপাণটং
• ণিসাকবর শ্রজর টানা বা ব্যাকলণসং
• সাধারন খণতয়ান ও সিোরী খণতয়ান
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অন্তর্ভুক্তেরকির শ্র ৌণক্তেতা
(পাঠ ও পাকঠর ণিকরানাম)

অিম অধ্যায়
নগদান বই

নবম অধ্যায়
শ্ররওয়াণমল

• ণবণভন্ন ধরকনর খণতয়াকনর শ্রেণবট ও শ্রক্রণেট
শ্রজকরর তাৎপ ু ণবকেষি েরকত পারব।
• নগদান বইকয়র ধারিা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা েরকত
পারব।
• ণবণভন্ন প্রোর নগদান বই প্রস্তুত েরকত এবং
নগদান বইকয়র শ্রজর টানকত পারব।
• ণবপরীত দাণখলা ণলণপব্ধ েরকত পারব।
• নগদ প্রাণি জাকবদা ও নগদ প্রদান জাকবদা
প্রস্তুত েরকত পারব।
• নগদ বাট্রা ণলণপব্ধ েরকত পারব।
• নগদান বইকয় অন্তর্ভুক্ত দাণখলাসমূি খণতয়াকন
থাথ ুভাকব স্থানান্তর েরকত পারব।
• ব্যাংে ণববরিী সিকে ধারিা পাব।
• ব্যাংে ণববরিী ও নগদান বইকয়র উিুকত্তর
পাথ ুকের োরি বুঝকত পারব।
• ণিসাকবর উিুত্ত ণদকয় থা থ েকে শ্ররওয়াণমল
প্রস্তুত েকর ণিসাকবর গাণিণতে ণনর্ভুলতা
পরীক্ষা েরকত পারব।
• ণিসাব ণলখকনর র্ভলগুকলার মকধ্য শ্রোন
র্ভলগুকলা শ্ররওয়াণমকলর গরণমল ঘটাকব এবং
শ্রোন র্ভলগুকলা গরণমল ঘটাকব না, তা িনাক্ত
েরকত পারব।
• অণনণিত ণিসাকবর প্রকয়াজনীয়তা ব্যাখ্যা
েরকত পারব।

•
•
•
•
•
•

নগদান বইকয়র ধারিা
নগদান বইকয়র দবণিিয
নগদান বইকয়র গুরুত্ব
নগদান বইকয়র শ্রেণিণবভাগ
নগদ প্রাণি জাকবদা
নগদ প্রদান জাকবদা

• ব্যাংে ণববরিী
• ব্যাংে সমন্বয় ণববরিী

পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল
অজুকনর জন্য আবশ্যে।

পরবতী শ্রেণিকত শ্রিখার সুক াগ
রকয়কে।

২০২১ রশোবকর্ চ ১০ম থেরিকত
পাঠদাক ি জন্য র ধ চারিত।
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০৫

ণবষয়বম্তু
অধ্যায়

পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল

অন্তর্ভুক্তেরকির শ্র ৌণক্তেতা
(পাঠ ও পাকঠর ণিকরানাম)

দিম অধ্যায়
আণথ ুে ণববরিী

• অণনণিত ণিসাব খুকল সামণয়েভাকব
শ্ররওয়াণমকলর উভয় ণদে শ্রমলাকত পারব।
• মূলধন ও মুনাফা জাতীয় শ্রলনকদকনর পাথ ুেয
এবং আণথ ুে ণববরিী প্রস্তুতেরকি এই
পাথ ুকেযর প্রকয়াগ েরকত পারব।
• ণবিদ আয় ণববরিী প্রস্তুত েরকত পারব এবং
তা শ্রথকে লাভ-ক্ষণত ব্যাখ্যা েরকত পারব।
• আণথ ুে অবস্থার ণববরিী প্রস্তুত েরকত পারব
এবং এ শ্রথকে স্থায়ী ও িলণত সম্পদ এবং
দীঘ ুকময়াণদ ও িলণত দাকয়র মকধ্য পাথ ুেয
েরকত পারব।
• নগদ ও পণ্য উকত্তালন, নতুন মূলধন, ণনট
লাভ/ক্ষণত েীভাকব মূলধন ণিসাকব ণপরবতুন
আকন তা বুঝকত পারব।
• কুঋি এবং সকিিজনে কুঋি সণঞ্চণতর
প্রকয়াজনীয়তা উপলণব্ধ েকর ণিসাবভূক্ত েরকত
পারব।
• সম্পদসমূকির অবিকয়র অথ ু উকেশ্য ও
প্রাকয়াজনীয়তা বুকঝ এর ণিসাব রাখকত পারব
এবং আণথ ুে ণববরিীকত এর প্রকয়াজ শ্রদখাকত
পারব।
• ব্যবসাকয়র আণথ ুে অবস্থার মূল্যায়কনর
প্রকয়াজনীয়তা ব্যাখ্যা েরকত পারব এবং
মূল্যায়কনর জন্য ণিসাবসংক্রান্ত অনুপাকতর অথ ু
বুঝকত পারব।

২০২১ রশোবকর্ চ ১০ম থেরিকত
পাঠদাক ি জন্য র ধ চারিত।
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ণবষয়বম্তু
অধ্যায়

পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল

অন্তর্ভুক্তেরকির শ্র ৌণক্তেতা
(পাঠ ও পাকঠর ণিকরানাম)

• ণিসাবসংক্রান্ত অনুপাত শ্র মন ণবক্রকয়র সাকথ
ণনট মুনাফার িার, মূলধকনর সাকথ ণনট
মুনাফার িার এবং িলণত সম্পদ এবং িলণত
দাকয়র অনুপাত ণনি ুয় ও ণবেষি েরকত পারব।
• ণবিদ আয় ণববরিী এবং দুই বেকরর গুরুত্বপূি ু
ণিসাকবর অঙ্কগুকলা পািাপাণি শ্ররকখ তুলনা
েরকত পারব এবং আণথ ুে অবস্থার পণরবতুন
বুঝকত পারব।
• ব্যবসায় প্রণতষ্ঠাকনর পকণ্যর ক্রয়মূল্য ও
এোদি অধ্যায়
ণবক্রয়মূল্য ণনধ ুারি েরকত পারব।
পকণ্যর ক্রয়মূল্য,
• উৎপাদন ব্যকয়র উপাদাকনর শ্রেণিণবভাগ
েরকত পারব।
উৎপাদন ব্যয় ও
• পকণ্যর উৎপাদন ব্যয় ণববরিী প্রস্তুত েকর
ণবক্রয়মূল্য
শ্রমাট উৎপাদন ব্যয় ও ণবক্রয়মূল্য ণনধ ুারি
েরকত পারব।
• পাণরবাণরে ণিসাবব্যবস্থার ধারিা ও দবণিিয
িাদি অধ্যায়
ব্যাখ্যা েরকত পারব।
পাণরবাণরে ও
• পাণরবাণরে বাকজট প্রিয়ন েরকত পারব।
আত্মেমুসংস্থানমূলে • পাণরবাণরে আণথ ুে ণববরিী প্রস্তুত েরকত
পারব।
উকযাকগর ণিসাব
• আত্মেমুসংস্থানমূলে উকযাকগর বাকজট
প্রিয়ন ও তার ণিসাব সংরক্ষি েরকত পারব।

২০২১ রশোবকর্ চ ১০ম থেরিকত
পাঠদাক ি জন্য র ধ চারিত।
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