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াঠ্যসূচি ও অ্যাাইনমভন্ট  

শ্রেচি: লষ্ঠ                                                                                                                                                                                      চফলয়: কৃচলচক্ষা                                     

অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়য 

চমযানাভ 

চখনপর াঠ্যসূচিমে অ্ন্তর্ভকু্ত 

াঠ নম্বয ও 

চমযানাভ/চফলয়ফস্তু 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃে 

চচযয়ড ংখ্যা 

অ্যাাইনমভন্ট চনমদুনা ভল্যায়ন 

রুচিক্স 

ভন্তব্য 

1ভ অ্ধ্যায়: 

আভামদয 

জীফমন 

কৃচল 

১. ফাংরামদময 

কৃচলয চযচধ 

এফং চযয 

ব্যাখ্যা কযমে 

াযফ। 

াঠ 1: কৃচলয চযচধ 

ও চযয 

01 

 

অ্যাাইনমভন্ট-1: 

ভয়ভনচং শ্রজরায োযাকান্দা গ্রামভয 

আদ ু কৃলক আফদুয যচভ চনজ 

ফাচিমে 2টি গাবী, 1টি লাঁি, 20টি 

াঁ ও 20টি ভৄযচগ ারন কমযন। এ 

ছািাও ফাচিয আচিনায় চফচবন্ন 

ধযমনয াকফচজ  পরভর এফং 

পুকুময নানা ধযমনয ভাছ িাল কময 

থামকন। চেচন ভমন কমযন শ্রভৌচরক 

িাচদাগুমরায অ্চধকাংই োয 

কামকু্রভ শ্রথমক শ্রময় থামকন। তুচভ কী 

ভমন কয ভানুমলয শ্রভৌচরক 

িাচদাগুমরায ফ কয়টি কৃচল 

কামকু্রশ্রভয ভাধ্যমভ পূযি কযা ম্ভফ? 

যুচক্ত দ্বাযা শ্রোভায ভোভে উস্থান 

কয। 

১) চক্ষাথীযা াঠ্য ফইময়য ১ভ অ্ধ্যাময়য 

াঠ ১ এয আমরামক ভানুমলয শ্রভৌচরক 

িাচদাগুমরা নাক্ত কযমফ। 
২) চক্ষাথীযা ইন্টাযমনমেয ভাধ্যমভ 

প্রময়াজনীয় েথ্য ংগ্রময শ্রিষ্টা কযমফ। 
৩) চক্ষাথীযা চনজ চযফামযয দস্যমদয 

ামথ আমরািনা কময শ্রভৌচরক িাচদাগুমরা 

ম্পমক ুজানমফ। 
৪)চনজ ফাচিমে চফদ্যভান গাছারায 

োচরকা তেচয কময শ্রগুমরায 

ব্যফায/উমমাচগো ম্পমক ুজানমফ। 
5)শ্রকামনা েথ্য উৎ শ্রথমক অ্চফকর(হুফহু) 

শ্রকামনা েথ্য চরমখ অ্যাাইনমভন্ট জভা শ্রদয়া 

মামফ না। 
৬) চনধাুচযে ভময়য ভমধ্য অ্যাইনমভন্ট 

জভা চদমে মফ। 
৭)চক্ষাথীমদয চনজ ামে অ্যাাইনমভন্ট 

চরখমে মফ। 
৮)চক্ষাথীমদযমক োমদয 

চোভাো,বাইমফান,আত্মীয়স্বজন, 

চক্ষকগি চরমখ চদমর ো ফাচের মফ। 
৯)শ্রম শ্রকামনা কাগজ ব্যফায কযা মামফ। 
১০)১ভ পৃষ্ঠায় নাভ, শ্রেচি, শ্রযার, চফলয়, 

অ্যাাইনমভমন্টয চমযানাভ স্পস্টবামফ 

চরখমে মফ। 
 

অ্চে উত্তভ 

১. ঠিকবামফ শ্রভৌচরক িাচদাগুমরায নাভ 

চরখমে াযমর 

২. শ্রভৌচরক িাচদাগুমরায শ্রকানটি শ্রকান 

উৎ মে াওয়া মায় ো াঠ্যপুস্তমকয 

ামথ ংগচেপূি ুথাকমর 

৩. শ্ররখায় রক্ষযিীয়ভাত্রায় চনজস্বো ও 

সৃজনীরো থাকমর 

উত্তভ 

১.অ্চধকাং (3/4 টি) িাচদাগুমরায নাভ 

চরখমে াযমর 

২. শ্রভৌচরক িাচদাগুমরায শ্রকানটি শ্রকান 

উৎ মে াওয়া মায় ো াঠ্যপুস্তমকয 

ামথ অ্চধকাংই ংগচেপূি ুথাকমর 

৩.শ্ররখায় আংচকভাত্রায় চনজস্বো ও 

সৃজনীরো থাকমর 

বামরা  

১.কভমক্ষ 2টি শ্রভৌচরক িাচদায নাভ 

চরখমে াযমর 

২. শ্রভৌচরক িাচদাগুমরায শ্রকানটি শ্রকান 

উৎ মে াওয়া মায় ো াঠ্যপুস্তমকয 

ামথ আংচকবামফ ংগচেপূি ুথাকমর 

৩.শ্ররখায় াভান্যভাত্রায় চনজস্বো ও 

সৃজনীরো। 
অ্গ্রগচে প্রময়াজন  

১. শ্রভৌচরক িাচদাগুমরায নাভ চরখমে না 

াযমর 

২. শ্রভৌচরক িাচদাগুমরায শ্রকানটি শ্রকান 

উৎ মে াওয়া মায় ো াঠ্যপুস্তমকয 

 

  



অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়য 

চমযানাভ 

চখনপর াঠ্যসূচিমে অ্ন্তর্ভকু্ত 

াঠ নম্বয ও 

চমযানাভ/চফলয়ফস্তু 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃে 

চচযয়ড ংখ্যা 

অ্যাাইনমভন্ট চনমদুনা ভল্যায়ন 

রুচিক্স 

ভন্তব্য 

ামথ ংগচেয অ্বাফ থাকমর 

৩.শ্ররখায়  চনজস্বো ও সৃজনীরো 

অ্নুচস্থে থাকমর 

২. কৃচলচফলয়ক 

েথ্য ও শ্রফা 

প্রাচিয উৎ 

চিচিে কযমে 

াযফ। 

াঠ 2: পর, ভৎ, 

শুাচখ ও ফনায়ন 

04 অ্যাাইনমভন্ট-2: 

প্রাথচভক চফদ্যারময়য চক্ষক চযনা 

শ্রফগভ 2020 ামর চনকরী উমজরায় 

অ্নুচষ্ঠে ‘কৃচল শ্রভরা’ শ্রদখমে মান। 
চেচন শ্রভরায় প্রদচেু কৃচলজাে ণ্য, 

চফচবন্ন পমরয নানা জামেয িাযা ও 

গামছয উন্নে পরন শ্রদমখ কৃচল কামজয 

প্রচে আকৃষ্ট ময় চনমজয তচত্রক 

জচভমে কৃচল কামকু্রভ চযিারনা 

কযমে আগ্রী ন। কৃচল কামকু্রভ 

চযিারনা কযমে চযনা শ্রফগভ 

অ্চবজ্ঞকৃলক, কৃচল শ্রভরা, কৃচলচক্ষা, 

কৃচল গমফলিা, কৃচল েথ্য ও শ্রফা 

প্রাচিয উৎগুমরা কীবামফ কামজ 

রাগামফন? চনমিয প্রশ্নগুমরায উত্তমযয 

ভাধ্যমভ শ্রোভায ভোভে  

উস্থান কয- 

1। যীনা শ্রফগভ কৃচলমভরায় কী কী 

কৃচলজাে ণ্য শ্রদখমে শ্রময়চছমরন? 

2। োয কৃচল কামকু্রভ ফাস্তফায়মনয 

জন্য কামদয চনকে শ্রথমক প্রময়াজনীয় 

েথ্য ও শ্রফা শ্রমে াময। 
3। কৃচল চফলময় চক্ষা গ্রি ও 

গমফলিা কযমে শ্রকান শ্রকান প্রচেষ্ঠান 

ভূচভকা যাখমে াময? 

4। একজন অ্বীজ্ঞ কৃলক কীবামফ যীনা 

শ্রফগভমক ায়ো কযমে াময? 

5। একজন কৃলক ও একজন 

কৃচলচফজ্ঞানীমক তুচভ কীবামফ আরাদা 

কযমফ? 

১) চক্ষাথীযা ১ভ অ্ধ্যাময়য াঠ 2, 3 ও 4 

এয আমরামক চফলয়ফস্তু ম্পমক ুধাযিা 

চনমফ। 
২) চক্ষাথীযা ইন্টাযমনমেয ভাধ্যমভ 

প্রময়াজনীয় েথ্য ংগ্রময শ্রিষ্টা কযমফ। 
৩)চনজ চযফামযয দস্যমদয ামথ ভে 

চফচনভয় কযমে াযমফ। 
৪) েথ্য প্রযুচক্ত  শ্রমভন-Facebook, 

Email, Skype, Mobile ইেযাচদ 

ব্যফায কময অ্চবজ্ঞ কৃলক,কৃচল চফলয়ক 

চক্ষক,কৃচল চফজ্ঞানী, কৃচল চফলয়ক 

কভকুোু, কৃচল শ্রভরায আময়াজক প্রভৃচে 

ব্যচক্তফমগযু ামথ ভে চফচনভয় কযমে 

াময। 
5)শ্রকামনা েথ্য উৎ শ্রথমক অ্চফকর(হুফহু) 

শ্রকামনা েথ্য চরমখ অ্যাাইনমভন্ট জভা শ্রদয়া 

মামফ না। 
৬) চনধাুচযে ভময়য ভমধ্য অ্যাইনমভন্ট 

জভা চদমে মফ। 

৭)চক্ষাথীমদয চনজ ামে অ্যাইনমভন্ট 

চরখমে মফ। 
৮)চক্ষাথীমদযমক োমদয 

চোভাো,বাইমফান,আত্মীয়স্বজন, 

চক্ষকগি চরমখ চদমর ো ফাচের মফ। 
৯)শ্রম শ্রকামনা কাগজ ব্যফায কযা মামফ। 
১০) ১ভ পৃষ্ঠায় নাভ, শ্রেচি, শ্রযার, চফলয়, 

অ্যাইনমভমন্টয চমযানাভ স্পস্টবামফ 

চরখমে মফ। 

অ্চে উত্তভ 

১. ঠিকবামফ 5টি প্রমশ্নয উত্তয চরখমে 

াযমর 

২. প্রশ্নগুমরায উত্তয াঠ্যপুস্তমকয ামথ 

ংগচেপূি ুথাকমর 

৩.শ্ররখায় রক্ষযিীয়ভাত্রায় চনজস্বো ও 

সৃজনীরো থাকমর 

উত্তভ  

১.অ্চধকাং (3/4 টি) প্রমশ্নয উত্তয 

ঠিকবামফ চরখমে াযমর 

২. প্রশ্নগুমরায উত্তয অ্চধকাং শ্রক্ষমত্রই 

াঠ্যপুস্তমকয ামথ ংগচেপূি ুথাকমর 

৩.শ্ররখায় আংচকভাত্রায় চনজস্বো ও 

সৃজনীরো থাকমর 

বামরা  

১.কভমক্ষ 2টি প্রমশ্নয উত্তয ঠিকবামফ 

চরখমে াযমর 

২. প্রশ্নগুমরায উত্তয  াঠ্যপুস্তমকয ামথ 

আংচক ংগচেপূি ুথাকমর 

৩.শ্ররখায় াভান্যভাত্রায় চনজস্বো ও 

সৃজনীরো থাকমর 

অ্গ্রগচে প্রময়াজন  

১. শ্রকামনা প্রমশ্নয  উত্তযই ঠিকবামফ 

চরখমে না াযমর 

২. প্রশ্নগুমরায উত্তময াঠ্যপুস্তমকয ামথ 

ংগচেয অ্বাফ থাকমর 

৩.শ্ররখায়  চনজস্বো ও সৃজনীরো 

অ্নুচস্থে থাকমর 

 

াঠ 3: কৃচল 

চফলয়ক প্রময়াজনীয় 

েথ্য ও শ্রফা প্রাচিয 

উৎ 

04 

াঠ ৪: কৃচল চক্ষা 

ও গমফলিা প্রচেষ্ঠান 

03 

2য় অ্ধ্যায়: ১. কৃচল প্রযুচক্তয াঠ 1: কৃচল 01 অ্যাাইনমভন্ট-3: 1. চক্ষাথীযা চদ্বেীয় অ্ধ্যাময়য াঠ 1, 2, 7 অ্চে উত্তভ  



অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়য 

চমযানাভ 

চখনপর াঠ্যসূচিমে অ্ন্তর্ভকু্ত 

াঠ নম্বয ও 

চমযানাভ/চফলয়ফস্তু 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃে 

চচযয়ড ংখ্যা 

অ্যাাইনমভন্ট চনমদুনা ভল্যায়ন 

রুচিক্স 

ভন্তব্য 

কৃচল 

প্রযুচক্ত ও 

মন্ত্রাচে 

ধাযিা ব্যাখ্যা 

কযমে াযফ। 
প্রযুচক্তয ধাযিা ফাংরামদময জনংখ্যা দ্রুে বৃচি 

ামে। ফািচে ভানুমলয খাদ্য িাচদা 

পূযমিয জন্য নতুন প্রযুচক্ত উদ্ভাচফে 

মে। ফদযপুয গ্রামভয কৃচল ভামফম 

কৃচলচফদ ড. াান পর উৎাদন, 

গৃাচরে প্রািী ারন, ভৎস্যিাল ও 

ফনায়মনয উয নানা ধযমনয কৃচল 

প্রযুচক্তয ধাযিা ব্যক্ত কমযন। তুচভ কী 

ভমন কয কৃচল প্রযুচক্তগুমরা ব্যফায 

কময ফাংরামদময কৃচল উন্নয়ন ম্ভফ? 

চনমিয প্রশ্নগুমরায উত্তমযয ভাধ্যমভ 

শ্রোভায ভোভে উস্থান কয। 
1। কৃচল প্রযুচক্ত কী? 

2। কৃচল প্রযুচক্তয চফলয়গুমরা কী কী? 

3। চফলয়চবচত্তক কৃচল প্রযুচক্তগুমরায 

োচরকা তেচয কয। 
4। জচভ িাল না কময কীবামফ তুচভ 

দানা জােীয় পর িাল কযমফ? 

5। চফদুযৎচফীন গ্রাভীি চযমফম 

একজন কৃলক কীবামফ চডভ ংযক্ষি 

কযমফ? 

6। ফন্যা শ্রভৌসুমভ াওয এরাকায় তুচভ 

শ্রকান প্রযুচক্তমে ভাছিাল কযমফ এফং 

শ্রকন? 

7। তুচভ গফাচদশুয একটি পাভ ু

কযমে িাইমর ীে শ্রভৌসুমভ শুগুমরায 

জন্য কীবামফ কাঁিা ঘাময অ্বাফ পুযি 

কযমফ? 

 

ও ৮ এয আমরামক কৃচল প্রযুু্চক্তগুমরা নাক্ত 

কযমফ এফং এগুমরা ম্পমক ুধাযিা চনমফ। 
২) চক্ষাথীযা ইন্টাযমনমেয ভাধ্যমভ 

প্রময়াজনীয় েথ্য ংগ্রময শ্রিষ্টা কযমফ। 
3. চক্ষাথীযা চনজ চযফামযয দস্যমদয 

ামথ আমরািনা কময কৃচল প্রযুু্চক্তগুমরা 

ম্পমক ুজানমফ 

4. চনজ ফাচিমে চফদ্যভান প্রযুু্চক্তগুমরায 

ব্যফায/উমমাচগো ম্পমক ুজানমফ। 
5)শ্রকামনা েথ্য উৎ শ্রথমক অ্চফকর(হুফহু) 

শ্রকামনা েথ্য চরমখ অ্যাাইনমভন্ট জভা শ্রদয়া 

মামফ না। 
৬) চনধাুচযে ভময়য ভমধ্য অ্যাাইনমভন্ট 

জভা চদমে মফ। 
৭)চক্ষাথীমদয চনজ ামে অ্যাাইনমভন্ট 

চরখমে মফ। 
৮)চক্ষাথীমদযমক োমদয 

চোভাো,বাইমফান,আত্মীয়স্বজন, 

চক্ষকগি চরমখ চদমর ো ফাচের মফ। 
৯)শ্রম শ্রকামনা কাগজ ব্যফায কযা মামফ। 
১০) ১ভ পৃষ্ঠায় নাভ, শ্রেচি, শ্রযার, চফলয়, 

অ্যাাইনমভমন্টয চমযানাভ স্পস্টবামফ 

চরখমে মফ। 

১. ঠিকবামফ 7টি প্রমশ্নয উত্তয চরখমে 

াযমর 

২. প্রশ্নগুমরায উত্তয াঠ্যপুস্তমকয ামথ 

ংগচেপূি ুথাকমর 

৩.শ্ররখায় রক্ষযিীয়ভাত্রায় চনজস্বো ও 

সৃজনীরো থাকমর 

উত্তভ 

১.অ্চধকাং (5/6 টি) প্রমশ্নয উত্তয 

ঠিকবামফ চরখমে াযমর 

২. প্রশ্নগুমরায উত্তয অ্চধকাং শ্রক্ষমত্রই 

াঠ্যপুস্তমকয ামথ ংগচেপূি ুথাকমর 

৩.শ্ররখায় আংচকভাত্রায় চনজস্বো ও 

সৃজনীরো থাকমর 

বামরা  

১. কভমক্ষ (3/4টি) প্রমশ্নয উত্তয 

ঠিকবামফ চরখমে াযমর 

২. প্রশ্নগুমরায উত্তয  াঠ্যপুস্তমকয ামথ 

আংচক ংগচেপূি ুথাকমর 

৩.শ্ররখায় াভান্যভাত্রায় চনজস্বো ও 

সৃজনীরো থকমর 

অ্গ্রগচে প্রময়াজন 

১. শ্রকামনা প্রমশ্নয  উত্তযই ঠিকবামফ 

চরখমে না াযমর 

২. প্রশ্নগুমরায উত্তময াঠ্যপূস্তমকয ামথ 

ংগচেয অ্বাফ থাকমর 

৩.শ্ররখায়  চনজস্বো ও সৃজনীরো 

অ্নুচস্থে থাকমর 

২. কৃচল প্রযুচক্তয 

ব্যফায ব্যাখ্যা 

কযমে াযফ। 

াঠ 2: কৃচল 

প্রযুচক্তয ব্যফায 

01 

৩. কৃচল 

মন্ত্রাচেয ব্যফায 

ব্যাখ্যা কযমে 

াযফ। 

াঠ 3: কৃচল 

মন্ত্রাচেয ধাযিা 

01 

াঠ 4: স্তিাচরে 

কৃচল মন্ত্রাচেয 

ব্যফায 

01 

াঠ 5: চক্তিাচরে 

কৃচল মন্ত্রাচেয 

ব্যফায 

01 

৪. জরবয কৃচল 

প্রযুচক্ত ব্যফামযয 

সুচফধা ব্যাখ্যা 

কযমে াযফ 

াঠ 6: বামরা ফীজ 

ফাছাইকযি 

01 

াঠ 7: কাঁিা ঘা 

ংযক্ষি 

01 

াঠ 8: খাঁিায় ভাছ 

িাল 

01 

৫. স্থানীয়বামফ 

প্রাপ্য ও জরবয 

উকযি চদময় 

তেচয প্রময়াজনীয় 

কৃচল মন্ত্রাচে 

ব্যফামযয 

কামকুাচযো 

চফমেলি কযমে 

াযফ। 
৬. কৃচল প্রযুচক্ত ও 

মন্ত্রাচেয অ্ফদান 

উরচি কযমে 

াযফ। 

াঠ 9: পর 

উৎাদমনয স্থানীয় 

কৃচল মন্ত্রাচে ও 

ব্যফায 

01 

াঠ 10: ভাছ ধযায 

স্থানীয় মন্ত্রাচে ও 

ব্যফায 

01 

 



 

 

াঠ্যসূচি  অ্যাাইনমভন্ট 

 

 

শ্রেচণ: প্তভ 

চফলয়: কৃচলচক্ষা 

 

 

 

 

 

 

 



াঠ্যসূচি  অ্যাাইনমভন্ট 

শ্রেচণ: প্তভ                                                                                                                                                                          চফলয়: কৃচল চক্ষা                             

অ্ধ্যায়  

অ্ধ্যাময়য 

চমযানাভ 

 

চখনপর 

াঠ্যসূচিমত অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠ নম্বয  

চমযানাভ/চফলয়ফস্তু 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃত 

চচযয়ড 

ংখ্যা 

 

অ্যাাইনমভন্ট 

 

চনমদুনা 

মূল্যায়ন চনমদুক/ 

রুচিক্স 

 

ভন্তব্য 

1ভ 

অ্ধ্যায়: 

কৃচল এফং 

আভামদয 

ংস্কৃচত 

১. চযফায  ভাজ 

গঠমন কৃচলয ভূচভকা     

ব্যাখ্যা কযমত াযফ; 

াঠ 1: চযফায গঠমন 

কৃচল 

 

02 অ্যাাইনমভন্ট-1: 

তাচযপুয গ্রামভয আদ ুকৃলক 

যচপক তায ফাচিটি একটি আদ ু

খাভাময চযণত কমযমেন। চতচন 

ফাচিয াময জচভমত ধান, গভ 

িাল কমযন। ফাচিমত পর, 

াকফচজ, শ্রবলজ উচিদ  কাষ্ঠর 

গাে শ্রযান কমযমেন। াাাচ 

চতচন পুকুময ভাে িাল, াঁ-মুযচগ 

ারন  গরু-োগর রারন-ারন 

কমযন। 
শ্রতাভায শ্রদখা এরূ একজন কৃলক 

গ্রামভয আথ ুাভাচজক উন্নয়মন 

কীবামফ ভূচভকা ারন কযমেন।  
চনমিয প্রশ্নগুমরায আমরামক উত্তয 

দা- 

1। চযফামযয শ্রভৌচরক িাচদা 

পূযমণ তায ভূচভকা কী? 

2। তায কামকু্রভ চযফামযয 

অ্থনুনচতক উন্নয়মন কীবামফ 

ায়তা কযমত াময? 

3। শ্রতাভায গ্রামভয অ্ন্যান্য 

কৃচলজীফীমদয স্বাফরচম্ব কযমত চতচন 

কীবামফ ায়তা কযমত াযমফন? 

 

1. অ্যাাইনমভন্ট ততচয কযমত 

এনচটিচফ প্রণীত 2021 

চক্ষাফমলযু কৃচলচক্ষা াঠ্য ফই 

–এ প্রদত্ত প্রথভ অ্ধ্যাময়য াঠ-

1, 2  3 শ্রথমক ায়তা 

শ্রনয়া শ্রমমত াময 

2. এোিা চফলয় চক্ষক, 

অ্চববাফক, ইন্টাযমনট  কৃচল 

চফলময় অ্চবজ্ঞ ব্যচক্ত ফমগযু 

ায়তা শ্রনয়া শ্রমমত াময 

অ্চত উত্তভ  

1। কর প্রমশ্নয উত্তমযয চফলয়ফস্তু 

চযপূণ ুভাত্রায় ঠিক  ধাযাফাচক 

2। তথ্য, ধাযণা াঠ্যপুস্তমকয ামথ 

ম্পূণ ুঙ্গচতপূণ ু

3। শ্ররখায় রক্ষণীয় ভাত্রায় চনজস্বতা 

 সৃজনীরতা 

উত্তভ  

1। অ্চধকাং প্রমশ্নয উত্তমযয 

চফলয়ফস্তু ঠিক  ধাযাফাচক 

2। তথ্য,ধাযণা াঠ্যপুস্তমকয ামথ 

অ্চধকাং শ্রক্ষমত্রই ঙ্গচতপূণ ু

3। শ্ররখায় আংচক চনজস্বতা  

সৃজনীরতা  

বামরা  

1। অ্চধকাং প্রমশ্নয উত্তমযয 

চফলয়ফস্তু ঠিক মর 

ধাযাফাচকতায অ্বাফ 

2। তথ্য, ধাযণা াঠ্যপুস্তমকয ামথ 

আংচক ঙ্গচতপূণ ু

3। শ্ররখায় াভান্য ভাত্রায় চনজস্বতা 

 সৃজনীরতা 

অ্গ্রগচত প্রময়াজন  

1। প্রমশ্নয উত্তমযয চফলয়ফস্তুয 

ঠিকতা  ধাযাফাচকতায অ্বাফ 

2। তথ্য, ধাযণা াঠ্যপুস্তমকয ামথ 

ঙ্গচতয অ্বাফ 

3। শ্ররখায চনজস্বতা  সৃজনীরতা 

অ্নুচিত 

 

 

২. চফজ্ঞানচবচত্তক কৃচল 

এফং কৃলমকয উয 

ভানুমলয চনবযুীরতায 

ম্পক ুিান কযমত 

াযফ; 

াঠ 2: ভাজ গঠমন 

কৃচল 

02 

৩. কৃচল চযমফ  ঋতু 

চযফতমুনয ামথ কৃচল 

উৎাদমনয ম্পক ু

িান কযমত াযফ; 

াঠ 3: কৃচল  

কৃলমকয উয ভানুমলয 

চনবযুীরতা 

02 

৪. কৃচলয তফচিত্রযপূণ ু

উৎাদন ফণনুা কযমত 

াযফ; 

াঠ 4; কৃচল চযমফ, 

ফাংরামদময ঋতুিক্র 

 কৃচলজ উৎাদন 

02 

৫. াংস্কৃচতক ঐচতমযয 

ামথ কৃচল শ্রভৌসুমভয 

ম্পক ুততচয কযমত 

াযফ; 

াঠ 5; কৃচলজ 

উৎাদমন তফচিত্রয 

02 

 াঠ 6: উদ্যান পমরয 

তফচিত্রয 

02 

 াঠ 7: কৃচলমত প্রাচণজ 

উৎাদমনয তফচিত্রয 

02 

 াঠ 8: ফাংরামদময 

কৃচল  ংস্কৃচত 

02 



অ্ধ্যায়  

অ্ধ্যাময়য 

চমযানাভ 

 

চখনপর 

াঠ্যসূচিমত অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠ নম্বয  

চমযানাভ/চফলয়ফস্তু 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃত 

চচযয়ড 

ংখ্যা 

 

অ্যাাইনমভন্ট 

 

চনমদুনা 

মূল্যায়ন চনমদুক/ 

রুচিক্স 

 

ভন্তব্য 

2য় 

অ্ধ্যায়: 

কৃচল 

প্রযুচক্ত 

১. কৃচলমত ব্যফহৃত ভাঠ 

প্রযুচক্তগুমরা ব্যাখ্যা 

কযমত াযফ; 

াঠ 1: াচন শ্রমিয 

প্রময়াজনীয়তা  

কামকুাচযতা বৃচি 

াঠ 2: শ্রি িচত 

াঠ 3: াচন 

চনষ্কামনয ধাযণা  

উমদ্দশ্য  

াঠ 4: ভামেয পুকুমযয 

াচন শ্রাধন 

04 অ্যাাইনমভন্ট-2: 

 খীপুয গ্রামভয বুজ ফাচিয উত্তয 

াময ঢালু জচভমত ফচজ িাল 

কমযমেন। দচক্ষণ াময জচভমত 

একটি শ্রেঁম ফাগান কমযমেন। 

এোিা চতচন ফাচিয াভমন একটি 

ফীজতরা ততচয কমযমেন। উমযাক্ত 

তমথ্যয আমরামক চনমিয প্রশ্নগুমরায 

উত্তয দা। 
1। চফ.আই.চ, চ.আই.চ, 

শ্রক.আই.চ, এভ.আই.চ  চজ.শ্রক 

প্রমজক্ট-এয পূণরুূ চরখ। 
2। বুজ ঢালু জচভমত, পর ফাগামন 

 ফীজতরায় শ্রকান শ্রকান িচতমত 

াচন শ্রি চদমফ? 

3। শ্রতাভায শ্ররখা িচতগুমরায 

কভমক্ষ একটি কময সুচফধা শ্ররখ। 
4। াচনয অ্িয় শ্রযামধ শ্রকান শ্রি 

িচতটি অ্চধক কামকুয- শ্রতাভায 

ভতাভত দা 

 

1. অ্যাাইনমভন্ট ততচয কযমত 

এনচটিচফ প্রণীত 2021 

চক্ষাফমলযু কৃচলচক্ষা াঠ্য ফই 

–এ প্রদত্ত চিতীয় অ্ধ্যাময়য াঠ-

1  2 শ্রথমক ায়তা শ্রনয়া 

শ্রমমত াময 

2. এোিা চফলয় চক্ষক, 

অ্চববাফক, ইন্টাযমনট  কৃচল 

চফলময় অ্চবজ্ঞ ব্যচক্ত ফমগযু 

ায়তা শ্রনয়া শ্রমমত াময 

অ্চত উত্তভ  

1। কর প্রমশ্নয উত্তমযয চফলয়ফস্তু 

চযপূণ ুভাত্রায় ঠিক  ধাযাফাচক 

2। তথ্য, ধাযণা াঠ্যপুস্তমকয ামথ 

ম্পূণ ুঙ্গচতপূণ ু

3। শ্ররখায় রক্ষণীয় ভাত্রায় চনজস্বতা 

 সৃজনীরতা 

উত্তভ  

1। অ্চধকাং প্রমশ্নয উত্তমযয 

চফলয়ফস্তু ঠিক  ধাযাফাচক 

2। তথ্য,ধাযণা াঠ্যপুস্তমকয ামথ 

অ্চধকাং শ্রক্ষমত্রই ঙ্গচতপূণ ু

3। শ্ররখায় আংচক চনজস্বতা  

সৃজনীরতা  

বামরা  

1। অ্চধকাং প্রমশ্নয উত্তমযয 

চফলয়ফস্তু ঠিক মর 

ধাযাফাচকতায অ্বাফ 

2। তথ্য, ধাযণা াঠ্যপুস্তমকয ামথ 

আংচক ঙ্গচতপূণ ু

3। শ্ররখায় াভান্য ভাত্রায় চনজস্বতা 

 সৃজনীরতা 

অ্গ্রগচত প্রময়াজন  

1। প্রমশ্নয উত্তমযয চফলয়ফস্তুয 

ঠিকতা  ধাযাফাচকতায অ্বাফ 

2। তথ্য, ধাযণা াঠ্যপুস্তমকয ামথ 

ঙ্গচতয অ্বাফ 

3। শ্ররখায চনজস্বতা  সৃজনীরতা 

অ্নুচিত 

 

২. উচিদ  প্রাণীয 

ফংবৃচিমত প্রযুু্চক্তয 

ব্যফায চফমেলণ কযমত 

াযফ; 

াঠ 5: ফীজ উৎাদন 

প্রযুচক্ত 

াঠ 6: ফীজ মত িাযা 

উৎাদন 
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গ্রামভয চচক্ষত যুফক জচয বামরা 

ফীজ উৎাদমনয জন্য চিান্ত 

চনমরন। এজন্য চতচন ভানম্মত 

1. অ্যাাইনমভন্ট ততচয কযমত 

এনচটিচফ প্রণীত 2021 

চক্ষাফমলযু কৃচলচক্ষা াঠ্য ফই 

–এ প্রদত্ত চিতীয় অ্ধ্যাময়য াঠ-

অ্চত উত্তভ  

1। কর প্রমশ্নয উত্তমযয চফলয়ফস্তু 

চযপূণ ুভাত্রায় ঠিক  ধাযাফাচক 

2। তথ্য, ধাযণা াঠ্যপুস্তমকয ামথ 

 



অ্ধ্যায়  

অ্ধ্যাময়য 

চমযানাভ 

 

চখনপর 

াঠ্যসূচিমত অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠ নম্বয  

চমযানাভ/চফলয়ফস্তু 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃত 

চচযয়ড 

ংখ্যা 

 

অ্যাাইনমভন্ট 

 

চনমদুনা 

মূল্যায়ন চনমদুক/ 

রুচিক্স 

 

ভন্তব্য 

াঠ 7: উচিমদয অ্ঙ্গজ 

ফংবৃচি 

াঠ 8: প্রাণীয 

ফংবৃচি প্রযুচক্ত 

ফীজ উৎাদমনয শ্রকৌর অ্ফরম্বন 

কযমরন। উমযাক্ত তমথ্যয 

আমরামক চনমিয প্রশ্নগুমরায উত্তয 

দা। 
1। ভানম্মত ফীজ উৎাদমনয জন্য 

জচযমক শ্রম কর ত ুারন 

কযমত মফ শ্রগুমরায নাভ উমেখ 

কয। 
2। জচমযয ফীজ পমরয জচভ 

পৃথক যাখায কাযণ কী? 

3। চতচন কী কাযমণ যচগং 

কমযচেমরন? 

4। বামরা পর উৎাদমনয জন্য 

জচয শ্রকান ধযমনয ফীজ ব্যফায 

কযমফন? 

5। শ্রভৌর ফীজ  চবচত্ত ফীমজয 

াথকুয কী? 

5  6 শ্রথমক ায়তা শ্রনয়া 

শ্রমমত াময 

2. এোিা চফলয় চক্ষক, 

অ্চববাফক, ইন্টাযমনট  কৃচল 

চফলময় অ্চবজ্ঞ ব্যচক্ত ফমগযু 

ায়তা শ্রনয়া শ্রমমত াময 

ম্পূণ ুঙ্গচতপূণ ু

3। শ্ররখায় রক্ষণীয় ভাত্রায় চনজস্বতা 

 সৃনীরতা 

উত্তভ  

1। অ্চধকাং প্রমশ্নয উত্তমযয 

চফলয়ফস্তু ঠিক  ধাযাফাচক 

2। তথ্য,ধাযণা াঠ্যপুস্তমকয ামথ 

অ্চধকাং শ্রক্ষমত্রই ঙ্গচতপূণ ু

3। শ্ররখায় আংচক চনজস্বতা  

সৃজনীরতা  

বামরা  

1। অ্চধকাং প্রমশ্নয উত্তমযয 

চফলয়ফস্তু ঠিক মর 

ধাযাফাচকতায অ্বাফ 

2। তথ্য, ধাযণা াঠ্যপুস্তমকয ামথ 

আংচক ঙ্গচতপূণ ু

3। শ্ররখায় াভান্য ভাত্রায় চনজস্বতা 

 সৃজনীরতা 

অ্গ্রগচত প্রময়াজন  

1। প্রমশ্নয উত্তমযয চফলয়ফস্তুয 

ঠিকতা  ধাযাফাচকতায অ্বাফ 

2। তথ্য, ধাযণা াঠ্যপুস্তমকয ামথ 

ঙ্গচতয অ্বাফ 

3। শ্ররখায চনজস্বতা  সৃজনীরতা 

অ্নুচিত 

 



 

 

াঠ্যসূচি ও অ্যাাইনমভন্ট  

 

 

 

শ্রেচণ: অ্ষ্টভ 

চফলয়: কৃচল চক্ষা 

 

 

 

 

 

 



 াঠ্যসূচি ও অ্যাাইনমভন্ট  

শ্রেচণ: অ্ষ্টভ                                                                                                                                                                           চফলয়: কৃচলচক্ষা                             

অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়য 

চমযানাভ 

 

চখনপর 

াঠ্যসূচিমত 

অ্ন্তর্ভকু্ত পাঠ নম্বয 

ও চমযানাভ/ 

চফলয়ফস্তু 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃত 

চচযয়ড 

ংখ্যা 

 

অ্যাাইনমভন্ট 

 

চনমদুনা 

মূল্যায়ন 

রুচিক্স 

 

ভন্তব্য 

1ভ অ্ধ্যায়: 

ফাংরামদময 

কৃচল ও 

আন্তর্াুচতক 

শ্রেক্ষাট 

১. কৃচলমত চফজ্ঞানীমদয 

অ্ফদান ব্যাখ্যা কযমত 

াযফ। 

াঠ-১: কৃচলমত 

চফজ্ঞানীমদয 

অ্ফদান 
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 রুচভয ফাফা একর্ন কৃচলচফজ্ঞানী। চতচন চভচষ্ট ও 

উচ্চ পরনীর আমভয একটি র্াত উদ্ভাফন কমযন 

মা ফাচয-4 নামভ ভাঠ মাুময় পরবামফ উৎাচদত 

মে। গত 16ই চডমম্বয 2020 ামর 

গণের্াতন্ত্রী ফাংরামদ যকামযয ভাননীয় 

েধানভন্ত্রী শ্রখ াচনা তাঁয এই অ্ফদামনয র্ন্য 

তাঁমক যাষ্ট্রচত দক েদান কময ম্মাচনত কমযন। 
রুচভয ফাফায এভন ম্মান োচিয চছমন 

চনম্নচরচখত চফলয়গুমরা তায ভমন শ্রম আমরাড়ন 

সৃচষ্ট কমযমছ শ্র ব্যাাময শ্রতাভায সুচিচন্তত ভতাভত 

উমেখ কয- 

1. ধান, াট, গভ, আখ, িালমমাগ্য কক ভাছ, চভচষ্ট 

র্ামতয আভ, ভাল্টা ইতযাচদ উদ্ভাফমন কামদয 

চনযর চযেভ ও গমফলণায় অ্ফদান যময়মছ? 

2. শ্রকান শ্রকান েচতষ্ঠান গমফলণায ভাধ্যমভ এফ 

নতুন র্াত উদ্ভাফন কমযমছন? 

3। ধান গমফলণা েচতষ্ঠান (BRRI) শ্রথমক 

ধামনয শ্রকান শ্রকান র্াত উদ্ভাফন কমযমছন? 

4। কৃচলচফজ্ঞানীযা ধানছাড়াও অ্ন্যান্য চক চক র্াত 

উদ্ভাফন কমযমছন-মা কৃলমকযা ভামঠ িালাফাদ কময 

ফাংরামদময অ্থনুীচতমক এচগময় চনময় মামেন? 

5। এ ভস্ত কৃচলর্াত দ্রব্য উৎাদমনয ভাধ্যমভ 

ভানুমলয শ্রকান ধযমনয কভুংস্থামনয সুমমাগ সৃচষ্ট 

ময়মছ? 

1. এনচটিচফ 

কর্তকু েণীত 

2021 ামরয 

কৃচলচক্ষা 

চফলময়য েথভ 

অ্ধ্যায় াঠ  

2. ইন্টাযমনট 

শ্রথমক োি তথ্য 

ংগ্র 

3. চফলয় 

চক্ষমকয 

যাভ ুগ্রণ 

4. অ্চববাফমকয 

ভতাভত গ্রণ 

5. স্বাস্থযচফচধ 

শ্রভমন চনকট 

েচতমফচয ামথ 

যাভ ু

অ্চত উত্তভ  

1. চযপূণতুায় চফলয়ফস্তুয ঠিকতা ও 

ধাযাফাচকতা 

2. তথ্য, ধাযণা ইতযাচদ াঠ্যপুস্তমকয ামথ 

ম্পূণ ুংগচতপূণ ু

3. শ্ররখায সৃর্নীরতা 

উত্তভ  

1. চফলয়ফস্তুয ঠিকতা ও ধাযাফাচকতা 

2. তথ্য ধাযণা অ্চধকাংই াঠ্যপুস্তমকয ামথ 

ংগচতপূণ ু

বামরা  

1. চফলয়ফস্তুয ঠিকতা থাকমরও ধাযাফাচকতায 

অ্বাফ। 
2. তথ্য, ধাযণা আংচকবামফ ংগচত পূণ।ু 
অ্গ্রগচত েময়ার্ন  

1. চফলয়ফস্তুয ঠিকতায ও ধাযাফাচকতায 

অ্বাফ 

2. তথ্য, ধাযনা াঠ্যপুস্তমকয ামথ ংগচতপূণ ু

নয়। 

 

২. আধুচনক কৃচল পরন এফং 

আভামদয র্ীফন ধাযায 

চযফতমুনয ভমধ্য ম্পক ু

স্থান কযমত াযফ। 

াঠ -২: 

ফাংরামদময 

ভানুমলয র্ীফন, 

ংস্কৃচত এফং 

কৃচলয 

আধুচনকায়ন 

02 

৩. ফাংরামদময ামথ 

চফশ্রেয কময়কটি চনফাুচিত 

শ্রদময কৃচলয অ্গ্রগচতয 

ম্পক ুফণনুা কযমত াযফ। 

াঠ-৩: চফমেয 

চফচবন্ন শ্রদময 

কৃচলয অ্গ্রগচত 

02 

৪. ফাংরামদময কৃচলয ামথ 

কময়কটি চনফাুচিত শ্রদময 

কৃচলয তুরনা কযমত াযফ। 

াঠ-৪: এীয় ও 

চফে- শ্রেক্ষামট 

ফাংরামদময 

কৃচলয তুরনা 

02 

৪. ফাংরামদময কৃচলয ামথ 

কময়কটি চনফাুচিত শ্রদময 

কৃচলয তুরনা কযমত াযফ। 

াঠ-৫: ফাংরামদ 

ও বাযত 

01 

২. আধুচনক কৃচল পরন এফং 

আভামদয র্ীফন ধাযায 

চযফতমুনয ভমধ্য ম্পক ু

স্থান কযমত াযফ। 

াঠ-৬: পমরয 

শ্রভৌসুভ 

চনবযুীরতা 

কাটিময় উঠা 

01 

2য় 

অ্ধ্যায়:কৃচল 

েমৄচক্ত 

 

 

১. কৃচলমত চফচবন্ন েমৄচক্তয 

ব্যফায ব্যাখ্যা কযমত 

াযফ। 

াঠ ১ - ধানিামল 

গুটি  ইউচযয়ায 

ব্যফায 

াঠ ২ - গরু 

শ্রভাটাতার্াকযণ 

04 অ্যাাইনমভন্ট-2: 

েফ মখন ভাভায ফাচড়মত চগময়চছর তখন 

কাচর্নমদয ামথ অ্মনক সুন্দয ভয় কাটায় 

েমফয ভাভা কাচর্নমদয মমাচগতায় ফাচড়য 

আচিনায় ফচর্ িাল কমযমছন। শ্রখান শ্রথমক 

1. এনচটিচফ 

কর্তকু েণীত 

2021 ামরয 

কৃচলচক্ষা 

চফলময়য চিতীয় 

অ্চত উত্তভ  

1. চযপূণতুায় চফলয়ফস্তুয ঠিকতা ও 

ধাযাফাচকতা 

2. তথ্য, ধাযণা ইতযাচদ াঠ্যপুস্তমকয ামথ 

ম্পূণ ুংগচতপূণ ু

 

 

 

 

 



অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়য 

চমযানাভ 

 

চখনপর 

াঠ্যসূচিমত 

অ্ন্তর্ভকু্ত পাঠ নম্বয 

ও চমযানাভ/ 

চফলয়ফস্তু 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃত 

চচযয়ড 

ংখ্যা 

 

অ্যাাইনমভন্ট 

 

চনমদুনা 

মূল্যায়ন 

রুচিক্স 

 

ভন্তব্য 

 

 

 

 

াঠ ৩- পমরয 

শ্রযাগ ও তায 

েচতকায 

াঠ ৪- মৃত 

শুাচখ ও ভামছয 

ব্যফস্থানা 

টমভমটা, শ্রফগুন, আলু, ডাটা চনর্ ামত তুমর এমন 

েফমক টাটকা ফচর্য ামথ চযিয় কচযময় 

চদমরন। চকন্তু েমফয নর্ময এমরা ফচর্ ফাগামনয 

শ্রকান শ্রকান গামছয াতায় ফাদাভীও কামরা দাগ 

ফুমট উমঠমছ, একটা শ্রফগুন গাছ ঢমর মড় আমছ 

এফং আলু গামছয াতায় ঝরামনা  অ্ফস্থা সৃচষ্ট 

ময়মছ। েফ উক্ত ভস্যাগুমরা চনমিয েমেয 

উত্তমযয ভাধ্যমভ  কীবামফ ভাধান কযমত াময- 

1। গামছয াত শ্রকন ঝরম মায়? 

2। গামছয িাযা শ্রকন ঢমর মড়? 

3। গামছয াতায় ফাদাভী, কামরা ফমণযু দামগ 

গামছয চক ক্ষচত য়? 

4। এ ধযমণয চযচস্থচত শ্রথমক কীবামফ গামছয 

শ্রযাগ েচতমযাধ কযা মায়? 

অ্যাাইনমভন্ট-3: 

উঁচু, ভাঝাচয উঁচু, ভাঝাচয চনচু চফচবন্ন ধযমনয 

পচর র্চভ খমে খমে বাগ কময গচন চভয়া দুই 

শ্রভৌসুমভ য য দুইফছয চফচবন্ন ধযমনয পর 

উৎাদন কমযন। 
1। চনম্নচরচখত পরগুমরা চদময় গচন চভয়া শ্রকান 

ধযমনয স্য মাুয় অ্ফরম্বন কযমফন তা িামটযু 

াামে তুচভ উস্থান কয- াট, আউ, 

শ্রগারআলু, ফুরকচ, ফাঁধাকচ, আখ, ভালকরাই, 

মুগ, চযলা ও গভ। 
2। স্য মাুয় কী? 

3। উচযক্ত পর চনফাুিমনয শ্রক্ষমে স্য মাুয় 

চফলয়গুমরা চকবামফ গুরুত্ব ায়? 

4। ভূচভ উন্নয়মন স্য মাুয় চকবামফ ভূচভকা 

যামখ। 
5। স্য মাুময়য সুপর শ্রমত মর গচণ চভয়ায 

স্য মাুময়য ব্যফায কতটুকু মৄু্চক্ত ংগত? 

ব্যাখ্যা কয। 

অ্ধ্যায় াঠ  

2. ইন্টাযমনট 

শ্রথমক োি তথ্য 

ংগ্র 

3. চফলয় 

চক্ষমকয 

যাভ ুগ্রণ 

4. অ্চববাফমকয 

ভতাভত গ্রণ 

5. স্বাস্থযচফচধ 

শ্রভমন চনকট 

েচতমফচয ামথ 

যাভ ু

3. শ্ররখায সৃর্নীরতা 

উত্তভ  

1. চফলয়ফস্তুয ঠিকতা ও ধাযাফাচকতা 

2. তথ্য ধাযণা অ্চধকাংই াঠ্যপুস্তমকয ামথ 

ংগচতপূণ ু

বামরা  

1. চফলয়ফস্তুয ঠিকতা থাকমরও ধাযাফাচকতায 

অ্বাফ। 
2. তথ্য, ধাযণা আংচকবামফ ংগচত পূণ।ু 
অ্গ্রগচত েময়ার্ন  

1. চফলয়ফস্তুয ঠিকতায ও ধাযাফাচকতায 

অ্বাফ 

2. তথ্য, ধাযনা াঠ্যপুস্তমকয ামথ ংগচতপূণ ু

নয়। 

 

 

 

২. ভাঠ পমরয ফহুমুখীকযণ 

ব্যাখ্যা কযমত াযফ। 
াঠ ৫- ভাঠ 

পমরয 

ফহুমূখীকযণ 

াঠ ৬-ভাঠ 

পমরয 

ফহুমুখীকযমণয 

ব্যফায 

03 

৩. স্য মাুয়  ব্যাখ্যা 

কযমতাযফ। 
াঠ ৭ - স্য 

মাুময়য ধাযণা 

 

াঠ ৮ - স্য 

মাুময়য ব্যফায 

03 

 



 

 

পাঠ্যসূচি ও অ্যাসাইনমেন্ট  

 

 

 

শ্রেচি: নবে 

চবষয়: কৃচষ চিক্ষা 

 

 

 

 

 

 



 

পাঠ্যসূচি ও অ্যাসাইনমেন্ট 

 †kÖwY: beg                                                            welq: K…wlwkÿv 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV b¤̂i I  

wk‡ivbvg/welqe¯‘ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb 

iæweª· 

gšÍe¨ 

cÖ_g 

Aa¨vq: 

K…wl 

cÖhyw³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. gvwU I cwi‡e‡ki 

ˆewkó¨ Abyhvqx dmj 

wbe©vPb Ki‡Z cvi‡e| 

 

cÖ_g cwi‡”Q` 

 dmj wbe©vPb  

 K¬vk 1: gvwU I 

cwi‡e‡ki ˆewkó¨ 

Abyhvqx dmj 

wbe©vPb| 

 K¬vk 2:  g„wËKv 

wfwËK cwi‡ek 

AÂ‡ji  ˆewkó¨ 

Abyhvqx dmj wbe©vPb 

07 A¨vmvBb‡g›U -1: †Zvgvi 

GjvKvi cÖavb cÖavb 

dm‡ji bvg D‡jøLc~e©K 

dmjmgyn Pv‡li KviY 

I †m¸‡jvi Rb¨ Rwg 

cÖ¯`wZi weeiY D‡jøL 

K‡i GKwU cÖwZ‡e`b 

ˆZwi Ki| 

1.wkÿv_x© cvV¨cy¯Í‡Ki cÖ_g 

Aa¨v‡qi cÖ_g I wØZxq 

cwi‡‡”Q‡`i aviYv wb‡e 

2| gvZvwcZv ev K…l‡Ki 

civgk© wb‡e 

3| cÖ‡qvR‡b welq wkÿK 

I B›Uvi‡bU Gi mn‡hvwMZv 

wb‡e 

4| wbR nv‡Z A¨vmvBb‡g›U 

wjL‡e 

AwZ DËg 

1. wbw ©̀ó GjvKvi gvwUi cÖKvi D‡jøL K‡i 

Pvl‡hvM¨ cÖavb cÖavb dm‡ji bvg 

2. D‡jøwLZ dmj¸‡jvi mv‡_ m¤ú~Y© msMwZc~Y© 

Rwg cȪ `wZi eY©bv 

3. †jLvq jÿbxq gvÎvq wbR¯^Zv I 

m„RbkxjZv 

 

DËg 

1. wbw ©̀ó GjvKvi gvwUi cÖKvi D‡jøL K‡i wKQz 

dm‡ji bvg 

2. D‡jøwLZ dmj¸‡jvi m‡_ AwaKvsk ‡ÿ‡Î 

mOMwZc~Y© Rwg cÖ¯`wZi eY©bv 

3. †jLvq AvswkK wbR¯^Zv I m„RbkxjZv 

 

fv‡jv 

1. GKwU gvwUi cÖKvi D‡jøL K‡i Pvl‡hvM¨ 

GKwU dm‡ji bvg 

2. D‡jøwLZ dmjwUi mv‡_ †gvUvgywU msMwZc~Y© 

Rwg cÖ¯`wZi eY©bv 

3. †jLvq mvgvb¨ gvÎvq ¯^KxqZv I m„RbkxjZv 

 

AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

1. gvwUi cÖKvi Abyhvqx dmj m¤ú‡K© mywbw`©ó 

avibvi Afve 

2. dm‡ji mv‡_ Rvwg cÖ¯`wZi eY©bv 

AmsMwZc~Y© 

3. ‡jLvq wbR¯^Zv I m„RbkxjZv Abycw¯’Z 

 

 

2. avc D‡jøLc~e©K Rwg 

cÖ¯`wZi c×wZ eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e| 

 

3. Rwg cÖ¯`wZi 

cÖ‡qvRbxqZv we‡kølY 

Ki‡Z cvi‡e| 

 

wØZxq cwi‡”Q` 

 dmj Drcv`‡bi Rb¨ 

Rwg cÖ¯`wZ 

 Køvk 1: wewfbœ dm‡ji 

Rb¨ Rwg cÖ¯`wZ 

 K¬vk 2: f~wg Kl©Y 

Z_v Rwg cÖ¯`Z 

Ki‡Yi D‡Ïk¨| 

4. f~wg¶q I f~wg¶‡qi 

KviY Ges cÖKvi‡f` 

e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

5. f~wg¶‡qi ¶wZKviK 

w`K¸‡jv eY©bv Ki‡Z 

cvi‡e| 

6. f~wgÿq †iv‡ai 

Kvh©Kix Dcvqmg~n 

we‡kølY  Ki‡Z 

cvi‡e| 

3q cwi‡”Q` 

fzwg ÿq I ÿq‡iva  

 K¬vk 1: f~wgÿq I 

f~wg ÿ‡qi 

cÖKvi‡f`| 

 K¬vk 2: f~wg ÿ‡qi 

wewfbœ w`K, fzwg 

ÿ‡hi KviY| 

 K¬vk 3: f~wgÿq 

†iv‡ai Kvh©Kix 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV b¤̂i I  

wk‡ivbvg/welqe¯‘ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb 

iæweª· 

gšÍe¨ 

 

 

Dcvqmg~n| 

7. exR msi¶‡Yi 

c×wZ¸‡jv eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e| 

8. exR msi¶‡Yi ¸iæZ¡ 

e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

 

9. km¨ exR msi¶Y  

Ki‡Z cvi‡e| 

 

4_© cwi‡”Q` 

 exR msiÿY 

K¬vk 1: exR msi¶‡Yi 

kZ©mg~n 

K¬vk 2: exR 

cÖwµqvRvZKiY I exR 

msi¶‡Yi ¸iyZ¡ 

K¬vk 3: exR msi¶‡Yi 

c×wZ 

 

09 A¨vmvBb‡g›U -2: 

GKRb avbPvlx P‡Ui 

e¯Ívq av‡bi exR 

msiÿY K‡i exRZjvq 

ecb Ki‡j LyeKg 

msL¨K exR AsKzwiZ 

nq| Ab¨w`‡K GK Rb 

`y» Lvgvi gvwjK 

eQie¨vcx Zvi 

Mvfx¸‡jv‡K KuvPv Nvm 

mieivn K‡ib| wKš` 

nVvr eb¨vi Kvi‡Y Zvi 

Mvfx¸‡jv gvivZ¥K Lv`¨ 

msK‡U c‡o| Dc‡iv³ 

avbPvlx I `y»Lvgvix Kx 

Kx e¨e¯’v MÖnY K‡i exR 

I Nvm msiÿY Ki‡j G 

msK‡U co‡Zb bv| G 

e¨vcv‡i †Zvgvi 

gZvgZmn GKwU 

cÖwZ‡e`b ˆZwi Ki| 

1. wkÿv_©x cvV¨cy¯Í‡Ki 

cÖ_g Aa¨v‡qi PZz_© I 

cÂg cwi‡”Q‡`i aviYv 

wb‡e 

2. cÖ‡qvR‡b AwfÁ 

K…l‡Ki I `y» Lvgvwii 

civgk© wb‡e 

3. evev gv‡qi civgk© 

wb‡Z cv‡i 

4. welq wkÿ‡Ki mv‡_ 

Av‡jvPbv Ki‡Z cv‡i 

5. cÖ‡qvR‡b B›Uvi‡b‡Ui 

mvnvh¨ wb‡e 

6. wbR nv‡Z A¨vmvBb‡g›U 

wjL‡e 

AwZ DËg 

1. avbexR msiÿY I Mev`x cïi KuvPv Nvm 

msiÿY c×wZ¸wj mwVKfv‡e D‡jøL Ki‡j 

2. avb exR msiÿY I Mev`x cïi KuvPv Nvm 

msiÿY c×wZi mwVK eY©bv 

3. eY©bvq jÿbxq wbR¯^Zv I m„RbkxjZv 

DËg 

1. avb exR msiÿY I Mev`x cïi KuvPv Nvm 

msiÿY c×wZi AwaKvsk bvg D‡jøL Ki‡j 

2. avb exR msiÿY I Mev`x cïi KuvPv Nvm 

msiÿY c×wZi AwaKvsk‡ÿ‡Î msMwZc~Y© 

eY©bv 

3. ‡jLvq AvswkK wbR¯^Zv I m„RbkxjZv 

fv‡jv 

1. avb exR I KuvPv Nv‡mi 1wU K‡i msiÿY 

c×wZ D‡jøL Ki‡j 

2. avb exR msiÿY I Mev`x cïi KuvPv Nvm 

msiÿY c×wZi †gvUvgywU msMwZc~Y© eY©bv 

3. †jLvq mvgvb¨ gvÎvq wbR¯^Zv I m„RbkxjZv 

AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

1. avb exR I KuvPv Nvm msiÿY m¤ú‡K© 

aviYvi Afve 

2. avb exR msiÿY I KuvPv Nvm msiÿY 

c×wZ m¤ú‡K© aviYvi Afve 

3. †jLvq wbR¯^Zv I m„RbkxjZv Abycw¯’Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. gvQ I cïcvwLi 

Lv`¨ msi¶‡Yi 

cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡e| 

11. gvQ I cïcvwLi 

Lv`¨ msi¶‡Yi 

avc¸‡jvi eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e| 

 

 

 

12. m¤ú~iK Lv`¨ m¤ú‡K© 

e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e| 

 

 

 

13. gvQ I cïcvwLi 

m¤ú~iK Lv`¨ 

ZvwjKv ˆZwi Ki‡Z 

cvi‡e| 

5g cwi‡”Q`: 

 Lv`¨ msiÿY   

 K¬vk 1: gv‡Qi Lv`¨ 

msi¶‡Yi cÖ‡qvRbxqZv 

I mwVK Lv`¨ msiÿ‡Yi 

c×wZ| 

 K¬vk 2:  cïcvwLi 

Lv`¨ msi¶‡Yi 

cÖ‡qvRbxqZv I 

msiÿ‡Yi c×wZ| 

6ô cwi‡”Q` 

 gv‡Qi m¤ú~iK Lv`¨  

 K¬vk 1: gv‡Qi 

m¤ú~iK Lv‡`¨i 

cwiwPwZ I 

cÖ‡qvRbxqZv, 

m¤ú~iK Lv‡`¨i 

Drm I DcKvwiZv, 

gv‡Qi cywó Pvwn`v, 

I m¤ú~iK Lv`¨  

ZvwjKv|  



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV b¤̂i I  

wk‡ivbvg/welqe¯‘ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb 

iæweª· 

gšÍe¨ 

14. gvQ I cïcvwLi 

m¤ú~iK Lv‡`¨i 

cÖ‡qvM c×wZ eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e| 

15. gvQ I cïcvwLi 

`ªæZ e„w× I cwicywói 

Rb¨ m¤ú~iK Lv‡`¨i 

cÖ‡qvRbxqZv we‡kølY 

Ki‡Z cvi‡e 

 K¬vk 2: gv‡Qi  

m¤ú~iK Lv`¨ cÖ¯`Z 

cÖYvjx, I   m¤ú~iK 

Lv`¨ cÖ‡qvM 

c×wZ| 

 K¬vk 3: cïcvwLi 

m¤ú~iK Lv`¨, 

wewfbœ m¤ú~iK Lv`¨ 

ˆZwi I cÖ‡qvM 

c×wZ| 

 K¬vk 4: Mevw` 

cï‡K A¨vjwR ev 

†kIjv LvIqv‡bv| 

2q 

Aa¨vq: 

K…wl 

DcKiY 

1. dmj exR I 

eskwe Í̄viK DcKiY 

m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z 

cvi‡e| 

2. dmj exR I esk 

we¯ÍviK DcKi‡Yi ¸iæZ¡ 

e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

3. gv‡Qi cyKy‡ii ¯^iƒc 

eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

4. cyKy‡ii wewfbœ ¯Í‡ii 

eY©bv I ev¯`ms¯’vb e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡e| 

5. ¯’vqx, †gŠmygx I AvuZzo 

cyKy‡ii   eY©bv  Ges 

c«‡qvRbxqZv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡e| 

6. cyKyi ‰Zwii avc¸‡jv 

eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

7.gv‡Qi Afqvk«‡gi 

¸iæZ¡ m¤ú‡K© e¨vL¨v 

c«_g cwi‡”Q`: K¬vk-1; 

dmj exR I eskwe¯ÍviK 

DcKiY, dmj exR 

Drcv`‡bi avcmg~n, 

 K¬vk-2; eskwe¯ÍviK 

DcKiY Drcv`‡bi 

avcmg~n, dmj ex‡Ri 

¸iæZ¡, eskwe¯ÍviK 

DcKi‡Yi ¸iæZ¡ 

wØZxq cwi‡”Q`: K¬vk-3; 

Av`k© cyKy‡ii ‰ewkó¨, 

gvQ Pv‡li cyKy‡ii cvwbi 

¸Yv¸Y,  

K¬vk-4; cyKy‡ii c«Kvi‡f` 

I Gi wewfbœ ¯Íi, cyKy‡ii 

wewfbœ ¯Íi I cyKy‡i emevm 

Kvix Rxe m¤cÖ`vq 

Z…Zxq cwi‡”Q`: K¬vk-5; 

bZyb cyKyi Lbb, cyKyi 

c«¯`ZKiY ev gvQ Pv‡li 

08 

 

A¨vmvBb‡g›U -3:  

GKwU cwZZ Rjvkq I 

gvQ Pv‡li Rb¨ Av`k© 

cyKzi ch©‡eÿY Ki‡j 

G‡`i g‡a¨ emevmKvix 

Rxe m¤úª`vq I 

cwi‡e‡ki g‡a¨ †h 

cv_©K¨ cwijwÿZ nq 

Zvi Dci wPÎmn GKwU 

cÖwZ‡e`b Dc¯’vcb Ki| 

1.wkÿv_©xiv cvV¨cy¯Í‡Ki 

wØZxq Aa¨v‡qi wØZxq I 

Z…Zxq cwi‡”Q‡`i aviYv 

wb‡e 

2. m¤¢e n‡j Rjvkq I gvQ 

Pv‡li cyKzi cwi`k©b Ki‡e 

3. gvQ  Pvlxi mv‡_ gZ 

wewbgq Ki‡e 

4. welq wkÿ‡Ki mv‡_ 

Av‡jvPbv Ki‡e 

5. wbR nv‡Z A¨vmvBb‡g›U 

wjL‡e 

AwZ DËg 

1. cwZZ Rjvkq I gvQ Pv‡li Av`k© cyKz‡ii 

g‡a¨ emevmKvix Rxe¸‡jvi bvg mwVKfv‡e 

D‡jøL Ki‡j 

2. cwZZ Rjvkq I cyKz‡ii Rxe m¤úª`v‡qi 

g‡a¨ cv_©K¨ eyS‡Z †c‡i  

mwVK wPÎ e¨envi K‡i Dc¯’vcb Ki‡j 

3. †jLvq jÿYxq gvÎvq wbR¯^Zv I 

m„RbkxjZv 

DËg 

1. cwZZ Rjvkq I gvQ Pv‡li Av`k© cyKz‡ii 

g‡a¨ emevmKvix AwaKvsk Rxe¸‡jvi bvg 

mwVKfv‡e D‡jøL Ki‡j 

2. AwaKvsk †ÿ‡Î mwVK wPÎ e¨envi K‡i 

cwZZ Rjvkq I cyKz‡ii Rxe m¤úª`v‡qi 

cv_©K¨ D‡jøL Ki‡j  

3.‡jLvq AvswkK wbR¯^Zv I m„RbkxjZv 

fv‡jv 

1. cwZZ Rjvkq I gvQ Pv‡li Av`k© cyKz‡ii 

g‡a¨ emevmKvix wKQz Rx‡ei bvg mwVKfv‡e 

 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV b¤̂i I  

wk‡ivbvg/welqe¯‘ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb 

iæweª· 

gšÍe¨ 

Ki‡Z cvi‡e| 

8. gv‡Qi Avevm¯’j 

i¶vq grm¨ msi¶Y 

AvB‡bi ¸iæZ¡ e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡e| 

Dc‡hvMxKiY  

K¬vk-6;  cyKy‡i †cvbv 

Qvovi c×wZ 

PZy_© cwi‡”Q`: K¬vk-7;  

gv‡Qi Afqvk«g I grm¨ 

Afqvk«g ¯’vc‡bi ¸iæZ¡ 

cÂg cwi‡”Q`: K¬vk-8;  

grm¨ msi¶Y AvBb 

D‡jøL Ki‡j 

2. AvswkK †ÿ‡Î mwVK wPÎ e¨envi I AvswkK 

cv_©K¨ Dc¯’vcb Ki‡j 

3. †jLvq mvgvb¨ wbR¯^Zv I m„RbkxjZv  

AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

1. mwVKfv‡e cwZZ Rjvkq I gvQ Pv‡li 

Av`k© cyKz‡ii Rxe m¤úª`vq D‡jøL bv Ki‡j 

2. mwVK wPÎ e¨envi I cv_©K¨ Dc¯’vc‡b 

Am½wZ 

3. †jLvq wbR¯^Zv I m„RbkxjZv Abycw¯’Z 

 



 

cvV¨m~wP I A¨vmvBb‡g›U 

 

 

†kÖwY: lô (`vwLj) 

 

welq: evsjv 
 



 

lô †_‡K beg †kÖwYi cvV¨m~wP I A¨vmvBb‡g›U 

  †kÖwY: lô                                                                                                       welq: evsjv 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ 

cvV b¤^i I  

wk‡ivbvg/ welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb iæweª· gšÍe¨ 

1. mZZvi 

cyi¯‹vi 

  5     

fvlv I 

evsjv fvlv 

(e¨vKiY) 

11.1 evsjv 

fvlvi PwjZ 

ixwZi ˆewkó¨ 

wbi~cY Ki‡Z 

cvi‡e|  

 

11.2 evsjv 

fvlvi PwjZ 

ixwZi mvwnZ¨ 

co‡Z cvi‡e|  

1.5  fvlvi 

iƒc‰ewPÎ¨ 

(R) mvay I PwjZ 

fvlv 

8 1. wb‡Pi iPbvskUzKz PwjZ ixwZ‡Z iƒcvšÍi Ki: 

Zvici ¯̂M©xq ~̀Z c~‡e© †h UvKIqvjv wQj, Zvnvi 

Kv‡Q †M‡jb| †mLv‡b wMqv Av‡M g‡Zv GKwU Mvwf 

Pvwn‡jb| †mI aej †ivMxi g‡Zv Zvnv‡K wKQzB w`j 

bv| ZLb ¯̂M©xq ~̀Z ewj‡jb, Av”Qv, hw` Zzwg wg_¨v 

ewjqv _vK, Z‡e †hgb wQ‡j Avjøvn †Zvgv‡K Avevi 

†Zgwb Kwi‡eb|  

Zvici ¯̂M©xq ~̀Z c~‡e© †h AÜ wQj, Zvnvi Kv‡Q wMqv 

ewj‡jb, Avwg GK we‡`wk| we‡`‡k Avgvi m¤^j 

dzivBqv wMqv‡Q| GLb Avjøvni `qv Qvov Avgvi 

†`‡k †cŠuwQevi Avi †Kv‡bv Dcvq bvB| whwb ‡Zvgvi 

Pÿz fv‡jv Kwiqv w`qv‡Qb, Avwg †Zvgv‡K †mB 

Avjøvni †`vnvB w`qv GKwU QvMj Pvwn‡ZwQ; †hb 

Avwg †mB QvMj-‡ePv UvKv w`qv †`‡k wdwiqv hvB‡Z 

cvwi|  

mvay I PwjZ 

ixwZi 

ˆewkó¨mg~n 

Rvb‡Z 

cvV¨eB‡qi 

7bs c„ôv 

co‡Z n‡e|  

1. me©bvg I wµqvc`¸wji mwVKfv‡e iƒcvšÍi Ki‡Z cvi‡j 

AwZDËg  

2. me©bvg c‡`i AvswkK I wµqvc`¸wj cwic~Y©fv‡e iƒcvšÍi 

Ki‡Z cvi‡j DËg 

3. me©bvg I wµqvc`¸wji AvswkK iƒcvšÍi Ki‡Z cvi‡j-

fv‡jv 

4. me©bvg I wµqvc`¸wji †Kv‡bv iƒcvšÍi Ki‡Z bv cvi‡j - 

AMªMwZ cÖ‡qvRb 

 

 

2. wgby 

(M`¨) 

19.1 Ac‡ii 

cÖwZ kÖ×v‡eva 

Ges gvby‡li 

cÖwZ 

fv‡jvevmvi 

Abyf~wZ cÖKvk 

Ki‡Z cvi‡e| 

cvV b¤^i 02 

wgby 

5 2. we‡kl Pvwn`v m¤úbœ mncvVxi cÖwZ †Zvgvi 

AvPiY †Kgb nIqv DwPZ ev AbywPZ Zv GKwU 

Q‡Ki gva¨‡g Zz‡j ai| 

cvV¨ eB‡qi 

7 c„ôv †_‡K 

13 c„ôvq 

ÔwgbyÕ Mí I 

Zvi welqe¯̀ 

co‡e|  

1. welqe¯̀i mwVKZv I avivevwnKZv, Z_¨, ZË¡, aviYv 

BZ¨vw` cvV¨cy Í̄‡Ki mv‡_ m½wZc~Y© Ges †jLvq jÿYxq 

gvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv _vK‡jÑ AwZ DËg 

2. welqe¯̀i mwVKZv I avivevwnKZv, Z_¨, ZË¡, aviYv 

BZ¨vw` cvV¨cy Í̄‡Ki mv‡_ m½wZc~Y© Ges †jLvq AvswkK 

wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv _vK‡jÑ DËg 

3. welqe¯̀i mwVKZv _vK‡jI avivevwnKZvi Afve, Z_¨, 

ZË¡, aviYv BZ¨vw` cvV¨cy Í̄‡Ki mv‡_ AvswkKfv‡e m½wZc~Y© 

Ges †jLvq mvgvb¨ gvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv _vK‡jÑ 

fv‡jv| 

4. welqe¯̀i mwVKZv I avivevwnKZv, Z_¨, ZË¡, aviYv 

BZ¨vw` cvV¨cy Í̄‡Ki mv‡_ m½wZc~Y© bq Ges †jLvq wbR¯̂Zv 

 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ 

cvV b¤^i I  

wk‡ivbvg/ welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb iæweª· gšÍe¨ 

I m„RbkxjZvi Afve _vK‡jÑ AMÖMwZ cÖ‡qvRb|  

3. bxj b` 

Avi 

wcivwg‡Wi 

†`k (M`¨) 

22. evsjvi 

ms¯‹…wZ I 

†jvK-ms¯‹…wZ 

m¤ú‡K© aviYv 

e¨³ Ki‡Z 

cvi‡e|  

23. †`k I 

RvwZi BwZnvm 

I HwZ‡n¨i 

cwiPq w`‡Z 

cvi‡e|  

cvV b¤^i: 03 

bxj b` Avi 

wcivwg‡Wi †`k 

(ågY Kvwnwb) 

5 3. wb‡Ri åg‡Yi AwfÁZv A_ev Kv‡iv KvQ †_‡K 

†kvbv GKwU ågY Kvwnwbi eY©bv w`‡q 150 

k‡ãi g‡a¨ GKwU wbeÜ iPbv Ki|  

 †Zvgvi 

cvV¨ eB‡qi 

14 c„ôvi 

bxj b`  

Avi 

wcivwg‡Wi 

†`k bvgK 

ågY 

KvwnwbwU 

co‡e|  

1. welqe¯̀i mwVKZv I avivevwnKZv, Z_¨, ZË¡, aviYv 

BZ¨vw` cvV¨cy Í̄‡Ki mv‡_ m½wZc~Y© Ges †jLvq jÿYxq 

gvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv _vK‡j AwZ DËg 

2. welqe¯̀i mwVKZv I avivevwnKZv, Z_¨, ZË¡, aviYv 

BZ¨vw` cvV¨cy Í̄‡Ki mv‡_ m½wZc~Y© Ges †jLvq AvswkK 

wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv _vK‡jÑ DËg 

3. welqe¯̀i mwVKZv _vK‡jI avivevwnKZvi Afve, Z_¨, 

ZË¡, aviYv BZ¨vw` cvV¨cy Í̄‡Ki mv‡_ AvswkKfv‡e m½wZc~Y© 

Ges †jLvq mvgvb¨ gvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv _vK‡jÑ 

fv‡jv| 

4. welqe¯̀i mwVKZv I avivevwnKZv, Z_¨, ZË¡, aviYv 

BZ¨vw` cvV¨cy Í̄‡Ki mv‡_ m½wZc~Y© bq Ges †jLvq wbR¯̂Zv 

I m„RbkxjZvi Afve _vK‡jÑ AMÖMwZ cÖ‡qvRb|  

 

4.Rb¥f~wg 

(KweZv) 

       

5. myL 

(KweZv) 

21.4 ˆ`bw›`b 

Rxe‡b KvR-

K‡g© 

cigZmwnòzZv

i cwiPq w`‡Z 

cvi‡e 

cvV b¤^i : 02 

myL 

5 4. gvby‡li Rb¨ Kj¨vYKi Ggb `kwU Kv‡Ri 

ZvwjKv wjwce× Ki|  

 †Zvgvi 

cvV¨eB‡qi 

myL KweZv 

I Zvi 

g~jfve, 

welqe¯̀ 

g‡bv‡hvM 

mnKv‡i 

co‡Z n‡e|  

1. mwVK kã Pqb I wbf©yj evbv‡b 10wU Kj¨vYKi Kv‡Ri 

bvg wjL‡Z cvi‡jÑ AwZ DËg 

2. mwVK kã Pqb I wbf©yj evbv‡b 8wU Kj¨vYKi Kv‡Ri 

bvg wjL‡Z cvi‡j- DËg 

3. mwVK kã Pqb I wbf©yj evbv‡b 6wU Kj¨vYKi Kv‡Ri 

bvg wjL‡Z cvi‡j-fv‡jv 

4. mwVK kã Pqb I wbf©yj evbv‡b 4wU Kj¨vYKi Kv‡Ri bvg 

wjL‡Z cvi‡jÑ AMÖMwZ cÖ‡qvRb|  

 

6.. gvbyl 

RvwZ 

(KweZv 

21.3 ag©, eY©, 

†MvÎ I 

m¤úª`vq 

wbwe©‡k‡l mKj 

gvby‡li cÖwZ 

kÖ×vi g‡bvfve 

cÖKvk Ki‡Z 

cvi‡e|  

cvV-03 

gvbyl RvwZ 

10 5. Ôgvbyl RvwZÕ KweZvi welqe¯̀i Av‡jv‡K mgv‡R 

gvby‡l gvby‡l m„ó †f`v‡f` ~̀ixKi‡Y †Zvgvi 

AwfgZ e¨³ Ki|  

 †Zvgvi 

cvV¨eB‡qi 

Ôgvbyl RvwZÕ 

KweZv I 

Zvi welqe¯̀ 

co‡e Ges 

ˆbwZK wkÿv 

I gvbe 

1. welqe¯̀i mwVKZv I avivevwnKZv, Z_¨, ZË¡, aviYv 

BZ¨vw` cvV¨cy Í̄‡Ki mv‡_ m½wZc~Y© Ges †jLvq jÿYxq 

gvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv _vK‡jÑ AwZ DËg 

2. welqe¯̀i mwVKZv I avivevwnKZv, Z_¨, ZË¡, aviYv 

BZ¨vw` cvV¨cy Í̄‡Ki mv‡_ m½wZc~Y© Ges †jLvq AvswkK 

wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv _vK‡jÑ DËg 

3. welqe¯̀i mwVKZv _vK‡jI avivevwnKZvi Afve, Z_¨, 

ZË¡, aviYv BZ¨vw` cvV¨cy Í̄‡Ki mv‡_ AvswkKfv‡e m½wZc~Y© 

 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ 

cvV b¤^i I  

wk‡ivbvg/ welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb iæweª· gšÍe¨ 

Kj¨vY 

m¤^wjZ 

wewfbœ 

ai‡Yi Mí, 

KweZv 

Dcb¨vm 

co‡e Ges 

cÖ‡qvR‡b 

B›Uvi‡b‡Ui 

mvnvh¨ 

wb‡e|  

Ges †jLvq mvgvb¨ gvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv _vK‡jÑ 

fv‡jv| 

4. welqe¯̀i mwVKZv I avivevwnKZv, Z_¨, ZË¡, aviYv  

BZ¨vw` cvV¨cy Í̄‡Ki mv‡_ m½wZc~Y© bq Ges †jLvq wbR¯̂Zv 

I m„RbkxjZvi Afve _vK‡jÑ AMÖMwZ cÖ‡qvRb|  

cÎ iPbv 

(wbwg©wZ) 

13.1 

cvwievwiK I 

e¨w³MZ Rxe‡b 

†hvMv‡hvM 

Ki‡Z I 

cvwievwiK 

cwi‡e‡k Z_¨ 

Av`vb-cÖ`vb 

Ki‡Z cvi‡e|  

13.2 e¨w³MZ 

wPwV wjL‡Z I 

co‡Z cvi‡e|  

4.1 e¨w³MZ cÎ 5 6. †Zvgvi cwVZ Rb¥f~wg KweZvi welqe¯̀ 

Aej¤̂‡b †Zvgvi wcÖq Rb¥f~wg m¤ú‡K© eY©bv 

w`‡q cÖevmx eÜz‡K GKwU cÎ †jL| 

 †Zvgvi 

cvV¨ eB‡qi 

82 I 83 

c„ôvi 

e¨w³MZ 

cÎmg~n 

co‡e| 

1. welqe¯̀i mwVKZv I avivevwnKZv, Z_¨, ZË¡, aviYv 

BZ¨vw` cvV¨cy Í̄‡Ki mv‡_ m½wZc~Y© Ges †jLvq jÿYxq 

gvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv _vK‡jÑ AwZ DËg 

2. welqe¯̀i mwVKZv I avivevwnKZv, Z_¨, ZË¡, aviYv 

BZ¨vw` cvV¨cy Í̄‡Ki mv‡_ m½wZc~Y© Ges †jLvq AvswkK 

wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv _vK‡jÑ DËg 

3. welqe¯̀i mwVKZv _vK‡jI avivevwnKZvi Afve, Z_¨, 

ZË¡, aviYv BZ¨vw` cvV¨cy Í̄‡Ki mv‡_ AvswkKfv‡e m½wZc~Y© 

Ges †jLvq mvgvb¨ gvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv _vK‡jÑ 

fv‡jv| 

4. welqe¯̀i mwVKZv I avivevwnKZv, Z_¨, ZË¡, aviYv 

BZ¨vw` cvV¨cy Í̄‡Ki mv‡_ m½wZc~Y© bq Ges †jLvq wbR¯̂Zv 

I m„RbkxjZvi Afve _vK‡j- AMÖMwZ cÖ‡qvRb|  

 

mvZfvB 

P¤úv 

(mncvV) 

  3     

AvjvDwÏ‡b

i †PivM 

(mncvV) 

  3     

 

  



 

 

 

 

 

পাঠ্যসূচচ  অ্যাাইনমমন্ট 

 

 

শ্রেচি: অ্ষ্টম (দাখি) 

 

চবয়: বাাংা 

 



 

 

 

 

পাঠ্যসূচচ  অ্যাাইনমমন্ট  

শ্রেচি: অ্ষ্টম (দাখি)                                                             চবয়: বাাংা 

অ্ধ্যায়  

অ্ধ্যাময়র 

চলমরানাম 

চলখনফ পাঠ্যসূচচমে অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠ্য নম্বর  চলমরানাম 

/ চবয়বস্তু 

চলক্ষাক্রমম 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড 

াংখ্যা 

অ্যাাইনমমন্ট চনমদলুনা মূল্যায়ন রুচিক্স মন্তব্য 

গদ্য (গল্প) পশু-পাচখ  জীবজন্তুর 

উপর মানুমর চনভরুলীো 

উপচি করমে পারমব 

এবাং োমদর প্রচে যত্নবান 

য়ার প্রময়াজনীয়ো 

ব্যাখ্যা করমে পারমব। 

অ্চেচির স্মৃচে 

লরৎচন্দ্র চমটাপাধ্যায় 

৩     

 

গদ্য (প্রবন্ধ) দদনচিন জীবমনর কাজ-

কমম ুপরমে চষ্ণুো  

গিোচিক মূল্যমবামের 

পচরচয় চদমে পারমব এবাং 

োর োৎপয ুব্যাখ্যা করমে 

পারমব। 

‘ভাব  কাজ’ 

কাজী নজরু ইাম 

৩      

গদ্য (গল্প) ব্যচক্তগে, পাচরবাচরক  

ামাচজক জীবমন দনচেক 

গুিাবচর প্রময়াজনীয়ো  

োৎপয ুচবমেি করমে 

পারমব। 

‘পড়ে পাওয়া’ 

খিভূখিভূণ 

িড়্যাপাধ্যায় 

৩ অ্যাাইনমমন্ট-০১  

কে- স্টাখি: 

চরনা  মচ  স্কুম নতুন বই আনমে 

চগময়মছ। বই চনময় শ্রবর য়ার 

ময় োরা স্কুমর মামে একটি  

দাচম শ্রমাবাই শ্রফান শ্রপ।  োরা 

োমদর পােী রচনর ামি চবয়টি 

চনময় আমাচনা কমর। োরা চদ্ধান্ত 

শ্রনয় শ্রয, শ্রফামনর প্রকৃে মাচকমক 

এটি শ্রফরে শ্রদমব। শ্রকান প্রচক্রয়ার 

মাধ্যমম োরা প্রকৃে মাচকমক 

শ্রফরে চদমে পামর, শ্রই  

১। ‘পড়ে পাওয়া’ 

গল্পটি ভাড়া 

েড়র পাঠ েরড়ি 

এিং গমল্পর 

বাদ, চবধু, চধু, 

চেনুরা েো  

বুচদ্ধমত্তার দ্বারা 

শ্রযভামব বাক্সটি 

প্রকৃে মাচকমক 

শ্রফরে চদময়চছ, 

শ্রই অ্চভজ্ঞোর 

আমামক 

ক. অ্চে উত্তম  

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো  োরাবাচকো,  

২.েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর ামি 

ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ক্ষযিীয় মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বামকযর যিাযি প্রময়াগ ) 

খ. উত্তম   

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো  োরাবাচকো,  

২.েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর ামি 

ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ামান্য মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে) 

 



 

 

 

 

অ্ধ্যায়  

অ্ধ্যাময়র 

চলমরানাম 

চলখনফ পাঠ্যসূচচমে অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠ্য নম্বর  চলমরানাম 

/ চবয়বস্তু 

চলক্ষাক্রমম 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড 

াংখ্যা 

অ্যাাইনমমন্ট চনমদলুনা মূল্যায়ন রুচিক্স মন্তব্য 

োপমূমর বিনুা।  অ্যাাইনমমন্টটি 

দেচর করড়ি। 

গ. ভামা 

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো িাকম  োরাবাচকোর 

অ্ভাব,  

২.শ্রখায় েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর 

ামি  আাংচলকভামব ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ামান্য মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে)  

ঘ. অ্গ্রগচে প্রময়াজন  

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো   োরাবাচকোর অ্ভাব,  

২.শ্রখায় েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর 

ামি  ঙ্গচেপূি ুনয়। 

৩. শ্রখায় চনজস্বো  সৃজনলীোর অ্ভাব 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে)  

গদ্য (গল্প) শ্রয শ্রকামনা চবয় বা ঘটনা 

বিনুায় দবজ্ঞাচনক 

দৃচষ্টভচঙ্গর পচরচয় চদমে 

ক্ষম মব। 

‘তিখিশ্রত্রর ভূে’ 

মাচনক িড়্যাপাধ্যায় 

 

৩     

 

 

গদ্য  স্বমদলমপ্রম  

জােীয়োমবামের োৎপয ু

চবমেি করমে পারমব। 

‘এবামরর াংগ্রাম 

স্বােীনোর াংগ্রাম’ 

শ্রলখ মুচজবুর রমান 

৩ অ্যাাইনমমন্ট-০২ 

১। প্রবন্ধ রচনা: 

‘বঙ্গবন্ধু  বাাংামদল’ চলমরানামম 

৫০০ লমের মমধ্য একটি প্রবন্ধ 

রচনা।     

 

১।  প্রবমন্ধর 

াংমকে  

(ভূচমকা, জন্  

পচরচয়, 

চলক্ষাজীবন, 

রাজননচেক 

জীবন, মুক্তযুদ্ধ 

াংঘটমন 

বঙ্গবন্ধুর ভূচমকা, 

বাাংামদমলর 

ক. অ্চে উত্তম  

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো  োরাবাচকো,  

২.েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর ামি 

ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ক্ষযিীয় মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বামকযর যিাযি প্রময়াগ ) 

খ. উত্তম   

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো  োরাবাচকো, ২. 

েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর ামি 

ঙ্গচেপূি ু

 



 

 

 

 

অ্ধ্যায়  

অ্ধ্যাময়র 

চলমরানাম 

চলখনফ পাঠ্যসূচচমে অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠ্য নম্বর  চলমরানাম 

/ চবয়বস্তু 

চলক্ষাক্রমম 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড 

াংখ্যা 

অ্যাাইনমমন্ট চনমদলুনা মূল্যায়ন রুচিক্স মন্তব্য 

স্বােীনো াভ, 

ইচোমর 

জঘন্যেম 

েযাকাণ্ড, 

উপাংার)  

২। াচেয 

কচিকা   

পাঠ্যবইময়র  

াংচেষ্ট পাে 

এবাং বাাংামদল 

 চবশ্বপচরচয়  

পাঠ্যপুস্তক মে 

েথ্য াংগ্র করা 

শ্রযমে পামর। 

৩. শ্রখায় ামান্য মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে) 

গ. ভামা 

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো িাকম  োরাবাচকোর 

অ্ভাব,  

২.শ্রখায় েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর 

ামি  আাংচলকভামব ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ামান্য মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে)  

ঘ. অ্গ্রগচে প্রময়াজন  

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো   োরাবাচকোর অ্ভাব,  

২.শ্রখায় েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর 

ামি  ঙ্গচেপূি ুনয়। 

৩. শ্রখায় চনজস্বো  সৃজনলীোর অ্ভাব 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে) 

কচবো স্বমদলমপ্রম  

জােীয়োমবামের োৎপয ু

চবমেি করমে পারমব। 

‘বঙ্গভূচমর প্রচে’ 

মাইমক মধুসূদন দত্ত 

2     

কচবো আি-ুামাচজক 

শ্রপলামগাষ্ঠীর প্রচে েদ্ধালী 

মমনাভাব ব্যক্ত করমে 

পারমব। 

‘দুই চবঘা জচম’ 

রবীন্দ্রনাি োকুর 

৩ অ্যাাইনমমন্ট-০৩ 

 

বিনুােমী গমদ্য রূপান্তর: 

চবদীি ুচয়া চফচরয়া চফচরয়া চাচর 

চদমক শ্রচময় শ্রদচখ 

...... 

ঝুঁটি-বাঁো উমে প্তম সুমর পাচেমে 

াচগ গাচ।  

 

‘দুই চবঘা জচম’ 

কচবো, লোি ু

 টীকা, পাে-

পচরচচচে পমে 

প্রময়াজনীয় েথ্য 

পায়া শ্রযমে 

পামর। 

ক. অ্চে উত্তম (১. চবয়বস্তুর ঠিকো  

োরাবাচকো,  

২.েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর ামি 

ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ক্ষযিীয় মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বামকযর যিাযি প্রময়াগ ) 

খ. উত্তম   

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো  োরাবাচকো,  

২.েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর ামি 

 



 

 

 

 

অ্ধ্যায়  

অ্ধ্যাময়র 

চলমরানাম 

চলখনফ পাঠ্যসূচচমে অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠ্য নম্বর  চলমরানাম 

/ চবয়বস্তু 

চলক্ষাক্রমম 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড 

াংখ্যা 

অ্যাাইনমমন্ট চনমদলুনা মূল্যায়ন রুচিক্স মন্তব্য 

‘দুই চবঘা জচম’ কচবোটির উক্ত 

পঙচক্তগুমা (৪৯-৬২) গমদ্য রূপান্তর 

 

ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ামান্য মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে) 

গ. ভামা 

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো িাকম  োরাবাচকোর 

অ্ভাব,  

২.শ্রখায় েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর 

ামি  আাংচলকভামব ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ামান্য মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে) 

ঘ. অ্গ্রগচে প্রময়াজন  

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো   োরাবাচকোর অ্ভাব,  

২.শ্রখায় েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর 

ামি  ঙ্গচেপূি ুনয়। 

৩. শ্রখায় চনজস্বো  সৃজনলীোর অ্ভাব 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে)  

 কচবো চবচভন্ন পচরমবল  

পচরচিচেমে চলক্ষািী 

জ্ঞানাত্মক  আমবচগক 

অ্নুভূচে প্রকাল করমে 

পারমব। 

‘পামছ শ্রামক চকছু বম’ 

কাচমনী রায় 
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কমপুত্র: 

মানচক 

অ্বিা 

লোি ু উত্তরমির 

উপায় 

চদ্বো   

চিয়মান   

ভয়   

াজ   

উমপক্ষা   

 

 

‘পামছ শ্রামক 

চকছু বম’ 

কচবোটি   

ভামা কমর পমে 

ো শ্রিমক 

উত্তরমির 

উপায়মূ শ্রখা 

শ্রযমে পামর। 

 

 

ক. অ্চে উত্তম 

 (১. চবয়বস্তুর ঠিকো  োরাবাচকো,  

২.েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর ামি 

ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ক্ষযিীয় মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বামকযর যিাযি প্রময়াগ ) 

খ. উত্তম  

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো  োরাবাচকো,  

২.েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর ামি 

ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ামান্য মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

 



 

 

 

 

অ্ধ্যায়  

অ্ধ্যাময়র 

চলমরানাম 

চলখনফ পাঠ্যসূচচমে অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠ্য নম্বর  চলমরানাম 

/ চবয়বস্তু 

চলক্ষাক্রমম 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড 

াংখ্যা 

অ্যাাইনমমন্ট চনমদলুনা মূল্যায়ন রুচিক্স মন্তব্য 

 

 

 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে) 

গ. ভামা 

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো িাকম  োরাবাচকোর 

অ্ভাব,  

২.শ্রখায় েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর 

ামি  আাংচলকভামব ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ামান্য মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে) 

ঘ. অ্গ্রগচে প্রময়াজন  

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো   োরাবাচকোর অ্ভাব,  

২.শ্রখায় েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর 

ামি  ঙ্গচেপূি ুনয়। 

৩. শ্রখায় চনজস্বো  সৃজনলীোর অ্ভাব 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে)  

কচবো  ‘প্রািনুা’ 

কায়মকাবাদ 

2     

কচবো ব্যচক্তগে, পাচরবাচরক  

ামাচজক জীবমন দনচেক 

গুিাবচর প্রময়াজনীয়  

োৎপয ুচবেমি করমে 

পারমব। 

‘িাবুড়রর মত্ত্ব’ 

োখদা রায় 

৩     

আনি পাে  ‘কাকোড়ুয়া’ 

েযচজৎ রায় 

১     

আনি পাে  ‘নয়া  পত্তন’ 

জচর রায়ান 

১     

আনি পাে  ‘শ্রমাপ্যাচি, 

এযাাপ্যাচি’ 

১     



 

 

 

 

অ্ধ্যায়  

অ্ধ্যাময়র 

চলমরানাম 

চলখনফ পাঠ্যসূচচমে অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠ্য নম্বর  চলমরানাম 

/ চবয়বস্তু 

চলক্ষাক্রমম 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড 

াংখ্যা 

অ্যাাইনমমন্ট চনমদলুনা মূল্যায়ন রুচিক্স মন্তব্য 

াান আচজজু ক 

আনি পাে  ‘আমো  ক্রযাব শ্রনবুা’ 

মুম্মদ জাফর ইকবা 

১     

ব্যাকরি 

(১.১) 

বাাংা ভাার দবচলষ্টয, 

োৎপয ু মচমা চবমেি 

করমে পারমব।  

ভাা 2     

ব্যাকরি 

(১.২) 

বাাংা ভাার দবচলষ্টয, 

োৎপয ু মচমা চবমেি 

করমে পারমব। 

মাতৃভাা  রাষ্ট্র  2     

ব্যাকরি 

(১.৩) 

বাাংা ভাার াধু  চচে 

রীচের পািকুয চনরূপি 

করমে পারমব। 

াধু  চচে রীচের 

পািকুয 
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১। াধু  চচে ভাার 

পািকুযকরি: 

আবার বচমেচছ , আর ভামবর ঘমর 

চুচর কচর না। আমগ ভামা কচরয়া  

শ্রচাখ শ্রমচয়া শ্রদখ। কামযরু 

ম্ভাবনা-অ্ ম্ভাবনার কিা অ্মগ্র 

চবমবচনা কচরয়া পমর কাময ুনাচমম 

শ্রোমার উৎা অ্নিকু নষ্ট ইমব 

না। মমন রাচখ শ্রোমার ‘চিচরট’ 

বা আত্মার লচক্তমক অ্মন্যর 

প্রমরাচনায় নষ্ট কচরমে শ্রোমার 

শ্রকামনা অ্চেকার নাই। োা পাপ-

মাপাপ! 

 

াধু  চচে 

রীচের দবচলষ্টয 

মূ জানমে 

বাাংা ব্যাকরি  

 চনচমচুে পাঠ্য-

বইময়র ৩-৮ 

পৃষ্ঠা পো শ্রযমে 

পামর।  

ক. অ্চে উত্তম  

(১. ি বনাম পড়দর িখি রীখির যথাযথ প্রড়য়াগ 

২.  খিয়াপড়দর িখিরীখির যথাযথ প্রড়য়াগ 

৩. েৎম লে শ্রিমক েদ্ভব লমে যিাযি রূপান্তর) 

খ. উত্তম   

(১. ি বনাম পড়দর িখি রীখির যথাযথ প্রড়য়াগ 

২.  খিয়াপড়দর িখিরীখির যথাযথ প্রড়য়াগ 

৩. েৎম লে শ্রিমক েদ্ভব লমে আাংচলক রূপান্তর) 

গ. ভামা 

(১. ি বনাম পড়দর িখি রীখির যথাযথ প্রড়য়াগ 

২.  খিয়াপড়দর িখিরীখির আংখলে প্রড়য়াগ 

৩. েৎম লে শ্রিমক েদ্ভব লমে আাংচলক রূপান্তর) 

ঘ. অ্গ্রগচে প্রময়াজন  

(১. ি বনাম পড়দর িখি রীখির যথাযথ প্রড়য়াড়গর 

অভাি 

২.  খিয়াপড়দর িখিরীখির যথাযথ প্রড়য়াড়গর অভাি 

৩. েৎম লে শ্রিমক েদ্ভব লমে যিাযি রূপান্তমরর 

অ্ভাব) 

 



 

 

 

 

অ্ধ্যায়  

অ্ধ্যাময়র 

চলমরানাম 

চলখনফ পাঠ্যসূচচমে অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠ্য নম্বর  চলমরানাম 

/ চবয়বস্তু 

চলক্ষাক্রমম 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড 

াংখ্যা 

অ্যাাইনমমন্ট চনমদলুনা মূল্যায়ন রুচিক্স মন্তব্য 

ব্যাকরি 

(২.১) 

বাাংা ভাার ধ্বখন, ধ্বখনর 

প্রোরড়ভদ এিং িার 

তিখলষ্ট্য উড়েি ও প্রড়য়াগ 

করমে পারমব। 

ধ্বচন  বি ু 2     

ব্যাকরি 

(২.২) 

চবচভন্ন শ্রক্ষমত্র প্রচমে 

উচ্চারি দবচলষ্টয প্রড়য়াগ 

করমে পারমব।  

ম-ফা  ব-ফার 

উচ্চারি 

2     

ব্যাকরি 

৩.১ 

িাংা ভাার লব্দ (লে 

গেন), লড়ব্দর উৎ, লমের 

চবচলষ্ট ব্যবার এবাং বাগি ু

উমেখ  প্রড়য়াগ করমে 

পারমব। 

চন্ধ 3     

ব্যাকরি 

৩.২ 

িাংা ভাার লব্দ (লে 

গেন), লড়ব্দর উৎ, লমের 

চবচলষ্ট ব্যবার এবাং বাগি ু

উমেখ  প্রড়য়াগ করমে 

পারমব। 

চবগ ুচন্ধ 2     

  ারাংল ও ারমম ব (২.১, 

২.২, ২.৬  ২.৭) 

২     

  ভাবম্প্রারি 3     

 ব্যচক্তগে চচঠি, 

আমবদনপত্র, চনমিিপত্র, 

চবজ্ঞচপ্ত পেমে  চখমে 

পারমব। 

পত্র রচনা: ব্যচক্তগে পত্র 

৪.১ (ক) 

৪.১ (খ) 
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পত্র রচনা 

 চবমদমল অ্বিানরে বন্ধুমক শ্রদমলর 

শ্রৌিয ু শ্রদলীয় ঐচেয ম্পমক ু

একটি পত্র রচনা 

অ্ষ্টম শ্রেচির 

বাাংা ব্যাকরি  

 চনচমচুে 

বইময়র 

বাাংামদমলর 

েঋতু  বাাংা 

নবব ুপ্রবমন্ধর 

ক. অ্চে উত্তম (১. চবয়বস্তুর ঠিকো  

োরাবাচকো,  

২.েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর ামি 

ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ক্ষযিীয় মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বামকযর যিাযি প্রময়াগ ) 

খ. উত্তম   

 



 

 

 

 

অ্ধ্যায়  

অ্ধ্যাময়র 

চলমরানাম 

চলখনফ পাঠ্যসূচচমে অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠ্য নম্বর  চলমরানাম 

/ চবয়বস্তু 

চলক্ষাক্রমম 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড 

াংখ্যা 

অ্যাাইনমমন্ট চনমদলুনা মূল্যায়ন রুচিক্স মন্তব্য 

েথ্য ব্যবার 

কমর চচঠি প্রস্তুে 

করা শ্রযমে 

পামর।  

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো  োরাবাচকো,  

২.েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর ামি 

ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ামান্য মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে) 

গ. ভামা 

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো িাকম  োরাবাচকোর 

অ্ভাব,  

২.শ্রখায় েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর 

ামি  আাংচলকভামব ঙ্গচেপূি ু

৩. শ্রখায় ামান্য মাত্রায় চনজস্বো  সৃজনলীো 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে) 

ঘ. অ্গ্রগচে প্রময়াজন  

(১. চবয়বস্তুর ঠিকো   োরাবাচকোর অ্ভাব,  

২.শ্রখায় েথ্য, েত্ত্ব, োরিা, সূত্র ইেযাচদ চবয়বস্তুর 

ামি  ঙ্গচেপূি ুনয়। 

৩. শ্রখায় চনজস্বো  সৃজনলীোর অ্ভাব 

৪. ািকু বাকয ব্যবামর ঘাটচে)  

 ব্যচক্তগে চচঠি, 

আমবদনপত্র, চনমিিপত্র, 

চবজ্ঞচপ্ত পেমে  চখমে 

পারমব। 

আমবদন পত্র 

৪.২ (ক) 

৪.২ (খ) 
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  প্রবন্ধ রচনা 

৫.১, ৫.২  ৫.৩ 
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cvV¨m~wP I A¨vmvBb‡g›U  

 

 

 

†kÖwY: beg (`vwLj) 

 

welq: evsjv  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

cvV¨m~wP I A¨vmvBb‡g›U  

  †kÖwY: beg                                                                                                             welq: evsjv  

   

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV 

b¤^i I  wk‡ivbvg/ 

welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb iæweª· gšÍe¨ 

1.M`¨ 

(Mí) 

11.5 we‡kl Pvwn`v 

m¤úbœ gvby‡li cÖwZ 

ms‡e`bkxj nIqvi 

¸iæZ¡ e¨³ Ki‡Z 

cvi‡e| 

 

myfv 

iex› ª̀bv_ VvKzi 

5 A¨vmvBb‡g›U 1 

we‡kl Pvwn`v m¤úbœ wkï‡`i mgv‡R 

weKwkZ nevi †ÿ‡Î †h cÖwZeÜKZvmg~n 

i‡q‡Q Zv Kxfv‡e `~i Kiv †h‡Z cv‡i 

e‡j Zzwg g‡b Ki? †hŠw³K gZ Dc ’̄vcb 

Ki| 

wkÿv_©xiv cvV¨eB 

†_‡K ÔmyfvÕ MíwU 

fv‡jvfv‡e co‡e 

Ges Gi Av‡jv‡K 

A¨vmvBb‡g›UwU 

m¤úbœ Ki‡e|    

 

K. AwZ 

DËg 

1. cÖwZeÜKZv wPwýZ Kiv 

2. ~̀ixKi‡Yi Dcvq D‡jøL Kiv 

3. †hŠw³K we‡kølY Ki‡Z cviv 

4. †jLvq jÿYxq gvÎvq wbR¯̂Zv I 

   m„RbkxjZv 

 

L. DËg 1. cÖwZeÜKZv wPwýZ Kiv 

2. ~̀ixKi‡Yi Dcvq D‡jøL Kiv 

3. †hŠw³K we‡kølY Ki‡Z cviv 

4. †jLvq AvswkK wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv  

M. fv‡jv 1. cÖwZeÜKZv wPwýZ Kiv 

2. ~̀ixKi‡Yi Dcvq D‡jøL Kiv 

3. †hŠw³K we‡kølY AvswkK Ki‡Z cviv 4. 

†jLvq mvgvb¨ gvÎvq wbR¯̂Zv I  

   m„RbkxjZv 

N. 

AMÖMwZ 

cÖ‡qvRb 

1. cÖwZeÜKZv wPwýZ Ki‡Z bv cviv 

2. ~̀ixKi‡Yi Dcvq D‡jøL Ki‡Z bv cviv  

3. †hŠw³K we‡kølY Ki‡Z bv cvi‡j 

4. †jLvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZvi Afve 

2.M`¨ 

(cÖeÜ) 

5.10 cÖeÜ c‡o Zvi 

e³e¨ wb‡Ri fvlvq 

eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

eB cov 

cÖg_ †PŠayix 

5 A¨vmvBb‡g›U 2 

Aby‡”Q` iPbv: 

Ô¯̂wkÿv AR©‡b eB covi ¸iæZ¡Õ 

 

 

ÔeB covÕ cÖeÜwUi 

Av‡jv‡K wkÿv_©xiv 

Aby‡”Q`wU iPbv 

Ki‡e| cÖ‡qvR‡b 

Ôevsjv fvlvi 

e¨vKiY I  wbwg©wZÕ 

K. AwZ 

DËg 

1. welqe¯̀i mwVKZv I avivevwnKZv 

2. cvV¨cy Í̄‡Ki mv‡_ m½wZc~Y© 

3. †jLvq jÿYxq gvÎvq wbR¯̂Zv I  

    m„RbkxjZv 

 

L. DËg 1. welqe¯̀i mwVKZv I avivevwnKZv 

2. cvV¨cy Í̄‡Ki mv‡_ m½wZc~Y© 

3. †jLvq AvswkK wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV 

b¤^i I  wk‡ivbvg/ 

welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb iæweª· gšÍe¨ 

eB †_‡K Aby‡”Q` 

†jLvi wbqg AbymiY 

Ki‡e|   

M. fv‡jv 1. welqe¯̀i mwVKZv _vK‡jI 

    avivevwnKZvi Afve 

2. cvV¨cy Í̄‡Ki mv‡_ AvswkKfv‡e  

    m½wZc~Y© 

3. †jLvq mvgvb¨ gvÎvq wbR¯̂Zv I  

    m„RbkxjZv 

N. 

AMÖMwZ 

cÖ‡qvRb 

1. welqe¯̀i mwVKZv _vK‡jI   

    avivevwnKZvi Afve 

2. cvV¨cy Í̄‡Ki mv‡_ m½wZc~Y© bq 

3. †jLvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZvi Afve 

3.M`¨ 

(cÖeÜ) 

10.1 evsjv ms¯‹…wZ I 

†jvKms¯‹…wZi cwiPq 

w`‡Z cvi‡e| 

 

cwjømvwnZ¨ 

gyn¤§` knx ỳjøvn 

5     

KweZv 

1. KweZv 5.3 KweZv c‡o Zvi 

g~jfve we‡kølY 

Ki‡Z cvi‡e| 

e½evYx 

Ave`yj nvwKg 

5 A¨vmvBb‡g›U 3 

ÔÔe½evYx I K‡cvZvÿ b` Dfq 

KweZv‡ZB gvZ…fvlv cÖxwZi gva¨‡g 

†`k‡cÖg cÖKvk †c‡q‡QÕÕ - gšÍe¨wUi 

¯̂c‡ÿ †Zvgvi †hŠw³K gZ Dc ’̄vcb 

Ki| 

 

wkÿv_©xiv cvV¨eB 

†_‡K Ôe½evYxÕ I 

ÔK‡cvZvÿ b`Õ 

KweZv `ywU 

fv‡jvfv‡e c‡o 

A¨vmvBb‡g›UwU 

m¤úbœ Ki‡e|  

 

 

 

 

 

 

K. AwZ 

DËg 

1. Ôe½evYxÕ KweZv †_‡K gvZ…fvlv cÖxwZi 

    D‡jøL Kiv 

2. ÔK‡cvZvÿ b`Õ KweZv †_‡K gvZ…fvlv  

    cÖxwZi D‡jøL Kiv 

3. †hŠw³K we‡kølY Ki‡Z cviv 

4. †jLvq jÿYxq gvÎvq wbR¯̂Zv I  

    m„RbkxjZv 

 

L. DËg 1. Ôe½evYxÕ KweZv †_‡K gvZ…fvlv c ÖxwZi 

    D‡jøL Kiv 

2. ÔK‡cvZvÿ b`Õ KweZv †_‡K gvZ…fvlv  

    cÖxwZi D‡jøL Kiv 

3. †hŠw³K we‡kølY Ki‡Z cviv 

4. †jLvq AvswkK wbR¯̂Zv I  

    m„RbkxjZv 

M. fv‡jv 1. Ôe½evYxÕ KweZv †_‡K gvZ…fvlv cÖxwZi 

    D‡jøL Kiv 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV 

b¤^i I  wk‡ivbvg/ 

welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb iæweª· gšÍe¨ 

2. ÔK‡cvZvÿ b`Õ KweZv †_‡K gvZ…fvlv  

    cÖxwZi D‡jøL Kiv 

3. †hŠw³K we‡kølY AvswkK Ki‡Z cviv 

4. †jLvq mvgvb¨ gvÎvq wbR¯̂Zv I  

    m„RbkxjZv 

N. 

AMÖMwZ 

cÖ‡qvRb 

1. Ôe½evYxÕ KweZv †_‡K gvZ…fvlv cÖxwZi 

    D‡jøL Ki‡Z bv cviv 

2. ÔK‡cvZvÿ b`Õ KweZv †_‡K gvZ…fvlv  

    cÖxwZi D‡jøL Ki‡Z bv cviv 

3. †hŠw³K we‡kølY Ki‡Z bv cviv 

4. †jLvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZvi Afve 

2. KweZv 5.3 KweZv c‡o Zvi 

g~jfve we‡kølY 

Ki‡Z cvi‡e| 

K‡cvZvÿ b` 

gvB‡Kj gaym~`b `Ë 

4     

3. KweZv 7.5 Aa¨emvq, 

mwnòzZv, k„•Ljv, 

wkóvPvi BZ¨vw` 

PvwiwÎK ¸Yvewji 

¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e| 

Rxeb-m½xZ 

†ngP› ª̀ e‡›`¨vcva¨vq 

5 A¨vmvBb‡g›U 4 

fvem¤úªmviY Ki:  

    Ôm¼í K‡iQ hvnv, mvab Kin Zvnv, 

        iZ n‡q wbR wbR Kv‡R|Õ 

 

wkÿv_©xiv cvV¨eB 

†_‡K ÔRxeb-m½xZÕ 

KweZvwU fv‡jvfv‡e 

co‡e Ges Ôevsjv  

fvlvi e¨vKiY I  

wbwg©wZÕ  eB †_‡K 

fvem¤úªmviY †jLvi 

wbqg c‡o 

A¨vmvBb‡g›UwU 

m¤úbœ Ki‡e|   

K. AwZ 

DËg 

1. welqe¯̀i mwVKZv I avivevwnKZv 

2. †hŠw³K we‡kølY Ki‡Z cviv 

3.evbvb, weivg wPý I cÖvmw½K ev‡K¨i  

   e¨envi  

4. †jLvq jÿYxq gvÎvq wbR¯̂Zv I  

    m„RbkxjZv 

 

L. DËg 1. welqe¯̀i mwVKZv I avivevwnKZv 

2. †hŠw³K we‡kølY Ki‡Z cviv 

3.evbvb, weivg wPý I cÖvmw½K ev‡K¨i  

   e¨envi  

4. †jLvq AvswkK wbR¯̂Zv I  

    m„RbkxjZv 

M. fv‡jv 1. welqe¯̀i mwVKZv I avivevwnKZv 

2. †hŠw³K we‡kølY AvswkK Ki‡Z cviv 

3. evbvb, weivg wPý I cÖvmw½K ev‡K¨i  

   AvswkK e¨envi  

4. †jLvq mvgvb¨ gvÎvq wbR¯̂Zv I  

    m„RbkxjZv 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV 

b¤^i I  wk‡ivbvg/ 

welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb iæweª· gšÍe¨ 

 

N. 

AMÖMwZ 

cÖ‡qvRb 

1. welqe¯̀i mwVKZv _vK‡jI  

  avivevwnKZvi Afve 

2. †hŠw³K we‡kølY Ki‡Z bv cviv 

3. evbvb, weivg wPý I cÖvmw½K ev‡K¨i  

    e¨envi bv nIqv 

4. †jLvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZvi Afve 

        

evsjv fvlvi e¨vKiY I wbwg©wZ 

cwi‡”Q` 1 1.4 Rxe‡bi me© Í̄‡i 

evsjv fvlvi ¸iæZ¡ 

cÖKvk Ki‡Z cvi‡e|  

fvlv I evsjv fvlv 1     

cwi‡”Q` 2 1.1 evsjv aŸwb 

mg~‡ni cwiPq 

D”Pvi‡Yi ¯’vb I 

ixwZ Abyhvqx eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e| 

evsjv e¨vKiY 1     

cwi‡”Q` 3 1.1 evsjv fvlvi 

wewfbœ iƒc I ixwZ 

m¤ú‡K© aviYv e¨³ 

Ki‡Z cvi‡e| 

evsjv fvlvi ixwZ I 

wefvRb 

2     

cwi‡”Q` 4 1.1 evsjv aŸwb 

mg~‡ni cwiPq 

D”Pvi‡Yi ¯’vb I 

ixwZ Abyhvqx eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e| 

evM&hš¿ 1     

cwi‡”Q` 5 1.2 evsjv aŸwb¸‡jvi 

D”Pvi‡Yi wbqg eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e| 

aŸwb I eY© 1     



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV 

b¤^i I  wk‡ivbvg/ 

welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb iæweª· gšÍe¨ 

 

cwi‡”Q` 6 1.2 evsjv aŸwb¸‡jvi 

D”Pvi‡Yi wbqg eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e| 

¯̂iaŸwb 1     

cwi‡”Q` 7 1.2 evsjv aŸwb¸‡jvi 

D”Pvi‡Yi wbqg eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e| 

e¨ÄbaŸwb 2     

cwi‡”Q` 8 1.2 evsjv aŸwb¸‡jvi 

D”Pvi‡Yi wbqg eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e| 

e‡Y©i D”PviY 1     

cwi‡”Q` 9 1.4 evsjv k‡ãi 

cÖKvi‡f` kbv³ 

Ki‡Z cvi‡e|  

kã I c‡`i MVb 1     

cwi‡”Q` 

10 

1.5 evsjv kã MV‡bi 

Dcvq¸‡jv eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e|  

DcmM© w`‡q kãMVb 1 A¨vmvBb‡g›U 5 

Q‡K cÖ`Ë kã¸‡jv we‡kølY KiGes Kx 

Dcv‡q Zv MwVZ n‡q‡Q Zv D‡jøL Ki| 

cÖ`Ë 

kã 

kã 

we‡kølY 

Kx mvwaZ 

kã 

Dc‡fvM   

nv‡Z 

Lwo 

  

wcÎvjq   

me©Rbxb   

gvbbxq   

wb`viæY   

bxwjgv   

Avkxe©v`   

P›`ªgyL   

KweZ¡   

 

 

wkÿv_©xiv Ôevsjv 

fvlvi e¨vKiY I 

wbwg©wZÕ cvV¨eB 

†_‡K DcmM©, 

cÖZ¨q, mgvm I 

mwÜi wbqg¸‡jv 

c‡o QKwU c~iY 

Ki‡e|  

 

 

 

K. AwZ 

DËg 

1. mwVKfv‡e kã we‡kølY Ki‡Z cviv 

2. mvwaZ k‡ãi bvg D‡jøL Ki‡Z cviv 

3.ï× evbvb wjL‡Z cviv 

 

L. DËg 1. mwVKfv‡e AwaKvsk kã we‡kølY   

    Ki‡Z cviv 

2. mvwaZ k‡ãi bvg AwaKvsk D‡jøL 

    Ki‡Z cviv 

3. ï× evbvb AwaKvsk wjL‡Z cviv 

M. fv‡jv 1. mwVKfv‡e AvswkK kã we‡kølY   

    Ki‡Z cviv 

2. mvwaZ k‡ãi bvg AvswkK D‡jøL 

   Ki‡Z cviv 

3.ï× evbvb AvswkK wjL‡Z cviv 

N. 

AMÖMwZ 

cÖ‡qvRb 

1. mwVKfv‡e kã we‡kølY Ki‡Z bv cviv 

2. mvwaZ k‡ãi bvg D‡jøL Ki‡Z bv cviv 

3.ï× evbvb wjL‡Z bv cviv 

cwi‡”Q` 

11 

1.5 evsjv kã MV‡bi 

Dcvq¸‡jv eY©bv 

cÖZ¨q w`‡q kã MVb 1     



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV 

b¤^i I  wk‡ivbvg/ 

welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb iæweª· gšÍe¨ 

Ki‡Z cvi‡e| 

cwi‡”Q` 

12 

1.5 evsjv kã MV‡bi 

Dcvq¸‡jv eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e| 

mgvm w`‡q kã MVb 2     

cwi‡”Q` 

13 

1.5 evsjv kã MV‡bi 

Dcvq¸‡jv eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e| 

mwÜ  1     

cwi‡”Q` 

44 

4.1 cvV¨m~wP ewnf~©Z 

eB-cy Í̄K I cÎ-

cwÎKv c‡o welqe¯̀ 

I gg© e¨³ Ki‡Z 

cvi‡e|  

Aby‡‡”Q` 1     

cwi‡”Q` 

45 

3.5 mvigg© I 

mvims‡ÿc ˆZwi 

Ki‡Z cvi‡e| 

mvivsk I mvigg© 1     

cwi‡”Q` 

46 

4.2 cv‡Vi m‡½ 

msMwZc~Y© iPbv c‡o 

Zzjbvg~jK Av‡jvPbv 

Ki‡Z cvi‡e|  

fvem¤úªmviY 1     

cwi‡”Q` 

47 

3.2 ˆ`bw›`b 

e¨env‡ii cÖ‡qvR‡b 

wPwV-cÎ, `iLv Í̄, 

BZ¨vw` †jL‡Z cvi‡e 

wPwVcÎ 1     

cwi‡”Q` 

48 

3.6 msev` c‡Î 

cÖKv‡ki Rb¨ 

cÖwZ‡e`b ˆZwi 

Ki‡Z cvi‡e 

msev` cÖwZ‡e`b 3 A¨vmvBb‡g›U 6 

g‡b K‡iv, Zzwg mygb/mygbv| GKwU 

ˆ`wbK cwÎKvi msev` cÖwZwbwa| 

†KvwfW-19 cwiw ’̄wZ‡Z gv¯‹ civi ¸iæZ¡ 

D‡jøL K‡i msev`c‡Î cÖKv‡ki Dc‡hvMx 

wkÿv_©xiv Ôevsjv 

fvlvi e¨vKiY I 

wbwg©wZÕ cvV¨eB 

†_‡K cÖwZ‡e`‡bi 

wbqg co‡e Ges 

wewfbœ RvZxq 

K. AwZ 

DËg 

1. welqe¯̀i mwVKZv I avivevwnKZv 

2. Z_¨ I Z‡Ë¡i mwVK e¨envi 

3.evbvb, weivg wPý I cÖvmw½K ev‡K¨i  

   e¨envi 

4. †jLvq jÿYxq gvÎvq wbR¯̂Zv I  

    m„RbkxjZv 

 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV 

b¤^i I  wk‡ivbvg/ 

welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb iæweª· gšÍe¨ 

GKwU cÖwZ‡e`b ˆZwi Ki|   cwÎKvi cÖwZ‡e`b 

AbymiY K‡i 

A¨vmvBb‡g›UwU 

m¤úbœ Ki‡e|  

 

 

L. DËg 1. welqe¯̀i mwVKZv I avivevwnKZv 

2. Z_¨ I Z‡Ë¡i mwVK e¨envi  

3.evbvb, weivg wPý I cÖvmw½K ev‡K¨i  

   e¨envi 

4. †jLvq AvswkK wbR¯̂Zv I  

    m„RbkxjZv 

M. fv‡jv 1. welqe¯̀i mwVKZv I avivevwnKZv 

2. Z_¨ I Z‡Ë¡i AvswkK e¨envi  

3. evbvb, weivg wPý I cÖvmw½K ev‡K¨i  

   AvswkK e¨envi 

4. †jLvq mvgvb¨ gvÎvq wbR¯̂Zv I  

    m„RbkxjZv 

N. 

AMÖMwZ 

cÖ‡qvRb 

1. welqe¯̀i mwVKZv _vK‡jI  

  avivevwnKZvi Afve 

2. Z_¨ I Z‡Ë¡i e¨envi  bv nIqv 

3. evbvb, weivg wPý I cÖvmw½K ev‡K¨i  

    e¨envi h_vh_ bv nIqv 

4. †jLvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZvi Afve 

cwi‡”Q` 
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4.2 cv‡Vi m‡½ 

msMwZc~Y© iPbv c‡o 

Zzjbvg~jK Av‡jvPbv 

Ki‡Z cv‡ie 

cÖeÜ 3      

 



 

 

 

 

cvV¨m~wP I A¨vmvBb‡g›U 

 

 

†kÖwY: mßg 

 

welq: evsjv‡`k I wek^cwiPq 

 



 

cvV¨m~wP I A¨vmvBb‡g›U  

 †kÖwY: mßg                                               welq: evsjv‡`k I wek̂cwiPq 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

 

wkLbdj 

cvV¨m~wP‡Z AšÍfy©³ cvV 

b¤^i I wk‡ivbvg/ 

welqe¯` 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

 

A¨vmvBb‡g›U 

 

wb‡`©kbv 

 

g~j¨vqb wb‡`©kK/ iæweª• 

 

gšÍe¨ 

cÖ_g : 

evsjv‡`‡ki 

¯^vaxbZv 

msMÖvg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1| ivóªfvlv Av‡›`vj‡bi KviY eY©bv 

Ki‡Z cvie; 

cvV-1: ivóªfvlv Av‡›`vjb 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. fvlv Av‡›`vj‡bi NUbvewj 

avivevwnKfv‡e †jL| ‡Zvgv‡`i 

we`¨vj‡q me©‡kl AvšÍR©vwZK 

gvZ…fvlv w`em Kxfv‡e cvjb Kiv 

n‡qwQj Zvi GKwU ch©vqµwgK eY©bv 

`vI|    

GB wba©vwiZ KvRwU Kivi mgq 

wb¤œwjwLZ welq¸‡jv we‡ePbvq wb‡Z 

n‡e-       

 1. 1947 mvj †_‡K 1952 mvj ch©šÍ 

fvlv Av‡›`vjb msMV‡bi mwVK 

NUbvewj Zz‡j ai‡e|     

3. ¯^ ¯^ wkÿv cÖwZôv‡bi Abyôvb 

cvj‡bi AwfÁZv Zz‡j ai‡e|  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. AwZ DËgt  

1. wkÿv_©x fvlv Av‡›`vjb msMV‡bi wbfz©j 

avivevwnK Z_¨ cÖ`vb Ki‡e|  

2. evsjv‡K ivóªfvlv Kivi BwZnvm 

wbfz©jfv‡e cÖ`vb Ki‡e|  

3. wba©vwiZ KvRwU myMwVZ, wbfy©j evbvb I 

ev‡K¨ †jLv n‡e |  

L. DËgt   

1. wkÿv_©x fvlv Av‡›`vjb msMV‡bi AvswkK 

wbfz©j avivevwnK Z_¨ cÖ`vb Ki‡e|  

2. evsjv‡K ivóªfvlv Kivi BwZnvm AvswkK 

wbfz©jfv‡e cÖ`vb Ki‡e|  

3. wba©vwiZ KvRwU myMwVZ, wbfy©j evbvb I 

ev‡K¨ †jLv n‡e|     

M. fv‡jvt    

1. wkÿv_©x fvlv Av‡›`vjb msMV‡bi wKQz 

fzj Z_¨ cÖ`vb Ki‡e|   

2. evsjv‡K ivóªfvlv Kivi BwZnvm AvswkK 

fzj Z‡_¨ cÖ`vb Ki‡e|    

3. wba©vwiZ KvRwU AvswkK myMwVZ, wKQz 

evbvb I ev‡K¨ fzj †jLv n‡j|   

N. AMÖMwZ cÖ‡qvRbt     

1. wkÿv_©x fvlv Av‡›`vjb msMV‡bi mwVK 

Z_¨ Abycw¯’Z  

2. evsjv‡K ivóªfvlv Kivi BwZnvm AvswkK 

fzj Z‡_¨ cÖ`vb    

3. wba©vwiZ KvRwU wKQz evbvb I ev‡K¨ fzj 

 

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; 

cvV-2: hy³d«›U 

5| Qq `dv Av‡›`vjb m¤ú‡K© eY©bv 

Ki‡Z cvie; 

cvV-3: Qq `dv 

Av‡›`vjb  

6| HwZnvwmK AvMiZjv gvgjvi 

welqwU e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

cvV-4: HwZnvwmK 

AvMiZjv gvgjv (ivóª 

ebvg †kL gywReyi ingvb 

Ges Ab¨vb¨)  

7| EbmË‡ii MYAfz¨Ìv‡bi NUbv I 

¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie; 

cvV-5: EbmË‡ii 

MYAfz¨Ìvb  

8| 1970 mv‡ji wbe©vP‡b evOvwji 

wbi¼zk weRq m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z 

cvie; 

cvV-6: 1970 mv‡ji 

mvaviY wbe©vPb 

9| c~e© I cwðg cvwK¯Ív‡bi g‡a¨ 

wewfbœ †ÿ‡Î †h ˆelg¨ wQj Zv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie| 

cvV-7 I 8: c~e© I cwðg 

cvwK¯Ív‡bi g‡a¨ ˆelg¨  



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

 

wkLbdj 

cvV¨m~wP‡Z AšÍfy©³ cvV 

b¤^i I wk‡ivbvg/ 

welqe¯` 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

 

A¨vmvBb‡g›U 

 

wb‡`©kbv 

 

g~j¨vqb wb‡`©kK/ iæweª• 

 

gšÍe¨ 

†jLv _vK‡j    

 

 

wØZxq 

Aa¨vq : 

evsjv‡`‡ki 

ms¯‹…wZ I 

mvs¯‹…wZK 

ˆewPÎ¨  

1| ag©, fvlv I m¤úª`vq wePv‡i 

evsjv‡`‡ki ms¯‹…wZ †Kgb Zv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie; 

 

 

cvV-1: evsjv‡`‡ki 

mvs¯‹…wZK ˆewP‡Î¨i aviYv  

  

10 2. ‡Zvgv‡`i mvgvwRK Rxe‡b cÖPwjZ 

PviwU †jvK mvs¯‹…wZi Dcv`vb wPwýZ 

Ki Ges GB Dcv`vb¸‡jv ‡Zvgvi 

Rxe‡b Kx ai‡bi cÖfve †d‡j Zv 

eY©bv Ki| 

     

 

GB wba©vwiZ KvRwU Kivi mgq 

wb¤œwjwLZ welq¸‡jv we‡ePbvq wb‡Z 

n‡e-  

1. †jvKms¯‹…wZi my¯úó aviYv cÖ`vb  

2. cÖPwjZ †jvKms¯‹…wZi mwVK 

D`vniY cÖ`vb 

3. wkÿv_©xi wbR Rxe‡bi Dci 

cÖwZdj‡bi e¨vL¨v cÖ`vb  

 

 K. AwZ DËgt  

1. wkÿv_©x AšÍZ PviwU ‡jvKms¯‹…wZi 

Dcv`v‡bi bvg wjL‡e|   

2. cÖwZwU †jvKms¯‹…wZi Dcv`v‡bi my¯úó 

cÖfve e¨vL¨ Ki‡e|    

3. wba©vwiZ KvRwU myMwVZ, wbfy©j evbvb I 

ev‡K¨ †jLv n‡e|    

L. DËgt  

1. wkÿv_©x AšÍZ wZbwU ‡jvKms¯‹…wZi 

Dcv`v‡bi bvg wjL‡e|   

2. cÖwZwU †jvKms¯‹…wZi Dcv`v‡bi my¯úó 

aviYvi Afve i‡q‡Q|    

3. wba©vwiZ KvRwU myMwVZ, wbfy©j evbvb I 

ev‡K¨ †jLv n‡e|   

 M. fv‡jvt   

1. wkÿv_©x AšÍZ `ywU ‡jvK ms¯‹…wZi 

Dcv`v‡bi bvg wjL‡e|  

2. cÖwZwU †jvKms¯‹…wZi Dcv`v‡bi my¯úó 

aviYvi Afve i‡q‡Q|   

3. wba©vwiZ KvRwU AvswkK myMwVZ, wKQz 

evbvb I ev‡K¨ fzj †jLv _vK‡j|    

M. AMÖMwZ cÖ‡qvRbt    

1. wkÿv_©x AšÍZ GKwU ‡jvKms¯‹…wZi 

Dcv`v‡bi bvg wjL‡e|   

2. cÖwZwU †jvKms¯‹…wZi Dcv`v‡bi aviYvq 

A¯úóZv i‡q‡Q|   

4. wba©vwiZ KvRwU wKQz evbvb I ev‡K¨ fzj 

†jLv _vK‡j| 

 

2| G‡`‡ki bvbv m¤úª`v‡qi gvby‡li 

g‡a¨ mvs¯‹…wZK †ÿ‡Î †h ˆewPÎ¨ i‡q‡Q 

Zv eY©bvKi‡Z cvie; 

3| evsjv‡`‡ki MÖvg I kn‡ii 

ms¯‹…wZ m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie; 

cvV-2 I 3: evsjv‡`‡ki 

MÖvg I kn‡ii ms¯‹…wZ  

4| evsjv‡`‡ki †jvK ms¯‹…wZ I Gi 

Dcv`vb eY©bv Ki‡Z cvie; 

cvV-4: evsjv‡`‡ki †jvK 

ms¯‹…wZ I Gi wewfbœ 

Dcv`vb  

5| evsjv‡`‡ki b„‡Mvôxi mvs¯‹…wZK 

Rxeb m¤̂‡Ü eY©bv Ki‡Z cvie| 

cvV-5: evsjv‡`‡ki 

wewfbœ ÿz ª̀ b„‡Mvôxi 

ms¯‹…wZ 

 1| cwiev‡ii aviYv I wewfbœ aib cvV-1: cwiev‡ii aviYv 6 3. ‡KvwfW-19 cwiw¯’wZ‡Z †Zvgvi  K. AwZ DËgt   



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

 

wkLbdj 

cvV¨m~wP‡Z AšÍfy©³ cvV 

b¤^i I wk‡ivbvg/ 

welqe¯` 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

 

A¨vmvBb‡g›U 

 

wb‡`©kbv 

 

g~j¨vqb wb‡`©kK/ iæweª• 

 

gšÍe¨ 

Z…Zxq Aa¨vq 

: cwiev‡i 

wkïi †e‡o 

IVv 

 

m¤ú‡K© e¨vL¨v Ki‡Z cvie; I aib  

 

 

 

g‡Zv wkï‡`i myôz mvgvwRKxKi‡Y Kx 

ai‡bi evav m„wó n‡q‡Q Zv wPwýZ 

Ki Ges GB evav¸‡jv `~ixKi‡Y 

cwievi, mgvR I we`¨vj‡qi KvQ 

†_‡K Kx ai‡bi mn‡hvwMZv cÖZ¨vkv 

Ki Zv e¨vL¨v Ki|    

 

 GB wba©vwiZ KvRwU Kivi 

mgq wb¤œwjwLZ welq¸‡jv we‡ePbvq 

wb‡Z n‡e-   

K. mvgvwRKxKi‡Yi my¯úó aviYv 

cÖ`vb Ki‡e 

L. wkÿv_©x‡`i wbR wbR AwfÁZv 

cÖ`vb Ki‡e  

M. GB cwiw¯’wZ‡Z ‡h ai‡bi evavi 

m¤§yLxb n‡q‡Q Zv wbw`©ó Ki‡e   

N. cÖZ¨vkv¸‡jv ev¯Íe †cÖÿvc‡U Zz‡j 

ai‡e|   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. wkÿv_©x AšÍZ 5wU mgm¨v wPwýZ Ki‡Z 

†c‡i‡Q|  

2. cÖwZwU mgm¨v mgvav‡bi †ÿ‡Î cwievi, 

mgvR I we`¨vj‡qi AšÍZ `ywU K‡i 

mn‡hvwMZv †Kb cÖ‡qvRb Zv e¨vL¨v Ki‡e|  

3. wba©vwiZ KvRwU myMwVZ, wbfy©j evbvb I 

ev‡K¨ †jLv n‡e|    

L. DËgt  

1. wkÿv_©x AšÍZ 4wU mgm¨v wPwýZ Ki‡Z 

†c‡i‡Q|  

2. cÖwZwU mgm¨v mgvav‡bi †ÿ‡Î cwievi, 

mgvR I we`¨vj‡qi AšÍZ GKwU K‡i 

mn‡hvwMZv †Kb cÖ‡qvRb Zv e¨vL¨v Ki‡e|  

3. wba©vwiZ KvRwU myMwVZ, wbfy©j evbvb I 

ev‡K¨ †jLv n‡e|    

M. fv‡jvt  

1. wkÿv_©x AšÍZ 3wU mgm¨v wPwýZ Ki‡Z 

†c‡i‡Q|  

2. cÖwZwU mgm¨v mgvav‡bi †ÿ‡Î cwievi, 

mgvR I we`¨vjq †_‡K AšÍZ †h‡Kvb `ywU 

cÖwZôv‡bi mn‡hvwMZv †Kb cÖ‡qvRb Zv 

e¨vL¨v Ki‡e|  

3. wba©vwiZ KvRwU AvswkK myMwVZ, wKQz 

evbvb I ev‡K¨ fzj †jLv n‡j|   

N. AMÖMwZ cÖ‡qvRbt   

1. wkÿv_©x AšÍZ 2wU mgm¨v wPwýZ Ki‡Z 

†c‡i‡Q|  

2. cÖwZwU mgm¨v mgvav‡bi †ÿ‡Î cwievi, 

mgvR I we`¨vjq †_‡K AšÍZ †h‡Kvb GKwU 

cÖwZôv‡bi mn‡hvwMZv †Kb cÖ‡qvRb Zv 

e¨vL¨v Ki‡e|  

3. wba©vwiZ KvRwU wKQz evbvb I ev‡K¨ fzj 

 

 

 

 

 

2| evsjv‡`‡ki MÖvg I kn‡ii 

cwiev‡ii g‡a¨ Zzjbv Ki‡Z cvie; 

cvV-2: evsjv‡`‡ki MÖvg 

I kn‡ii cwievi 

3| wkïi mvgvwRKxKi‡Y 

cwieZ©bkxj cwiev‡ii f~wgKv we‡kølY 

Ki‡Z cvie; 

 

cvV-3: cwieZ©bkxj 

cwievi I wkïi 

mvgvwRKxKiY   4| wkïi mvgvwRKxKi‡Y cwiev‡ii 

m`m¨‡`i f~wgKv eY©bv Ki‡Z Ges 

cvi¯úwiK m¤ú‡K©i ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie; 

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| 

 

 

 

cvV-4 : wkkyi 

mvgvwRKxKi‡Y cwiev‡ii 

m`m¨ I Zv‡`i 

cvi®úvwiK m¤ú‡K©i 

f~wgKv     



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

 

wkLbdj 

cvV¨m~wP‡Z AšÍfy©³ cvV 

b¤^i I wk‡ivbvg/ 

welqe¯` 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

 

A¨vmvBb‡g›U 

 

wb‡`©kbv 

 

g~j¨vqb wb‡`©kK/ iæweª• 

 

gšÍe¨ 

†jLv n‡j|   

 

PZz_© Aa¨vq: 

evsjv‡`‡ki  

A_©bxwZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1| AbvbyôvwbK A_©‰bwZK Kvh©vewji 

weeiY w`‡Z cvie; 

cvV-1: evsjv‡`‡ki MÖvg 

I kn‡ii AbvbyôvwbK 

A_©‰bwZK Kvh©vewj 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ‡Zvgvi †`Lv QqwU AbvbyôvwbK 

A_©‰bwZK Kv‡Ri bvg D‡jøL Ki| 

†m KvR¸‡jv †Kb AbvbyôvwbK 

A_©‰bwZK KvR Zv e¨vL¨v Ki| Gi 

g‡a¨ †_‡K †h‡Kvb GKwU KvR D‡jøL 

K‡i Kxfv‡e m¤úvw`Z nq Zvi weeiY 

`vI| ‡Zvgvi Rxe‡bi Dci D³ 

KvRwU Kx ai‡bi cÖfve †d‡j Zv 

D‡jøL Ki|     

 

GB wba©vwiZ KvRwU Kivi mgq 

wb¤œwjwLZ welq¸‡jv we‡ePbvq wb‡Z 

n‡e- 

K. AbvbyôvwbK A_©‰bwZK Kv‡Ri 

bvg mywbw`©ó Ki‡e|  

L. AbvbyôvwbK A_©‰bwZK Kv‡Ri 

e¨vL¨v cÖ`vb Ki‡e|   

M. m¤úvw`Z KvRwU D‡jøLc~e©K 

wb‡Ri Rxe‡b cÖfvweZ i~cwU Zz‡j 

ai‡e|    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. AwZ DËg t 

1. wkÿv_©x QqwU AbvbyôvwbK A_ ©‰bwZK 

Kv‡Ri bvg  I e¨vL¨v wbfz©j cÖ`vb Ki‡e|    

2. m¤úvw`Z KvRwUi cÖwµqv¸‡jv 

ch©vqµwgK wjL‡e|   

3. wkÿv_©xi wbR Rxe‡bi Dci cÖfve 

m„wóKvix  AbvbyôvwbK KvRwUi wZbwU †ÿÎ 

Zz‡j ai‡e|   

4. wba©vwiZ KvRwU myMwVZ, wbfz©j evbvb I 

ev‡K¨ †jLv n‡e|    

L.  DËg t 

1. wkÿv_©x PviwU AbvbyôvwbK A_©‰bwZK 

Kv‡Ri bvg  I AvswkK e¨vL¨v cÖ`vb Ki‡e|   

2. m¤úvw`Z KvRwUi cÖwµqv¸‡jv 

ch©vqµwgK wjL‡e|    

3. wkÿv_©xi wbR Rxe‡bi Dci cÖfve 

m„wóKvix  AbvbyôvwbK KvRwUi `ywU †ÿÎ 

Zz‡j ai‡e|     

4. wba©vwiZ KvRwU myMwVZ, wbfy©j evbvb I 

ev‡K¨ †jLv n‡e|      

M.  fv‡jv t 

1. wkÿv_©x `ywU AbvbyôvwbK A_©‰bwZK 

Kv‡Ri bvg I e¨vL¨v AvswkK cÖ`vb Ki‡e|     

2. m¤úvw`Z KvRwUi eY©bvq avivevwnKZvi 

Afve i‡q‡Q|     

3. wkÿv_©xi wbR Rxe‡bi Dci cÖfve 

m„wóKvix  AbvbyôvwbK KvRwUi GKwU †ÿÎ 

Zz‡j ai‡e|     

4. wba©vwiZ KvRwU AvswkK myMwVZ, wKQz 

evbvb I ev‡K¨ fzj †jLv n‡j|   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2| evsjv‡`‡ki MÖv‡gi AbvbyôvwbK 

A_©‰bwZK Kv‡Ri e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

3| kn‡ii AbvbyôvwbK Kv‡Ri wPÎ 

Zz‡j ai‡Z cvie; 

4| RvZxq A_©bxwZ‡Z AbvbyôvwbK 

Kv‡Ri Ae`vb e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

5| evsjv‡`‡ki wk‡íi cÖKvi‡f` 

m¤ú‡K© weeiY w`‡Z cvie; 

 

cvV-2: evsjv‡`‡ki wkí  

6| A_©bxwZi weKv‡k wk‡íi Ae`vb 

wbY©q Ki‡Z cvie; 

7| evsjv‡`‡ki A_©bxwZ‡Z wk‡íi 

fwel¨r m¤¢vebv m¤ú‡K© aviYv eY©bv 

Ki‡Z cvie; 

8| evsjv‡`‡ki cÖavb cÖavb Avg`vwb 

I ißvwb c‡Y¨i weeiY w`‡Z cvie: 

 

cvV-3: evsjv‡`‡ki 

Avg`vwb I ißvwb  

 

9| Avg`vwb I ißvwbi ¸iæZ¡ Dcjwä 

Ki‡Z cvie; 

10| cÖwµqvRvZKiY wkí e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie; 

 

cvV-4: K…wl cY¨ 

cÖwµqvRvZKiY wkí    

11| evsjv‡`‡ki K…wl cY¨ 

cÖwµqvRvZKi‡Yi eY©bv w`‡Z cvie; 

12| K…wl cY¨ cÖwµqvRvZKi‡Yi 

mgm¨v I KiYxq e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

 

wkLbdj 

cvV¨m~wP‡Z AšÍfy©³ cvV 

b¤^i I wk‡ivbvg/ 

welqe¯` 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

 

A¨vmvBb‡g›U 

 

wb‡`©kbv 

 

g~j¨vqb wb‡`©kK/ iæweª• 

 

gšÍe¨ 

N.  AMÖMwZ cÖ‡qvRb t  

1. wkÿv_©x GKwU AbvbyôvwbK A_©‰bwZK 

Kv‡Ri bvg  I e¨vL¨v A¯úó cÖ`vb Ki‡e|    

2. m¤úvw`Z KvRwUi eY©bvq avivevwnKZvi 

Afve i‡q‡Q|     

3. wkÿv_©xi wbR Rxe‡bi Dci cÖfve 

m„wóKvix  AbvbyôvwbK KvRwUi GKwU †ÿÎ 

Zz‡j ai‡e|      

4. wba©vwiZ KvRwU wKQz evbvb I ev‡K¨ fzj 

†jLv n‡j|  

 

 



 

 

 

 

াঠ্যসূচচ  অ্যাাইনমভন্ট 

 

 

 

†kÖwY: Aóg  

                         welq: evsjv‡`k I wek¦cwiPq 



 

াঠ্যসূচচ  অ্যাইনমভন্ট 

†kÖwY: Aóg                                                                                                                             welq: evsjv‡`k I wek¦cwiPq  

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj 

cvV b¤̂i I  

wk‡ivbvg/ welqe¯‘ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

অ্যাইনমভন্ট wb‡`©kbv 

g~j¨vqb  

wb‡`©kK 
gšÍe¨ 

cÖ_g : 

Jcwb‡ewkK hyM 

I evsjvi 

¯^vaxbZv msMÖvg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1| Dcwb‡ek Kx Zv 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 
cvV 1- evsjvq 

BD‡ivcxq‡`i 

AvMgb I 

Jcwb‡ewkK 

kvm‡bi cUf‚wg 

১১ টি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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- evsjvq 
Jcwb‡ewkK kw³i 

weR‡qi KviY 

   

5| evsjvq Bs‡iR 

kvm‡bi Kvh©µg e¨vL¨v 

I g~j¨vqb Ki‡Z cvie; 

cvV 4I5- B÷ 

BwÛqv †Kv¤cvwbi 

†kvlY I weªwUk 

kvm‡bi cÖfve 

   

6| Bs‡iR †Kv¤úvwb 

kvm‡bi ˆewkó¨ e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie; 

   

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 

cvV 6- B÷ BwÛqv 

†Kv¤cvwb I weªwUk 

   



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj 

cvV b¤̂i I  

wk‡ivbvg/ welqe¯‘ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

অ্যাইনমভন্ট wb‡`©kbv 

g~j¨vqb  

wb‡`©kK 
gšÍe¨ 

 

 

 

 

 

Ki‡Z cvie; kvmb we‡ivax 

Av‡›`vjb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10| ZrKvjxb evsjvi 

Av_©-mvgvwRK Ae¯’v 

eY©bv Ki‡Z cvie; 

   

11| weªwUk kvm‡bi 

cÖfve g~j¨vqb Ki‡Z 

cvie;  

cvV 7 I 8- 

evsjvi beRvMiY 

I cvwK¯Ívb iv‡óªi 

D™¢e 

   

12| evsjvi RvMi‡Yi 

aviYv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

অ্যাাইনমভন্ট -১ 

১৭৫৭ ার থেমে ১৯৪৭ ার ম যন্ত থম 

থোমনা ১০টি উমেখমমাগ্য ঘটনায 

ভয়োর  এেটি থাস্টায তৈচয 

েয।   

 

ংমেৈ 

১। ার উমেখ  

২। ঘটনায ফর্ যনা 

৩। উস্থানায় তফচচত্র্য 

 

১) থাস্টায থায 

অ্েফা েযামরন্ডামযয 

ঊল্টা পৃষ্ঠা অ্েফা 

খাৈায পৃষ্ঠা থজাড়া 

চিময় থাস্টায তৈচয 

েযা থমমৈ াময। 

২) ৈাচরোয় উমেচখৈ 

ৈাচযখ  ার 

ব্যফাময যমঙয 

তফচচত্র্য আনা থমমৈ 

াময। 

৩) উমেখমমাগ্য 

ঘটনামূময ংচিপ্ত 

ফর্ যনা থাস্টাময উমেখ 

েযা থমমৈ াময। 

(থমভন- চছয়াত্তমযয 

ভন্বন্তয, তৈৈান, 

মুদ্রর্মমেয প্রচরন, 

েরোৈা চফশ্বচফদ্যারয় 

স্থান ইৈযাচি।) 

 ৪) প্রময়াজমন ছচফ, 

চচত্র্, থায োটিং 

ইৈযাচি ংমমাজন 

েযা থমমৈ াময। 

৫) প্রময়াজমন  চনমজয 

াঠ্যপুস্তে ব্যৈীৈ 

অ্চৈ উত্তভ 

১) চযপূর্ যভাত্র্ায় চফলয়ফস্তুয মোে যৈা   

ধাযাফাচেৈা যিা 

২) িটি ঘটনা ঠিে ৈথ্য উস্থান 

৩) উস্থানায় রির্ীয় ভাত্র্ায় চনজস্বৈা  

সৃজনীরৈা 

৪) রিনীয় ভাত্র্ায় নান্দচনে  তফচি্ত্র্যপূর্ য উস্থান 

 

উত্তভ 

 ১) অ্চধোং থিমত্র্ চফলয়ফস্তুয মোে যৈা   

ধাযাফাচেৈা যিা 

২) আটটি ঘটনা ঠিে ৈথ্য উস্থান 

৩) উস্থানায় অ্চধোং থিমত্র্  চনজস্বৈা  

সৃজনীরৈা 

৪)  অ্চধোং থিমত্র্  নান্দচনে  তফচচত্র্যপূর্ য 

উস্থান 

বামরা 

 ১) চফলয়ফস্তুয মোে যৈা  োেমর ধাযাফাচেৈায 

অ্বাফ 

২) াঁচ/ছয়টি  ঘটনা ঠিে ৈথ্য উস্থান 

৩) উস্থানায় আংচে চনজস্বৈা  সৃজনীরৈা 

৪) আংচে নান্দচনে  তফচচত্র্যপূর্ য উস্থান 

অ্গ্রগচৈ প্রময়াজন 

 ১) চফলয়ফস্তুয মোে যৈা   ধাযাফাচেৈায অ্বাফ  

২) চাযটিয েভ ঘটনা ঠিে ৈথ্য উস্থান 

৩) উস্থানায়  চনজস্বৈা  সৃজনীরৈায অ্বাফ 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 
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অ্ন্য ায়ে পুস্তমেয 

( উমযয/ চনমচয 

থেচর্য) াায্য থনয়া 

থমমৈ াময। 

৪) নান্দচনে  তফচচত্র্যপূর্ য উস্থানায অ্বাফ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

১৮ টি     

2| 7B gv‡P©i 

HwZnvwmK fvl‡Yi 

g~jK_v Rvbe I Gi 

¸iæZ¡ I cÖwZwµqv 

g~j¨vqb Ki‡Z cvie; 

cvV 2- 7B gv‡P©i 

fvlY I ev½vjxi 

¯^vaxbZvi cÖ¯`wZ 

 

   

3| 25†k gv‡P©i 

bviKxq nZ¨vh‡Ái 

weeiY w`‡Z cvie I 

Gi fqvenZv Dcjwä 

Ki‡Z cvie; 

cvV 3-  25†k 

gv‡P©i bviKxq 

nZ¨vhÁ 

   

4| 26†k gv‡P©i 

¯^vaxbZvi †Nvlbv D‡jøL 

Ki‡Z cvie; 

cvV 4-  QvweŸ‡k 

gvP© I e½eÜzi 

¯^vaxbZv †NvlYv 

   

5| gyw³hy‡×i cÖ¯`wZi 

weeiY w`‡Z cvie I 

A¯’vqx miKv‡ii MVb I 

f~wgKv eY©bv Ki‡Z 

cvie; 

cvV5- gyw³hy‡×i 

cÖ¯`wZ I A¯’vqx 

miKvi MVb 

   

6| gyw³evwnbxi MVb 

eY©bv Ki‡Z I Zv‡`i 

f~wgKv g~j¨vqb Ki‡Z 

cvie; 

cvV 6-  
gyw³evwnbx MVb I 

Kvh©µg 

 

   

7| mk¯¿ gyw³hy‡×i cvV 7- gyw³hy‡×    
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wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

অ্যাইনমভন্ট wb‡`©kbv 
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we‡ivax kw³i ZrciZv 

I f~wgKv eY©bv Ki‡Z 

cvie; 

we‡ivax kw³i 

ZrciZv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8| gyw³hy‡× 

evOvwj‡`i mn‡hvwMZvi 

¯^iƒc eY©bv I g~j¨vqb 

Ki‡Z cvie; 

cvV 8- gyw³hy‡× 

†`wk I we‡`wk 

kw³i mn‡hvwMZv 

   

9| gyw³hy‡× 

ewnwe©‡k¦i f~wgKv 

g~j¨vqb Ki‡Z cvie; 

   

10| gyw³hy‡× 

†hŠ_evwnbxi f~wgKv 

we‡kølY Ki‡Z cvie; 

cvV 9- 
†hŠ_evwnbxi 

†bZ…‡Z¡ P‚ovšÍ hy× 

   

11| gyw³hy×Kvjxb 

cvwK¯Ívwb evwnbxi 

MYnZ¨v I AZ¨vPv‡ii 

weeiY w`‡Z cvie; 

cvV 10-MYnZ¨v I 

wbh©vZb 

   

12| cvwK¯Ívwb evwnbxi 

AvZ¥mgc©‡Yi NUbv 

ej‡Z cvie; 

cvV 11-cvwK¯Ívwb 

evwnbxi AvZ¥mgc©b 

   

13| gyw³hy‡×i Zvrch© 

we‡kølY Ki‡Z cvie; 

DwjøwLZ mKj cvV 
   

14| †`k‡cÖg, 

RvZxqZv‡eva I 

MYZvwš¿K †PZbvq 

D¾xweZ ne| 

DwjøwLZ mKj cvV 

অ্যাাইনমভন্ট -২ 

ভমন েয, ১৯৭১ ামর তুচভ ৮ভ 

থেচর্য চিােী। চনমচয ঘটনায থিমত্র্ 

তুচভ উচস্থৈ োেমর ঐ ভয় েী 

েযমৈ ৈায ফর্ যনা িা। 

(থম থোমনা চৈনটি ঘটনায থিমত্র্ 

চনমজয অ্নুভূচৈ চরখমৈ মফ ) 

ে) থযমো য ভয়িামন ৭ই ভামচ যয 

বালর্ শুনছ 

খ) ২৫থ ভাচ য গর্ৈযায প্রৈযিিী 

১। াঠ্যপুস্তে থেমে 

7ই ভামচ যয বালমর্য 

গুরুত্ব  প্রচৈচিয়া, 

২৫থ ভামচ যয 

গর্ৈযায বয়াফৈা, 

মুচিযুমে চফমযাধীমিয 

ৈৎযৈা, 

gyw³hy×Kvjxb 

cvwK¯Ívwb evwnbxi 

MYnZ¨v I AZ¨vPvয 

অ্চৈউত্তভ 

১) চযপূর্ যভাত্র্ায় চফলয়ফস্তুয মোে যৈা   

ধাযাফাচেৈা যিা 

২)  চযপূর্ যভাত্র্ায় থিমপ্রমভয থচৈনা  আত্মৈযাগ 

ভানচেৈায ফচিঃপ্রো  

৩) উস্থানায় রির্ীয় ভাত্র্ায় চনজস্বৈা  

সৃজনীরৈা 

৪) রিনীয় ভাত্র্ায় নান্দচনে  তফচচৈযপূর্ য উস্থান 

উত্তভ 

 ১) অ্চধোং থিমত্র্ চফলয়ফস্তুয মোে যৈা   



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj 

cvV b¤̂i I  

wk‡ivbvg/ welqe¯‘ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

অ্যাইনমভন্ট wb‡`©kbv 

g~j¨vqb  

wb‡`©kK 
gšÍe¨ 

গ) াচেস্তান ানািায  ৈামিয 

থিায যাজাোয, আরফিয, আর-

াভ এরাোফাীমে চনম যাৈন েযমছ 

ঘ) মুচিফাচনীমে ানািাযযা ৈাড়া 

েযমছ 

ঙ) ১৬ ই চডমম্বয াচেস্তানী ফাচনী 

আত্মভ যন িচরমর স্বািয েযমছ 

 

এফং cvwK¯Ívwb 

evwnbxi AvZ¥mgc©‡Yi 

NUbv  বামরাবামফ 

মড় চনমৈ মফ। 

২। ফাংরা ১ভ ত্র্ ফই 

থেমে ৭ই ভামচ যয 

বালর্টি ভমনামমাগ 

োময মড় থনয়া 

থমমৈ াময। 
৩। ইউটিউফ/থযেড য 

থেমে ৭ই ভামচ যয  

বালর্ শুথন থনয়া থমমৈ 

াময (মচি ম্ভফ য়)। 
৪। ইন্টাযমনট, ত্র্-

চত্র্ো, চযফামযয 

ফয়স্ক িস্যমিয ামে 

আরাচাচযৈা 

ইৈযাচিয ভাধ্যমভ 

মুচিযুেোরীন থই 

ভময়য ঘটনায চফলময় 

থজমন থনয়া থমমৈ 

াময।   

৫। চনমজমে উি 

ভময়য ভমধ্য থযমখ 

ঘটনাটি েল্পনা েময 

চরখমৈ মফ। 

ধাযাফাচেৈা  যিা 

২)  থিমপ্রভ থচৈনায ফচিঃপ্রো োেমর 

আত্মৈযাগ ভানচেৈায  আংচে উচস্থচৈ  

৩) উস্থানায় অ্চধোং থিমত্র্  চনজস্বৈা  

সৃজনীরৈা 

৪) নান্দচনে  তফচচত্র্যপূর্ য উস্থান 

বামরা 

 ১) চফলয়ফস্তুয মোে যৈা  োেমর ধাযাফাচেৈায 

অ্বাফ 

২)  থিমপ্রমভয থচৈনা  আত্মৈযাগ ভানচেৈায 

াধাযর্ ফচিঃপ্রো  

৩) উস্থানায় আংচে চনজস্বৈা  সৃজনীরৈা 

৪) আংচে নান্দচনে  তফচচত্র্যপূর্ য উস্থান 

অ্গ্রগচৈ প্রময়াজন 

 ১) চফলয়ফস্তুয মোে যৈা   ধাযাফাচেৈায অ্বাফ  

২)  থিমপ্রমভয থচৈনা  আত্মৈযাগ ভানচেৈায 

অ্নুচস্থচৈ 

৩) উস্থানায়  চনজস্বৈা  সৃজনীরৈায অ্বাফ 

৪) নান্দচনে  তফচচত্র্যপূর্ য উস্থানায অ্বাফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z…Zxq Aa¨vq : 

evsjv‡`‡ki 

mvs¯‹…wZK 

cwieZ©b I 

Dbœqb 

 

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 

cvV 1- mvs¯‹…wZK 

cwieZ©b I Dbœqb 

aviYv 

 

৬ টি 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj 

cvV b¤̂i I  

wk‡ivbvg/ welqe¯‘ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

অ্যাইনমভন্ট wb‡`©kbv 

g~j¨vqb  

wb‡`©kK 
gšÍe¨ 

 hy³ Zv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

cvV 3- mvs¯‹…wZK 

cwieZ©b I 

Dbœq‡bi wewfbœ 

w`K 

   

5| evsjv‡`‡k 

Kxfv‡e mvs¯‹…wZK 

cwieZ©b I Dbœqb 

N‡U‡Q Zv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie; 

cvV 4- 

evsjv‡`‡ki 
†cÖw¶‡Z wewfbœ 

mvs¯‹…wZK cwieZ©b 

I Dbœqb 

   

6| evOvwji ms¯‹…wZ I 

wkíKjv m¤ú‡K© eY©bv 

Ki‡Z cvie; 

cvV 5- 

evsjv‡`‡ki 
mvs¯‹…wZK cwieZ©b 

I Dbœq‡bi weKvk 

aviv 

   

7| DbœZ ms¯‹…wZ‡K 

Abykxjb Kie Ges Gi 

mv‡_ Lvc LvB‡q 

†bIqvi †hvM¨Zv AR©b 

Kie; 

GB Aa¨v‡qi Rb¨ 

DwjøwLZ mKj cvV 

অ্যাাইনমভন্ট -৩ 

থোচবড- ১৯ চযচস্থচৈমৈ জীফন-

মান প্রর্ারীয চযফৈযন  নতুন 

চযচস্থচৈমৈ খা-খায়ামনায প্রচিয়া 

ীল যে এেটি প্রফন্ধ চরখ। (মফ যাচ্চ 

৩০০ ব্দ ) 

 

ংমেৈ 

১। ংস্কৃচৈয ব্যাখ্যা 

২। াংস্কৃচৈে চযফৈযমনয উিাযর্ 

৩। াংস্কৃচৈে  চযফৈযমনয চফচবন্ন 

চিে 

১। াঠ্যপুস্তে থেমে  

ms¯‹…wZ I mvs¯‹…wZK 

cwieZ©b, mvs¯‹…wZK 

চযফৈযমনয wewfbœ 

w`K  Kxfv‡e 

mvs¯‹…wZK  

চযফৈযমনয  mv‡_ 

Lvc LvB‡q †bIqvi 

†hvM¨Zv AR©b েযমৈ 

য় এই াঠগুমরা 

বামরাবামফ ড়থৈ 

মফ। 

অ্চৈ উত্তভ 

১) চযপূর্ যভাত্র্ায় চফলয়ফস্তুয মোে যৈা   

ধাযাফাচেৈা যিা 

২) ংস্কৃচৈয  ইচৈফাচে চযফৈযমনয ামে খা 

খাইময় থনয়ায প্রফর্ৈায চযপূর্ য ফচিঃপ্রো  

৩) উস্থানায় রির্ীয় ভাত্র্ায় চনজস্বৈা  

সৃজনীরৈা 

 

উত্তভ 

 ১) অ্চধোং থিমত্র্ চফলয়ফস্তুয মোে যৈা   

ধাযাফাচেৈা যিা 

২)   ংস্কৃচৈয  অ্চধোং ইচৈফাচে চযফৈযমনয 
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৪। থোচবড’ ১৯ চযচস্থচৈমৈ চনজ 

চযফামযয অ্ে যননচৈে চযফৈযমনয 

উমেখমমাগ্য চিে (আয় েমভ মায়া/ 

চভৈব্যয়ী য়া)  

৫। থোচবড’ ১৯ চযচস্থচৈমৈ চনজ 

চযফামযয  াভাচজে চযফৈযমনয 

চিে (চফময়, জন্চিন  উৎফ 

ইৈযাচি অ্নুষ্ঠামনয আময়াজন  

আচযমর্য থিমত্র্ নতুন চনয়ভ-

োনুন/চযফৈযনমূ)  

৬। থোচবমডয োযমর্ চযফচৈযৈ 

অ্ফস্থায ামে চনমজমিয খা 

খায়ামনা (থমফ চফলয় োেমৈ 

াময- প্রযুচিয ব্যফায, খাদ্যাবাম 

ংমমাজন, চযচ্ছন্নৈা ইৈযাচি।) 

 

২। চযফামযয 

িস্যমিয ামে েো 

ফমর চযফৈযমনয 

চিেগুমরা ম্পমেয 

থজমন চনমৈ াময।  

৩। চিে, আত্মীয়-

স্বজন, ফন্ধু-ফান্ধফমিয 

ামে (যীময/ 

থভাফাইমর / 

থটচরমপামন/ 

অ্নরাইমন ) েো ফমর 

অ্চবজ্ঞৈা চফচনভয়  

আমরাচনায ভাধ্যমভ 

থোচবড -১৯ োরীন 

চযফৈযন (থমভন- রে 

ডাউন, াভাচজে 

দূরুত্ব, চযচ্ছন্ন জীফন-

মান, চভৈব্যায়ী 

আচযন, ভানচফে 

িাচয়ত্ব ইৈযাচি) 

ম্পমেয ধাযর্া চনমৈ 

াময।  

৪। চনমজয ম যমফিন 

িভৈা চিময় এফং 

ইন্টাযমনট, ত্র্-

চত্র্ো, টিচব  

অ্ন্যান্য ভাধ্যভ থেমে 

চযফচৈযৈ অ্ফস্থায 

ামে চনমজমিয খা 

খায়ামনা ংিান্ত 

ৈথ্য ংগ্র েযমৈ 

াময 

 

ামে খা খাইময় থনয়ায প্রফর্ৈায  ফচিঃপ্রো  

৩) উস্থানায় অ্চধোং থিমত্র্  চনজস্বৈা  

সৃজনীরৈা 

বামরা 

 ১) চফলয়ফস্তুয মোে যৈা  োেমর ধাযাফাচেৈায 

অ্বাফ 

২) ংস্কৃচৈয  ইচৈফাচে চযফৈযমনয ামে খা 

খাইময় থনয়ায প্রফর্ৈায  আংচে ফচিঃপ্রো  

৩) উস্থানায় আংচে চনজস্বৈা  সৃজনীরৈা 

অ্গ্রগচৈ প্রময়াজন 

১) চফলয়ফস্তুয মোে যৈা   ধাযাফাচেৈায অ্বাফ 

২) ংস্কৃচৈয  ইচৈফাচে চযফৈযমনয ামে খা 

খাইময় থনয়ায প্রফর্ৈায ফচিঃপ্রোময অ্নুচস্থচৈ 

৩) উস্থানায়  চনজস্বৈা  সৃজনীরৈায  

অ্নুচস্থচৈ 
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8| wbR ms¯‹…wZi cÖwZ 

m‡PZb Ges kÖ×vkxj 

ne| 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beg Aa¨vq : 

evsjv‡`‡ki 

RbmsL¨v I 

Dbœqb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1| evsjv‡`‡ki 

RbmsL¨v bxwZ e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie; 

cvV 1- 

evsjv‡`‡ki 

RbmsL¨vbxwZ 

৫টি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2| RbmsL¨v wbqš¿‡Y 

miKvwi I †emiKvwi 

Kg©m~wP eY©bv Ki‡Z 

cvie; 

cvV 2-RbmsL¨v 

wbqš¿‡Y miKvwi I 

†emiKvwi Kg©m~wP 

   

3| RbmsL¨vi mv‡_ 

Rbm¤ú‡`i m¤úK© wbY©q  

Ki‡Z cvie; 

cvV 3- RbmsL¨vi 

mv‡_ Rbm¤ú‡`i 

m¤úK© 

  

 

 

4| RbmsL¨v‡K 

Rbm¤ú‡` iƒcvšÍ‡ii 

†KŠkj m¤ú‡K© eY©bv 

Ki‡Z cvie; 

cvV 4- 

RbmsL¨v‡K 

Rbm¤ú‡` 

iƒcvšÍ‡ii †KŠkj 

অ্যাাইনমভন্ট -৪ 

থোচবড চযচস্থচৈয োযমর্ 

চাকুযীচ্যযৈ/ েভ যংস্থান াযামনা 

জনম্পমিয উাজযন অ্ব্যাৈ যাখায 

উায় চনধ যাযর্ ম্পচেযৈ এেটি 

প্রচৈমফিন চরখ। 
ংমেৈ 

১। জনম্পমিয ব্যাখ্যা 

২। চনজ চযফায/ এরাো/ ইন্টাযমনট 

থেমে ৈথ্য ংগ্র  

( থোচবমড েৈজন চাকুযী াচযময়মছ, 

থোন থায েভ যংস্থান প্রায় ফন্ধ 

ময়মছ, থোন িিৈা োেমর এই 

ভময় উাজযন েযমৈ াযমৈা 

ইৈযাচি) 

৩। থোচবড চযচস্থচৈমৈ উি থায 

চফেল্প ংস্থান েী েী মৈ াযৈ 

৪। জনংখ্যামে জনম্পমি রূান্তয 

েযায জন্য চনজ এরাোয় যোচয  

১। াঠ্যপুস্তে থেমে 

RbmsL¨vi mv‡_ 

Rbm¤ú‡`i m¤úেয, 

RbmsL¨v‡K 

Rbm¤ú‡` iƒcvšÍ‡ii 

†KŠkj বামরাবামফ 

ড়থৈ মফ।  

২। চনজ চযফায , 

আত্মীয়-স্বজন, ফন্ধু-

ফান্ধফমিয ামে 

(যীময/ থভাফাইমর/ 

থটচরমপামন/অ্নরাইমন 

)েো ফমর ৈথ্য থমৈ 

াময।   

৩। স্বাস্থযচফচধ থভমন 

ম্ভফ মর চাকুচয 

াচযময়মছ এভন োমযা 

ামে েো ফরমৈ 

াময ( থেস্টাচড 

অ্চৈ উত্তভ 

১) চযপূর্ যভাত্র্ায় ৈথ্য, চফলয়ফস্তুয মোে যৈা   

ধাযাফাচেৈা যিা 

২) পূর্ য িিৈায ামে থেস্টাচডয নমুনা ...  ৈথ্য 

ংগ্র েযা  

৩) ভস্যা ভাধামন থেৌরী  থটেই প্রস্তাফ 

প্রর্য়ন 

৪) উস্থানায় রির্ীয় ভাত্র্ায় চনজস্বৈা  

সৃজনীরৈা 

উত্তভ 

 ১) অ্চধোং থিমত্র্ চফলয়ফস্তুয মোে যৈা   

ধাযাফাচেৈা যিা 

২) পূর্ য িিৈায ামে থেস্টাচডয নমুনা  ৈথ্য 

ংগ্র েযা  

৩) ভস্যা ভাধামন থেৌরী  চেন্তু আংচে 

থটেই প্রস্তাফ প্রর্য়ন 

৪) উস্থানায় অ্চধোং থিমত্র্  চনজস্বৈা  

সৃজনীরৈা 
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 থফযোচয ম যাময় গৃচৈ উমদ্যাগ 

৬। েী েী চফমল প্রচির্ োেমর 

থমমোমনা চযচস্থচৈমৈ উাজযন 

অ্ব্যাৈ যাখা ম্ভফ মৈ াময 

মৈ াময)।  

৪। ইন্টাযমনট, 

গর্ভাধ্যভ থেমে এ 

চফলময়য ৈথ্য ংগ্র 

েযমৈ াময।  

৫। চযফামযয ফয়স্ক 

িস্যমিয ামে 

আরাচাচযৈা ভাধ্যমভ 

যোচয  থফযোচয 

উম্যামগয ৈথ্য ংগ্র 

েযমৈ াময।   

 

বামরা 

 ১) চফলয়ফস্তুয মোে যৈা  োেমর ধাযাফাচেৈায 

অ্বাফ 

২)  আংচে িিৈায ামে থেস্টাচডয নমুনা  

ৈথ্য ংগ্র েযা  

৩) ভস্যা ভাধামন থেৌরী  চেন্তু  থটেই নয় 

এযেভ প্রস্তাফ প্রর্য়ন 

৪) উস্থানায় আংচে চনজস্বৈা  সৃজনীরৈা 

অ্গ্রগচৈ প্রময়াজন 

১) চফলয়ফস্তুয মোে যৈা   ধাযাফাচেৈায অ্বাফ 

২)  থেস্টাচডয নমুনা   ৈথ্য ংগ্রম িিৈায 

অ্বাফ  

৩) ভস্যা ভাধামন থেৌরী চেন্তু থটেই প্রস্তাফ 

প্রর্য়মনয অ্বাফ 

৪) উস্থানায়  চনজস্বৈা  সৃজনীরৈায 

অ্নুচস্থচৈ 

 

 

 

 

 

 

 

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| 

GB Aa¨v‡qi Rb¨ 

DwjøwLZ mKj cvV 

   

 



 

 

 

পাঠ্যসূচচ  অ্যাাইনমমন্ট 

 

 

 

শ্রেচি: নবম 

চবয়: বাাংামেল  চবশ্বপচরচয় 

 

 

 

 



 

 

মাধ্যচমক  োচি স্তমরর ষ্ঠ শ্রেমক নবম শ্রেচির পাঠ্যসূচচ চনর্ ধারি  অ্যাাইনমমন্ট প্রিয়ন  

 

শ্রেচি: নবম                                                                                                                                            চবয়: বাাংামেল   চবশ্বপচরচয় 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ 

b¤^i I wk‡ivbvg/ 

welqe¯‘ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

অ্যাাইনমমন্ট চনমে ধলনা মূল্যায়ন 

রুচিক্স 

মন্তব্য 

প্রেম অ্ধ্যায় 

পূব ধ বাাংার 

আমদান  

জাতীয়তাবামের 

উন্থান (1947-

1970) 

 ভাা আমদামনর পটভূচম  তাৎপয ধ 

ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 জাতীয়তাবামের উমন্ম ভাা আমদামনর 

গুরুত্ব চবমেি করমত পারব; 

 জাচতাংঘ কর্তধক 21 শ্রল শ্রেব্রুয়াচরমক 

আন্তজধাচতক মার্তভাা চেব চমমব স্বীকৃত 

শ্রেয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 চনজ  অ্পমরর মার্তভাার প্রচত েদ্ধালী 

মত পারব; 

 আয়ামী মুচম ীগ  যুক্তফ্রন্ট গঠমনর 

কারি ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 1954 ামর যুক্তফ্রমন্টর চনব ধাচমনর প্রভাব 

চবমেি করমত পারব; 

 1955 াম আয়ামী ীগ শ্রেমক আয়ামী 

ীমগ রূপান্তমরর কারি এবাং1958-পরবতী 

রাজননচতক ঘটনাবচ ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 বাঙাচ জাতীয়তাবােী শ্রচতনায় উদ্বুদ্ধ মত 

পারব; 

 1958 ামর ামচরক লানচবমরার্ী 

আমদামনর কারি  োে বি ধনা করমত 

পারব; 

 চবচভন্ন শ্রেমে পূব ধ বাাংার প্রচত পচিম 

পাচকস্তামনর ববমের প্রকৃচত চবমেি 

 

1.1 বাঙাচ 

জাতীয়তাবামের 

চবকামল ভাা 

আমদান-4 

1.2 বাঙাচ 

জাতীয়তাবামে 

রাজননচতক 

আমদামনর 

ভূচমকা-5 

1.3 ামচরক লান  

পরবতী ঘটনা 

প্রবা (1958-

70)-9 
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অ্যাাইনমমন্ট-1: 

1952, 1966, 

1970 া  

বাাংামেমলর 

ইচতা 

চবচনম ধামন অ্তযন্ত 

গুরুত্বপূি ধ চকছৃ 

ময়। এর মামঝ 

শ্রকান ামর 

ঘটনাপ্রবা 

বাাংামেমলর  

স্বার্ীনতা অ্জধমন 

অ্চর্কতর শ্রপ্ররিা 

যুচগময়চছ বম 

তুচম মমন কর? 

যুচক্ত শ্রতামার 

মতামত তুম র্র 

। 

1. উচিচিত াগুচর 

ামে ম্পচকধত 

ঘটনাগুচ 

র্ারাবাচকভামব উমিি 

করমব। 

2. শ্রয ঘটনাটি 

মুচক্তযুমদ্ধ শ্রপ্ররিা 

চমমব কাজ কমরমছ 

তা ব্যাখ্যা করমব। 

3. উত্তমরর স্বপমে 

যুচক্ত প্রেল ধন করমব। 

4. চনজস্ব মতামত 

প্রোন করমব। 

K. AwZ DËg: 

1. cwic~Y©gvÎvq welqe¯` mwVK I 

avivevwnK 

2. Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î  BZ¨vw` 

cvV¨cy¯Í‡Ki mv‡_ m¤ú~Y© m½wZc~Y© 

3. †jLvq jÿYxq gvÎvq wbR¯^Zv 

I m„RbkxjZv 

L. DËg: 

AwaKvsk †ÿ‡Î welqe¯` mwVK I 

avivevwnK 

2. Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î BZ¨vw` 

cvV¨cy¯Í‡Ki mv‡_ AwaKvsk 

†ÿ‡ÎB m½wZc~Y© 

3. †jLvq AvswkK wbR¯ ^Zv I 

m„RbkxjZv চবদ্যমান 

M. fv‡jv: 

welqe¯`i mwVKZv _vK‡jI 

avivevwnKZvi Afve 

2. †jLvq Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î 

BZ¨vw` AvswkKfv‡e m½wZc~Y© 

3. †jLvq mvgvb¨ gvÎvq wbR¯^Zv 

I m„RbkxjZv চবদ্যমান 

N. AMÖMwZ cÖ‡qvRb: 

1. welqe¯̀i mwVKZv I 

 



 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ 

b¤^i I wk‡ivbvg/ 

welqe¯‘ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

অ্যাাইনমমন্ট চনমে ধলনা মূল্যায়ন 

রুচিক্স 

মন্তব্য 

করমত পারব; 

 ঐচতাচক ছয় েোর গুরুত্ব চবমেি 

করমত পারব; 

 ঐচতাচক আগরতা মামার (রাষ্ট্র বনাম 

শ্রলক মুচজবুর রমান এবাং অ্ন্যান্য) ঘটনা 

বি ধনা করমত পারব; 

 ঊনত্তমরর গিঅ্ভ্যযন্থামনর পটভূচম বি ধনা 

করমত পারব; 

 স্বার্ীনতা যুমদ্ধ শ্রপ্ররিাোয়ক লচক্ত চমমব 

গি আমদামনর ভূচমকা মূল্যায়ন করমত 

পারব; 

 1970 ামর চনব ধাচমনর বি ধনা করমত 

পারব এবাং পরবতী ঘটনাপ্রবাম এর প্রভাব 

চবমেি করমত পারব; 

 শ্রেমলর স্বাে ধ রোয় মচতন ব। 

avivevwnKZvi Afve 

2. †jLvq Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î 

BZ¨vw` m½wZi Afve 

3. †jLvq wbR¯^Zv I m„RbkxjZv 

Abycw¯’Z 

র্ততীয় অ্ধ্যায় 

শ্রৌরজগৎ  

ভূমণ্ড 

 শ্রৌরজগমতর র্ারিা ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 শ্রৌরজগমতর গ্রগুমার বি ধনা করমত পারব; 

 পৃচেবী গ্রম জীব ববামর কারি ব্যাখ্যা 

করমত পারব; 

 ভূ-অ্ভযন্তমরর গঠন বি ধনা করমত পারব; 

 শ্রৌরজগৎ  গ্রমূমর অ্বস্থান এঁমক 

শ্রেিামত পারব; 

 চনরেমরিা, মাে শ্ররিা, দ্রাচঘমা শ্ররিা, মূ 

মধ্যমরিা, আন্তজধাচতক তাচরি শ্ররিার র্ারিা 

ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 চবমশ্বর ময় চনি ধময়র শ্রেমে কাল্পচনক 

শ্ররিাগুমার ভূচমকা চনি ধয় করমত পারব; 

 বাাংামেল  পৃচেবীর শ্রয শ্রকামনা শ্রেমলর 

মময়র পাে ধমকযর কারি ব্যাখ্যা এবাং ময় 

3.1 শ্রৌর জগৎ-5 

3.2 চবমশ্বর চবচভন্ন 

স্থামনর ময় চনি ধয় -4 

3.3 পৃচেবীর গচত-4 

3.4 শ্রজায়ার-ভাটা-2 
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অ্যাাইনমমন্ট-2: 

বাাংামেমল জুাই 

মামর কা 

10টার মময় 

জাপান, কানাডা 

এবাং যুক্তরামষ্ট্রর 

স্থানীয় ময় চনি ধয় 

কর। বাাংামেমলর 

ামে উচিচিত 

শ্রেলমূমর 

স্থানীয় ময়  

ঋতুগত পাে ধমকযর 

কারি ব্যাখ্যা কর। 

1.  মময়র পাে ধমকযর 

শ্রেমে দ্রাচঘমা শ্ররিার 

ভূচমকা উমিি করমব। 

2. স্থানগুমার স্থানীয় 

ময় চনি ধয় করমব। 

3. ঋতু পচরবতধমনর 

চচে অ্ঙ্কন করমব। 

4. বাচ ধক গচতর 

োে  অ্বস্থামনর 

চভচত্তমত উচিচিত 

শ্রেলগুচর ঋতুর 

পাে ধকয ব্যাখ্যা করমব। 

K. AwZ DËg: 

1. cwic~Y©gvÎvq welqe¯` mwVK I 

avivevwnK 

2. Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î  BZ¨vw` 

cvV¨cy¯Í‡Ki mv‡_ m¤ú~Y© m½wZc~Y© 

3. †jLvq jÿYxq gvÎvq wbR¯^Zv 

I m„RbkxjZv চবদ্যমান 

L. DËg: 

AwaKvsk †ÿ‡Î welqe¯` mwVK I 

avivevwnK 

2. Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î BZ¨vw` 

cvV¨cy¯Í‡Ki mv‡_ AwaKvsk 

†ÿ‡ÎB m½wZc~Y© 

3. †jLvq AvswkK wbR¯^Zv I 

m„RbkxjZv চবদ্যমান 

 



 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ 

b¤^i I wk‡ivbvg/ 

welqe¯‘ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

অ্যাাইনমমন্ট চনমে ধলনা মূল্যায়ন 

রুচিক্স 

মন্তব্য 

চনি ধয় করমত পারব; 

 চবচভন্ন শ্ররিার অ্বস্থামনর চচে আঁকমত পারব; 

 পৃচেবীর গচতর র্ারিা ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 আচিক গচত  বাচ ধক গচতর র্ারিার ব্যাখ্যা 

এবাং পৃচেবীর পর এই গচতর প্রভাব বি ধনা 

করমত পারব; 

 চেবারাচের-হ্রা-বৃচদ্ধর কারি ব্যাখ্যা করমত 

পারব: 

 পৃচেবীমত ঋতু পচরবতধমনর কারি ব্যাখ্যা 

করমত পারব; 

 বাচ ধক গচতর ামে বাাংামেমলর ঋতু 

পচরবতধমনর ম্পকধ চবমেি করমত পারব; 

 নতুন পচরচস্থচতমত গাচিচতক জ্ঞান প্রময়াগ 

কমর ময় চনি ধয় করমত পারব; 

 শ্রজায়ার ভাটার র্ারিা, কারি  শ্রেচিচবভাগ 

ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 পৃচেবীর পর শ্রজায়ার-ভাটার প্রভাব ব্যাখ্যা 

করমত পারব; 

 পচরমবমলর ামে ম্পকধ সৃচি  

অ্চভমযাজমন েম ব। 

 M. fv‡jv: 

welqe¯`i mwVKZv _vK‡jI 

avivevwnKZvi Afve 

2. †jLvq Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î 

BZ¨vw` AvswkKfv‡e m½wZc~Y© 

3. †jLvq mvgvb¨ gvÎvq wbR¯^Zv 

I m„RbkxjZv চবদ্যমান 

N. AMÖMwZ cÖ‡qvRb: 

1. welqe¯̀i mwVKZv I 

avivevwnKZvi Afve 

2. †jLvq Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î 

BZ¨vw` m½wZi Afve 

3. †jLvq wbR¯^Zv I m„RbkxjZv 

Abycw¯’Z 

ষ্ঠ অ্ধ্যায় 

রাষ্ট্র, নাগচরকতা 

 আইন 

 রামষ্ট্রর র্ারিা ব্যাখ্যা করমত পারব;  

 রামষ্ট্রর কায ধাবচ ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 নাগচরমকর র্ারিা ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 বাাংামেমলর নাগচরক চমমব রামষ্ট্রর প্রচত 

োচয়ত্ব  কতধব্য ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 নাগচরক চমমব চনজ োচয়ত্ব পামন উদ্বদ্ধু 

ব; 

 আইমনর র্ারিা ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 আইমনর উৎ ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 রাষ্ট্র, নাগচরকতা  

আইন 

8 অ্যাাইনমমন্ট-3: 

রাষ্ট্র  নাগচরমকর 

চিচত প্রয়া 

ব্যতীত নাগচরক 

জীবমনর শ্রকামনা 

মস্যা মার্ান 

ম্ভব নয়। 

শ্রকাচভড-19 

1. দুময ধাগ 

শ্রমাকাচবা/নাগচরক 

জীবমনর মস্যা 

মার্ামন রামষ্ট্রর 

করিীয় ব্যাখ্যা করমব। 
2. মস্যা মার্ামন 

নাগচরমকর োচয়ত্ব  

কতধব্য তুম র্রমব। 
3. কমরানা কাম 

রামষ্ট্রর গৃীত পেমেপ 

K. AwZ DËg: 

1. cwic~Y©gvÎvq welqe¯` mwVK I 

avivevwnK 

2. Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î  BZ¨vw` 

cvV¨cy¯Í‡Ki mv‡_ m¤ú~Y© m½wZc~Y© 

3. †jLvq jÿYxq gvÎvq wbR¯^Zv 

I m„RbkxjZv চবদ্যমান 

L. DËg: 

AwaKvsk †ÿ‡Î welqe¯` mwVK I 

avivevwnK 

 



 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ 

b¤^i I wk‡ivbvg/ 

welqe¯‘ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

অ্যাাইনমমন্ট চনমে ধলনা মূল্যায়ন 

রুচিক্স 

মন্তব্য 

 সুলামনর জন্য আইমনর প্রময়াজনীয়তা 

ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 বাাংামেমলর তথ্য অ্চর্কার আইন  এর 

প্রময়াগ বি ধনা করমত পারব এবাং এ ব্যাপামর 

মচতন ব। 

পচরচস্থচতর 

আমামক এ 

চবময় শ্রতামার 

মতামত যুচক্ত 

তুম র্র। 

মূ উমিি করমব। 
4. চমান 

পচরচস্থচতমত রাষ্ট্র  

নাগচরমকর ভূচমকা 

যোযে চকনা যুচক্ত 

ব্যাখ্যা করমব। 
5. এ চবময় চনজস্ব 

মতামত প্রোন করমব। 

2. Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î BZ¨vw` 

cvV¨cy¯Í‡Ki mv‡_ AwaKvsk 

†ÿ‡ÎB m½wZc~Y© 

3. †jLvq AvswkK wbR¯^Zv I 

m„RbkxjZv চবদ্যমান 

M. fv‡jv: 

welqe¯`i mwVKZv _vK‡jI 

avivevwnKZvi Afve 

2. †jLvq Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î 

BZ¨vw` AvswkKfv‡e m½wZc~Y© 

3. †jLvq mvgvb¨ gvÎvq wbR¯^Zv 

I m„RbkxjZv চবদ্যমান 

N. AMÖMwZ cÖ‡qvRb: 

1. welqe¯̀i mwVKZv I 

avivevwnKZvi Afve 

2. †jLvq Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î 

BZ¨vw` m½wZi Afve 

3. †jLvq wbR¯^Zv I m„RbkxjZv 

Abycw¯’Z 

েলম অ্ধ্যায় 

শ্রটকই উন্নয়ন 

অ্ভীি 

(এচডচজ) 

 শ্রটকই উন্নয়ন অ্ভীি অ্জধমন অ্াংলীোচরমত্বর 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 শ্রটকই উন্নয়ন অ্ভীি অ্জধমনর োে 

চবমেি করমত পারব; 

 শ্রটকই উন্নয়ন অ্ভীি অ্জধমন চযামঞ্জমূ 

চচচিত করমত পারব; 

 শ্রটকই উন্নয়ন অ্ভীি অ্জধমন চযামঞ্জ 

শ্রমাকাচবায় করিীয় ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 শ্রটকই উন্নয়ন অ্ভীি অ্জধন করিীয় ম্পমকধ 

মচতনতা সৃচির জন্য শ্রপাস্টার চডজাইন 

করমত পারব; 

পাঠ-১: শ্রটকই উন্নয়ন 

অ্ভীি অ্জধমন 

অ্াংলীোচরমত্বর গুরুত্ব  

পাঠ-2:শ্রটকই উন্নয়ন 

অ্ভীি অ্জধমনর ম্ভাব্য 

োে  

পাঠ-3 : শ্রটকই 

উন্নয়ন অ্ভীি অ্জধমন 

বাাংামেমলর চযামঞ্জ 

পাঠ-৪: চযামঞ্জ 

শ্রমাকামবায় করিীয় 
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Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ 

b¤^i I wk‡ivbvg/ 

welqe¯‘ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

অ্যাাইনমমন্ট চনমে ধলনা মূল্যায়ন 

রুচিক্স 

মন্তব্য 

 শ্রটকই উন্নয়ন অ্ভীি বাস্তবায়মন অ্নুপ্রাচিত 

ব। 

চতুে ধল অ্ধ্যায় 

বাাংামেমলর 

পচরবার 

কাঠামমা  

ামাচজকীকরি 

 পচরবামরর র্ারিা ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 চবচভন্ন প্রকার পচরবামরর র্ারিা ব্যাখ্যা 

করমত পারব; 

 পচরবামরর ার্ারি কায ধাবচ ব্যাখ্যা করমত 

পারব; 

 বাাংামেমলর পচরবার ব্যবস্থার (গ্রাম  

লমর) র্রন  ভূচমকার পচরবতধমনর কারি 

এবাং সৃি মস্যা চবমেি করমত পারব; 

 চবমল চাচো ম্পন্ন চলশুর প্রচত পচরবামরর 

ভূচমকা  মমনাভাব ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 পচরবামরর েস্য চমমব চনজ ভূচমকা 

পামন মচতন  ব; 

 ামাচজকীকরমির র্ারিা ব্যাখ্যা করমত 

পারব; 

 বাাংামেমলর মানুমর ামাচজক পচরমবল, 

ামাচজক জীবন  মূল্যমবার্ গঠমন 

ামাচজকীকরমির উপাোনমূ ব্যাখ্যা 

করমত পারব; 

 আধুচনক বাাংামেমল ামাচজকীকরি 

প্রচিয়ায় পচরবার  পচরবামরর েস্যমের 

ভূচমকা ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 বাাংামেমল গ্রামীি  লহুমর মামজ 

ামাচজকীকরি প্রচিয়ার াদৃশ্য  ববাদৃশ্য 

ব্যাখ্যা করমত পারব; 

 বাাংামেমলর ামাচজকীকরি প্রচিয়ায় 

চবচভন্ন প্রচতষ্ঠামনর ভূচমকার প্রভাব চবমেি 

করমত পারব; 

 

 

14 অ্যাাইনমমন্ট-৪: 

শ্রকাচভড-19 

পচরচস্থচত 

আমামের 

ামাচজকীকরিমক 

কীভামব প্রভাচবত 

করমছ? এ র্রমনর 

প্রভাবমক 

ইচতবাচকভামব 

কায ধকর করার 

উপায় উমিি কর।  

1. ামাচজকীকরমির 

র্ারিা ব্যাখ্যা করমব। 

2. ামাচজকীকরমির 

চবচভন্ন প্রচতষ্ঠামনর 

ভূচমকা উমিি করমব। 

3. কী কারমি 

ামাচজকীকরমি 

বতধমান পচরমবল 

প্রচতবন্ধক চামব কাজ 

করমছ তা উমিি 

করমব। 

4. চমান 

পচরচস্থচতমত ামাচজক 

জীবমনর  ইচতবাচক 

পচরবতধনগুমা উমিি 

করমব (এজন্য পে-

পচেকা/অ্নাইন 

মাধ্যমম ব্যবার করমত 

পামর)। 

5. এ চবময় প্রাপ্ত তথ্য 

চবমেি  চনজস্ব 

পয ধমবেি/ মতামত 

প্রোন করমব। 

6. উপাংার । 

K. AwZ DËg: 

1. cwic~Y©gvÎvq welqe¯` mwVK I 

avivevwnK 

2. Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î  BZ¨vw` 

cvV¨cy¯Í‡Ki mv‡_ m¤ú~Y© m½wZc~Y© 

3. †jLvq jÿYxq gvÎvq wbR¯^Zv 

I m„RbkxjZv চবদ্যমান 

L. DËg: 

AwaKvsk †ÿ‡Î welqe¯` mwVK I 

avivevwnK 

2. Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î BZ¨vw` 

cvV¨cy¯Í‡Ki mv‡_ AwaKvsk 

†ÿ‡ÎB m½wZc~Y© 

3. †jLvq AvswkK wbR¯^Zv I 

m„RbkxjZv চবদ্যমান 

M. fv‡jv: 

welqe¯`i mwVKZv _vK‡jI 

avivevwnKZvi Afve 

2. †jLvq Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î 

BZ¨vw` AvswkKfv‡e m½wZc~Y© 

3. †jLvq mvgvb¨ gvÎvq wbR¯^Zv 

I m„RbkxjZv চবদ্যমান 

N. AMÖMwZ cÖ‡qvRb: 

1. welqe¯̀i mwVKZv I 

avivevwnKZvi Afve 

2. †jLvq Z_¨, ZË¡, aviYv, m~Î 

BZ¨vw` m½wZi Afve 

3. †jLvq wbR¯^Zv I m„RbkxjZv 

Abycw¯’Z 

 



 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ 

b¤^i I wk‡ivbvg/ 

welqe¯‘ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

অ্যাাইনমমন্ট চনমে ধলনা মূল্যায়ন 

রুচিক্স 

মন্তব্য 

 ব্যচক্তত্ব  মূল্যমবার্ গঠমনর মামর্মম মামজ 

ভূচমকা রািমত মচতন  উদ্বদ্ধ ব। 
 



 

পাঠ্যসূচি ও অ্যাসাইনমেন্ট 

 

 

শ্রেচি: নবে (দাচিল) 

চবষয়: RxeweÁvb 

 

 

 

 

 

 

 



পাঠ্যসূচি ও অ্যাসাইনমেন্ট  

†kÖwY:  beg (দাখিল)                                                            welq: RxeweÁvb 

Aa¨vq  I  

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj  cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV 

b¤^i I wk‡ivbvg/welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡`©kbv/iæweª· gšÍe¨ 

1g Aa¨vq- 

RxebcvV 

• RxeweÁv‡bi aviYv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie|  

• RxeweÁv‡bi cÖavb 

kvLvMy‡jv eY©bv Ki‡Z 

cvie| 

• Rx‡ei †kÖwYweb¨v‡mi 

aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

• Rx‡ei †kÖwYweb¨v‡mi 

cÖ‡qvRbxqZv g~j¨vqb 

Ki‡Z cvie|  

• Rx‡ei †kÖwYweb¨vmKiY 

c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie|  

• wØc` bvgKi‡Yi aviYv I 

MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

• ev Í̄eRxe‡b Rx‡ei 

†kÖwYweb¨v‡mi 

cÖ‡qvRbxqZv m¤ú‡K© 

m‡PZb ne|  

• RxeweÁv‡bi aviYv 

• RxeweÁv‡bi kvLv¸‡jv 

o †fŠZ RxeweÁvb 

o dwjZ RxeweÁvb 

• Rx‡ei †kÖwYweb¨vm 

• †kÖwYweb¨v‡mi wewfbœ avc 

• wØc` bvgKiY c×wZ 

09 A¨vmvBb‡g›U-1: 

wb‡Pi ms‡KZ¸‡jv AbymiY 

K‡i Margulis Gi 

†kÖwYweb¨vm Abyhvqx 

RxeRM‡Zi 5wU iv‡R¨i ˆewkó¨ 

Zzjbvg~jK Q‡K Dc ’̄vcb Ki 

Ges wb‡P D‡jøwLZ †Zvgvi 

cwiwPZ Rxe¸‡jv‡K Zv‡`i 

ˆewkó¨ Abyhvqx iv‡R¨i AšÍfz©³ 

K‡i QKwU‡Z †`LvI| 

ms‡KZ: 

(K) wb‡Pi ˆewk‡ó¨i Av‡jv‡K 

ivR¨ wbe©vPb Ki: 

1| †Kv‡li cÖK…wZ I msL¨v 

2| wbDwK¬qv‡mi MVb 

3| mvB‡UvcøvRgxq A½vbymg~n 

4| †Kvl wefvRb 

5| Lv`¨vfvm 

6| Rbb c×wZ 

7| åæY MVb 

(L) †KvbwU †Kvb iv‡R¨i 

AšÍfz©³ Zv †`LvI: 

1| AvgMvQ 

2| Avgvk‡qi RxevYy 

3| †`v‡qj 

4| ivB‡Rvweqvg 

5| wgDKi 

1| †cv÷vi †ccvi A_ev 

K¨v‡jÛv‡ii Dëv c„ôvq 

A_ev LvZvi c„ôv †Rvov 

w`‡q QK ˆZwi Kiv †h‡Z 

cv‡i| 

2| wbR cvV¨cy¯ÍKmn 

cÖ‡qvR‡b Dc‡ii ev 

wb‡Pi †kÖwYi cvV¨cy¯Í‡Ki 

mvnvh¨ †bIqv †h‡Z 

cv‡i| 

3| B›Uvi‡bU, cÎ-

cwÎKvi gva¨‡g wewfbœ 

Z_¨ †bIqv †h‡Z cv‡i| 

AwZ DËg 

1| welqe ‘̄ mwVK I 

avivevwnK 

2| evK¨ MVb I evbvb mwVK 

3| Dc¯’vcbvq jÿYxq gvÎvq 

wbR¯Ẑv I m„RbkxjZv 

Dcw¯’Z 

DËg 

1| AwaKvsk †ÿ‡Î welqe ‘̄ 

mwVK I avivevwnK 

2| AwaKvsk †ÿ‡Î evK¨ MVb 

I evbvb mwVK 

3| Dc¯’vcbvq AwaKvsk 

†ÿ‡Î wbR¯Ẑv I m„RbkxjZv 

Dcw¯’Z 

fv‡jv 

1| welqe ‘̄ AvswkK mwVK I 

AvswkK avivevwnK 

2| evK¨ MVb I evbvb 

AvswkK fzj 

3| Dc¯’vcbvq AvswkK 

wbR¯Ẑv I m„RbkxjZv 

Dcw¯’Z 

 

 

 

 

 

AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

 



Aa¨vq  I  

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj  cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV 

b¤^i I wk‡ivbvg/welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡`©kbv/iæweª· gšÍe¨ 

6| mvBKvm 

7| kvgyK 

8| A¨vMvwiKvm 

9| wbD‡gvK°vm 

10| ¯úvB‡ivMvBiv 

1| welqe ‘̄i mwVKZv I 

avivevwnKZvi Afve 

2| AwaKvsk †ÿ‡Î evK¨ MVb 

I evbvb fzj 

3| Dc¯’vcbvq wbR¯̂Zv I 

¯K̂xqZvi Afve 

 

2q Aa¨vq- 

Rxe‡Kvl I 

wUmy¨ 

• Dw™¢` I cÖvwY‡Kv‡li cÖavb 

A½vbyi KvR e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie|  

• Dw™¢` I cÖvwY‡Kv‡li 

Zzjbv Ki‡Z cvie| 

• ¯œvqy, †cwk, i³, Z¡K Ges 

Aw ’̄i KvR myôzfv‡e 

m¤úv`‡b wewfbœ cÖKvi 

†Kv‡li f~wgKv eY©bv 

Ki‡Z cvie|  

• Rxe‡`‡n †Kv‡li 

Dc‡hvwMZv g~j¨vqb Ki‡Z 

cvie|  

• Dw™¢` wUmy¨ e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie  

• cÖvwY wUmy¨ e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

• GKB iKg †Kvl mgwói I 

GKB KvR m¤úbœ Kivi 

wfwË‡Z wUmy¨i KvR 

g~j¨vqb Ki‡Z cvie|  

• wUmy¨, A½ Ges Z‡š¿ 

†Kv‡li msMVb e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie| 

• Rxe‡Kvl 

• Dw™¢` I cÖvwY‡Kv‡li 

cÖavb A½vby Ges Zv‡`i 

KvR 

• Dw™¢` I cÖvYxi KvR 

cwiPvjbvq wewfbœ cÖKvi 

†Kv‡li f~wgKv 

o Dw™¢`wUmy¨ 

o cÖvwYwUmy¨  

• A½ I Zš¿ 

• AYyexÿY hš¿ 

17 A¨vmvBb‡g›U-2: 

KvMR, myZv Ges is e¨venvi 

K‡i GKwU Av`k© Dw™¢`‡Kv‡li 

g‡Wj cÖ ‘̄Z Ki| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1| 18 BwÂ ˆ`N¨© I 12 

BwÂ cÖ‡¯’i k³ mv`v 

KvMR e¨venvi Ki‡e| 

2| mnRjf¨ myZv I is 

e¨venvi K‡i KvRwU 

Ki‡e| 

3| A½vbymg~n mwVKfv‡e 

wPwýZ Ki‡Z n‡e| 

4| wbR cvV¨cy¯ÍKmn 

cÖ‡qvR‡b Dc‡ii ev 

wb‡Pi †kÖwYi cvV¨cy¯Í‡Ki 

mvnvh¨ ‡bIqv †h‡Z 

cv‡i| 

5| cPbkxj †Kv‡bv e¯‘ 

e¨venvi Kiv hv‡e bv| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AwZ DËg 

1| Dw™¢` I cÖvYxi cv_©K¨ 

wb‡ ©̀kKvix A½vbymn me 

A½vbyi mwVK Dc¯’vcb 

2| jÿYxq gvÎvq bv›`wbK 

3| jÿYxq gvÎvq m„Rbkxj  

DËg 

1| Dw™¢` I cÖvYxi cv_©K¨ 

wb‡ ©̀kKvix A½vbymn 

AwaKvsk A½vbyi mwVK 

Dc¯’vcb 

2| AwaKvsk †ÿ‡Î bv›`wbK 

3| AwaKvsk †ÿ‡Î m„Rbkxj  

fv‡jv 

1| Dw™¢` I cÖvYxi cv_©K¨ 

wb‡ ©̀kKvix AvswkK A½vbyi 

mwVK Dc ’̄vcb 

2| Dc¯’vcbvq bv›`wbKZvi 

wKQzUv NvUwZ 

3| m„RbkxjZvi NvUwZ 

 

 

 

AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

 



Aa¨vq  I  

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj  cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV 

b¤^i I wk‡ivbvg/welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡`©kbv/iæweª· gšÍe¨ 

• wUmy¨Z‡š¿i KvR e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie| 

• A½ I A½Z‡š¿i aviYv 

Ges MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie|  

• AYyexÿY h‡š¿i mvnv‡h¨ 

Dw™¢`‡Kvl (†cuqvR) I 

cÖvwY‡Kvl (†cÖv‡Uv‡Rvqv) 

ch©‡eÿY K‡i wPwýZ wPÎ 

A¼b Ki‡Z cvie|  

• Dw™¢` I cÖvwYwUmy¨i wPÎ 

AsKb K‡i wPwýZ Ki‡Z 

cvie| 

• mwVKfv‡e AYyexÿY hš¿ 

e¨envi Ki‡Z cvie|  

• Rx‡ei bvbv Kvh©µ‡g 

†Kv‡li Ae`vb Abyaveb 

Ki‡Z cvie|  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A¨vmvBb‡g›U-3: 

nvZ †Zvgvi †`‡ni GKwU A½, 

hvi g‡a¨ meai‡Yi wUmy¨ 

we`¨gvb| †Kvb wUmy¨wU nv‡Zi 

†Kv_vq Ae¯’vb Ki‡Q Ges wK 

KvR Ki‡Q wPÎmn †cv÷vi 

†ccv‡i Dc ’̄vcb Ki| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1| †cv÷vi †ccvi Gi 

e¨ve¯’v bv _vK‡j 

K¨v‡jÛv‡ii wcQ‡bi mv`v 

c„ôv e¨envi Kiv †h‡Z 

cv‡i| 

2| wbR cvV¨cy¯ÍKmn 

cÖ‡qvR‡b Dc‡ii ev 

wb‡Pi †kÖwYi cvV¨cy¯Í‡Ki 

mvnv‡h¨ †bIqv †h‡Z 

cv‡i| 

3| ¯úóKi‡Yi j‡ÿ¨ 

mvBb †cb/gvK©vi Gi 

Kvwji is wbe©vP‡bi †ÿ‡Î 

m‡PZb _vK‡Z n‡e| 

1| A½vbymg~‡ni mwVKfv‡e 

wPwýZ Ki‡Z bv Kiv 

2| Dc¯’vcbvq bv›`wbKZvi  

Afve 

3| m„RbkxjZvi Afve 

 

 

 

 

 

AwZ DËg 

1| cwic~Y© gvÎvq welqe ‘̄ 

h_v_© I avivevwnK 

2| mwVK wP‡Îi A¼b 

(÷ª̈ vwUdvBW AveiYx, i³, 

Hw”QK †cwk I œ̄vqy wUmy¨) 

3| evK¨ MVb I evbvb mwVK 

DËg 

1| AwaKvsk †ÿ‡Î welqe ‘̄ 

h_v©_ I avivevwnK 

2| mwVKfv‡e me¸‡jv wP‡Îi 

A¼b 

3| AwaKvsk †ÿ‡Î evK¨ MVb 

I evbvb mwVK 

fv‡jv 

1| wKQz †ÿ‡Î welqe ‘̄ h_v_© 

I avivevwnK 

2| wKQz †ÿ‡Î mwVK wPÎ 

A¼b 

3| wKQz †ÿ‡Î evK¨ MVb I 

evbvb mwVK 

AMÖMwZ cÖ‡qvRb 



Aa¨vq  I  

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj  cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV 

b¤^i I wk‡ivbvg/welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡`©kbv/iæweª· gšÍe¨ 

1| welqe ‘̄i mwVKZv I 

avivevwnKZvi Afve 

2| mwVK wPÎ A¼‡bi Afve 

4| AwaKvsk †ÿ‡Î evK¨ 

MVb I evbvb fzj 

 Z…Zxq 

Aa¨vq: †Kvl 

wefvRb 

• †Kvl wefvR‡bi aviYv 

e¨vL¨v  Ki‡Z cvie| 

•  †Kvl wefvR‡bi 

cÖKvi‡f` eY©bv Ki‡Z 

cvie| 

• gvB‡Uvwmm e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

• gvB‡Uvwm‡mi ch©vqmg~n 

eY©bv Ki‡Z cvie| 

• Rxe‡`‡n gvB‡Uvwmm †Kvl 

wefvR‡bi ¸iæZ¡ we‡kølY 

Ki‡Z cvie| 

• wg‡qvwmm e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

• Rbb‡Kvl Drcv`‡b 

wg‡qvwm‡mi Zvrch© e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie| 

• Rxe‡bi avivevwnKZv 

iÿvq †Kvl wefvR‡bi 

Ae`vb Dcjwä Ki‡Z 

cvie| 

• †Kvl wefvRb Ges Zvi 

cÖKvi‡f` 

• gvB‡Uvwmm 

• gvB‡Uvwm‡mi ch©vqmg~n 

• wg‡qvwmm 

13 A¨vmvBb‡g›U-4: 

†Kvl wefvRbKv‡j †µvg‡Rv‡g 

bvbviKg cwieZ©b †`Lv hvq| 

wPwýZ wP‡Îi mvnv‡h¨ GB 

cwieZ©‡bi me¸‡jv avc 

avivevwnKfv‡e Dc¯’vcb Ki| 

1| †cv÷vi †ccvi Gi 

e¨ve¯’v bv _vK‡j 

K¨v‡jÛv‡ii wcQ‡bi mv`v 

c„ôv e¨venvi Kiv †h‡Z 

cv‡i| 

2| wbR cvV¨cy¯ÍKmn 

cÖ‡qvR‡b Dc‡ii ev 

wb‡Pi †kÖwYi cvV¨cy¯Í‡Ki 

mvnv‡h¨ †bIqv †h‡Z 

cv‡i| 

3| ¯úóKi‡Yi j‡ÿ¨ 

mvBb †cb/gvK©vi Gi 

Kvwji is wbe©vP‡bi †ÿ‡Î 

m‡PZb _vK‡Z n‡e| 

AwZ DËg 

1| cÖwZwU av‡c †µvg‡Rv‡gi 

µg cwieZ©‡bi avivevwnKZv  

2| cÖ‡qvRbxq Z_¨ I wP‡Îi 

my¯úóZv 

3| evK¨ MVb I evbvb mwVK 

4| fvlvMZ mnR‡eva¨Zv I 

bv›`wbK Dc ’̄vcb 

DËg 

1| †µvg‡Rv‡i 

µgcwieZ©‡bi avivevwnKZv 

AwaKvsk †ÿ‡Î mwVK 

2| AwaKvsk †ÿ‡Î 

cÖ‡qvRbxq Z_¨ I wP‡Îi 

my¯úóZv 

3| AwaKvsk †ÿ‡Î evK¨ MVb 

I evbvb mwVK 

4| AwaKvsk †ÿ‡Î fvlvMZ 

mnR‡eva¨Zv I bv›`wbKZv  

fv‡jv 

1| †µvg‡Rvg Gi 

µgcwieZ©‡bi avivevwnKZv 

AvswkK mwVK 

2| AvswkK †ÿ‡Î cÖ‡qvRbxq 

Z_¨ I wP‡Îi my¯úóZv 

3| evK¨ MVb I evbvb 

AvswkK mwVK 

 



Aa¨vq  I  

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj  cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV 

b¤^i I wk‡ivbvg/welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡`©kbv/iæweª· gšÍe¨ 

4| AvswkK fvlvMZ 

mnR‡eva¨Zv I bv›`wbKZv  

AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

1| †µvg‡Rv‡gi 

µgcwieZ©‡bi avivevwnKZvi 

Afve 

2| wP‡Îi A¯úóZv I 

AcÖ‡qvRbxq Z‡_¨i Dcw¯’wZ 

3| AwaKvsk †ÿ‡Î evK¨ MVb 

I evbvb fzj 

4| fvlvMZ mnR‡eva¨Zv I 

bv›`wbKZvi Afve 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

cvV¨m~wP I A¨vmvBb‡g›U  

 

 

†kÖwY: beg (দাখিল) 

 

welq: K¨vwiqvi wkÿv 

  



cvV¨m~wP I A¨vmvBb‡g›U 

†kÖwY: beg (দাখিল)                                                                                                             welq: K¨vwiqvi wkÿv 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV 

b¤^i I  wk‡ivbvg/ 

welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡ ©̀kbv g~j¨vqb wb‡ ©̀kK/ iæweª· gšÍe¨ 

cÖ_g 

Aa¨vq: 

Avwg I 

Avgvi 

K¨vwiqvi 

1. K¨vwiqvi wkÿvi aviYv I Gi 

weKvk e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

2. K¨vwiqvi wkÿv cv‡Vi †hŠw³KZv 

eY©bv Ki‡Z cvie; 

3. K¨vwiqv‡ii †ÿ‡Î e¨w³MZ cQ›`-

AcQ›` wbY©q Ki‡Z cvie;  

4. K¨vwiqv‡ii mv‡_ e¨w³MZ AvMÖn, 

†hvM¨Zv I g~j¨‡ev‡ai m¤úK© 

wba©viY Ki‡Z cvie; 

5. fwel¨r K¨vwiqv‡ii i~c‡iLv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie; 

6. wb‡Ri fwel¨r K¨vwiqv‡ii ÔiƒcKíÕ 

wel‡q †cv÷vi wWRvBb Ki‡Z 

cvie; 

7. K¨vwiqvi MV‡b e¨w³MZ AvMÖn I 

`ÿZvi cÖ‡qvRbxqZv Dcjwä Kie 

Ges   
8. K¨vwiqvi MV‡bi †ÿ‡Î e¨w³MZ 

g~j¨‡ev‡ai ¸iæZ¡ Dcjwä K‡i Zv 

AR©‡b AvMÖnx ne; 

• K¨vwiqv‡ii aviYv 

• K¨vwiqv‡ii weKvk 

• K¨vwiqvi wkÿvi ¸iæZ¡ 

• Avwg, Avgvi wkÿv I 

K¨vwiqvi 

• Kg©RMr I Avwg 

• Avgvi AvMÖn, †hvM¨Zv 

I g~j¨‡eva 

• Avgvi †hvM¨Zv I 

`ÿZv 

• Kg©‡ÿ‡Î gyj¨‡eva 

• Avgvi ¯^‡cœi K¨vwiqvi 

 

15 1| †Zvgvi evev I gv‡qi 

Kv‡Ri GKwU ZvwjKv ˆZwi 

K‡i †KvbwU e„wË Ges 

†KvbwU †ckv Zv wba©viY 

K‡i wb‡¤œi Q‡K wjL| 

Kv‡Ri 

weeiY 

e„wË ‡ckv 

gv‡qi - 

- 

- 

- 

- 

- 

evevi - 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

2| Zzwg fwel¨‡Z Kx n‡Z 

PvI? †Kb? †Zvgvi fwel¨r 

¯ĉœ c~i‡Y Kx Kx †hvM¨Zv 

AR©b Ki‡Z n‡e e‡j Zzwg 

g‡b Ki Zv wjwce× Ki| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1| K)  cÖ‡qvR‡b 

cvV¨cy¯Í‡Ki 

mvnvh¨ wb‡Z 

ejyb|  

L) A¨vmvBb‡g›UwU 

wkÿv_x©‡`i eywS‡q 

ejyb Ges wba©vwiZ 

mg‡q Rgv wbb| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2| K)  welqe¯‘ 

m¤ú‡K© avibv 

w`‡q wb‡ ©̀kbv 

cÖ`vb Kiæb| 

L) A¨vmvBb‡g›UwU 

wba©vwiZ mg‡q 

Rgv wbb| 

 

 

 

 

 

 

AwZ DËg t  

1| ZvwjKvq KvR wVKfv‡e wjL‡Z cviv| 

2| evbvb wVK _vKv| 

DËg t 

1| ZvwjKvq AwaKvsk KvR wVKfv‡e wjL‡Z 

cviv| 

2| evbvb wVK _vKv| 

fv‡jv t 

1| ZvwjKvq wKQz KvR wVKfv‡e wjL‡Z 

cviv| 

2| evbvb wVK _vKv| 

AMÖMwZ cÖ‡qvRb t  

1| ZvwjKvq KvR wVKfv‡e wjL‡Z bv cviv| 

2| evbvb AvswkK wVK _vKv| 

 

 

 

AwZ DËg t  

1| †jLvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv cÖKvk| 

 2| avivevwnKfv‡e ¸wQ‡q wjL‡Z cviv| 

3| evK¨ MVb I evbvb wVK _vKv| 

 

DËg t 

1| †jLvq wbR¯̂Zv I  AvswkK m„RbkxjZv 

cÖKvk| 

2| avivevwnKfv‡e ¸wQ‡q wjL‡Z cviv| 

3| evK¨ MVb I evbvb wVK _vKv| 

 

 

fv‡jv t 

 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV 

b¤^i I  wk‡ivbvg/ 

welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡ ©̀kbv g~j¨vqb wb‡ ©̀kK/ iæweª· gšÍe¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3| Zzwg hLb `je× n‡q 

KvR Ki‡e ev †Lj‡e ZLb 

†Kvb †Kvb welq¸‡jv 

†Lqvj ivL‡e?  G‡Z Zzwg 

Kx Kx myweav cv‡e? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3|  

(K) cvV¨cy¯Í‡Ki 

mvnvh¨ wb‡Z 

ejyb|  

L) A¨vmvBb‡g›UwU 

wkÿv_x©‡`i eywS‡q 

ejyb Ges wba©vwiZ 

mg‡q Rgv wbb| 

1| †jLvq wbR¯̂Zv I  AvswkK m„RbkxjZv 

cÖKvk| 

2| avivevwnKfv‡e AvswkK ¸wQ‡q wjL‡Z 

cviv| 

3| evK¨ MVb I evbvb AvswkK Aï×| 

AMÖMwZ cÖ‡qvRb t 

1| †jLvq wbR¯̂Zv I  m„RbkxjZvi Afve| 

2| avivevwnKfv‡e ¸wQ‡q wjL‡Z bv cviv| 

3| evK¨ MVb I evbvb Aï×| 

 

AwZ DËg t  

1| †jLvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv cÖKvk| 

 2| avivevwnKfv‡e ¸wQ‡q wjL‡Z cviv| 

3| evK¨ MVb I evbvb wVK _vKv| 

DËg t 

1| †jLvq wbR¯̂Zv I  AvswkK m„RbkxjZv 

cÖKvk| 

2| avivevwnKfv‡e ¸wQ‡q wjL‡Z cviv| 

3| evK¨ MVb I evbvb wVK _vKv| 

fv‡jv t 

1| †jLvq wbR¯̂Zv I  AvswkK m„RbkxjZv 

cÖKvk| 

2| avivevwnKfv‡e AvswkK ¸wQ‡q wjL‡Z 

cviv| 

3| evK¨ MVb I evbvb AvswkK Aï×| 

AMÖMwZ cÖ‡qvRb t 

1| †jLvq wbR¯̂Zv I  m„RbkxjZvi Afve| 

2| avivevwnKfv‡e ¸wQ‡q wjL‡Z bv cviv| 

3| evK¨ MVb I evbvb Aï×| 

 



 

পাঠ্যসূচি ও অ্যাসাইনমেন্ট  

 

 

 শ্রেচি: নবে (দাখিল) 

 

চবষয়: রসায়ন 

 

    

 



পাঠ্যসূচি ও অ্যাসাইনমেন্ট  

শ্রেচি: নবে (দাখিল)                                                                                                                                                                              চবষয়: রসায়ন 

অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র 

চিমরানাে 

চিখনফল 

পাঠ্যসূচিমে অ্ন্তর্ভকু্ত পাঠ 

নম্বর/ও 

চিমরানাে/চবষয়বস্তু 

চিক্ষাক্রমে 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড সংখ্যা 

অ্যাসাইনমেন্ট চনমদিুনা মূল্যায়ন চনমদিুক/রুচিক্স েন্তব্য 

প্রথে 

অ্ধ্যায় 

রসায়মনর 

ধারিা 

• রসায়মনর ধারিা ব্যাখ্যা করমে 

পারব। 

• রসায়মনর শ্রক্ষত্রসমূহ চিচিে 

করমে পারব। 

• রসায়মনর সামথ চবজ্ঞামনর অ্ন্য 

িাখাগুমলার সম্পকু ব্যাখ্যা 

করমে পারব। 

• রসায়ন পামঠর গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

করমে পারব। 

• রসায়মন অ্নুসন্ধান ও গমবষিা 

প্রচক্রয়ার বিনুা করমে পারব। 

• চবচিন্ন ধরমনর অ্নুসন্ধানমূলক 

কামের পচরকল্পনা প্রিয়ন, 

অ্নুচেে চসদ্ধান্ত গঠন ও পরীক্ষা 

করমে পারব। 

• প্রকৃচে ও বাস্তব েীবমনর 

ঘটনাবচল রসায়মনর দৃচিমে 

ব্যাখ্যা করমে আগ্রহ প্রদিনু 

করব। 

• রসায়মন ব্যবহাচরক কামের 

সেয় প্রময়ােনীয় সেকুো 

অ্বলম্বন করমে পারব। 

• imvqb cwiwPwZ  

•  imvq‡bi cwiwa বা 

শ্রক্ষত্রসমূহ 

• imvq‡bi mv‡_ 

weÁv‡bi Ab¨vb¨ 

kvLvi 

(c`v_©weÁvb, 

RxeweÁvb, f~-

weÁvb, MwYZ 

BZ¨vw`) m¤úK© 

• imvqb cv‡Vi ¸iæZ¡ 

• imvq‡b AbymÜvb 

বা M‡elYvi প্রচক্রয়া 

• রসায়ন পরীক্ষাগার 

ব্যবহামর ও 

পরীক্ষাগামর ব্যবহৃে 

চবচিন্ন রাসায়চনক 

দ্রব্য ব্যবহামর 

সেকুো গ্রহি 

 

 

 

০৮ 

অ্যাসাইনমেন্ট-০১ 

“প্রমেযক চিক্ষাথীর 

রসায়ন পরীক্ষাগামর 

চবমিষ সেকুো 

অ্বলম্বন করা 

আবশ্যক”। এ 

চবষময় একটি 

প্রচেমবদন চলখমে 

হমব। প্রচেমবদমন 

অ্বশ্যই পাঁি 

ধরমনর রাসায়চনক 

পদামথরু ঝ ুঁ কির 
মাত্রা ও 
সংকিষ্ট 
সতিকতামূলি 
সাংকিকতি 
কিহ্ন উকেখ 
িকর তা 
থেকি 
কিরাপদ 
োিার উপায় 
উদাহরণ 
কহকসকে 
কলখকত হকে। 
 

• পদামথরু ঝুঁচকর 

োত্রা োনার েন্য 

পাঠ্যবইসহ অ্ন্যান্য 

উপকরি (ইউটিউব, 

ওময়বসাইট, 

পচত্রকা, ইেযাচদ ) 

ব্যবহার করমব। 

• একই ধরমনর 

একাচধক পদামথরু 

েন্য একটি 

সতিকতামূলি 
সাংকিকতি 
কিহ্ন অংিি 
িরকে। 

প াঁচ ধরনের 
র স য়নেক  c`v_© 

হনে প নর- 
১. প্রাকৃচেক গ্যাস 

(জ্বালাচন) 

২. িাচর ধাতু (শ্রলড, 

োকুাচর, আমসচুনক) 

৩. লঘু সালচফউচরক 

এচসড (H2SO4) 

৪. শ্রবনচেন, ন্যাফথাচলন 

৫. শ্রসাচডয়াে 

হাইমরাক্সাইমডর গাঢ় দ্রবি 

অ্চেউত্তে 

• পাঁি ধরমনর পদামথরু ঝ ুঁ কির মাত্রা, 
সংকিষ্ট সতিকতামূলি 
সাংকিকতি কিহ্ন ও তা থেকি 
কিরাপদ োিার উপায় 
সৃজিশীলতা েজায় থরকখ 
সঠিিভাকে উপস্থাপি িরকল। 

• োিযগিিসহ প্রকতকেদি 
উপস্থাপকির কিয়ম অি সরণ 
িরকল। 

উত্তে 

• পাঁি ধরমনর পদামথরু ঝ ুঁ কির মাত্রা, 
সংকিষ্ট সতিকতামূলি 
সাংকিকতি কিহ্ন ও তা থেকি 
কিরাপদ োিার উপায় 
সৃজিশীলতা েজায় থরকখ 
সঠিিভাকে উপস্থাপি িরকল। 

• প্রকতকেদি উপস্থাপকির কিয়ম 
অি সরণ িা িরকল। 

ভ ন    

• পাঁি ধরমনর পদামথরু ঝ ুঁ কির মাত্রা, 
সংকিষ্ট সতিকতামূলি 
সাংকিকতি কিহ্ন ও তা থেকি 
কিরাপদ োিার উপায় 
পািযপ স্তি থেকি সঠিিভাকে 

 



অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র 

চিমরানাে 

চিখনফল 

পাঠ্যসূচিমে অ্ন্তর্ভকু্ত পাঠ 

নম্বর/ও 

চিমরানাে/চবষয়বস্তু 

চিক্ষাক্রমে 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড সংখ্যা 

অ্যাসাইনমেন্ট চনমদিুনা মূল্যায়ন চনমদিুক/রুচিক্স েন্তব্য 

কলখকল। 

• প্রকতকেদি উপস্থাপকির কিয়ম 
অি সরণ িরকল। 

অগ্রগনে প্রনয় জে 

• পাঁি ধরমনর পদামথরু ঝ ুঁ কির মাত্রা, 
সংকিষ্ট সতিকতামূলি 
সাংকিকতি কিহ্ন ও তা থেকি 
কিরাপদ োিার উপায় থলখায় 
সঠিিতা িা োিকল। 

• প্রকতকেদি উপস্থাপকির কিয়ম 
অি সরণ িা িরকল। 

চিেীয় 

অ্ধ্যায় 

পদামথরু 

অ্বস্থা 
 

• কিার গচেেমের সাহামে 

পদামথরু শ্রিৌে অ্বস্থা ব্যাখ্যা 

করমে পারব। 

• কিার গচেেমের সাহামে ব্যাপন 

ও চনিঃসরি ব্যাখ্যা করমে পারব। 

• পদামথরু শ্রিৌে অ্বস্থা ও োমপর 

েমধ্য সম্পকু ব্যাখ্যা করমে 

পারব। 

• োপোত্রা বৃচদ্ধমে ব্যাপন হার 

বৃচদ্ধ পরীক্ষার োধ্যমে শ্রদখামে 

পারব। 

• কঠিন পদামথরু গলন ও 

ঊর্ধ্ুপােন এবং েরল পদামথরু 

স্ফুটন প্রচক্রয়া বিনুা করমে 

পারব। 

• কঠিন পদামথরু গলন ও 

ঊর্ধ্ুপােন এবং েরল পদামথরু 

স্ফুটন প্রচক্রয়া পরীক্ষার োধ্যমে 

শ্রদখামে পারব। 

• c`v_© ও পদামথরু 

অ্বস্থা 

• KYvi MwZZË¡ 

• MwZZË¡ I c`v‡_©i 

†fŠZ Ae¯’v 

•  e¨vcb I wbtmi‡Yi 

ev Í̄e NUbv 

•  e¨vcb I wbtmiY 

• শ্রোেবাচের জ্বলন ও 

শ্রোমের চেন অ্বস্থা 

•  গলন ও স্ফূটন, 

বাষ্পীিবন, 

Nbxfeb, EaŸ©cvZb 

cÖwµqv 

• ZvcgvÎv e„w×‡Z 

e¨vcb nvi e„w× 

cixÿv 

• পােন ও EaŸ©cvZb 

 

 

 

১২ 

অ্যাসাইনমেন্ট-০২ 

“বালু চেচেে 

খাবার লবিমক 

খাবার উপম াগী 

করা সম্ভব”। 

 শ্র  পদধচেমে তুচে 

লবিমক খাবার 

উপম াগী করমব 

োর চবচিন্ন ধামপর 

বিনুা চিত্রসহ 

প্রচেমবদন আকামর 

চলখ। 

• বাসায় কােটি হামে-

কলমে সম্পন্ন 

করমব। 

• প্রময়ােমন খাবার 

লবমির সামথ চকছু 

বালু চেচেে কমর 

চনমে হমব। 

• সম্পন্ন ধাপগুমলার 

বিনুা করমব এবং 

চিত্র অ্ংকন করমব। 

অ্চেউত্তে 

• পদ্ধচের সঠিক নাে ও চবচিন্ন ধামপর চিত্রসহ 

বিনুা করমে পারমল। 

• কিত্র ও বিনুা িান্দকিি হকল। 

• োিযগিিসহ প্রকতকেদি 
উপস্থাপকির ধারাোকহিতা েজায় 
োিকল। 

উত্তে 

• পদ্ধচের সঠিক নাে ও চবচিন্ন ধামপর চিত্রসহ 

বিনুা করমে পারমল। 

• োিযগিিসহ প্রকতকেদি 
উপস্থাপকির ধারাোকহিতা েজায় 
োিকল। 

ভ ন    

• ধারাবাচহকো ব্যেীে চবচিন্ন ধামপর চিত্রসহ 

বিনুা করমে পারমল।  

অগ্রগনে প্রনয় জে 

• পদ্ধচের সঠিক নাে ও চবচিন্ন ধামপর চিত্রসহ 

 



অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র 

চিমরানাে 

চিখনফল 

পাঠ্যসূচিমে অ্ন্তর্ভকু্ত পাঠ 

নম্বর/ও 

চিমরানাে/চবষয়বস্তু 

চিক্ষাক্রমে 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড সংখ্যা 

অ্যাসাইনমেন্ট চনমদিুনা মূল্যায়ন চনমদিুক/রুচিক্স েন্তব্য 

• প্রকৃচেমে সংঘটিে বাস্তব ঘটনা 

রসায়মনর দৃচিমে চবমেষমি 

আগ্রহ প্রদিনু করমে পারব। 

• রাসায়চনক দ্রব্য ও থামোুচেটার 

সঠিকিামব ব্যবহার করমে 

পারব। 

বিনুার সঠিকো না থাকমল। 

তৃেীয় 

অ্ধ্যায়  

পদামথরু 

গঠন 

• শ্রেৌমলর ইংমরচে ও ল্যাটিন নাে 

শ্রথমক োমদর প্রেীক চলখমে 

পারব। 

• শ্রেৌচলক ও স্থায়ী কচিকাগুমলার 

ববচিিয বিনুা করমে পারব। 

• পারোিচবক সংখ্যা , ির 

সংখ্যা, আমপচক্ষক পারোিচবক 

ির ব্যাখ্যা করমে পারব। 

• আমপচক্ষক পারোিচবি ির 

শ্রথমক আমপচক্ষক আিচবক ির 

চহসাব করমে পারব। 

• পরোণু ইমলকট্রন, শ্রপ্রাটন ও 

চনউট্রন সংখ্যা চহসাব করমে 

পারব। 

• আইমসামটামপর ব্যবহার ব্যাখ্যা 

করমে পারব। 

• পরোণুর গঠন সম্পমকু 

রাদারমফাড ুও শ্রবার পরোণু 

েমডমলর বিনুা করমে পারব। 

• রাদারমফাড ুও শ্রবার পরোণু 

েমডমলর েমধ্য শ্রকানটি শ্রবচি 

গ্রহিম াগ্য ো ব্যাখ্যা করমে 

পারব। 

• পরোণু চবচিন্ন কক্ষপথ এবং 

কক্ষপমথর চবচিন্ন উপস্তর 

পরোণুর ইমলকট্রনসমূহমক 

চবন্যাস করমে পারব। 

• শ্রেৌচলক ও শ্র ৌচগক 

পদাথ ু 

• পরোণু ও অ্ণু 

• শ্রেৌমলর প্রেীক 

• সংমকে 

• পরোণুর শ্রিেমরর 

কিা 

• cvigvYweK msL¨v, 

fi msL¨v, Av‡cwÿK 

cvigvYweK fi, 

Av‡cwÿK AvYweK 

fi, Av‡cwÿK 

AvYweK fi wnmve 

•  cigvYyi B‡jKUªb, 

†cªvUb I wbDUªb 

wnmve 

• AvB‡mv‡Uvc 

o শ্রেেচিয় 

AvB‡mv‡Uv‡ci 

e¨envi (wPwKrmv, 

K…wl, we`y¨r 

Drcv`‡b) এবং এর 

প্রিাব 

• cigvYy g‡Wj 

o iv`vi‡dvW© cigvYy 

g‡Wj I Gi 

mxgve×Zv 

 

 

 

১২ 

অ্যাসাইনমেন্ট-০৩ 

োনব িরীমর 

চবচিন্ন পদাথ ু

রময়মে। এেন 

চেনটি শ্র ৌচগক 

পদামথ ু চবদ্যোন 

শ্রেৌলসমূমহর প্রেীক 

ও পারোিচবক ির 

এবং শ্র ৌচগক 

পদাথসুমূমহর 

সংমকে উমেখসহ 

শ্র ৌমগর আিচবক 

িমরর চহসাব 

সংক্রান্ত একটি 

প্রচেমবদন চলখ। 

• চেনটি শ্র ৌচগক 

পদামথরু নাে 

চনবাুিমন প্রময়ােমন 

চিক্ষমকর সহায়ো 

চনমব। এমক্ষমত্র 

ওময়বসাইটও 

ব্যবহার করমে 

পামরা। 

অ্চেউত্তে 

• চেনটি শ্র ৌচগক পদামথরু নাে, সংমকে এবং 

োমে চবদ্যোন শ্রেৌমলর প্রেীক, পারোিচবক 

ির এবং শ্র ৌমগর আিচবক ির চহসাবসহ 

সঠিকিামব চলখমল। 

• োিযগিিসহ প্রকতকেদি 
উপস্থাপকির ধারাোকহিতা েজায় 
োিকল। 

উত্তে 

• চেনটি শ্র ৌচগক পদামথরু নাে, সংমকে এবং 

োমে চবদ্যোন শ্রেৌমলর প্রেীক, পারোিচবক 

ির এবং শ্র ৌমগর আিচবক ির চহসাবসহ 

সঠিকিামব চলখমল। 

• োিযগিিসহ প্রকতকেদি 
উপস্থাপকির ধারাোকহিতা েজায়  
িা োিকল। 

ভ ন    

• চেনটি শ্র ৌচগক পদামথরু নাে, সংমকে এবং 

োমে চবদ্যোন শ্রেৌমলর প্রেীক, পারোিচবক 

ির এবং শ্র ৌমগর আিচবক ির চহসাব  

আংচিকিামব সঠিক হমল। 

অগ্রগনে প্রনয় জে 

• পদামথরু নাে, সংমকে এবং োমে চবদ্যোন 

শ্রেৌমলর প্রেীক, পারোিচবক ির এবং শ্র ৌমগর 

আিচবক ির চহসামব সঠিকো না থাকমল। 

 



অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র 

চিমরানাে 

চিখনফল 

পাঠ্যসূচিমে অ্ন্তর্ভকু্ত পাঠ 

নম্বর/ও 

চিমরানাে/চবষয়বস্তু 

চিক্ষাক্রমে 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড সংখ্যা 

অ্যাসাইনমেন্ট চনমদিুনা মূল্যায়ন চনমদিুক/রুচিক্স েন্তব্য 

o †evi cigvYy g‡Wj 

I Gi mxgve×Zv 

• kw³¯Í‡i B‡jKUªb 

web¨vm 

o cigvYyi kw³ Í̄i I 

উপিচক্তস্তমরর ধারিা 

o kw³¯Í‡i B‡jKUªb 

aviY ÿgZv 

o B‡jKUªb চবন্যামসর 

নীচে 

o ইমলকট্রন চবন্যামসর 

সাধারি চনয়মের চকছু 

ব্যচেক্রে 

িতুথ ু

অ্ধ্যায় 

প াুয় 

সারচি 

(আংচিক) 

• প াুয় সারচি চবকামির পটভূচে 

বিনুা করমে পারব। 

• শ্রেৌমলর সববুচহিঃস্তর িচক্তস্তমরর 

ইমলকট্রন চবন্যামসর সামথ প াুয় 

সারচির প্রধান গ্রুপগুমলার 

সম্পকু চনিয়ু করমে পারব 

(প্রথে 30 টি শ্রেৌল)। 

• একটি শ্রেৌমলর প াুয় িনাক্ত 

করমে পারব। 

• প াুয় সারচিমে শ্রকামনা শ্রেৌমলর 

অ্বস্থান শ্রেমন এর শ্রিৌে ও 

রাসায়চনক ধে ুসম্পমকু ধারিা 

করমে পারব। 

• ch©vq mviwYi weKvk 

o cUf~wg 

o ch©vq mviwYi 

ˆewkó¨ 

o wewfbœ chv©q m~Î 

o ch©vq mviwYi g~j 

wfwË 

• প াুয় সারচির চকছু 

ব্যচেক্রে 

• B‡jKUªb web¨vm 

†_‡K ch©vq 

mviwY‡Z †gŠ‡ji 

Ae¯’vb wbY©q 

o †kÖwY wbY©q 

o ch©vq wbY©q 

• †gŠ‡ji ch©vqe„Ë ag© 
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অ্যাসাইনমেন্ট-০৪ 

শ্রোোর ঘমরর 

োনালায় চবচিন্ন 

বস্তু রময়মে। প্রচেটি 

বস্তুমে একটি প্রধান 

উপাদান শ্রেৌল 

রময়মে। শ্র মকামনা 

একটি বস্তুর প্রধান 

উপাদান শ্রেৌমলর 

শ্রবার েমডল চিত্র 

অ্ংকন, িচক্তস্তমর 

ও উপিচক্তস্তমর 

ইমলকট্রন চবন্যাস 

এবং প াুয় 

সারচিমে এর 

অ্বস্থান সংক্রান্ত 

একটি প্রচেমবদন 

উপস্থাপন কমরা। 

 

• বস্তুর প্রধান উপাদান 

শ্রেৌমলর নাে চনবাুিমন 

প্রময়ােমন চিক্ষমকর 

সহায়ো চনমব। 

এমক্ষমত্র ওময়বসাইটও 

ব্যবহার করমে পামরা। 

• প াুয় সারচির চিমত্র 

সম্ভব হমল রং ব্যবহার 

করমে পামরা। 

• 2n2
 সূমত্রর ধারিায় 

কক্ষপমথ বা 

িচক্তস্তমর শ্রেৌলটির 

ইমলকট্রন চবন্যাস 

শ্রদখাও। 

• (n+l) সূত্র ব্যবহার 

কমর উপিচক্তস্তমর 

শ্রেৌলটির ইমলকট্রন 

চবন্যাস কমরা। 

• ইমলকট্রন চবন্যাস 

শ্রথমক প াুয় 

অ্চেউত্তে 

o শ্রেৌমলর নাে, ইমলকট্রন চবন্যাস, প াুয় 

সারচিমে শ্রেৌমলর অ্বস্থান wbY©q কমর 

সঠিকিামব চলখমে পারমল। 

• কিত্র ও বিনুার উপস্থাপি িান্দকিি 
হকল। 

• োিযগিিসহ প্রকতকেদি 
উপস্থাপকির ধারাোকহিতা েজায় 
োিকল। 

উত্তে 

o শ্রেৌমলর নাে, ইমলকট্রন চবন্যাস, প াুয় 

সারচিমে শ্রেৌমলর অ্বস্থান wbY©q  কমর চিত্রসহ 

সঠিকিামব চলখমে পারমল।  

• োিযগিিসহ প্রকতকেদি 
উপস্থাপকির ধারাোকহিতা েজায় 
োিকল। 

ভ ন    

• ধারাবাচহকো ব্যেীে শ্রেৌমলর নাে, ইমলকট্রন 

চবন্যাস, প াুয় সারচিমে শ্রেৌমলর অ্বস্থান wbY©q  

 



অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র 

চিমরানাে 

চিখনফল 

পাঠ্যসূচিমে অ্ন্তর্ভকু্ত পাঠ 

নম্বর/ও 

চিমরানাে/চবষয়বস্তু 

চিক্ষাক্রমে 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড সংখ্যা 

অ্যাসাইনমেন্ট চনমদিুনা মূল্যায়ন চনমদিুক/রুচিক্স েন্তব্য 

সারচিমে এর 

অ্বস্থান চনিয়ু কর 

এবং প াুয় সাচরচির 

চিত্র অ্ংকন কমর এর 

অ্বস্থান শ্রদখাও। 

কমর সঠিকিামব চলখমে পারমল। 

অগ্রগনে প্রনয় জে 

• শ্রেৌমলর নাে, ইমলকট্রন চবন্যাস, প াুয় 

সারচিমে শ্রেৌমলর অ্বস্থান wbY©q  শ্রলখায় 

সঠিকো না থাকমল। 

 



 

 

 

পাঠ্যসূচি ও অ্যাসাইনমেন্ট  

 

 

শ্রেচি: নবে (দাখিল) 

 

চবষয়: †cŠibxwZ I bvMwiKZv 

 

 

 

 



 

 

পাঠ্যসূচি ও অ্যাসাইনমেন্ট  

শ্রেচি: নবে  (দাখিল)                                                                                                                                             চবষয়: শ্রপৌরনীচি ও নাগচরকিা 

Aa¨vq  I  

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj  cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ 

cvV b¤̂i I 

wk‡ivbvg/welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡`©kbv/iæweª· gšÍe¨ 

  cÖ_g 

Aa¨vq : 

†cŠibxwZ I 

bvMwiKZv 

➢  †cŠibxwZ I bvMwiKZv 

wel‡q aviYv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡e| 

➢  ‡cŠibxwZ cv‡Vi 

cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡e| 

➢ cwievi,mgvR,ivóª I 

miKv‡ii aviYv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡e| 

➢ iv‡óªi DrcwË m¤ú‡K© 

eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

➢  cwievi,mgvR,ivóª I 

miKv‡ii m¤úK© 

we‡kølY Ki‡Z cvi‡e| 

 

- ‡cŠibxwZ I 

bvMwiKZv 

- ‡cŠibxwZ I 

bvMwiKZv wel‡qi 

cwimi ev welqe ‘̄ 

- cwievi,cwiev‡ii 

†kÖwYwefvM 

-cwiev‡ii 

Kvh©vejx 

- mgvR 

- ivóª 

- iv‡óªi DrcwË 

- miKv‡ii aviYv 

- ivóª I miKv‡ii 

m¤úK© 

১৮ ১ে A¨vmvBb‡g›U 

 শ্রপৌরনীচি ও নাগচরকিা 

চবষয়টি পাঠ-শ্রেমষ শ্রিাোর 

অ্র্জনসমূমের িাচিকা 

সম্বচিি একটি শ্রপাস্টার 

তিচর কর। 

সংমকি-(চনমির চবষয়বস্তু 

সম্পমকজ তুচে যা শ্রর্মনছ) 

১। নাগচরকিা 

২। পচরবার 

৩। সোর্ 

৪। রাষ্ট্র 

৫। আন্তর্জাচিক সংস্থা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১। পাঠ্যপুস্তমকর 

পাোপাচে অ্ন্য বই 

এর সোয়িা শ্রনয়া 

শ্রযমি পামর 

২। পত্র-পচত্রকা 

শ্রেমক িথ্য সংগ্রে 

করা শ্রযমি পামর 

৩। শ্রপাস্টার 

শ্রপপার/কযামিন্ডামর

র উিটা 

পৃষ্ঠা/খািার পৃষ্ঠা 

শ্রর্াড়া চিময় 

শ্রপাস্টার তিচর করা 

শ্রযমি পামর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অ্চি উত্তেঃ 

১। চবষয়বস্তু যোে জ ও ধারাবাচেক 

২। সঠিক িথ্য উপস্থাপন 

৩। উপস্থাপনায় চনর্স্বিা ও সৃর্নেীিিা চবদ্যোন 

উত্তেঃ 

১। অ্চধকাংে শ্রেমত্র চবষয়বস্তু যোে জ ও ধারাবাচেক 

২। অ্চধকাংে সঠিক িথ্য উপস্থাপন 

৩। উপস্থাপনায় আংচেক শ্রেমত্র চনর্স্বিা ও 

সৃর্নেীিিা চবদ্যোন 

ভািঃ 

১। চবষয়বস্তুর যোে জিা ও ধারাবাচেকিার অ্ভাব 

২। আংচেক সঠিক িথ্য উপস্থাপন 

৩। উপস্থাপনায় চনর্স্বিা ও সৃর্নেীিিার অ্ভাব 

অ্গ্রগচির প্রময়ার্নঃ 

১। চবষয়বস্তু যোে জ ও ধারাবাচেক ভামব চবন্যস্ত নয় 

২। িথ্য উপস্থাপনায় সঠিকিার অ্ভাব 

৩।  উপস্থাপনায় চনর্স্বিা ও সৃর্নেীিিার 

অ্নুপচস্থচি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aa¨vq  I  

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj  cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ 

cvV b¤̂i I 

wk‡ivbvg/welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡`©kbv/iæweª· gšÍe¨ 

 

 

 

 

২য় A¨vmvBb‡g›U 

‘রামষ্ট্রর উৎপচত্ত ও রাষ্ট্র 

গঠমনর উপািান’- এই 

চেমরানামে চনমের সংমকি 

অ্ুসরি কমর সমব জাচ্চ ৩০০ 

েমের েমে একটি প্রবন্ধ 

চিখ। 

সংমকি- 

১। রামষ্ট্রর উৎপচত্ত সম্পমকজ 

শ্রিাোর দৃচিমি অ্চধক 

গ্রেিমযাগ্য েিবাি  

২। েিবািটি অ্চধক 

গ্রেিমযাগ্য েমন েওয়ার 

শ্রযৌচিক কারি 

৩। রাষ্ট্র গঠমনর উপািান 

সমূে 

৪। শ্রিাোর দৃচিমি রামষ্ট্রর 

সবমিময় গুরুত্বপূি জ উপািান  

৫। উি উপািানটি সবমিময় 

গুরুত্বপূি জ েমন েওয়ার 

শ্রযৌচিক ব্যাখ্যা 

 

 

 

 

 

 

 

 

১। পাঠ্যপুস্তমকর 

পাোপাচে অ্ন্য বই 

এর সোয়িা শ্রনয়া 

শ্রযমি পামর 

২। পত্র-পচত্রকা 

শ্রেমক িথ্য সংগ্রে 

করা শ্রযমি পামর 

৩। ইন্টারমনমটর 

সাোয্য শ্রনয়া শ্রযমি 

পামর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অ্চি উত্তেঃ 

১। চবষয়বস্তু যোে জ ও ধারাবাচেক 

২। সঠিক িথ্য উপস্থাপন 

৩। উপস্থাপনায় চনর্স্বিা ও সৃর্নেীিিা চবদ্যোন 

উত্তেঃ 

১। অ্চধকাংে শ্রেমত্র চবষয়বস্তু যোে জ ও ধারাবাচেক 

২। অ্চধকাংে সঠিক িথ্য উপস্থাপন 

৩। উপস্থাপনায় আংচেক শ্রেমত্র চনর্স্বিা ও 

সৃর্নেীিিা চবদ্যোন 

ভািঃ 

১। চবষয়বস্তুর যোে জিা ও ধারাবাচেকিার অ্ভাব 

২। আংচেক সঠিক িথ্য উপস্থাপন 

৩। উপস্থাপনায় চনর্স্বিা ও সৃর্নেীিিার অ্ভাব 

অ্গ্রগচির প্রময়ার্নঃ 

১। চবষয়বস্তু যোে জ ও ধারাবাচেক ভামব চবন্যস্ত নয় 

২। িথ্য উপস্থাপনায় সঠিকিার অ্ভাব 

৩।  উপস্থাপনায় চনর্স্বিা ও সৃর্নেীিিার 

অ্নুপচস্থচি 



 

Aa¨vq  I  

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj  cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ 

cvV b¤̂i I 

wk‡ivbvg/welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡`©kbv/iæweª· gšÍe¨ 

 

                                   

wØZxq 

Aa¨vq: 

bvMwiK I 

bvMwiKZv 

➢ bvMwiK I bvMwiKZvi 

aviYv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

➢ bvMwiKZv AR©‡bi 

Dcvq eY©bv Ki‡Z 

cvie| 

➢ ‰ØZ bvMwiKZv e¨vL¨v 

KiZ cvie| 

➢ mybvMwiKZvi aviYv 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

➢ bvMwi‡Ki AwaKvi I 

KZ©‡e¨I aviYv eY©bv 

Ki‡Z cvie| 

➢ bvMwiK AwaKvi I 

KZ©‡e¨I m¤úK© e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie| 

➢ bvMwiK `vwqZ¡ I  

KZ©e¨ cvj‡b AvMÖnx 

ne| 

- bvMwiK I 

bvMwiKZv 

- bvMwiKZv 

AR©‡bi c×wZ 

- mybvMwiK 

- bvMwiK AwaKvi 

- Z_¨ AwaKvi 

AvBb 

- AwaKvi I 

KZ©‡e¨I m¤úK© 

৮ ৩য় A¨vmvBb‡g›U 

‘পচরপূি জ নাগচরক অ্চধকার 

শ্রপমি েমি যোযে কিজব্য 

পািন করমি েয়’-  চনমির 

সংমকিগুমিা অ্ুসরি কমর 

২৫০-৩০০ েমের উপর 

একটি প্রচিমবিন তিচর কর। 

সংমকি- 

১। সূিনা 

২। নাগচরমকর গুিাবিী 

৩। সুনাগচরক চেসামব 

শ্রিাোর করিীয়/কিজব্য 

৪। শ্রিাোর পচরবামরর 

সিস্যরা নাগচরক চেসামব শ্রয 

সব অ্চধকার শ্রভাগ কমর 

িার িাচিকা 

৫। উপসংোর 

১। পাঠ্যপুস্তমকর 

পাোপাচে অ্ন্য 

বইএর সোয়িা 

শ্রনয়া শ্রযমি পামর 

২। পত্র-পচত্রকা 

শ্রেমক িথ্য সংগ্রে 

করা শ্রযমি পামর 

৩। ইন্টারমনমটর 

সাোয্য শ্রনয়া শ্রযমি 

পামর 

 

অ্চি উত্তেঃ 

১। চবষয়বস্তু যোে জ ও ধারাবাচেক 

২। সঠিক িথ্য উপস্থাপন 

৩। উপস্থাপনায় চনর্স্বিা ও সৃর্নেীিিা চবদ্যোন 

উত্তেঃ 

১। অ্চধকাংে শ্রেমত্র চবষয়বস্তু যোে জ ও ধারাবাচেক 

২। অ্চধকাংে সঠিক িথ্য উপস্থাপন 

৩। উপস্থাপনায় আংচেক শ্রেমত্র চনর্স্বিা ও 

সৃর্নেীিিা চবদ্যোন 

ভািঃ 

১। চবষয়বস্তুর যোে জিা ও ধারাবাচেকিার অ্ভাব 

২। আংচেক সঠিক িথ্য উপস্থাপন 

৩। উপস্থাপনায় চনর্স্বিা ও সৃর্নেীিিার অ্ভাব 

অ্গ্রগচির প্রময়ার্নঃ 

১। চবষয়বস্তু যোে জ ও ধারাবাচেক ভামব চবন্যস্ত নয় 

২। িথ্য উপস্থাপনায় সঠিকিার অ্ভাব 

৩।  উপস্থাপনায় চনর্স্বিা ও সৃর্নেীিিার 

অ্নুপচস্থচি 

 

Z…Zxq Aa¨vq 

: 

AvBb,m¦vaxb

Zv I mvg¨ 

➢ AvBb,¯̂vaxbZv I 

mv‡g¨i aviYv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi†e| 

➢  AvB‡bi Drm eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e| 

➢  AvBb,¯̂vaxbZv I 

mv‡g¨i m¤úK© we‡kølY 

Ki‡Z cvi‡e| 

- AvBb 

- AvB‡bi 

cÖKvi‡f` 

- AvB‡bi Drm 

- bvMwiK Rxe‡b 

AvB‡bi kvmb 

- ¯̂vaxbZv 

১০ ৪ে জ A¨vmvBb‡g›U 

১। শ্রিাোর এিাকায় নারী 

চনয জািন, োিকাসচি ও 

চকমোর গ্যাং এর শ্রিৌরাত্ম 

শ্রবমড় যাওয়ায়  চনমির 

অ্বস্থামন চনমর্মক কল্পনা 

কমর সোমর্ আইমনর োসন 

প্রচিষ্ঠার উপর সমব জাচ্চ ৩০০ 

 ১। পাঠ্যপুস্তমকর 

পাোপাচে অ্ন্য বই 

এর সোয়িা শ্রনয়া 

শ্রযমি পামর 

২। পত্র-পচত্রকা 

শ্রেমক িথ্য সংগ্রে 

করা শ্রযমি পামর 

৩। ইন্টারমনমটর 

অ্চি উত্তেঃ 

১। চবষয়বস্তু যোে জ ও ধারাবাচেক 

২। সঠিক িথ্য উপস্থাপন 

৩। উপস্থাপনায় চনর্স্বিা ও সৃর্নেীিিা চবদ্যোন 

উত্তেঃ 

১। অ্চধকাংে শ্রেমত্র চবষয়বস্তু যোে জ ও ধারাবাচেক 

২। অ্চধকাংে সঠিক িথ্য উপস্থাপন 

৩। উপস্থাপনায় আংচেক শ্রেমত্র চনর্স্বিা ও 

 



 

Aa¨vq  I  

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj  cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ 

cvV b¤̂i I 

wk‡ivbvg/welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡`©kbv/iæweª· gšÍe¨ 

➢ AvB‡bi kvm‡bi ¸iæZ¡ 

we‡kølY Ki‡Z cvi‡e| 

➢ AvB‡bi cÖwZ AvbyMZ¨ 

cÖ`k©b Ki‡e I AvBb 

†g‡b Pj‡e|  

- ¯̂vaxbZvi wewfbœ 

iƒc 

-AvBb I ¯̂vaxbZv 

-mvg¨ 

-mv‡g¨i wewfbœ iƒc 

-mvg¨ I ¯̂vaxbZvi 

m¤úK© 

েমের একটি প্রচিমবিন 

তিচর কর। 

সংমকিঃ  

১। একর্ন িাচয়ত্বেীি 

নাগচরক 

২। আইন প্রমিিা 

 

সাোয্য চনমি পামর সৃর্নেীিিা চবদ্যোন 

 

ভািঃ 

১। চবষয়বস্তুর যোে জিা ও ধারাবাচেকিার অ্ভাব 

২। আংচেক সঠিক িথ্য উপস্থাপন 

৩। উপস্থাপনায় চনর্স্বিা ও সৃর্নেীিিার অ্ভাব 

অ্গ্রগচির প্রময়ার্নঃ 

১। চবষয়বস্তু যোে জ ও ধারাবাচেক ভামব চবন্যস্ত নয় 

২। িথ্য উপস্থাপনায় সঠিকিার অ্ভাব 

৩।  উপস্থাপনায় চনর্স্বিা ও সৃর্নেীিিার 

অ্নুপচস্থচি 

 



 

 

Syllabus and Assignments for classes Six  

 

Allocation of classes till 12 April 2021 

Working days (estimated)  60 

Classes for English   48 (5 classes/week) 

Classes for Paper 1  30 

Classes for Paper 2  18 

Proposed lessons during the period from Paper 1: Lesson 1-10 (except Lesson 7) and Lesson 12 

Proposed grammar items during the period from Paper 2:  

Unit 1: Parts of speech 

Unit 2: The tenses 

Unit 3: Articles: a, an, the 

Unit 4: Possessives   

 

 



 

 

Syllabus Assignments 

Class: Six                                                                                                                                                                                            

Subject: English 

Lesson 

and name 

of the 

lesson 

Learning 

outcomes 

No.  of 

periods 

allocated 

in the 

curriculu

m 

Assignments Instructions Assessment Rubrics Comments 

Lesson 1: 

Going to 

a new 

school 

After 

completing the 

lesson students 

will be able to 

- read and 

understand 

texts 

- talk about 

people, places 

and familiar 

objects in short 

and simple 

sentences 

- write short 

paragraphs 

02 Assignment 1 

Think of your first day at school. 

What experience did you have 

then? How did you feel - happy, 

frightened, thrilled or shy? Why 

did you feel so? 

In your writing use the following 

cues-  

a. When did you go there? 

b. Who did you go with? 

c. How did you go there? 

d. Who did you meet there? 

e. What did you see there? 

f. What was interesting / boring to 

you? Why? 

g. How did you feel after 

returning home?    

When teaching and 

learning of the lesson 

is done, give this 

assignment to your 

students. Instruct 

your students to 

reflect on their own 

life and experience 

rather than copying 

from any source. If 

two or more 

assignments are 

similar, ask your 

student to resubmit it.  

Excellent 

 Student answers all seven questions. 

 Student writes grammatically correct 

sentences. 

 Student is free from spelling mistakes. 

 Student uses appropriate and varied 

vocabulary.   

Very good 

 Student answers most of the questions. 

 Most of the sentences are grammatically 

correct. 

 Student makes occasional spelling mistakes.   

 Student uses limited but varied vocabulary.  

Good 

 Student answers half of the questions. 

 There are recurrent grammatical mistakes. 

 Student makes frequent spelling mistakes. 

 Student uses limited and repeated 

vocabulary.    

Needs improvement  

 Student answers 2 questions. 

 Only a few sentences are grammatically 

correct. 

 Student makes random spelling mistakes. 

 The production has random inappropriate 

vocabulary.  

 



 

Lesson 2: 

Congratu

lations! 

Well 

done! 

After 

completing the 

lesson students 

will be able to 

--ask and 

answer 

questions 

--read and 

understand 

written 

instructions 

--participate in 

short dialogues 

and 

conversations 

on familiar 

topics 

 

03 Assignment 2 

Think of a situation when you did 

something brilliant and somebody 

congratulated you. Maybe you 

played or sang well or cooked 

something for your family or had 

a success somewhere. Now write 

about that experience. 

In your writing, mention the 

following things. 

1. What happened? 

2. When it happened? 

3. Who congratulated you? 

4. How he/she congratulated 

(e.g. what language was 

used)? 

5. How did you feel it? 

         Or 

Think of an unhappy situation 

when you were upset but 

somebody helped you overcome 

your bad time. In your writing, 

mention the following things: 

1. What was the occurrence? 

2. How did you feel? 

3. Who consoled you? 

4. What language he/she used?  

5. How did he/she help you to 

overcome that situation?   

When teaching and 

learning of the lesson 

is done, give this 

assignment to your 

students. Instruct 

your students to 

reflect on their own 

life and experience 

rather than copying 

from any source. If 

two or more 

assignments are 

similar, ask your 

student to resubmit it. 

 

Note that in writing 

this assignment, 

students have choice. 

They can write about 

their success/happy 

feelings or they can 

write about their 

unhappy feelings.  

Excellent 

 Student answers all five questions. 

 Student‟s use of vocabulary is appropriate 

and varied.  

 Student could write 150 words. 

 All sentences are grammatically correct. 

 There is no spelling mistake. 

Very good 

 The student answers most of the questions 

(3-4).  

 Student‟s use of vocabulary is generally 

appropriate and varied with occasional 

mistakes.  

 Student writes less than 120 words 

 Most of the sentences are grammatically 

correct. 
 

 There are occasional spelling mistakes. 

Good 

 The student answers 2 questions. 

 Student‟s use of vocabulary is limited. 

 Student writes 100 words  

 At least half of the sentences are 

grammatically correct.   

 Half of the words have spelling mistakes. 

Needs improvement 

 The students answer only 1 point. 

 Student‟s use of vocabulary is extremely 

limited with random inappropriate use of 

words. 

 Student writes around 50-60 words. 

 There are frequent grammatical mistakes.  

 Student makes random spelling mistakes. 

 

Lesson 5: 

Thanks 

for your 

work 

After 

completing the 

lesson students 

will be able to 

--talk about 

people, places 

03 Assignment 3 

Think of a person who is a 

service provider in your school/ 

locality or at your home. We 

know, during the lockdown some 

of these people lost their jobs and 

This is a poster 

presentation. So you 

have to assess the 

poster following the 

assessment rubrics. 

Excellent 
 

 Student presents information for all 10 

questions. 

 The presentation has no spelling error.  

 Student‟s use of vocabulary is appropriate 

and varied.  

 



 

and familiar 

objects in short 

and simple 

sentences 

--ask and 

answer 

questions  

--participate in 

short dialogues 

and 

conversations 

on familiar 

topics 

--read and 

understand 

texts  

--write short 

paragraphs 

 

thus faced different types of 

problems. 

Make a poster on one such 

person answering the following 

questions. 

1. What is his/her name? 

2. Where does he/she live? 

3. What does he/she do? 

4. How does his/her work help 

you/your family? 

5. When does he/she start and 

finish work? 

6. How does he/she do the 

work? 

7. Is he/she satisfied with the 

job? Why or why not? 

8. What was his/her problems/ 

challenges during Covid-19? 

9. Could he manage to 

overcome those challenges? 

How/ if not, why not?  

10. How are you personally 

benefitted from this person?  

If possible provide a picture or 

photo of that person but it is 

not mandatory. 

 All sentences are grammatically correct. 

Very good 

 Student presents information for at least 8 

questions. 

 The presentation has occasional spelling 

error.  

 Student‟s use of vocabulary is generally 

appropriate and varied with some slips.  

 A few grammatical errors are evident. 

Good 

 Student presents information for at least 6 

questions. 

 Half of the presentation has spelling error.  

 Student‟s use of vocabulary is limited.  

 Half of the presentation has grammatical 

errors. 

Needs improvement 

 Student presents information for at least 4 

questions. 

 There are frequent spelling errors.  

 Student‟s use of vocabulary is extremely 

limited with many inappropriate uses.  

 There are frequent grammatical errors (more 

than half of the sentences are grammatically 

inaccurate). 

 

Lesson- 

6: It 

smells 

good! 

After 

completing the 

lesson students 

will be able to 

--ask and 

answer 

questions 

--participate in 

short dialogues 

and 

conversations 

on familiar 

topics 

02 Assignment 4 

Fahmida loves eating. Both of her 

parents are good cook but she is 

very fond of her father‟s cooking. 

Mr. Rahman tries different new 

items. It was a weekend and 

raining heavily outside. Mr. 

Rahman declared, “Hey guys, I‟m 

going to cook for you today”. 

Fahmida along with her brothers 

and sisters cheered- Yeeh! Mrs. 

Rahman said…. 

 

This assignment is 

for completing story. 

Students DO NOT 

need to reproduce the 

part of the story told 

here. However, if any 

student reproduce it, 

DO NOT penalize.  

Excellent 
 

 Student writes at least 10 new sentences. 

 The newly written sentences are properly 

connected to the storyline. 

 Student‟s use of vocabulary is appropriate 

and varied.  

 All sentences are grammatically correct. 

 The presentation has no spelling error.  

Very good 

 Student writes at least 8 new sentences. 

 The newly written sentences are generally 

connected to the storyline provided with one 

 



 

Now complete the story in 150 

words. 

or two examples of disjointed sentences. 

 Student‟s use of vocabulary is generally 

appropriate and varied with some slips.  

 A few grammatical errors are evident. 

 The presentation has occasional spelling 

error.  

Good 

 Student writes at least 6 new sentences. 

 The newly written sentences are somehow 

connected to the storyline provided with 

some disjointed ideas/sentences. 

 Student‟s use of vocabulary is limited.  

 Half of the presentation has grammatical 

errors. 

 Half of the presentation is free from spelling 

error.  

Needs improvement 

 Student could not come up with any 

meaningful new ideas. 

 The newly written sentences/ideas are 

disjointed. 

 Student‟s use of vocabulary is extremely 

limited with many inappropriate uses.  

 There are frequent grammatical errors (more 

than half of the sentences are grammatically 

inaccurate). 

 The presentation has frequent spelling error.  

Lesson 9: 

Health is 

wealth 

After 

completing the 

lesson students 

will be able to  

--ask and 

answer 

questions 

-- participate in 

dialogues and 

conversations 

on familiar 

topics 

04 Assignment 5 

Covid-19 has been the most 

difficult headache for the whole 

world. Vaccine against Covid-19 

has just come out and not 

available for all. During this, 

health and hygiene are very 

crucial issues.  

Now, write an assignment 

including the following points:  

a) What is Covid-19 and what are 

common symptoms of it? 

This assignment 

relates to our 

traditional 

medication. This 

medication is not for 

Covid-19 treatment. 

This is to raise 

awareness of 

traditional 

medications or/and 

traditional beliefs for 

better immunity.  

Excellent 

 Student answers all four questions. 

 Student‟s use of vocabulary is appropriate 

and varied.  

 Student could write 150 words. 

 All sentences are grammatically correct. 

 There is no spelling mistake. 

Very good 

 The student answers most of the questions 

(3).  

 Student‟s use of vocabulary is generally 

 



 

-- read and 

understand 

written 

instructions  

-- read and 

understand 

texts  

b) What is the Covid situation in 

Bangladesh (number of 

infections, death, recovery) so 

far? 

c) What should we do to prevent 

Covid-19? 

d) What traditional medication 

could be considered as 

precautions? 

 

Write 150 words.    

appropriate and varied with occasional 

mistakes.  

 Student writes less than 120 words 

 Most of the sentences are grammatically 

correct. 
 

 There are occasional spelling mistakes. 

Good 

 The student answers 2 questions. 

 Student‟s use of vocabulary is limited. 

 Student writes 100 words  

 At least half of the sentences are 

grammatically correct.   

 Half of the words have spelling mistakes. 

Need improvement 

 Student answers only 1 question out of 4. 

 Student‟s use of vocabulary is extremely 

limited with random inappropriate use of 

words. 

 Student writes around 50-60 words. 

 There are frequent grammatical mistakes.  

 Student makes random spelling mistakes. 

Lesson-

12: Son of 

the soil 

After 

completing the 

lesson students 

will be able to  

-describe 

pictures  

-answer 

questions (in 

oral and written 

form) after 

reading a text 

--interact 

through short 

talks and 

simple 

dialogues  

--write short 

compositions 

04 Assignment 6 

Think of the title “Son of the soil” 

in Lesson 12.  

Who is the „Son of the soil‟ here?  

Why is he named so?  

How does the title match the 

personality refereed to the lesson?  

 

Justify your answer in 150 words. 

You could add some pictures of 

the son and the soil mentioned in 

the lesson. 

 

This assignment goes 

for title justification, 

where student will 

justify the title of the 

lesson. In giving 

feedback, tell 

whether they could 

use argumentative 

language or not.  

Excellent 

 Student could write 150 words and the 

arguments are solid. 

 Student writes grammatically correct 

sentences. 

 Student is free from spelling mistakes. 

 Student uses appropriate and varied 

vocabulary.   

 Student uses clear and colorful pictures of 

Bangabandhu and Tungipara.   

Very good 

 Student could write 120 words and the 

arguments are solid. 

 Most of the sentences are grammatically 

correct. 

 Student makes occasional spelling mistakes.   

 Student uses appropriate and varied 

 



 

vocabulary with occasional errors.   

 Student uses pictures of Bangabandhu and 

Tungipara.   

Good 

 Student could write at least 80 words and the 

arguments are acceptable. 

 There are recurrent grammatical mistakes. 

 Student makes frequent spelling mistakes. 

 Student uses limited and repeated 

vocabulary.   

 Student uses one picture of Bangabandhu 

and one picture of Tungipara. 

Needs improvement  

 Student could write at least 50 words to 

establish their argument. 

 Only a few sentences are grammatically 

correct. 

 Student makes random spelling mistakes. 

 The production has random inappropriate 

vocabulary.  

 Student either does not use any picture of 

Bangabandhu and Tungipara or the pictures 

are of poor quality.   

 

 



Syllabus and Assignment  

Class: Seven                 Subject: English 

Chapter 
and Title 
of the 
Chapter 

Learning outcomes Lesson no and 
Title in the 
Syllabus 

Allocated 
Period 
number  in 
the 
Curriculum  

Assignment Instruction Assessment Rubrics Comments 

Unit 1 
Attention, 
please 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Students will able 
to follow 
instructions, 
commands, 
requests, 
announcements 
and act accordingly  
 
 

Other learning 
outcomes 

 Use sounds, 
stress and 
intonation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesson-04  
In the street   
 
  
 

Other lessons 

 Lesson-1: In 
the 
classroom    

 Lesson2: 
Outside 
school 

 Lesson3: In 
the house 

 Lesson5: At a 
bookshop 

 Lesson 6: In a 
restaurant 

 Lesson 7: 
At a railway 
station 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assignment- 1: 
Suppose stranger talks with you and 
he does not know where your school 
is. The person asks you to give 
direction. You both are standing in 
front of your home. Now draw a map 
of the way to your school from home 
and make a dialogue with direction to 
your school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teacher will 
check 
students’ 
answer script 
following the 
assessment 
rubrics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drawing  a map the way 
from home to school 

Excellent  

Describing the directions 
following the map by using 
the bold words: cross road, 
left turn, right turn, U- 
turn, go straight 

Sentences  are 
grammatically  correct 

Correct spelling 

Drawing  a map the way 
from home to school 

Very 
good 

Describing the directions 
following the map  by using  
with some of the bold 
words: cross road, left 
turn, right turn, U- turn, go 
straight 

Sentences are 
grammatically  correct with 
few mistakes 

Correct spelling with few 
mistakes 

Drawing  a map the way 
from home to school 

Good 

Describing the directions  
with frequent mistakes 
following the map by using 
the some bold words: cross 
road, left turn, right turn, 
U- turn, go straight 

Sentences are 
grammatically  many 
mistakes 



Chapter 
and Title 
of the 
Chapter 

Learning outcomes Lesson no and 
Title in the 
Syllabus 

Allocated 
Period 
number  in 
the 
Curriculum  

Assignment Instruction Assessment Rubrics Comments 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

many  spelling mistakes 

Drawing  a map the way 
from home to school 

Needs  
Improve
ment Could not describe the 

directions following the 
map by using the bold 
words: cross road, left 
turn, right turn, U- turn, go 
straight 

Sentences are not 
grammatically correct 

 a lot of spelling mistakes 

Unit 2 My 
study 
guide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Students will be 
able to look up 
words in a 
dictionary 
 

Other learning 
outcomes 

 Read and 
understand the 
table of 
content pages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesson 1, 
Find your word 
 
 
 

 
Other lessons 

 Lesson-2: 
Find your 
chapter    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assignment- 2: 
Read the following words (1 to 10), 
pick up the meaning, identify its part  
of speech, the name and the page 
number of the dictionary which you 
belong to or you have collected. After 
that , make meaningful ten sentences 
as directed within the bracket ; 

1. Recall  ( write its adjective form 
and make a meaningful 
sentence) 

2.  erase( write its noun form and 
make a meaningful sentence 
with this noun form) 

3. Intelligent ( write its noun form 
and make a meaningful 
sentence) 

4. Performance ( write its  verb 
form and make a meaningful 
sentence) 

5. wildly ( write its adjective  form 
and make a meaningful 
sentence) 

6. Eminent ( write its synonym  and 
make a meaningful sentence 

Teacher will 
check 
students’ 
answer script 
following 
assessment 
rubrics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The name of dictionary 
with page number 

Excellent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correct meaning  

Correct part of speech 

Sentences grammatically 
correct 

The name of dictionary 
with page number 

Very 
good 

meaning with few mistakes 

 part of speech with few 
mistakes 

Sentences  with few 
grammatical mistakes 

The name of dictionary 
with page number 

Good  

meaning with frequent 
mistakes 

 part of speech with 
frequent mistakes 

Sentences  with frequent 
grammatical mistakes 

The name of dictionary 
with page number 

Needs 
improve
ment 
 

meaning with lot of  
mistakes 



Chapter 
and Title 
of the 
Chapter 

Learning outcomes Lesson no and 
Title in the 
Syllabus 

Allocated 
Period 
number  in 
the 
Curriculum  

Assignment Instruction Assessment Rubrics Comments 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

with it) 
7. Nervous ( write its synonym  and 

make a meaningful sentence 
with it) 

8. Engrave ( write its noun form and 
make a meaningful sentence 
with it) 

9. admire ( write its noun form  and 
make a meaningful sentence 
with it) 

10. Poverty ( write its adjective form 
and make a meaningful sentence 
with it) 

  part of speech with lot of 
mistakes 

 
 

 
 
 
 
 

Sentences  with lot of  
grammatical mistakes 

Unit- 3 
What are 
friends 
for? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Students will be 
able to write a 
short composition 
 
 

Other learning 
outcomes 

 Talk about 
familiar events 

 Read and 
understand 
texts 

 Write answers 
to questions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesson 4, 
A Sad day of 
Farabi 
 
 
 

 
 
Other lessons 

 Lesson-1: 
Prize-giving 
day at school 

  Lesson 2: 
Flora’s first 
day at school 
(1) 

  Lesson 3: 
Flora’s first 
day at school 
(2) 

  Lesson 5: 
The best 
friend 
 

06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assignment- 3: 
Make a list of three activities that you 
can do for your friends during the 
present   pandemic situation. Of the 
three activities: 
1. Which one do you prefer most? 
2.  What problems may you face to 

fulfill?  
3. How do you solve the problems? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teacher will 
check 
students’ 
answer script 
following 
assessment 
rubrics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Making a list of 3 activities Excellent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finding out the problems 
and the way of solving 
these problems 

Sentences grammatically 
correct 

Correct spelling 

Making a list of 2/3 
activities 

Very 
good  

Partially finding out the 
problems and the way of 
solving these problems  

Sentences grammatically 
correct with  few mistakes 

Correct spelling with  few 
mistakes 

Making a list of 1/2 
activities 

good 
 
 
 
 
 
 
 

Frequently struggle to find 
out the problems and the 
way of solving these 
problems  

Sentences grammatically 
correct with  frequent 



Chapter 
and Title 
of the 
Chapter 

Learning outcomes Lesson no and 
Title in the 
Syllabus 

Allocated 
Period 
number  in 
the 
Curriculum  

Assignment Instruction Assessment Rubrics Comments 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 mistakes  
 
 

 
 
 
 
 

Correct spelling with  
frequent mistakes 

Making a list of 0/1 activity Needs 
improve
ment 

cannot find out the 
problems and the way of 
solving these problems  

Sentences grammatically 
correct with  a lot of 
mistakes 

Correct spelling with  a lot 
of mistakes 

Unit-4 
People 
Who Make  
a 
Difference 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Students will be 
able to read and 
understand poems 
 
 

Other learning 
outcomes 

 Read and 
understand 
texts 

 Participate in 
dialogues and 
conversations 

 Talk about 
people, places 
and events 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lesson-3 
Whose Child is 
This? 
 
 

Other lessons 

 Lesson 1: A 
teacher(1) 

 Lesson 2: A 
teacher(2) 

 Lesson 4: 
Fixed price 
shop 

 Lesson 5: 
Morality 
shop 

 Lesson 6: The 
homemaker 
(1) 

 
 
 
 

15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assignment- 4: 
Read the poem attentively and 
critically. Now- 
1. Write a summary with a suitable 
title except “Whose Child is This” 
2. Explain whose contribution is the 
most to build up a child? Give your 
own reasons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teachers will 
check 
students’ 
assignment 
following the 
assessment 
rubrics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suitable title, main idea of 
the poem-(i)parents’ 
contribution, (ii)teachers’ 
contribution, (iii)combined 
contribution of parents and 
teachers clearly narrated  

Excellent  

Explaining the question no 
2 with critical thinking and 
creativity 

Sentences grammatically 
correct 

Correct spelling 

Suitable title, main idea of 
the poem-(i)parents’ 
contribution, (ii)teachers’ 
contribution, (iii)combined 
contribution of parents and 
teachers partially narrated  

Very 
good 

Explaining the question no 
2 with a bit critical thinking 
and creativity 

Sentences grammatically 
correct with few mistakes 

Correct spelling few 



Chapter 
and Title 
of the 
Chapter 

Learning outcomes Lesson no and 
Title in the 
Syllabus 

Allocated 
Period 
number  in 
the 
Curriculum  

Assignment Instruction Assessment Rubrics Comments 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mistakes 

Suitable title, main idea of 
the poem-(i)parents’ 
contribution, (ii)teachers’ 
contribution, (iii)combined 
contribution of parents and 
teachers  narrated a little 

good 

Explaining the question no 
2 with little critical thinking 
and creativity 

Sentences grammatically 
correct with frequent 
mistakes 

Correct spelling with 
frequent mistakes 

Suitable title, main idea of 
the poem-(i)parents’ 
contribution, (ii)teachers’ 
contribution, (iii)combined 
contribution of parents and 
teachers not narrated  

Needs 
improve
ment 

Explaining the question no 
2 without critical thinking 
and creativity 

Sentences grammatically 
correct with a lot of 
mistakes 

Correct spelling with lot of 
mistakes 

Unit-04 
People 
Who Make  
a 
Difference 
 
 

Students will be 
able to write a 
short composition 
 

Other learning 
outcomes 

Lesson-07 
The homemaker 
(2) 
 

Other lessons 

 Lesson 1: A 

 
 
 
 
 
 
 

Assignment- 5: 
Think of your family and pandemic 
situation .Now write a project work 
answering the following questions. 

1) How many members are 
there in your family and get 
each member’s name, age 

 
 
 
 
 
 
 

family information as 
directed 

Excellent 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Answering questions with 
clear concept 

Grammatically correct 

Correct spelling 



Chapter 
and Title 
of the 
Chapter 

Learning outcomes Lesson no and 
Title in the 
Syllabus 

Allocated 
Period 
number  in 
the 
Curriculum  

Assignment Instruction Assessment Rubrics Comments 

 
 
 

 Read and 
understand 
texts 

 Participate in 
dialogues and 
conversations 

 Talk about 
people, places 
and events 

 

teacher(1) 

 Lesson 2: A 
teacher(2) 

 Lesson 4: 
Fixed price 
shop 

 Lesson 5: 
Morality 
shop 

Lesson 6: The 
homemaker (1) 
 
 

 
 
 
 
 
 

and what does he / she 
do?(In a box.) 

2) Do the family members share 
each other’s work and how in 
COVID-19 situation? 

3) What kind of activities does 
each member do to be safe 
from COVID-19 before going 
outside, after coming from 
outside and at the time 
staying at home? 

 
 
 
 
 
 

Family information as 
directed 

Very 
good  

 
 
 
 
 

A few grammatical 
mistakes 

A few spelling mistakes 

Family information as 
directed 

good 

 Answering questions with 
frequent mistakes 

Frequent grammatical 
mistakes 

Frequent spelling mistakes 

Incomplete information  Needs 
improve
ment 

incomplete concept 

A lot of grammatical 
mistakes 

A lot of spelling mistakes 

Unit-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Students will be 
able to read and 
write letters 
 
 

Other learning 
outcomes 

 Read and 
understand 
texts 

 Participate in 
dialogues and 
conversations 

 Talk about 
people, places 
and events 

 
 
 

Lesson-8 
Hridoy gets a 
letter from his 
cousin 
 

Other lessons 

 Lesson 1: A 
teacher(1) 

 Lesson 2: A 
teacher(2) 

 Lesson 4: 
Fixed price 
shop 

 Lesson 5: 
Morality 
shop 

 Lesson 6: The 
homemaker 
(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assignment- :6 
Read the letter of unit-4, lesson-8, 
section-A (Pages 38 and 39). Now 
write a letter to your close friend 
mentioning -1. What you have learnt 
from this letter 
2. How morality shop can help your 
school and community 
3. Its usefulness to develop your 
morality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teachers will 
check 
students’ 
assignment 
following the 
assessment 
rubrics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Answering all questions 
with proper information 

excellent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concept organized properly 

Grammatically correct 

Correct spelling 

Answering all questions 
with some information 

Very 
good 

Concept organized partially 

Sentences are 
grammatically correct with 
few mistakes 

Correct spelling with few 
mistakes 

Answering all questions 
with little information 

good 

Concept organized a little 

Sentences are 
grammatically correct with 
frequent mistakes 



Chapter 
and Title 
of the 
Chapter 

Learning outcomes Lesson no and 
Title in the 
Syllabus 

Allocated 
Period 
number  in 
the 
Curriculum  

Assignment Instruction Assessment Rubrics Comments 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
  

Correct spelling with 
frequent mistakes 

 
 
 Answering all questions 

without information 
Needs 
improve
ment Concept not organized 

Sentences grammatically 
correct with a lot of 
mistakes 

Correct spelling with lot of 
mistakes 

English Grammar and Composition 

Unit 1  
Parts of 
Speech,  

Students will be 
able to gain 
accuracy 

Lesson 1-6 08     

Unit 3, The 
Tense 

do Lesson 1-7 10     

 



Syllabus and Assignment 

 Class: Eight                                                                    Subject: English 

Unit and 

Unit Title 

Learning outcomes Lesson No and 

title of the lesson 

included in the 

syllabus/content 

Number 

of 

periods 

Assignments Instruction Rubric 

for assesment 

Remarks 

Unit-1 

A glimpse of 

our culture 

After Ss have studied this 

unit, they will be able to- 

 read and understand 

texts through silent 

reading 

 infer meaning from 

context 

 ask and answer to 

questions 

 write answers to 

questions 

 write short compositions 

Lesson 1: 

Our folk songs 

Lesson 2:Nakshi 

Kantha 

Lesson 3: 

Our ethnic friends 

Lesson 4: Our 

ethnic friends(2) 

Lesson5: 

Bangladeshi 

cuisine 

Lesson 6: The 

childern’s  songs 

1 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

2 

Assignment-1 

Lesson 4: Our ethnic 

friends(2) 

Suppose, you have a  foreign 

friend who  is very curious to 

know about the ethnic  people 

of your country. 

Now, prepare a fact file on 

them. You can tell about their 

dress, food, culture, sports and 

pastimes in 200 words. Use 

narratives, images, pictures, 

tables, or information as 

needed.  

Teacher will 

explain 

students 

what a fact 

file is and 

how to write 

it. 

Indicator: 

Excellent: 

Students will be awarded 

‘Éxcellent’ for relevant 

information, appropriate 

content & grammar, spelling, 

punctuation, complete 

communication and 

creativity. 

Very Good: 

Students will be awarded 

‘Vèry Good’ for relevant 

information, appropriate 

content and grammar, 

spelling, punctuation, partial 

communication and 

creativity. 

Good: 

Students will be awarded 

‘Good’ for inadequate 

content,   errors in grammar, 

spelling & punctuation 

mistakes, less communication 

and creativity. 

Needs Improvement: 

Students will be awarded 

‘Needs Improvement’ for 

irrelevant information, 

inappropriate content, 

frequent grammar, spelling 

and punctuation mistakes 

along with incomplete 

communication and 

creativity. 

 

  



Unit and 

Unit Title 

Learning outcomes Lesson No and 

title of the lesson 

included in the 

syllabus/content 

Number 

of 

periods 

Assignments Instruction Rubric 

for assesment 

Remarks 

 

Unit-2 

Food and 

nutrition 

 

 

After Ss have studied this 

unit, they will be able to – 

 read and understand 

texts through silent 

reading 

 listen for 

information 

 ask and answer 

questions 

 write answers to 

questios  

 practise sounds 

 

Lesson-1: Good 

Food 

Lesson-2: 

Kind od food 

Lesson-3: 

Our daily diet 

Lesson-4: A 

delicious dish 

Lesson-5: A little 

Plant 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

Assignment-2 
Lesson 3: Our daily diet 

Your Daily Diet 

1. Make a list of food 

items  you take every 

day as breakfast, 

brunch( a meal 

between breakfast and 

lunch), lunch, 

afternoon tea(a small 

meal you can have in 

the afternoon) and, 

dinner and, identify 

what kinds of food 

they are. For example-

Protein, Carbohydrate 

etc. 

 

2. Decide if your daily 

diet is balanced. If yes, 

give reasons. 

3. If it’s not, explain why 

not. 

Assignment-3 

Lesson-4: A delicious dish 

Think about one of your 

favourite dishes.Talk to one 

of your family members who 

knows cooking and note it 

down. Then prepare the dish 

. Now narrate the steps how 

you have prepared the dish. 

 

 

 

Ss will read 

lesson-2 & 

3 and 

collect the 

necessary 

information 

to complete 

the 

assignment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Students are 

asked to 

observe all 

the steps 

carefully 

and narrate 

accordingly. 

Indicator: 

Excellent: 

Students will be awarded 

‘Éxcellent’ for relevant 

information, appropriate 

content & grammar, spelling, 

punctuation, complete 

communication and 

creativity. 

Very Good: 

Students will be awarded 

‘Vèry Good’ for relevant 

information, appropriate 

content and grammar, 

spelling, punctuation, partial 

communication and 

creativity. 

Good: 

Students will be awarded 

‘Good’ for inadequate 

content,   errors in grammar, 

spelling & punctuation 

mistakes, less communication 

and creativity. 

Needs Improvement: 

Students will be awarded 

‘Needs Improvement’ for 

irrelevant information, 

inappropriate content, 

frequent grammar, spelling 

and punctuation mistakes 

along with incomplete 

communication and 

creativity. 

 

Unit-3 

Health and 

Hygiene 

After Ss have studied this 

unit, they will be able to 

 read and understand 

Lesson-1 

Health 

Lesson-2 

2 

 

 

Assignment-4 

Lesson 3: Hygiene 

Priya lives in a village. Now-a-

Students are 

asked to 

follow the 

Indicator: 

Excellent: 

Students will be awarded 

 



Unit and 

Unit Title 

Learning outcomes Lesson No and 

title of the lesson 

included in the 

syllabus/content 

Number 

of 

periods 

Assignments Instruction Rubric 

for assesment 

Remarks 

texts through silent 

reading 

 listen for 

information 

 ask and answer 

questions 

 write the answers to 

questions 

 practise sounds 

 write 

paragraphs/composit

ions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ode on Solitude  

Lesson-3 

Hygiene  

Lesson-4 

A dialogue 

Lesson-5 

A letter 

 Lesson-6 

Physical Exercise 

 Lesson-7 

A healthy and 

happy family 

 Lesson-8 

Making a class 

committee 

 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

days, she is confined to the four 

walls as her school has been 

closed since 17 March 2020. 

She became scared when she 

came to know that a deadly 

virus named Corona spread all 

over the world and the 

Government of Bangladesh 

requested people to stay at 

home to stop the spread widely. 

To maintain personal health 

and hygiene, people need to eat 

nutritious food and take regular 

physical exercise, wash hands 

frequently and maintain social 

distance to be safe. However,  

it makes her sad seeing many 

people not following  the safety 

rules. 

 

Now, think of the existing 

worldwide corona pandemic 

situation. List 10 protective 

measures and make a poster to 

stop the spread of coronavirus 

disease, COVID-19. 

 

general  

rules of 

making a 

poster. 

‘Éxcellent’ for relevant 

information, appropriate 

content & grammar, spelling, 

punctuation, complete 

communication and 

creativity. 

Very Good: 

Students will be awarded 

‘Vèry Good’ for relevant 

information, appropriate 

content and grammar, 

spelling, punctuation, partial 

communication and 

creativity. 

Good: 

Students will be awarded 

‘Good’ for inadequate 

content,   errors in grammar, 

spelling & punctuation 

mistakes, less communication 

and creativity. 

Needs Improvement: 

Students will be awarded 

‘Needs Improvement’ for 

irrelevant information, 

inappropriate content, 

frequent grammar, spelling 

and punctuation mistakes 

along with incomplete 

communication and 

creativity. 

 

Unit-5 

Bangabandhu 

and 

Bangladesh 

 

After Ss have studied this 

unit, they will be able to 

 read and understand 

texts through silent 

reading 

 

Lesson-1 

Bangabandhu and 

the Language 

Movement 

Lesson-2  

 

2 

 

 

 

 

 

Assignment-5 

Lesson-1: Bangabandhu and 

the Language Movement 
 

Your  school observes the 

 

Students are 

asked to 

discuss with 

friends if 

any 

 

 

Indicator: 

Excellent: 

Students will be awarded 

‘Éxcellent’ for relevant 

 



Unit and 

Unit Title 

Learning outcomes Lesson No and 

title of the lesson 

included in the 

syllabus/content 

Number 

of 

periods 

Assignments Instruction Rubric 

for assesment 

Remarks 

 infer meaning from 

context 

 listen for 

information 

 ask and answer 

questions 

 write answers to 

questions 

 

The Historic 7 

March Speech 

 

Lesson-3 

Declaration of 

Indepedence 

 

Lesson-4 

The Unfinished 

Memoirs 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

International Mother Language 

Day every year. Early in the 

morning wearing black badges 

students and teachers go to the 

Shaheed Minar in barefoot 

procession. They sing 

mourning songs and place 

flowers at the shaheed minar as 

a sign of respect. Think how 

you celebrated the International 

Mother Language Day last year 

in your school and write a short 

paragraph in 200 words. 

In your writing use the 

following cues- 

1. When did you reach 

school? 

2. Who did you go with? 

3. When did the program 

begin? 

4. What activities were 

taken place? 

5. Did you take part in 

any of the activities? 

6. Which activity did you 

enjoy most? 

7. When was the program 

ended? 

 

 

Assignment-6 

Lesson-2: The Historic 7 

March Speech 

Section-E 

Write a letter to your friend 

telling her/him how you feel 

when you listen to 

information 

is needed. 

Also, Ss can 

talk to the 

teachers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

information, appropriate 

content & grammar, spelling, 

punctuation, complete 

communication and 

creativity. 

Very Good: 

Students will be awarded 

‘Vèry Good’ for relevant 

information, appropriate 

content and grammar, 

spelling, punctuation, partial 

communication and 

creativity. 

Good: 

Students will be awarded 

‘Good’ for inadequate 

content,   errors in grammar, 

spelling & punctuation 

mistakes, less communication 

and creativity. 

 

Needs Improvement: 

Students will be awarded 

‘Needs Improvement’ for 

irrelevant information, 

inappropriate content, 

frequent grammar, spelling 

and punctuation mistakes 

along with incomplete 

communication and 

creativity. 

 



Unit and 

Unit Title 

Learning outcomes Lesson No and 

title of the lesson 

included in the 

syllabus/content 

Number 

of 

periods 

Assignments Instruction Rubric 

for assesment 

Remarks 

Bangabandhu’s historic 7 

March Speech. 
 

 

Students 

will have to 

follow the 

steps of 

writing a 

letter. 

Unit-1 

Parts of 

Speech 

 

 

After Ss have studied this 

unit, they will be able to 

 use words 

appropriately in 

sentence 

 

 

 

11     

Unit-3 

Articles, 

linking words 

and 

possessives 

After Ss have studied this 

unit, they will be able to 

 use artcles in real life 

situations 

 3 

 

 

 

 

 

     

Unit-5 

Tenses 

  9     

 

Part-2 

Composition 

(E-mail 

writing) 

After Ss have studied this 

unit, they will be able to 

 write e-mail properly 

 3     

 

 



Syllabus and Assignment 

Class: Nine                                                                                                                                                                                                Subject: English (paper 1) 

Unit & Title Learning Outcomes 

After Ss have studied 

the unit, they will be 

able to  

Lesson 

number  & 

title of the 

lesson 

mentioned in 

the  Syllabus  

Allocated 

period in 

curriculum 

Assignment  Instructions  Rubrics for 

Evaluation  

Comments 

Unit One: 

Father of 

the Nation  

 Read and 

understand 

texts 

 Narrate 

incidents and 

events in a 

logical 

sequence 

 Participate in 

conversation, 

discussions 

and debates 

 Tell stories. 

Lesson 1: 

Bangabandhu’s 

Family in 1971 

Lesson 2: The 

tale of Home 

coming 

Lesson 3: 

Bangabandhu 

at the UN 

Lesson 4: 

Bangabandhu’s 

Relationship 

with other 

Countries 

12 Classes (Assignment – 1) 
Prepare a fact file (a 

short report of all the 

most important 

information on a person 

or subject) on the 

Father of the Nation 

Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman.  

You can use narratives, 

pictures, images, 

information, newspaper 

clips etc. to support 

your assignment. 

Write 180-200 words. 

1.Topic/Title: 

2.Introduction: 

3.Body/Description: 

(Number or title of 

paragraphs may 

vary in writing the 

assignment) 

4.Conclusion: 

Excellent: 

1. Cohesion and 

coherence are 

properly maintained. 

2. The assignment has 

at least 10 kinds of 

information.  

3. Vocabulary is 

varied, appropriate, 

and sufficient.  

Very Good: 

1.  There is occasional 

missing of cohesion 

and coherence. 

2.  The assignment 

has at least 8 kinds of 

information.   

3.  Vocabulary is 

generally varied and 

sufficient with little 

inappropriate use.   

Good 

Upto 12 

April 2021 

there are 60 

periods in 

English in 

which 36 

classes in 

paper 1 and 

24 classes in 

paper 2. 

6 

assignments 

have been 

given for 

this period. 

  



1.  Cohesion and 

coherence are not 

properly maintained. 

As a result, the 

writing is to a large 

extent disorganized. 

2.  The assignment 

has at least 6 kinds of 

information.   

3.  Use of vocabulary 

is limited.   

Needs improvement: 

1.  Cohesion and 

coherence are not at 

all maintained. As a 

result, the writing is 

very disorganized. 

2.  The assignment 

has at least 4 kinds of 

information.   

3.  Use of vocabulary 

is extremely limited 

with lot many 

inappropriate uses.   

Unit Two: 

Pastimes 

 Narrate 

incidents and 

events in a 

logical 

sequence 

 Participate in 

Lesson 1: Have 

You any 

Favorite 

Pastime? 

Lesson 2: 

Reading Really 

08 Classes (Assignment – 2) 
Pastime may change 

generation to 

generation. Take an 

interview with your 

parents or grand-

1.Topic/Title: 

2.Introduction: 

3.Body/Description: 

(para or para title 

may vary 

assignment to 

Excellent: 

1. At least 5 reasons 

given in the writing. 

2. Error free 

sentences  

 



conversation, 

discussion and 

debates 

 Read maps, 

charts, graphs, 

etc. 

Helps! 

Lesson 3: 

Change in 

Pastime 

Lesson 4: 

Change in 

Pastimes in 

Bangladesh 

Lesson 5: 

Pastimes Vary   

parents or elderly 

people of your family. 

Know about their 

pastime activities and 

take notes on them. 

Also think about the 

pastime activities of 

your generation. Write 

the differences and 

mention why these 

differences have taken 

place. 

assignment) 

4.Conclusion: 

3. Appropriate 

vocabulary is used 

Very Good: 

1. At least 3 reasons 

given in the writing. 

2. Minor error in 

sentences.  

3. Satisfactory 

vocabulary is used 

Good: 

1. At least 2 reasons 

given in the writing. 

2. Frequent error in 

sentences.  

3. Good range of 

vocabulary is used 

and some misuse of 

vocabulary. 

Needs 

improvement: 

1. One or irrelevant 

reasons given in the 

writing. 

2. Lots of errors in 

sentences.  

3. Inadequate 

vocabulary. 

 



Unit Three: 

Events and 

Festivals 

 Talk about 

events and 

festivals 

 Ask and 

answer 

questions and 

give opinions 

in a logical 

sequence 

 Infer 

meanings 

from the 

context. 

Lesson 1: 

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 

08 Classes (Assignment – 3) 
This year we are going 

to celebrate the Golden 

Jubilee of our 

Independence Day. If 

You are assigned to 

organize a cultural 

programme to celebrate 

the day at your school, 

what your plan will be 

to stage the program 

highlighting the heroic 

struggle and sacrifice in 

1971. Narrate in brief in 

not more than 200 

words. 

1.Topic/Title: 

2.Introduction: 

3.Body/Description: 

(para or para title 

may vary 

assignment to 

assignment) 

4.Conclusion: 

Excellent: 

1. At least 10 items 

will be included in 

the programme. 

2. Error free 

sentences  

3. Appropriate 

vocabulary is used 

Very Good: 

1.  At least 7 items 

will be included in 

the programme. 

2. Minor error in 

sentences.  

3. Satisfactory 

vocabulary is used 

Good: 

1.  At least 5 items 

will be included in 

the programme. 

2. Frequent error in 

sentences.  

3. Good range of 

vocabulary is used 

and some misuse of 

vocabulary. 

Needs 

improvement: 

 



1.  Items are few 

and maintained in 

the planning of the 

programme . 

2. Lots of errors in 

sentences.  

3. Misuse of 

vocabulary. 

Unit Three: 

Events and 

Festivals 

 Talk about 

events and 

festivals 

 Ask and 

answer 

questions and 

give opinions 

in a logical 

sequence 

 Infer 

meanings 

from the 

context. 

 08 Classes (Assignment – 4) 
Bangabandhu was the 

first president of 

Bangladesh to use in 

delivering his speech in 

the United Nation on 25 

September 1974. 

Now 21 February is the 

International Mother 

Language Day as the 

UNESCO (United 

Nations Educational, 

Scientific and Cultural 

Organization) on 17 

November 1999 

declared 21 st February 

as the International 

Mother Language Day.   

Justify how 

Bangabandhu’s speech 

contributed in achieving 

1.Topic/Title: 

2.Introduction: 

3.Body/Description: 

(para or para title 

may vary 

assignment to 

assignment) 

4.Conclusion: 

Excellent: 

1. At least 5 reasons 

given in the writing 

to justify. 

2. Error free 

sentences  

3. Appropriate 

vocabulary is used 

Very Good: 

1. At least 3 reasons 

given in the writing. 

2. Minor error in 

sentences.  

3. Satisfactory 

vocabulary is used 

Good: 

1. At least 2 reasons 

given in the writing. 

2. Frequent error in 

sentences.  

 



this huge glory of 

Bangladesh. 

3. Good range of 

vocabulary is used 

and some misuse of 

vocabulary. 

Needs 

improvement: 

1. One or irrelevant 

reasons given in the 

writing. 

2. Lots of errors in 

sentences.  

3. Inadequate 

vocabulary. 

Unit Four:  

Are We 

Aware? 

 Ask and tell 

about 

problems 

 Seek and give 

suggestions 

 Listen for 

specific 

information 

 Narrate 

something in 

writing 

 Read charts 

and do a 

project work. 

Lesson 1: The 

Ferry Boat  

Lesson 2: Are 

we Too Many? 

Lesson 3: Our 

Food and 

Shelter 

Lesson 4: The 

Story of Lipi 

Lesson 5: Let’s 

become skilled 

workforce 

 

08 Classes (Assignment – 5) 
Bangladesh is one of the 

densely populated 

countries in the world 

where about 18 crores 

people live in within 

1,47,570 square 

kilometers. The age 

range of about 10 

crores people is 15-64. 

By upgrading unskilled 

workforce to skilled 

workforce many 

countries in this world 

have turned into a 

developed one. Think 

1.Topic/Title: 

2.Introduction: 

3.Body/Description: 

(para or para title 

may vary 

assignment to 

assignment) 

4.Conclusion: 

Excellent: 

1. 5 reasons given in 

the writing. 

2. Error free 

sentences. 

3. Appropriate 

vocabulary is used. 

Very Good: 

1. At least 3 reasons 

given in the writing. 

2. Minor error in 

sentences.  

3. Satisfactory 

vocabulary is used. 

Good: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

how Bangladesh can 

reach in the level of 

developed countries by 

making unskilled people 

to skilled workforce. 

Give five (5) ideas and 

explain in not more 

than 200 words. 

 

 

 

 

 

1. At least 2 reasons 

given in the writing. 

2. Frequent error in 

sentences.  

3. Good range of 

vocabulary is used 

and some misuse of 

vocabulary. 

Needs 

improvement: 

1. One or irrelevant 

reasons given in the 

writing. 

2. Lots of errors in 

sentences.  

3. Inadequate 

vocabulary. 

   Total 

Number of 

Classes: 36 

    



 

Syllabus and Assignment 

Class: Nine                                             Subject: English (Paper 2)  

Unit & Title 

Learning 

Outcomes 

 

Lesson number  

& title of the 

lesson 

mentioned in 

the  Syllabus 

Allocated 

period in 

curriculum 

Assignment Instructions Rubrics for Evaluation Comments 

Unit One: 

The Noun  

  4 Classes     

Unit Two: 

Pronouns and 

Possessives 

  3 Classes     

Unit Three: 

Adjectives 

  5 Classes      

Unit Four: 

Verbs and Tenses 

  10 Classes     

Unit Nineteen: 

Completing Stories 

  2 Classes (Assignment – 6) 
Here is the beginning of 

a story. Complete the 

unfinished story in about 

200 words: 

Abir is a violikn learner. 

His brother, Dhrubo, is a 

violin master. Abir learns 

how to play the 

instrument from him. 

Some other learners are 

Mousumi, Tamanna, 

1.Topic/Title: 

2.Introduction: 

3.Body/Descri

ption: 

(para or para 

title may vary 

assignment to 

assignment) 

4. Conclusion:. 

Excellent: 

1. Cohesion and coherence are 

properly maintained. 

2. The story has at least 10 new 

sentences.  

3. Vocabulary is varied, 

appropriate, and sufficient.  

 

Very Good: 

1.  There is occasional missing of 

cohesion and coherence. 

2.  The story has at least 7 new 

 



Unit & Title 

Learning 

Outcomes 

 

Lesson number  

& title of the 

lesson 

mentioned in 

the  Syllabus 

Allocated 

period in 

curriculum 

Assignment Instructions Rubrics for Evaluation Comments 

Ridoy and Akash. They 

all are good friends. The 

group plans to go for a 

stage performance. One 

day……….  

sentences. 

3.  Vocabulary is generally varied 

and sufficient with little 

inappropriate use.   

Good 

1.  Cohesion and coherence are 

not properly maintained. As a 

result, the story is to a large 

extent disorganized. 

2.  The story has 5 new sentences.   

3.  Use of vocabulary is limited.   

Needs improvement: 

1.  Cohesion and coherence are 

not at all maintained.  

2.  The story is very disorganized. 

3.  Use of vocabulary is extremely 

limited with lot many 

inappropriate uses.   

   Total 

Number of 

Classes: 24 

    

 



 

পাঠ্যসূচি ও অ্যাসাইনমেন্ট  

 

 

 

শ্রেচি: নবে (দাখিল) 

চবষয়: f~‡Mvj I cwi‡ek 

 

 

 

 

 

 

 

 



পাঠ্যসূচি ও অ্যাসাইনমেন্ট  

†kÖwY:  beg (দাখিল)                         welq: f~‡Mvj I cwi‡ek 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV b¤̂i I  

wk‡ivbvg/welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW  

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡`©kbv/iæweª· gšÍe¨ 

1g Aa¨vq:  

f~‡Mvj I 

cwi‡ek  

• f~‡Mvj I cwi‡e‡ki aviYv 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

• f~‡Mv‡ji cwiwa eY©bv Ki‡Z 

cvie; 

• f~‡Mvj I cwi‡ek cv‡Vi MyiæZ¡ 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

• f~‡Mvj I cwi‡e‡ki 

Dcv`vbmg~‡ni AvšÍtm¤úK© 

we‡kølY Ki‡Z cvie;  

• f~‡Mv‡ji aviYv, 

cwi‡e‡ki aviYv 

• f~‡Mv‡ji cwiwa, 

f~‡Mv‡ji kvLv 

• cwi‡e‡ki cÖKvi‡f` 

• f~‡Mvj I cwi‡ek 

cv‡Vi MyiæZ¡ 

06 A¨vmvBb‡g›U-1: 

Òcwi‡ek euvP‡j euvP‡e 

c„w_exÓ- AbwaK 300 k‡ãi 

g‡a¨ GKwU cÖwZ‡e`b wjL| 

ms‡KZ: 

1| m~Pbv 

2| cwi‡e‡ki Dcv`vb 

3| f~‡Mv‡ji kvLv 

4| f~‡Mvj I cwi‡e‡ki 

AvšÍ:m¤úK© 

5| cwi‡ek msiÿ‡Y Avgv‡`i 

f~wgKv 

6| Dcmsnvi 

 

 

1| cvV¨cy¯ÍK †_‡K 

cwi‡e‡ki Dcv`vb, 

f~‡Mv‡ji kvLv, f~‡Mvj 

I cwi‡ek cv‡Vi ¸iæZ¡ 

c‡o wb‡Z n‡e 

2| cwi‡ek welqK eB 

c‡o †bqv †h‡Z cv‡i 

3| cwiev‡ii 

m`m¨‡`i KvQ †_‡K 

‡R‡b †bqv †h‡Z cv‡i 

AwZ DËg 

1| cwic~Y© I h_vh_ 

welqe ‘̄ Dc¯’vcb 

2| Dc¯’vcbvq m„RbkxjZv  

DËg 

1| cwic~Y© I h_vh_ 

welqe ‘̄ Dc¯’vcb 

2| Dc¯’vcbvq AvswkK 

m„RbkxjZv 

fv‡jv 

1| cwic~Y© I h_vh_ 

welqe ‘̄ Dc¯’vcb 

AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

1| cwic~Y© I h_vh_ 

welqe ‘̄i Afve 

2| Dc¯’vcbvq 

m„RbkxjZvi Afve 

 

2q Aa¨vq:  

gnvwek¦ I 

Avgv‡`i 

c„w_ex 

• gnvwe‡k¦i †R¨vwZ®‹gÛ‡j 

†mŠiRMr, c„w_ex I Ab¨vb¨ 

MÖn-DcMÖ‡ni Ae¯’vb Ges 

ˆewkó¨ eY©bv Ki‡Z cvie 

• c„w_exi AvKvi-AvK…wZ I 

DcMÖn m¤^‡Ü eY©bv Ki‡Z cvie 

• Aÿ‡iLv I ª̀vwNgv‡iLvmn 

MyiæZ¡c~Y© †iLvmg~n e¨vL¨v Ges 

G‡`i MyiæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie 

• Aÿ‡iLv I ª̀vwNgv‡iLv e¨envi 

K‡i gvbwP‡Î wewfbœ ¯’vb kbv³ 

Ki‡Z cvie 

• gnvKvk I gnvwek¦ 

• bÿÎ 

• bÿÎgÛjx 

• M¨vjvw· 

• bxnvwiKv 

• Qvqvc_ 

• Dév 

• a~g‡KZz 

• MÖn 

• DcMÖn 

• m~h© 

• †mŠiRMr 

15 A¨vmvBb‡g›U-2: 

 †mŠiRM‡Zi wPÎ A¼b K‡i 

Òc„w_ex I g½j MÖ‡ni 

ˆewk‡ó¨i Zzjbvg~jK 

we‡kølYÓÑ AbwaK 100 k‡ãi 

GKwU cÖwZ‡e`b wjL| 

ms‡KZ: 

1| m~Pbv  

2| c„w_ex I g½j MÖ‡ni 

ˆewkó¨ 

3| †mŠiRM‡Zi wPÎ 

4| Dcmsnvi 

 

1| cvV¨cy¯Í‡Ki 

†mŠiRM‡Zi eY©bv c‡o 

wb‡Z n‡e 

2| †mŠiRMr mswkøó 

eB‡qi mvnvh¨ †bqv 

†h‡Z cv‡i 

3| B›Uvi‡b‡Ui mvnvh¨ 

†bqv †h‡Z cv‡i 

 

 

 

 

 

AwZ DËg 

1| cwic~Y© I h_vh_ 

welqe ‘̄ Dc¯’vcb 

2| Dc¯’vcbvq m„RbkxjZv  

3| bv›`wbK wPÎ A¼b 

DËg 

1| cwic~Y© I h_vh_ 

welqe ‘̄ Dc¯’vcb 

2| bv›`wbK wPÎ A¼b 

fv‡jv 

1| cwic~Y© I h_vh_ 

welqe ‘̄ Dc¯’vcb 

2| wPÎ A¼b 

 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV b¤̂i I  

wk‡ivbvg/welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW  

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡`©kbv/iæweª· gšÍe¨ 

• AvwýK MwZ I evwl©K MwZ 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

• w`evivwÎ msNUb I n«vm-e„w×i 

KviY Ges cÖfve we‡kølY Ki‡Z 

cvie 

• FZz cwieZ©‡bi KviY I cÖfve 

we‡kølY Ki‡Z cvie 

• wewfbœ DcKi‡Yi mvnv‡h¨ 

†mŠiRM‡Zi g‡Wj ˆZwi Ki‡Z 

cvie 

• Avgv‡`i emev‡mi GKgvÎ 

c„w_ex m¤ú‡K© AviI †ewk 

Rvbvi AvMÖn cÖKvk Kie 

• c„w_exi AvKvi-

AvK…wZ 

• Aÿ‡iLv, `ªvwNgv‡iLv 

I Ab¨vb¨ MyiæZ¡c~Y© 

†iLvmg~n 

• AvšÍR©vwZK ZvwiL 

†iLv 

• cÖwZcv` ’̄vb 

• c„w_exi MwZ 

• AvwýK MwZ 

• AvwýK MwZi cÖgvY 

• AvwýK MwZi dj 

• evwl©K MwZ 

• evwl©K MwZi dj 

• evwl©K MwZi cÖgvY 

• FZz cwieZ©b 

• FZz cwieZ©‡bi KviY 

• FZz cwieZ©b cÖwµqv 

• FZz cwieZ©‡bi cÖfve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A¨vmvBb‡g›U-3: 

Òm~h©‡K cwiµgYKv‡j 

c„w_ex‡Z RjevqyMZ 

ZviZg¨ cwijwÿZ nqÓ 

AbwaK 300 k‡ãi g‡a¨ 

GKwU cÖwZ‡e`b wjL| 

ms‡KZ: 

1|  m~Pbv 

2| c„w_exi evwl©K MwZ I 

FZz cwieZ©b cÖwµqvi eY©bv 

3| FZz cwieZ©‡bi wPÎ 

4| Dcmsnvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1| cvV¨cy¯ÍK †_‡K 

FZz cwieZ©b co‡Z 

n‡e 

2| c„w_exi MwZ 

m¤úwK©Z Ab¨vb¨ 

eB‡qi mvnvh¨ †bqv 

†h‡Z cv‡i 

3| B›Uvi‡b‡Ui mvnvh¨ 

†bqv †h‡Z cv‡i 

AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

1| cwic~Y© I h_vh_ 

welqe ‘̄i Afve 

2| wPÎ A¼‡bi Afve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AwZ DËg 

1| cwic~Y© I h_vh_ 

welqe ‘̄ Dc¯’vcb 

2| Dc¯’vcbvq m„RbkxjZv  

3| bv›`wbK I ˆewPÎ¨c~Y© 

wPÎ A¼b 

DËg 

1| cwic~Y© I h_vh_ 

welqe ‘̄ Dc¯’vcb 

2| bv›`wbK I ˆewPÎ¨c~Y© 

wPÎ A¼b 

fv‡jv 

1| cwic~Y© I h_vh_ 

welqe ‘̄ Dc¯’vcb 

AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

1| cwic~Y© I h_vh_ 

welqe ‘̄i Afve 

2| wPÎ A¼‡bi Afve 

 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV b¤̂i I  

wk‡ivbvg/welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW  

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡`©kbv/iæweª· gšÍe¨ 

3q Aa¨vq:  

gvbwPÎ cVb 

I e¨envi 

• gvbwP‡Îi aviYv, MyiæZ¡ I 

e¨envi e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

• wewfbœ cÖKvi gvbwPÎ m¤ú‡K© 

eY©bv w`‡Z cvie 

• gvbwP‡Î Z_¨-DcvË Dc ’̄vcb 

wbqgvewj eY©bv Ki‡Z cvie 

Ges e¨envwiK cÖ‡qvM Ki‡Z 

cvie 

• ¯’vbxq mgq I cÖgvY mgq eY©bv 

Ki‡Z cvie 

• ¯’vb‡f‡` mg‡qi cv_©K¨ nIqvi 

KviY e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

• gvbwP‡Î wRwcGm I wRAvBGm-

Gi e¨envi m¤ú‡K© aviYv jvf 

Kie 

• gvbwP‡Îi aviYv, 

MyiæZ¡ I e¨envi 

• gvbwP‡Î †¯‹j 

wb‡ ©̀‡ki c×wZ 

• gvbwP‡Îi cÖKvi‡f` 

• gvbwP‡Î Z_¨-DcvË 

Dc¯’vc‡bi wbqgvewj  

• gvbwP‡Î cÖPwjZ 

cÖZxK wPýmg~n 

• gvbwP‡Î Z_¨ 

Dc¯’vc‡bi Rb¨ 

MyiæZ¡c~Y© K‡qKwU 

welq 

• ¯’vbxq mgq, cÖgvY 

mgq, ¯’vb‡f‡` 

mg‡qi cv_©‡K¨i 

MvwYwZK mgvavb 

• gvbwP‡Î wRwcGm I 

wRAvBGm 

• wRwcGm Gi Kvh©bxwZ  

• wRwcGm Gi myweav I 

Amyweav  

• wRAvBGm  

15 A¨vmvBb‡g›U-4: 

 †Zvgvi cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ 

AvšÍR©vwZK mvs‡KwZK 

wPý¸‡jv e¨envi K‡i 

evsjv‡`‡ki GKwU gvbwPÎ 

A¼b Ki| 

ms‡KZ: 

1| evsjv‡`‡ki gvbwPÎ 

2| AvšÍR©vwZK mvs‡KwZK 

wPý 

3| gvbwP‡Îi wk‡ivbvg 

4| gvbwP‡Î DËi w`K wb‡ ©̀k 

5| m~PK 

1| cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ 

AvšÍR©vwZK mvs‡KwZK 

wPý¸‡jv Rvb‡Z n‡e 

2| f~ms¯’vwbK gvbwPÎ, 

f~wPÎvewj, †`qvj 

gvbwPÎ †`Lv †h‡Z 

cv‡i 

3| †cv÷vi †ccvi/ 

K¨v‡jÛv‡ii D‡ëv c„ôv 

e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i 

AwZ DËg 

1| cwic~Y© I h_vh_ 

welqe ‘̄ Dc¯’vcb 

2| gvbwP‡Î Z_¨ DcvË 

Dc¯’vc‡bi wbqgvewji 

mwVKZv  

3| A¼‡b bv›`wbKZv 

DËg 

1| cwic~Y© I h_vh_ 

welqe ‘̄ Dc¯’vcb 

2| gvbwP‡Î Z_¨ DcvË 

Dc¯’vc‡bi wbqgvewji 

mwVKZv 

fv‡jv 

1| welqe ‘̄i AvswkK 

h_v_©Zv 

AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

1| welqe ‘̄i h_v_©Zvi 

Afve 

2|  A¼‡b bv›`wbKZvi 

Afve 

 

 

 

 

 

 



 

পাঠ্যসূচি ও অ্যাসাইনমেন্ট  
 

শ্রেচি: নবে (দাখিল) 

 

চবষয়: উচ্চতর গচিত 

 
  



পাঠ্যসূচি ও অ্যাসাইনমেন্ট 

শ্রেচি: নবে (দাখিল)       চবষয়: উচ্চতর গচিত 

অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র

চিমরানাে 

চিখনফল পাঠ্যসূচিমত অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠনম্বর  ও 

চিমরানাে/ চবষয়বস্তু 

চিক্ষাক্রমে 

বরাদ্দকৃত 

চপচরয়ড 

সংখ্যা 

অ্যাসাইনমেন্ট ননমদেশনা েযযলায়ন 
রুনিক্স 

ে

ন্ত

ব্য 

প্রথে 

অ্ধ্যায় 

 

শ্রসট ও 

ফাংিন 

১. সাচবকু শ্রসট, উপমসট, পূরক 

শ্রসট ও িচক্ত শ্রসট গঠন করমত 

পারমব।  

সাচবকু শ্রসট, 

উপমসট, পূরক 

শ্রসট ও িচক্ত শ্রসট 
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অ্যাসাইনমেন্ট-১ 

 

(b) f(x) = 
3x + 5

x - 3
  (a)                                                

 

 

 

 

 

 

 (ক) বচিতু অ্ন্বয়টি ফাংিন হমল তা কী ধরমনর ফাংিন যুচক্তসহ 

       উমেখ কর। 

(খ) (a) এর চবপরীত ফাংিন সম্ভব চকনা তা যুচক্তসহ উপস্থাপন 

     কর। 

(গ) (b) এর শ্রক্ষমে x  3 এর জন্য  ফাংিনটি এক-এক এবং 

     সাচবকু চকনা তা যুচক্ত চিময় চনজস্ব েতােত উপস্থাপন কর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

উচ্চতর গচিত পাঠ্য বইময়র 

প্রথে অ্ধ্যাময় আমলাচিত 

শ্রসট ও ফাংিন সম্পমকু 

সম্যক ধারিা চনময় 

সেস্যাগুমলা সোধান কর । 

১(ক). ফাংিমনর 

ববচিমযযর চিচিমত 

যুচক্ত উপস্থাপন। 

 

১(খ). চবপরীত 

ফাংিমনর ববচিমযযর 

চিচিমত যুচক্ত 

উপস্থাপন। 

 

১(গ). (i) এক-এক 

ফাংিমনর ববচিমযযর 

চিচিমত েতােত 

উপস্থাপন। 

(ii) সাচবকু 

ফাংিমনর ববচিমযযর 

চিচিমত  েতােত 

উপস্থাপন। 

অ্চত উিেঃ 

সবগুমলা অ্চজুত 

হময়মে। 

উিেঃ  

শ্রে শ্রকামনা ৩টি 

অ্চজুত হময়মে। 

িামলাঃ 

 শ্রে শ্রকামনা ২টি 

অ্চজুত হময়মে। 

অ্গ্রগচত প্রময়াজনঃ 

২ টির কে অ্চজুত 

হময়মে। 

 

২. চবচিন্ন শ্রসমটর সংমোগ, শ্রেি 

ও অ্ন্তর চনিয়ু করমত পারমব।  
শ্রসমটর সংমোগ, 

শ্রেি,  অ্ন্তর ও শ্রসট 

প্রচক্রয়ার ধোুবচল 

৩. শ্রসট প্রচক্রয়ার ধোুবচলর 

শ্রেৌচক্তক প্রোি করমত পারমব।  
 

৪. সেতুল শ্রসট বিনুা করমত 

পারমব এবং এর োধ্যমে 

অ্সীে শ্রসমটর ধারিা ব্যাখ্যা 

করমত পারমব।  

সেতুল শ্রসট ও 

অ্সীে শ্রসট 

৫. শ্রসমটর সংমোমগর িচক্ত শ্রসট 

চনিমুয়র সূে ব্যাখ্যা করমত পারমব 

এবং শ্রিনচিে ও উিাহরমির 

সাহামে তা োিাই করমত 

পারমব।  

শ্রসমটর সংমোমগর 

িচক্ত শ্রসট এবং 

শ্রিনচিে 

৬. শ্রসট প্রচক্রয়া প্রময়াগ কমর 

জীবনচিচিক সেস্যা সোধান 

করমত পারমব। 

বাস্তব সেস্যা 

সোধামন শ্রসট 

৭. শ্রসমটর সাহামে অ্ন্বয় ও 

ফাংিন এর ধারিা ব্যাখ্যা করমত 

পারমব।  

অ্ন্বয় এবং ফাংিন 

এর ধারিা 

 
৮. ফাংিমনর শ্রডামেন ও শ্ররঞ্জ 

চনিয়ু করমত পারমব  
ফাংিন এর শ্রডামেন 

ও শ্ররঞ্জ 

৯. এক-এক ফাংিন, সাচবকু 

ফাংিন ও এক-এক সাচবকু 

ফাংিন উিাহরমির সাহামে 

ব্যাখ্যা করমত পারমব।  

এক-এক ফাংিন, 

সাচবকু ফাংিন  



 

অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র

চিমরানাে 

চিখনফল পাঠ্যসূচিমত অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠনম্বর  ও 

চিমরানাে/ চবষয়বস্তু 

চিক্ষাক্রমে 

বরাদ্দকৃত 

চপচরয়ড 

সংখ্যা 

অ্যাসাইনমেন্ট ননমদেশনা েযযলায়ন 
রুনিক্স 

ে

ন্ত

ব্য 

প্রথে 

অ্ধ্যায় 

 

শ্রসট ও 

ফাংিন 

১০. চবপরীত ফাংিন ব্যাখ্যা 

করমত পারমব। 
চবপরীত ফাংিন, 

অ্ন্বয় ও ফাংিমনর 

শ্রলখচিে 

     

১১. শ্রলখচিমের সাহামে শ্রকামনা 

অ্ন্বয় ফাংিন চকনা তা োিাই 

করমত পারমব।  
১২. অ্ন্বয় ও ফাংিমনর শ্রলখচিে 

অ্ঙ্কন করমত পারমব। 
 

চিতীয় 

অ্ধ্যায় 

 

বীজগাচি-

চতক রাচি 

১.বহুপিীর ধারিা ব্যাখ্যা করমত 

পারমব। 

একিলক চবচিয 

বহুপিীঃ 

বহুপিীর গুি ও িাগ 

বহুপিীর উৎপািক 

চবমেষি (িাগমিষ 

উপপাদ্য ও উৎপািক 

উপপাদ্য) 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

অ্যাসাইনমেন্ট-২ 

 

এেন দুইটি চেোচেক বহুপিী P(x) ও Q(x) চনিয়ু কর োমির 

একটি সাধারি উৎপািক (x - 2),  ধ্রূবপি 24 এবং অ্ন্য 

উৎপািকগুমলা একোচেক। বহুপিী দুইটির একটিমক হর ও 

অ্পরটিমক লব ধমর গঠিত িগ্াংিটিমক আংচিক িগ্াংমি প্রকাি 

কর। 

উচ্চতর গচিত পাঠ্য বইময়র 

চিতীয় অ্ধ্যাময় আমলাচিত 

একিলক চবচিয বহুপিী ও  

আংচিক িগ্াংমি প্রকাি 

সম্পমকু সম্যক ধারিা চনময় 

সেস্যার সোধান করমব। 

এখামন উমেখ্য শ্রে, এমক্ষমে 

দুইময়র  অ্চধক চেোচেক 

বহুপিী চনিয়ু করা সম্ভব। 

তাই  সুচবধােত দুইটি 

চেোচেক বহুপিী চনময় 

গঠিত িগ্াংিমক আংচিক 

িগ্াংমি প্রকাি কর  

২(i) দুইটি চেোচেক 

বহুপিী চনিয়ু। 

 

২(ii) আংচিক 

িগ্াংমির সূমে 

প্রকাি। 

 

২(iii) আংচিক 

িগ্াংমি প্রকাি। 

 

অ্চত উিেঃ 

সবগুমলা অ্চজুত 

হময়মে। 

উিেঃ  

শ্রে শ্রকামনা 2টি 

অ্চজুত হময়মে। 

িামলাঃ 

 শ্রে শ্রকামনা 1টি 

অ্চজুত হময়মে। 

অ্ন্যথায় অ্গ্রগচত 

প্রময়াজন। 

 

2.উিাহরমির সাহামে একিলক 

চবচিয বহুপিী ব্যাখ্যা করমত 

পারমব। 

3. বহুপিীর গুি ও িাগ ব্যাখ্যা 

করমত পারমব। 

4. িাগমিষ উপপাদ্য ও উৎপািক 

উপপাদ্য ব্যাখ্যা এবং তা প্রময়াগ 

কমর বহুপিীর উৎপািক চবমেষি 

করমত পারমব। 

5. সেোচেক রাচি, প্রচতসে 

রাচি এবং িক্র-ক্রচেক রাচি 

ব্যাখ্যা করমত পারমব। 

সেোচেক, প্রচতসে 

এবং িক্র-ক্রচেক 

রাচি (অ্নুর্ধ্ু চতন 

িলক) 6. সেোচেক রাচি, প্রচতসে 

রাচি এবং িক্র-ক্রচেক রাচির 

উৎপািক চনিয়ু করমত পারমব। 

7. মূলি িগ্াংিমক আংচিক 

িগ্াংমি প্রকাি করমত পারমব। 
মূলি িগ্াংিমক 

আংচিক িগ্াংমি 

প্রকাি 
  



 
  

অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র

চিমরানাে 

চিখনফল পাঠ্যসূচিমত অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠনম্বর  ও চিমরানাে/ 

চবষয়বস্তু 

চিক্ষাক্র

শ্রে 

বরাদ্দকৃত 

চপচরয়ড 

সংখ্যা 

অ্যাসাইনমেন্ট ননমদেশনা েযযলায়ন 
রুনিক্স 

ে

ন্ত

ব্য 

 

তৃতীয় 

অ্ধ্যায় 

 

জযাচেচত 

 

১. লম্ব অ্চিমক্ষমপর ধারিা ব্যাখ্যা 

   করমত পারমব। 

লম্ব অ্চিমক্ষপ  
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 উচ্চতর গচিত পাঠ্য বইময়র 

তৃতীয় অ্ধ্যাময় আমলাচিত  

লম্ব অ্চিমক্ষপ ও 

চপথামগারামসর উপপামদ্যর 

চবস্তৃচত সম্পমকু ধারিা 

চনময় সেস্যাটি সোধান 

করমব। তাই সম্পূি ু

অ্ধ্যায়টি িামলা িামব পমে 

সেস্যাটি সোধান কর।  

৩(ক). যুচক্ত 

উপস্থাপন। 

 

৩(খ). বির্ঘযু চনিয়ু 

 

৩(গ). 

চপথামগারামসর 

উপপামদ্যর চবস্তৃচতর 

প্রোি শ্রথমক চসদ্ধান্ত 

গ্রহি। 

 

অ্চত উিেঃ 

সবগুমলা অ্চজুত 

হময়মে। 

উিেঃ  

শ্রে শ্রকামনা 2টি 

অ্চজুত হময়মে। 

িামলাঃ 

 শ্রে শ্রকামনা 1টি 

অ্চজুত হময়মে। 

 

অ্ন্যথায় অ্গ্রগচত 

প্রময়াজন। 

 

2. চপথামগারামসর উপপামদ্যর 

উপর চিচি কমর প্রিি 

উপপাদ্যগুমলা প্রোি ও প্রময়াগ 

করমত পারমব। 

চপথামগারামসর 

উপপামদ্যর চবস্তৃচত : 

স্থূলমকািী চের্ভমজর 

স্থূলমকামির চবপরীত 

বাহুর উপর অ্চঙ্কত 

বগমুক্ষে ঐ শ্রকামির 

সচন্নচহত অ্ন্য দুইবাহুর  

উপর অ্চঙ্কত 

বগমুক্ষেিময়র শ্রক্ষেফল 

এবং ঐ দুই বাহুর 

শ্রেমকামনা একটি ও 

তার উপর অ্পর বাহুর 

লম্ব অ্চিমক্ষমপর 

অ্ন্তগতু আয়তমক্ষমের 

শ্রক্ষেফমলর চিগুমির 

সেচযর সোন। 

 

শ্রেমকামনা চের্ভমজর 

সূক্ষ্ণমকামির চবপরীত 

বাহুর উপর অ্চঙ্কত 

বগমুক্ষে অ্পর দুই 

বাহুর উপর অ্চঙ্কত 

বগমুক্ষেিময়র  

 

 

  অ্যাসাইনমেন্ট-৩ 

 

 

 

 
 

BC = CD  

 
(ক) BC বরাবর A চবন্দুর লম্ব অ্চিমক্ষমপর বির্ঘযু কত তা যুচক্তসহ 

     উমেখ কর। 

(খ) AC এর বির্ঘযু চনিয়ু কর। 

(গ) শ্রিখাও শ্রে, PQ2 < PR2 + QR2
 

 

 

 



 

অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র

চিমরানাে 

চিখনফল পাঠ্যসূচিমত অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠনম্বর  ও 

চিমরানাে/ চবষয়বস্তু 

চিক্ষাক্রমে 

বরাদ্দকৃত 

চপচরয়ড 

সংখ্যা 

অ্যাসাইনমেন্ট ননমদেশনা েযযলায়ন 
রুনিক্স 

ে

ন্ত

ব্য 

 

তৃতীয় 

অ্ধ্যায় 

 

জযাচেচত 

 

 শ্রক্ষেফমলর সেচয 

অ্মপক্ষা ঐ দুই বাহুর 

শ্রেমকামনা একটি ও 

তার উপর অ্পরটির 

লম্ব অ্চিমক্ষমপর 

অ্ন্তগতু 

আয়তমক্ষমের 

শ্রক্ষেফমলর চিগুি 

পচরোি কে। 

 

চের্ভমজর শ্রেমকামনা 

দুই বাহুর উপর 

অ্চঙ্কত 

বগমুক্ষেিময়র 

শ্রক্ষেফমলর সেচয, 

তৃতীয় বাহুর 

অ্মধমুকর উপর 

অ্চঙ্কত বগমুক্ষমের 

শ্রক্ষেফল এবং ঐ 

বাহুর সেচিখন্ডক 

েধ্যোর উপর 

অ্চঙ্কত বগমুক্ষমের 

শ্রক্ষেফমলর সেচযর 

চিগুি। 

     

3. চের্ভমজর পচরমকন্দ্র, িরমকন্দ্র 

   ও লম্বচবন্দু সম্পচকুত 

   উপপাদ্যগুমলা প্রোি ও প্রময়াগ 

   করমত পারমব। 

চের্ভমজর পচরমকন্দ্র, 

িরমকন্দ্র ও লম্বচবন্দু 

সেমরখ। 

 

  



 

অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র

চিমরানাে 

চিখনফল পাঠ্যসূচিমত অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠনম্বর  ও 

চিমরানাে/ চবষয়বস্তু 

চিক্ষাক্রমে 

বরাদ্দকৃত 

চপচরয়ড 

সংখ্যা 

অ্যাসাইনমেন্ট ননমদেশনা েযযলায়ন 
রুনিক্স 

ে

ন্ত

ব্য 

তৃতীয় 

অ্ধ্যায় 

 

জযাচেচত 

 

4. ব্রহ্মগুমের উপপাদ্য প্রোি ও 

    প্রময়াগ করমত পারমব। 

বৃমি অ্ন্তচলচুখত 

শ্রকামনা িতুর্ভমুজর 

কি ুদুইটি েচি 

পরস্পর লম্ব হয়, 

তমব তামির 

শ্রেিচবন্দু হমত 

শ্রকামনা বাহুর উপর 

অ্চঙ্কত লম্ব চবপরীত 

বাহুমক চিখচন্ডত 

কমর। 

     

5. টমলচের উপপাদ্য প্রোি ও 

    প্রময়াগ করমত পারমব। 

বৃমি অ্ন্তচলচুখত 

শ্রকামনা িতুর্ভমুজর 

কিিুময়র অ্ন্তগতু 

আয়তমক্ষে ঐ 

িতুর্ভমুজর চবপরীত 

বাহুিময়র অ্ন্তগতু 

আয়তমক্ষমের 

সেচযর সোন। 
অ্যে 

অ্ধ্যায় 

 

অ্নুিীলনী 

- ৮.১ 

চেমকািচে

চত 

 

১. শ্ররচডয়ান পচরোমপর ধারিা 

    ব্যাখ্যা করমত পারমব। 

শ্ররচডয়ান পচরোপ  

 

 

 

5(আংচিক) 

 
অ্যাসাইনমেন্ট-৪ 

একটি বৃিাকার শ্রহচলপ্যাড (মহচলকপ্টার অ্বতরমির স্থান) এর 

ব্যামসর দুই প্রান্ত পৃচথবীর শ্রকমন্দ্র 16 শ্রকাি উৎপন্ন কমর। পৃচথবীর 

ব্যাসাধ ু6440 চকমলাচেটার।  শ্রকামনা ব্যাচক্ত র্ঘন্টায় 10 

চকমলাচেটার শ্রবমগ সাইমকল িাচলময় 10 চেচনমটর েমধ্য ঐ 

শ্রহচলপ্যাডটি প্রিচক্ষি করমত পারমব চকনা শ্রস সম্পমকু শ্রতাোর 

যুচক্ত উপস্থাপন কর। 

উচ্চতর গচিত পাঠ্য বইময়র 

8ে অ্ধ্যাময় আমলাচিত 

শ্ররচডয়ান পচরোপ ও চডগ্রী 

পচরোমপর পারস্পচরক 

সম্পকু এবং বৃমির শ্রকামনা 

িাপ িারা উৎপন্ন শ্রকন্দ্রস্থ 

শ্রকামির সামথ ঐ বৃিিামপর 

পারস্পচরক সম্পমকু ধারিা 

চনময় সেস্যাটি সোধান 

কর। 

৪(i). শ্ররচডয়ান 

পচরোপ। 

৪(ii). ব্যাস চনিয়ু। 

৪(iii). পচরচধ চনিয়ু 

৪(iv).  

তুলনামূলক যুচক্ত 

উপস্থাপন। 

অ্চত উিেঃ 

সবগুমলা অ্চজুত 

হময়মে। 

 

 

2. শ্ররচডয়ান পচরোপ ও চডগ্রী 

পচরোমপর পারস্পচরক সম্পকু 

চনিয়ু করমত পারমব। 

শ্ররচডয়ান পচরোপ ও 

চডগ্রী পচরোমপর 

পারস্পচরক সম্পকু 

 
  



 

অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র

চিমরানাে 

চিখনফল পাঠ্যসূচিমত অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠনম্বর  ও 

চিমরানাে/ চবষয়বস্তু 

চিক্ষাক্রমে 

বরাদ্দকৃত 

চপচরয়ড 

সংখ্যা 

অ্যাসাইনমেন্ট ননমদেশনা েযযলায়ন 
রুনিক্স 

ে

ন্ত

ব্য 

 

অ্যে 

অ্ধ্যায় 

 

অ্নুিীলনী 

- ৮.১ 

চেমকািচে

চত 

 

   

 

5(আংচিক) 

  উিেঃ  

শ্রে শ্রকামনা ৩টি 

অ্চজুত হময়মে। 

িামলাঃ 

 শ্রে শ্রকামনা ২টি 

অ্চজুত হময়মে। 

অ্গ্রগচত 

প্রময়াজনঃ 

২ টির কে অ্চজুত 

হময়মে। 

 

 

 



 

 

 

cvV¨m~wP I A¨vmvBb‡g›U  

 

 

 

 

†kÖwY- lô  

 

welq: Mvn© ’̄¨ weÁvb 

 

  



 

cvV¨m~wP I A¨vmvBb‡g›U  

†kÖwY: lô                                                                                                                                                                               welq: Mvn© ’̄¨ weÁvb 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV 

b¤^i I  wk‡ivbvg/ welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡ ©̀kK/ iæweª• gšÍe¨ 

1g Aa¨vq 

M„n I M„n 

cwi‡e‡ki 

mvaiY aviYv 

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 cvi‡ev| 

4| M„n cwi‡e‡k MvQ 

jvMv‡bvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie| 

cvV 1- M„n I M„n cwi‡ek 

cvV 2- M„‡ni Af¨šÍixY 

’̄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 

06 1g Aa¨vq 

1| †Zvgvi M„n cwi‡e‡ki wewfbœ As‡ki bvg¸‡jv 

†jL|  

2| wb‡¤œ D‡jøwLZ M„‡ni Af¨šÍixY ’̄vb¸‡jv‡K 

Q‡K mvRvI Ges †mB ’̄vb¸‡jv‡Z †Zvgvi 

cwiev‡ii m`m¨iv Kx Kx KvR K‡i Zv D‡jøL 

Ki|  

†kvevi Ni, WªBs iæg, ivbœvNi, LvIqvi Ni, 

covi Ni, ev_iæg 

M„‡ni 

Af¨šÍixY 

wewfbœ ’̄v‡bi 

web¨vm 

M„‡ni 

Af¨šÍixY 

¯’v‡bi bvg 

m¤úvw`Z 

KvR 

AvbyôvwbK 

¯’vb 

  

  

AbvbyôvwbK 

¯’vb 

  

  

Kv‡Ri ¯’vb   

  

 

1| welqe¯̀ 

m¤ú‡K© 

wkÿv_©x‡K mwVK 

aviYv w`b|  

2| 

A¨vmvBb‡g›U 

(wba©vwiZ KvR) 

cÖ`vb Kiæb|  

3| KvRwU 

wba©vwiZ mg‡q 

m¤úbœ K‡i Rgv 

w`‡Z DrmvwnZ 

Kiæb|  

 

AwZ DËg 

1| M„n cwiwe‡ki me¸‡jv As‡ki bvg mwVKfv‡e 

wjL‡Z cviv 

2| M„‡ni Af¨šÍixY ’̄vb¸‡jv‡K mwVKfv‡e Q‡K 

mvRv‡Z cviv 

3| M„‡ni Af¨šÍixY ’̄vb¸‡jvq m¤úvw`Z mKj KvR 

mbv³ Ki‡Z cviv 

4| chv©q Abyhvqx avivevwnKfv‡e KvR Ki‡Z cviv 

5| †jLvq jÿ¨bxq gvÎvq wbR¯̂Zv I m „RbkxjZvi 

cÖKvk 

6| evbvb I evK¨ MVb wVK _vKv 

DËg 

1| M„„n cwi‡e‡ki ‡ewkifvM As‡ki bvg mwVKfv‡e 

wjL‡Z cviv 

2| M„‡ni Af¨šÍixY ‡ekwifvM ’̄vb¸‡jv‡K  

mwVKfv‡e Q‡K mvRv‡Z cviv 

3| M„„‡ni Af¨šÍixY ’̄vb¸‡jvq m¤úvw`Z AwaKvsk 

KvR mbv³ Ki‡Z cviv 

4| chv©q Abyhvqx avivevwnKfv‡e KvR Ki‡Z cviv 

5| †jLvq AvswkK gvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZvi 

cÖKvk 

6|| evbvb I evK¨ MVb wVK _vKv 

fv‡jv 

1| M„„n cwi‡e‡ki K‡qKwU As‡ki bvg wVKfv‡e 

wjL‡Z cviv 

2| M„‡ni Af¨šÍixY ’̄v‡bi wKQz As‡ki bvg Q‡K 

mvRv‡Z cviv 

 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV 

b¤^i I  wk‡ivbvg/ welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡ ©̀kK/ iæweª• gšÍe¨ 

3| M„„‡ni Af¨šÍixY ’̄vb¸‡jvq m¤úvw`Z wKQz KvR 

mbv³ Ki‡Z cviv 

4|| chv©q Abyhvqx Kv‡Ri avivevwnKZv 

AvswkKfv‡e iÿv Ki‡Z cviv 

5| †jLvq AvswkK gvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZvi 

cÖKvk 

6| evbvb I evK¨ MVb AvswkK wVK _vKv 

AMªMwZi cª‡qvRb 

1| M„„n cwi‡e‡ki wewfbœ As‡ki bvg  wjL‡Z bv 

cviv 

2| M„‡ni Af¨šÍixY ’̄vb¸‡jv‡K wVKfv‡e Q‡K 

mvRv‡Z bv cviv  

3| M„„‡ni Af¨šÍixY ’̄vb¸‡jvq m¤úvw`Zz KvR 

mbv³ Ki‡Z bv cviv 

4| chv©q Abyhvqx avivevwnKfv‡e KvR Ki‡Z bv 

cviv 

5|  †jLvq  wbR¯̂Zv I m„RbkxjZvi Afve 

6| evbvb I evK¨ MVb AvswkK wVK _vKv 

4_© Aa¨vq 

cwievi I 

wkï 

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| 

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 

04 1| wkïi  eq‡mi Dci wfwË K‡i wkïKv‡ji 

wewfbœ bvgKiY Kiv n‡q‡Q| wb‡¤œv³ Q‡K bvg 

Abyhvqx wkïKv‡ji eqmmxgv Ges Zv‡`i ˆewkó¨ 

wjL|  

wkïKv‡ji bvg eqmmxgv ‰ewkó¨ 

1. beRvZK Kvj   

2. AwZ‰kke Kvj   

3. cÖviw¤¢K ˆkke   

4. ga¨ ˆkke   

 

Zzwg Kx me eq‡mi wkïi mv‡_ GKB ai‡bi 

AvPiY Ki‡e? hyw³ w`‡q †evSvI 

1| welqe¯̀ 

m¤ú‡K© 

wkÿv_©x‡K mwVK 

aviYv w`b|  

2| 

A¨vmvBb‡g›U 

(wba©vwiZ KvR) 

cÖ`vb Kiæb|  

3| KvRwU 

wba©vwiZ mg‡q 

m¤úbœ K‡i Rgv 

w`‡Z DrmvwnZ 

Kiæb|  

 

 

AwZ DËg 

1| bvgKiY Abyhvhx wkïi wewfbœ eqm mbv³ 

Ki‡Z cviv 

2| eqm Abyhvhx wkïi me¸‡jv ˆewkó¨ mwVKfv‡e 

wjL‡Z cviv 

3| eqm Abyhvhx wkïi me¸‡jv ˆewkó¨ jÿ¨ K‡i 

mwVK AvPiY †hŠw³Kfv‡e we‡kølY Ki‡Z cviv 

4| chv©q Abyhvqx avivevwnKfv‡e KvR Ki‡Z cviv 

5| †jLvq jÿ¨bxq gvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZvi 

cÖKvk 

6| evbvb I evK¨ MVb wVK _vKv 

DËg 

 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV 

b¤^i I  wk‡ivbvg/ welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡ ©̀kK/ iæweª• gšÍe¨ 

1| bvgKiY Abyhvqx wkïi AwaKvsk eqmmxgv 

mbv³ Ki‡Z cviv 

2| eqm Abyhvqx wkï‡`i †ewkifvM ˆewkó¨ 

mwVKfv‡e Q‡K wjL‡Z cviv 

3| eqm Abyhvhx wkïi AwaKvsk ˆewkó¨ jÿ¨ K‡i 

mwVK AvPiY †hŠw³Kfv‡e we‡kølY Ki‡Z cviv 

4| chv©q Abyhvqx avivevwnKfv‡e KvR Ki‡Z cviv 

5| †jLvq AvswkK gvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv 

cÖKvk 

6| evbvb I evK¨ MVb wVK _vKv 

fv‡jv 

1| bvgKiY Abyhvqx wkïi AvswkK eqmmxgv mbv³ 

Ki‡Z cviv 

2| eqm Abyhvqx wkï‡`i K‡qKwU ˆewkó¨ 

mwVKfv‡e Q‡K wjL‡Z cviv 

3| eqm Abyhvhx wkïi AvswkK ˆewkó¨ jÿ¨ K‡i 

mwVK AvPiY †hŠw³Kfv‡e we‡kølY Ki‡Z cviv 

4| chv©q Abyhvqx avivevwnKfv‡e AvswkK KvR 

Ki‡Z cviv 

5| †jLvq AvswkK gvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZvi 

cÖKvk 

6| evbvb I evK¨ MVb AvswkK wVK _vKv 

AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

1| bvgKiY Abyhvqx wkïi eqmmxgv mbv³ Ki‡Z 

bv cviv 

2| eqm Abyhvqx wkï‡`i ˆewkó¨ mwVKfv‡e Q‡K 

wjL‡Z bv cviv 

3| eqm Abyhvhx wkïi ˆewkó¨ jÿ¨ K‡i mwVK 

AvPiY †hŠw³Kfv‡e we‡kølY Ki‡Z bv cviv 

4| chv©q Abyhvqx avivevwnKfv‡e KvR Ki‡Z bv 

cviv 

5| †jLvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZvi Afve 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV 

b¤^i I  wk‡ivbvg/ welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡ ©̀kK/ iæweª• gšÍe¨ 

6| evbvb I evK¨ MVb AvswkK wVK _vKv 

8g Aa¨vq 

Lv`¨, cywó, 

¯̂v ’̄¨ 

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| 

cvV 1- Lv`¨, cywó, ¯̂v ’̄¨ 

cvV 2- Lv`¨, cywó I 

¯̂v‡¯’¨i m¤úK© 

cvV 3 Lv`¨, cywó I 

cwi”QbœZvi m¤úK 

cvV 4- Lv‡`¨i KvR 

cvV 5-Lv‡`¨i Dcv`vb I 

Drm 

05 8g Aa¨vq (9g mßvn) 

1| Zzwg AvR‡K †hme Lvevi †L‡qQ, wb‡Pi QK 

Abyhvqx Zvi GKwU ZvwjKv ˆZwi Ki|  

mKvj `ycyi ivZ 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

 

ZvwjKv Abymv‡i †Zvgvi MÖnYK…Z Lvevi¸‡jv‡K 

wb¤œwjwLZ Lv`¨ Dcv`vb Abyhvqx †kÖwY wefvM 

Ki|  

K. kK©iv 

L. Avwgl 

M. † œ̄n 

N. wfUvwgb 

O. LwbR jeb 

P. cvwb 

2| †Zvgvi evmvq Lv`¨ ˆZwi Ges cwi‡ekb 

’̄v‡bi cwi®‹vi cwi”QbœZv †Kgb nIqv DwPZ e‡j 

Zzwg g‡b Ki|  

3| Lv`¨ ‰Zwi Ges cwi‡ek‡b cwi”QbœZv bv 

_vK‡j †mUv †Zvgvi ¯̂v‡¯’¨i Dci †Kgb cÖfve 

†dj‡e Zv eY©bv Ki|  

1| welqe¯̀ 

m¤ú‡K© 

wkÿv_©x‡K mwVK 

aviYv w`b|  

2| 

A¨vmvBb‡g›U 

(wba©vwiZ KvR) 

cÖ`vb Kiæb|  

3| KvRwU 

wba©vwiZ mg‡q 

m¤úbœ K‡i Rgv 

w`‡Z DrmvwnZ 

Kiæb|  

 

AwZ DËg:  

1| QK Abyhvqx mwVKfv‡e Lv`¨ ZvwjKv cÖ¯̀Z 

Ki‡Z cviv|  

2| ZvwjKv †_‡K Lv`¨ Dcv`vb Abyhvqx me¸‡jv 

Lvevi mbv³ Ki‡Z cviv|  

3| Lv`¨ ‰Zwi I cwi‡ekb ’̄v‡bi cwi”QbœZvi mv‡_ 

¯̂v‡¯’¨i m¤úK© mwVKfv‡e wekølY Ki‡Z cviv|  

4| ch©vq Abyhvqx avivevwnKfv‡e KvR Ki‡Z cviv 

5| †jLvq jÿYxq gvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZvi 

cÖKvk 

6| evbvb I evK¨ MVb wVK _vKv 

DËg:  

1| QK Abyhvqx AwaKvsk Lvevi mwVKfv‡e Lv`¨ 

ZvwjKvq wjL‡Z cviv|  

2| ZvwjKv †_‡K Lv`¨ Dcv`vb Abyhvqx AwaKvsk 

Lvevi mbv³ Ki‡Z cviv|  

3| Lv`¨ ˆZwi I cwi‡ekb ’̄v‡bi cwi”QbœZvi mv‡_ 

¯̂v‡¯’¨i m¤úK© mwVKfv‡e we‡kølY Ki‡Z cviv|  

4| ch©vq Abyhvqx avivevwnKfv‡e KvR Ki‡Z cviv 

5| †jLvq AvswkKgvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZvi 

cÖKvk 

6| evbvb I evK¨ MVb wVK _vKv 

fv‡jv: 

1| QK Abyhvqx AwaKvsk Lvevi mwVKfv‡e Lv`¨ 

ZvwjKvq wjL‡Z cviv|  

2| ZvwjKv †_‡K Lv`¨ Dcv`vb Abyhvqx AwaKvsk 

Lvevi mbv³ Ki‡Z cviv|  

3| Lv`¨ ‰Zwi I cwi‡ekb ’̄v‡bi cwi”QbœZvi mv‡_ 

¯̂v‡¯’¨i m¤úK© AvswkKfv‡e we‡kølY Ki‡Z cviv|  

4| ch©vq Abyhvqx avivevwnKfv‡e KvR Ki‡Z cviv 

5| †jLvq AvswkKgvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZvi 

 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV 

b¤^i I  wk‡ivbvg/ welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡ ©̀kK/ iæweª• gšÍe¨ 

Dcw ’̄wZ 

6| evbvb I evK¨ MVb AvswkK wVK _vKv 

AMÖMwZi cÖ‡qvRb: 

1| QK Abyhvqx  mwVKfv‡e Lv`¨ ZvwjKv cÖ¯̀Z 

Ki‡Z bv cviv|  

2| ZvwjKv †_‡K Lv`¨ Dcv`vb Abyhvqx Lv`¨ 

mbv³ Ki‡Z bv cviv|  

3| Lv`¨ ‰Zwi I cwi‡ekb ’̄v‡bi cwi”QbœZvi mv‡_ 

¯̂v‡¯’¨i m¤úK© we‡kølY Ki‡Z bv cviv|  

4| ch©vq Abyhvqx avivevwnKfv‡e KvR Ki‡Z bv 

cviv 

5| †jLvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZvi Afve 

6| evbvb I evK¨ MVb AvswkK wVK _vKv 

2q Aa¨vq 

M„‡ni cwi®‹vi 

cwi”QbœZv 

1| M„n I M„n cwi‡ek 

cwi®‹vi ivLvi aviYv 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

cvV 1- M„‡ni Af¨šÍixY 

’̄v‡bi  

cwi”QbœZv 

cvV 2-ewniv½‡bi cwi®‹vi 

cwi”QbœZv 

06     

Øv`k 

e ¿̄ I 

cwi‡”Q‡`i 

cÖv_wgK aviYv 

1| e ¿̄ I cwi”Q‡`i aviYv 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

2| †cvkv‡Ki cÖ‡qvRbxqZv 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

3| †cvkvK weeZ©‡bi 

BwZnvm eY©bv Ki‡Z 

cvie| 

cvV 1- e ¿̄ I cwi”Q` 

cvV 2- †cvkv‡Ki 

cÖ‡qvRbxqZv 

cvV 3- †cvkvK weeZ©‡bi 

BwZnvm 

05     

 



 

cvV¨m~wP I A¨vmvBb‡g›U  

 

 

শ্রেণি-Aóg 

 

welq: Mvn© ’̄¨ weÁvb 

 

 

 

 

 



 

cvV¨m~wP I A¨vmvBb‡g›U  

†kÖwY: Aóg                        welq: Mvn©¯’¨ weÁvb 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV b¤̂i 

I  wk‡ivbvg/ welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡ ©̀kK/ iæweª· gšÍe¨ 

1g Aa¨vq 

M„n m¤ú‡`i 

myôz e¨envi 

 

* M„n m¤ú‡`i myôz 

e¨env‡ii aviYv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie| 

cvV-1 M„n m¤ú` 

 

6 A¨vmvBb‡g›U - 1 

1| eZ©gvb †KvwfW-19  

cwiw ’̄wZ‡Z wk¶v c«wZôvb eÜ _vKvq Zywg 

mvivw`b evmvq Ae ’̄vb Ki‡Qv|mgq 

ZvwjKv c«Yqb K‡i †jLv-cov I Ab¨vb¨ 

KvR-Kg© Kiv DwPZ|ZvB G cwiw ’̄wZ‡Z 

†Zvgvi ˆ`bw›`b KvRKg© Kxfv‡e Ki‡Qv -  

  

†Zvgvi mvivw`‡bi Kg©Kv‡Ûi Rb¨  

GKwU mgq ZvwjKv c«Yqb Ki| 

  

mgq ZvwjKv c«Yq‡bi cÖ‡qvRbxqZv 

e¨vL¨v Ki| 

  

mgq ZvwjKv c«Yq‡bi ‡ÿ‡Î Zzwg †Kvb 

†Kvb welq we‡ePbv K‡i‡Qv?  mgq ZvwjKv c«Yq‡bi DcKvwiZv e¨vL¨v Ki|  mgq ZvwjKv c«Yq‡bi we‡eP¨ welq¸‡jv D‡j L Ki| 

wk¶v_©x‡`i‡K 

wb‡Ri cvV¨cy Í̄K 

fv‡jvfv‡e 

co‡Z wb‡`©k 

w`b| 

AwZ DËg 

1| mgq ZvwjKv ˆZwi Ki‡Z cviv 

2| mgq ZvwjKvq Kv‡Ri avivevwnKZv _vKv 

3| mgq ZvwjKv cÖYq‡bi cÖ‡qvRbxq e¨vL¨v Ki‡Z cviv 

4| mgq ZvwjKvi we‡eP¨ welq¸‡jv wjL‡Z cviv 

5| evbvb I evK¨ MVb wVK _vKv 

6| †jLvq jÿYxq gvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv 

 

DËg  

1| mgq ZvwjKv ˆZwi Ki‡Z cviv 

2| mgq ZvwjKvq Kv‡Ri weei‡Y avivevwnKZv _vKv 

3| mgq ZvwjKv cÖYq‡bi cÖ‡qvRbxq e¨vL¨v Ki‡Z cviv 

4| mgq ZvwjKvi we‡eP¨ welq¸‡jv wjL‡Z cviv 

5| evbvb I evK¨ MVb wVK _vKv 

6| †jLvq AvswkK wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv 

 

fv‡jv 

1| mgq ZvwjKv ˆZwi Ki‡Z cviv 

2| mgq ZvwjKvq Kv‡Ri  weei‡Y AvswkK avivevwnKZv 

_vKv 

3| mgq ZvwjKv cÖYq‡bi cÖ‡qvRbxq e¨vL¨v Ki‡Z cviv 

4| mgq ZvwjKvi we‡eP¨ welq¸‡jv wjL‡Z cviv 

5| evbvb I evK¨ MVb AvswkK wVK _vKv 

6| †jLvq mvgvb¨ gvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv 

AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

1| wVKfv‡e mgq ZvwjKv ˆZwi Ki‡Z bv cviv 

2| mgq ZvwjKvq Kv‡Ri  avivevwnKZv bv _vKv 

3| mgq ZvwjKv cÖYq‡bi cÖ‡qvRbxqZv AvswkK e¨vL¨v 

Ki‡Z cviv 

4| mgq ZvwjKvi we‡eP¨ welq¸‡jv  AvswkK wjL‡Z cviv 

5| evbvb I evK¨ MVb wVK bv _vKv 

 

* 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 

* cwiev‡ii †hŠ_ m¤ú‡`i 

myôz e¨env‡ii cÖ‡qvRbxqZv 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

cvV-4 cwiev‡ii †hŠ_ 

m¤ú‡`i myôz e¨envi 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV b¤̂i 

I  wk‡ivbvg/ welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡ ©̀kK/ iæweª· gšÍe¨ 

6| †jLvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZvi Abycw ’̄Z 

4_© Aa¨vq 

eq:mwÜKvj 

* eqtmwÜi cwieZ©b Ges 

GB cwieZ©‡bi KviY 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

cvV-1 etmwÜKv‡ji cwieZ©b 

cvV-2 eqtmwÜi cwieZ©‡bi 

KviY 

4     

* G eq‡m cwievi I 

mgv‡Ri mv‡_ Lvc 

LvIqv‡bvi †KŠkj eY©bv 

Ki‡Z cvie| 

cvV-3 eqtmwÜKv‡j 

cwiev‡ii mv‡_ Lvc 

LvIqv‡bv  

cvV-4 eqtmwÜKv‡j mgv‡Ri 

mv‡_ Lvc LvIqv‡bv 

8g Aa¨vq 

Lv`¨ cwiKíbv 

 

 

 

 

 

 

 

* †gby cwiKíbvi bxwZ 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

cvV-1 Lv`¨ cwiKíbv -†gby 

cwiKíbvi bxwZ  

5 A¨vmvBb‡g›U - 2 

2| †Zvgvi eqm †Zi eQi|  

wb‡Pi QK Abyhvqx †Zvgvi 1w`‡bi Lv`¨ 

ZvwjKv (cwigvbmn) ‰Zwi Ki- 

ণিণিন্ন শ্রেণির 

খাদ্য 

mKvj দুপুর ণিকাল রাত 

শস্য ও শস্য 

জাতীয় খাদ্য  

    

শ্ররাটিন 

জাতীয় খাদ্য  

    

শাকসিণজ  

 

   

ফল   

 

   

দুধ ও দুধ 

জাতীয় খাদ্য  

    

শ্রতল, ণি  

 

   

ণিণি জাতীয় 

খািার  

    

 w

ewfbœ †k«wYi Lv`¨ M«n‡bi †hŠw³KZv 

e¨vL¨v Ki| 

 

 

 †cvóvi †ccvi 

A_ev 

K¨v‡jÛv‡ii 

Dëv c…ôvq mv`v 

KvM‡R PvU© ‰Zwi 

Kivi wb‡`k©bv 

†`Iqv †h‡Z 

cv‡i|  

wk¶v_©x‡`i‡K 

wb‡Ri 

cvV¨cy¯ZK 

fv‡jvfv‡e 

co‡Z wb‡`©k 

w`b| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AwZ DËg  

1| Lv`¨ ZvwjKvi c~Y©v½ PvU© ˆZwi Ki‡Z cviv 

2| Z_¨ I cwigv‡ci m½wZc~Y© aviYv 

3| wewfbœ Lv`¨ MÖn‡Yi hyw³ m¤§Z e¨vL¨v cÖ`vb 

4| evbvb I evK¨ MVb wVK _vKv 

5| †jLvq jÿYxq gvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv 

DËg  

1| Lv`¨ ZvwjKvi c~Y©v½ PvU© ˆZwi Ki‡Z cviv 

2| Z_¨ I cwigv‡ci m½wZc~Y© aviYv 

3| wewfbœ Lv`¨ MÖn‡Yi h_vh_ hyw³ cÖ`vb 

4| evbvb I evK¨ MVb wVK _vKv 

5| †jLvq AvswkK wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv 

fv‡jv 

1| Lv`¨ ZvwjKvi c~Y©v½ PvU© ˆZwi Ki‡Z cviv 

2| Z_¨ I cwigv‡ci m½wZc~Y© aviYv 

3| wewfbœ Lv`¨ MÖn‡Yi AvswkK hyw³ cÖ`vb 

4| evbvb I evK¨ MVb AvswkK wVK _vKv 

5| †jLvq mvgvb¨ gvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv 

AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

1| Lv`¨ ZvwjKvi c~Y©v½ PvU© ˆZwi Ki‡Z bv cviv 

2| Z_¨ I cwigv‡ci m½wZc~Y© aviYv bv _vKv 

3| wewfbœ Lv`¨ MÖn‡Yi h_vh_ hyw³ cÖ`v‡bi Afve 

4| evbvb I evK¨ MVb wVK bv _vKv 

5| †jLvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv Abycw ’̄Z 

 

* wewfbœ av‡c 1000 

w`‡bi cywó cwiKíbvi 

¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie| 

cvV-2  1000 w`‡bi cywó 

* †gby cwiKíbvi bxwZ 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

cvV-3  4 †_‡K 6 eQ‡ii 

wkkyi Lvevi 

cvV-4  11 †_‡K 15 eQ‡ii 

wkïi Lvevi 

* IRbvwaK¨ I ¯̂í 

IR‡bi wkï‡`i mwVK 

Lv`¨ cwiKíbvi 

cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

cvV-5 IRbvwaK¨ wkïi 

Lv`¨ cwiKíbv 

cvV-6 ¯̂í IR‡bi wkkyi 

Lv`¨ cwiKíbv 

Øv`k Aa¨vq * myZv ˆZwii avcmg~n cvV-1 myZv ˆZwii mvaviY 5 A¨vmvBb‡g›U - 3 wk¶v_©x‡`i‡K AwZ DËg  



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV b¤̂i 

I  wk‡ivbvg/ welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡ ©̀kK/ iæweª· gšÍe¨ 

m~Zv ˆZwi I 

eybb 

Ges wewfbœ cÖKvi eyb‡bi 

eY©bv w`‡Z cvie| 

c×wZ 

cvV-2 eybb 

 

KvR-1 Kg©cÎ c~iY:  

wb¤œwjwLZ e¯¿¸‡jv †Kvb eyb‡bi ˆZwi Zv 

cvV¨cy¯Í‡Ki Abymv‡i wb‡Pi Q‡K mvRvI|  

wRÝ, MvgQv, jyw½, wWªj, Zuv‡Zi kvwo, 

weQvbvi Pv`i, M¨vevwW©b, †miIqvbxi jvBwbs, 

f‡qj, c ©̀vi Kvco 

eqb 

c×wZ 

e‡¯¿i 

bvg 

†hŠw³K 

KviY 

mv`vwmav   

UzBj   

mvwUb   

 

KvR-2 bKkv ˆZwi 

mv`vwmav, UzBj Ges mvwUb eyb‡bi bKkv 

ˆZwi 

wb‡Ri 

cvV¨cy Í̄KK 

fv‡jvfv‡e 

co‡Z wb‡`©k 

w`b|  

wk¶v_©x‡`i‡K 

eqb c×wZi 

bKkv ‰Zwi 

Ki‡Z DrmvwnZ 

Kiyb 

(KvMR,Kvco, 

bvwi‡Kj cvZv 

BZ¨vw` mvgM«x 

e¨env‡ii 

gva¨‡g)| 

1| Kg©cÎwU h_vh_fv‡e c~iY Kiv 

2| Z‡_¨i †hŠw³K aviYv cÖ`vb 

3| eqb c×wZ Abyhvqx wVKfv‡e bKkv ˆZwi Ki‡Z cviv 

4| evbvb I evK¨ MVb wVK _vKv 

5| †jLvq jÿYxq gvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv 

DËg 

1| Kg©cÎwU h_vh_fv‡e c~iY Kiv 

2| Z‡_¨i †hŠw³K aviYv cÖ`vb 

3| eqb c×wZ Abyhvqx wVKfv‡e bKkv ˆZwi Ki‡Z cviv 

4| evbvb I evK¨ MVb AvswkK wVK _vKv 

5| †jLvq AvswkK wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv 

fv‡jv 

1| Kg©cÎwU h_vh_fv‡e c~iY Kiv 

2| Z‡_¨i AvswkK †hŠw³K aviYv cÖ`vb 

3| eqb c×wZ Abyhvqx wVKfv‡e bKkv ˆZwi Ki‡Z cviv 

4| evbvb I evK¨ MVb AvswkK wVK _vKv 

5| †jLvq AvswkKgvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv 

AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

1| Kg©cÎwU h_vh_fv‡e c~iY bv Kiv 

2| Z‡_¨i †hŠw³K aviYvi Afve 

3| eqb c×wZ Abyhvqx wVKfv‡e bKkv ˆZwi Ki‡Z bv 

cviv 

4| evbvb I evK¨ MVb wVK bv _vKv 

5| †jLvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv Abycw ’̄Z 

2q Aa¨vq 

M„n cwi‡e‡k 

wbivcËv 

* 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  

6     

* M„‡n msNwUZ wewfbœ 

`yN©bvi mvaviY KviYmg~n 

Ges cÖv_wgK wPwKrmvi 

D‡Ïk¨ I miÄvgvw`i eY©bv 

Ki‡Z cvie| 

cvV-2 wewfbœ ai‡bi ỳNU©bv 

cvV-3 eo ỳNU©bv  

cvV-4 nvo dvUv I †f‡O 

hvIqv, cvbw‡Z ‡Wvev, 

ZwoZvnZ 

 



1 

 

 

cvV¨m~wP I A¨vmvBb‡g›U 

 

 

†kÖwY- beg  

 

welq: Mvn© ’̄¨ weÁvb 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

cvV¨m~wP I A¨vmvBb‡g›U  

 †kÖwY: beg                                                                                                                                      welq: Mvn©¯’¨ weÁvb 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV b¤̂i 

I  wk‡ivbvg/ welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡ ©̀kK/ iæweª• gšÍe¨ 

Aa¨vq-1 

M„n 

e¨e ’̄vcbv 

 

1. M„n e¨e ’̄vcbvi 

aviYv KvVv‡gv I 

D‡Ïk¨ I eY©bv 

Ki‡Z cvie; 

2. M„n e¨e ’̄vcbvi 

wewfbœ c×wZ ev 

ch©vq e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie; 

3. mwVK wm×všÍ MªnY 

Ki‡Z DØy× ne; 

cvV-1- M„n e¨e ’̄vcbvi 

aviYv 

cvV-2 jÿ¨ I j‡ÿ¨i 

cÖKvi‡f` 

cvV-3 M„n e¨e ’̄vcbvi 

D‡Ïk¨ 

cvV-4 M„n e¨e ’̄vcbvi c×wZ 

ev ch©vq 

cvV- 5 wm×všÍ MÖnY 

10 A¨vmvBb‡g›U: 1 

M„n e¨e ’̄vcbvi ch©vq¸‡jv AbymiY K‡i †Zvgvi KÿwU‡Z 

wKfv‡e AviI AvKl©Yxq K‡i †Zvjv hvq Zv wb‡Pi cÖ‡kœi 

Av‡jv‡K we Í̄vwiZ eY©bv Ki|  

1| †Kb †Zvgvi KÿUv‡K my›`i Ki‡Z PvI|  

2| KÿwU my›`i Ki‡Z PvB‡j cÖ_‡g †Zvgv‡K wK Ki‡Z 

n‡e Ges †Kb? 

3| GKv‡R †Zvgv‡K †K †K mvnvh¨ Ki‡Z cvi‡e Ges 

wKfv‡e? 

4| KÿwU mvRv‡bv †Zvgvi cQ›`gZ n‡”Q? bv n‡j  Zzwg 

wK Ki‡Z PvI|  

5| mvRv‡bv †MvQv‡bv cwicvwU KÿwU‡Z e‡m GLb †Zvgvi 

†Kgb jvM‡Q? †Zvgvi Abyf~wZ e¨³ Ki|  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AwZ DËg:  

1| M„n e¨e ’̄vcbvi ch©vq¸‡jv wjL‡Z cviv 

2| ch©vq Abyhvqx avivevwnKfv‡e KvR Ki‡Z cviv 

3| ch©vq Dcjwä K‡i †hŠw³K we‡kølY Ki‡Z cviv 

4| †jLvq jÿYxqgvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv|  

5| evbvb I evK¨ MVb wVK _vKv 

DËg 

1| M„n e¨e ’̄vcbvi ch©vq¸‡jv wjL‡Z cviv 

2| ch©vq Abyhvqx avivevwnKfv‡e KvR Ki‡Z cviv 

3| ch©vq Dcjwä K‡i †hŠw³K we‡kølY Ki‡Z cviv 

4| †jLvq AvswkKgvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv 

5| evbvb I evK¨ MVb wVK _vKv 

fv‡jv 

1| M„n e¨e ’̄vcbvi ch©vq¸‡jv wjL‡Z cviv 

2| ch©vq Abyhvqx avivevwnKfv‡e KvR Ki‡Z cviv 

3| ch©vq Dcjwä K‡i AvswkK †hŠw³K we‡kølY Ki‡Z 

cviv 

4| †jLvq AvswkKgvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv 

5| evbvb I evK¨ MVb wVK _vKv 

AMÖMwZ cÖ‡qvRb- 

1| M„n e¨e ’̄vcbvi ch©vq¸‡jv AvswkK wjL‡Z cviv 

2| ch©vq Abyhvqx AvswkK avivevwnKfv‡e KvR Ki‡Z 

cviv 

3| †hŠw³K we‡kølY Ki‡Z bv cviv 

4| †jLvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZvi Afve 

5| evbvb I evK¨ MVb AvswkK wVK _vKv  

 



3 

 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV b¤̂i 

I  wk‡ivbvg/ welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡ ©̀kK/ iæweª• gšÍe¨ 

Aa¨vq-6- 

wkïi ea©b 

I weKvk 

 

1. wkïi ea©b I 

weKv‡ki aviYv I 

ˆewkó¨ eY©bv Ki‡Z 

cvie; 

2. weKv‡ki Í̄i ev 

avc¸‡jv wPwýZ 

Ki‡Z cvie; 

3. wewfbœ Í̄‡ii 

weKvkg~jK Kvh©µg 

eY©bv Ki‡Z cvie; 

4. wkïi weKv‡k 

eskMwZ I 

cwi‡e‡ki cÖfve 

we‡kølY Ki‡Z 

cvie; 

cvV 1- ea©b I weKv‡ki 

aviYv 

cvV 2- weKv‡ki Í̄i 

cvV 3- weKvkg~jK Kvh©µg 

cvV 4 I 5- wkïi weKv‡k 

eskMwZ I cwi‡ek 

08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A¨vmvBb‡g›U: 2 

eZ©gv‡b †Zvgvi cwiev‡i †h mKj m`m¨ i‡q‡Qb Zviv 

weKv‡ki †K  †Kvb ch©v‡q Ae ’̄vb Ki‡Qb Zv kbv³ Ki 

Ges Zv‡`i ˆewkó¨¸‡jv eY©bv Ki| (wb‡Pi cÖkœ¸‡jvi 

e¨vL¨v Ki|) 

1| †Zvgvi cwiev‡i †K †K i‡q‡Q? 

2| GKwU Q‡Ki gva¨‡g Zviv weKv‡ki †K †Kvb ch©v‡q 

i‡q‡Q Zv D‡jøL K‡i K‡qKwU ˆewkó¨ Zz‡j a‡iv|  

3| Zzwg wK g‡b Ki Zv‡`i ch©vq Abyhvqx h_vh_ AvPiY 

Ki‡Q? e¨vL¨v Ki|  

 AwZ DËg:  

1| weKv‡ki Í̄i¸‡jv wPwýZ Ki‡Z cviv|  

2| weKv‡ki Í̄i¸‡jv avivevwnKfv‡e eY©bv Ki‡Z cviv 

3| weKv‡ki me¸‡jv Í̄‡ii ‰ewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cviv|  

4| †jLvq jÿYxq gvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv  

5| evbvb I evK¨ MV‡b wVK _vKv 

DËg:  

1| weKv‡ki Í̄i¸‡jv wPwýZ Ki‡Z cviv|  

2| weKv‡ki Í̄i¸‡jv avivevwnKfv‡e eY©bv Ki‡Z cviv 

3| weKv‡ki me¸‡jv Í̄‡ii ‰ewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cviv|  

4| †jLvq AvswkKgvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv  

5| evbvb I evK¨ MV‡b wVK _vKv 

fv‡jv 

1| weKv‡ki Í̄i¸‡jv wPwýZ Ki‡Z cviv|  

2| weKv‡ki Í̄i¸‡jv avivevwnKfv‡e eY©bv Ki‡Z cviv 

3| AvswkKfv‡e weKv‡ki me¸‡jv ‰ewkó¨ e¨vL¨v 

Ki‡Z cviv|  

4| †jLvq AvswkKgvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv  

5| evbvb I evK¨ MV‡b AvswkK wVK _vKv 

AMÖMwZ cÖ‡qvRb: 

1| weKv‡ki Í̄i¸‡jv wPwýZ Ki‡Z cviv|  

2| weKv‡ki Í̄i¸‡jv AvswkKfv‡e eY©bv Ki‡Z cviv 

3| AvswkKfv‡e weKv‡ki me¸‡jv ‰ewkó¨ e¨vL¨v 

Ki‡Z bv cviv|  

4| †jLvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZvi Afve 

5| evbvb I evK¨ MV‡b AvswkK wVK bv _vKv 

 

 

 

Aa¨vq-10- 

Lv‡`¨i 

1. Lv‡`¨i KvR 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

cvV 1-Lv‡`¨i KvR 

cvV 2-  Lv‡`¨i Dcv`vb-

08  A¨vmvBb‡g›U-3 

‡Zvgvi GKw`‡bi Lv`¨ ZvwjKvq †Kvb †Kvb Lv`¨  wQj Zv 

 AwZ DËg:  

1| Lv‡`¨i bvg I Dcv`vb¸‡jv mwVKfv‡e wjL‡Z 

 



4 

 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV b¤̂i 

I  wk‡ivbvg/ welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡ ©̀kK/ iæweª• gšÍe¨ 

KvR I 

Dcv`vb 

2. Lv‡`¨i wewfbœ 

Dcv`v‡bi MVb, 

Drm, Kvh©KvwiZv I 

†kÖwYwefvM Ki‡Z 

cvie; 

3. Lv`¨ Dcv`v‡bi 

AfveRwbZ †ivM 

wPwýZ Ki‡Z cvie; 

 

†cÖvwUb 

cvV 3- Kv‡ev©nvB‡WªU 

cvV 4-  wjwcW ev d¨vU I 

wfUvwgb 

cvV 5- wfUvwgb 

cvV 6- wfUvwgb ÔGÕ I ÔwWÕ 

cvV 7- wfUvwgb ÔBÕ I Ô‡KÕ 

cvV 8- wfUvwgb we-Kg‡cø• 

- we1 I we2 

cvV 9- wfUvwgb wm 

cvV 10- LwbR jeY- 

K¨vjwmqvg I dmdivm 

cvV 11- †jŠn I Av‡qvwWb 

cvV 12- cvwb 

wb‡Pi QK Abyhvqx Dc ’̄vcb Ki|  

Lv‡`¨i 

bvg 

Lv`¨ 

Dcv`vb 

Lv‡`¨i 

KvR 

AfvRwbZ 

Ae ’̄v 

Lv‡`¨i 

Qwe 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cviv|  

2| Lv‡`¨i KvR¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z cviv|  

3| Lv‡`¨i AfvRbwZ †ivM¸‡jv D‡jøL Ki‡Z cviv| 

4| cÖ‡qvRbxq Qwe ms‡hvRb/AsKb Ki‡Z cviv 

5| †jLvq jÿYxq gvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv 

6| evbvb I evK¨ MVb wVK _vKv 

DËg:  

1| Lv‡`¨i bvg I Dcv`vb¸‡jv mwVKfv‡e wjL‡Z 

cviv|  

2| Lv‡`¨i KvR¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z cviv|  

3| Lv‡`¨i AfvRbwZ †ivM¸‡jv D‡jøL Ki‡Z cviv| 

4| cÖ‡qvRbxq Qwe ms‡hvRb/AsKb Ki‡Z cviv 

5| †jLvq AvswkKgvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv 

6| evbvb I evK¨ MVb wVK _vKv| 

fv‡jv:  

1| Lv‡`¨i bvg I Dcv`vb¸‡jv mwVKfv‡e wjL‡Z 

cviv|  

2| Lv‡`¨i KvR¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z cviv|  

3| Lv‡`¨i AfvRbwZ †ivM¸‡jv D‡jøL Ki‡Z cviv| 

4| cÖ‡qvRbxq Qwe ms‡hvRb/AsKb Ki‡Z cviv 

5| †jLvq AvswkKgvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv 

6| evbvb I evK¨ MVb wVK bv _vKv| 

AMÖMwZ cÖ‡qvRb:  

1| Lv‡`¨i bvg I Dcv`vb¸‡jv mwVKfv‡e wjL‡Z 

cviv|  

2| Lv‡`¨i KvR¸‡jv AvswkKfv‡e e¨vL¨v Ki‡Z cviv|  

3| Lv‡`¨i AfvRbwZ †ivM¸‡jv D‡jøL Ki‡Z bv 

cviv| 

4| AvswkK Qwe ms‡hvRb/AsKb Ki‡Z cviv 

5| †jLvq AvswkKgvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZvi 

Afve 

6| evbvb I evK¨ MVb wVK bv _vKv| 



5 

 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV b¤̂i 

I  wk‡ivbvg/ welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡ ©̀kK/ iæweª• gšÍe¨ 

Aa¨vq-14- 

eqb Zš‘ 

1. Zš`I †kÖwYwefvM 

I ˆewkó¨ e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie; 

2. Zš̀ kbv³Ki‡Yi 

cÖwµqv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie; 

cvV 1- e ¿̄ ˆZwii Dc‡hvMx 

Zš ̀

cvV 2- Zš̀i †kÖwYwefvM 

cvV 3-4 wewfbœ Zš`i 

e¨envi 

cvV 5-6 Zš̀ kbv³KiY 

10 A¨vmvBb‡g›U-4 

†Zvgvi e¨eüZ 3 ai‡Yi cyivZb Kvco Ges P‡Ui e¨vM 

cywo‡q wb‡Pi QK Abyhvqx GKwU PvU© ˆZwi Ki|  

Zš`i 

bvg 

 cvovi 

aiY 

MÜ Aewkó 

Kvco 

I QvB 

    

 

 

 

 

 
 

1| 3 

ai‡Yi Zš̀ 

(wj‡bb, 

†ikg, 

ckg, 

†iqb, 

bvBjbÑ 

†h‡Kv‡bv 

3wU) 

2| Aewkó 

Kvco I 

QvB 

cwjw_‡b 

gywo‡q 

Q‡Ki 

wbw`©ó N‡i 

jvwM‡q 

w`‡e|   

AwZ DËg: 

1| Zš`¸‡jv kbv³Ki‡Z cvi 

2| Zš̀ †cvov‡bvi mgq wKfv‡e cyo‡Q Zv ch©‡eÿY 

K‡i wjL‡Z cviv|  

3| †cvov‡bvi mgq Zš̀ †_‡K wbM©Z MÜwU wbY©q Ki‡Z 

cviv|  

4| Aewkó Kvco I QvB mwVK c×wZ‡Z Q‡Ki wbw ©̀ó 

N‡i ms‡hvRb Ki‡Z cviv|  

5| †jLvq jÿYxqgvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv 

6| evbvb I evK¨ MVb wVK _vKv| 

DËg: 

1| Zš`¸‡jv kbv³Ki‡Z cvi 

2| Zš̀ †cvov‡bvi mgq wKfv‡e cyo‡Q Zv ch©‡eÿY 

K‡i wjL‡Z cviv|  

3| †cvov‡bvi mgq Zš̀ †_‡K wbM©Z MÜwU wbY©q Ki‡Z 

cviv|  

4| Aewkó Kvco I QvB mwVK c×wZ‡Z Q‡Ki wbw ©̀ó 

N‡i ms‡hvRb Ki‡Z cviv|  

5| †jLvq AvswkKgvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv 

6| evbvb I evK¨ MVb wVK _vKv| 

fv‡jv: 

1| Zš`¸‡jv kbv³Ki‡Z cvi 

2| Zš̀ †cvov‡bvi mgq wKfv‡e cyo‡Q Zv AvswkKfv‡e 

wjL‡Z cviv|  

3| †cvov‡bvi mgq Zš̀ †_‡K wbM©Z MÜwU 

AvswkKfv‡e wbY©q Ki‡Z cviv|  

4| Aewkó Kvco I QvB mwVK c×wZ‡Z Q‡Ki wbw ©̀ó 

N‡i ms‡hvRb Ki‡Z cviv|  

5| †jLvq AvswkKgvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZv 

6| evbvb I evK¨ MVb wVK _vKv| 

fv‡jv: 

1| Zš`¸‡jv kbv³Ki‡Z cvi 

2| Zš̀ †cvov‡bvi mgq wKfv‡e cyo‡Q Zv AvswkKfv‡e 

 



6 

 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV b¤̂i 

I  wk‡ivbvg/ welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb wb‡ ©̀kK/ iæweª• gšÍe¨ 

wjL‡Z cviv|  

3| †cvov‡bvi mgq Zš̀ †_‡K wbM©Z MÜwU wbY©q Ki‡Z 

bv cviv|  

4| Aewkó Kvco I QvB mwVK c×wZ‡Z Q‡Ki 

AvswkKfv‡e N‡i ms‡hvRb Ki‡Z cviv|  

5| †jLvq AvswkKgvÎvq wbR¯̂Zv I m„RbkxjZvi 

Afve 

6| evbvb I evK¨ MVb wVK bv _vKv| 

 



 

 

পাঠ্যসূচি ও অ্যাসাইনমেন্ট  

 

 

শ্রেচি: নবে (দাখিল) 

 

চবষয়: তথ্য ও শ্র াগাম াগ প্রযুচি 

 

 



পাঠ্যসূচি ও অ্যাসাইনমেন্ট  

শ্রেচি: নবে                                                                                                                      চবষয়: তথ্য ও শ্র াগাম াগ প্রযুচি 

অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র 

চিমরানাে 

চিখনফল পাঠ নম্বর ও  

চিমরানাে /চবষয়বস্তু  

চিক্ষাক্রমে 

বরাদ্দকৃত 

চপচরয়ড 

অ্যাসাইনমেন্ট চনমদ েিনা মূল্যায়ন চনমদ েিনা /রুচিক্স  েন্তব্য 

প্রথে 

অ্ধ্যায়: 

তথ্য ও 

শ্র াগাম াগ 

প্রযুচি এবং 

আোমদর 

বাংলামদি 

➢ তথ্য ও শ্র াগাম াগ 

প্রযুচির গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

করমত পারব; 

➢ তথ্য ও শ্র াগাম াগ 

প্রযুচি সংচিষ্ট 

ব্যচিবমগ ের অ্বদান 

বন োন করমত পারব; 

➢ বাংলামদমি ই-

লাচন েংময়র গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা করমত পারব; 

➢ বাংলামদমি ই-

গভর্ন্োমের 

প্রময়াজনীয়তা ব্যাখ্যা 

করমত পারব; 

➢ বাংলামদমি ই-

সাচভ েমসর গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা করমত পারব; 

➢ বাংলামদমি ই-

কোমস ের গুরুত্ব বি েনা 

করমত পারব; 

➢ বাংলামদমি 

কে েমক্ষমে তথ্য  

একুি িতক 

এবং তথ্য ও 

শ্র াগাম াগ 

প্রযুচি, তথ্য ও 

শ্র াগাম াগ 

প্রযুচির চবকামি 

উমেখম াগ্য 

ব্যচিত্ব, ই-

লাচন েং ও 

বাংলামদি, ই-

গভার্ন্োে ও 

বাংলামদি, ই-

সাচভেস ও 

বাংলামদি, ই-

কোস ে ও 

বাংলামদি, 

বাংলামদমির 

কে েমক্ষমে 

আইচসটি, 

১০  

অ্যাসাইনমেন্ট- ১: 
 

‘বতেোমন শ্রকাচভড-

১৯ উদূ্ভত 

পচরচিচতমত চিক্ষা  

কা েক্রে িলোন 

রাখায় ই-লাচন েং 

এর ভূচেকা’-  

চবষয়ক  ২৫০ 

িমের েমধ্য একটি 

প্রচতমবদন ততচর 

কর। 

 

 

 

 

 

 

 

প্রচতমবদনটি ততচরর শ্রক্ষমে লক্ষ রাখমত হমব 
- 

১। প্রারচিক অ্ংি: মূল চিমরানাে, প্রাপমকর 

নাে, ঠিকানা। 

 ২। প্রধান অ্ংি: চবষয় সম্পমকে ভূচেকা, মূল 

প্রচতমবদন  

 ( ক. শ্রকাচভড-১৯ এর কারমি উদ্ভতু 

পচরচিচতমত স্বাভাচবক চিক্ষা কা েক্রে 

কীভামব ব্যহত হমলা তা উপিাপন। 

খ. বদমল  াওয়া এই পচরচিচতমত আেরা 

কীভামব চবচভন্ন অ্নলাইন োধ্যে শ্রথমক 

চিক্ষা কা েক্রে িাচলময় শ্র মত পারচি তার 

বি েনা। 

গ.ই-লাচন েং এর সামথ চনজ প্রচতষ্ঠামনর 

সম্পকৃতা বি েনা। 

ঘ. ই-লাচন েং এর কারমি চিক্ষাথীমদর প্রাপ্ত 

সুফল।) উপসংহার ও সুপাচরি। 

৩।পচরচিষ্ট: তথ্য চনমদ েি, গ্রন্থ চববরিী, 

কচেটির তাচলকা ও আনুসচিক চবষয়াচদ। 

ক. অ্চত উত্তে: 

১) চবষয়বস্তুর সঠিকতা ও 

ধারাবাচহকতা। 

২) শ্রলখায় তথ্য, তত্ত্ব, ও 

সূে পাঠ্যপুস্তমকর সামথ 

সিচতপূি ে। 

 (3) শ্রলখায় লক্ষিীয় 

চনজস্বতা বা 

সৃজনিীলতা। 

খ. উত্তে:  

(১) চবষয়বস্তুর সঠিকতা 

ও ধারাবাচহকতা। 

(২) শ্রলখায় তথ্য, তত্ত্ব, ও 

সূে পাঠ্যপুস্তমকর সামথ 

সিচতপূি ে। 

(3) শ্রলখায় চনজস্বতা বা 

সৃজনিীলতা আমি তমব 

তা লক্ষিীয় নয়। 

গ. ভামলা:  

 



ও শ্র াগাম াগ 

প্রযুচির সিাবনা 

চবমিষি করমত 

পারব; 

➢ সাোচজক 

শ্র াগাম ামগ তথ্য ও 

শ্র াগাম াগ প্রযুির 

ভূচেকা ব্যাখ্যা 

করমত পারব; 

➢ চবমনাদমনর শ্রক্ষমে 

আইচসটির ইচতবািক 

চদকগুমলা ব্যাখ্যা 

করমত পারব; 

➢ তথ্য ও শ্র াগাম াগ 

প্রযুচিচনভের ভচবষ্যৎ 

বাংলামদমির স্বরূপ 

ব্যাখ্যা করমত পারব 

এবং 

তথ্য ও শ্র াগাম াগ 

প্রযুচিচনভের বাংলামদি 

চবষয়ক একটি শ্রপাস্টার 

চডজাইন করমত পারব; 

সাোচজক 

শ্র াগাম াগ ও 

আইচসটি, 

চবমনাদন ও 

আইচসটি, 

চডচজটাল 

বাংলামদি। 

 

 

 

 

অ্যাসাইনমেন্ট- 2: 
 

‘চডচজটাল 

বাংলামদমি ই-

সাচভ েস, ই-

গভর্ন্োে ও ই-

কোস ে আোমদর 

জীবনমক কমরমি 

সহজতর’-এর 

উপর ৩০০ িমের 

েমধ্য একটি 

প্রচতমবদন ততচর 

কর। 

 

 

প্রচতমবদনটি ততচরর শ্রক্ষমে লক্ষ রাখমত হমব 

- 

১। প্রারচিক অ্ংি: মূল চিমরানাে, প্রাপমকর 

নাে, ঠিকানা। 

 ২। প্রধান অ্ংি: চবষয় সম্পমকে ভূচেকা, মূল 

প্রচতমবদন  

 ( ক. ই-সাচভ েস, ই-গভর্ন্োে ও ই-কোস ে কী 

তা উপিাপন। 

খ. আোমদর প্রাতযচহক জীবমন এ সকল শ্রসবা 

কী ধরমনর সুচবধা চদমে তার বি েনা। 

গ.এ সকল শ্রসবা আোমদর বতেোন জীবনমক 

কীভামব সহজতর কমরমি তার বি েনা।) 

উপসংহার ও সুপাচরি। 

৩।পচরচিষ্ট: তথ্য চনমদ েি, গ্রন্থ চববরিী, 

কচেটির তাচলকা ও আনুসচিক চবষয়াচদ। 

 

(১) চবষয়বস্তুর সঠিকতা 

থাকমলও ধারাবাচহকতার 

অ্ভাব। 

(২) শ্রলখায় তথ্য, তত্ত্ব, 

সূে ও ব্যাখ্যা 

আংচিকভামব সঠিক। 

(3) শ্রলখায় সাোর্ন্ 

চনজস্বতা ও সৃজনিীলতা। 

ঘ. অ্গ্রগচত প্রময়াজন: 

 (১) চবষয়বস্তুর সঠিকতা 

ও ধারাবাচহকতার 

অ্ভাব। 

(২) শ্রলখায় তথ্য, তত্ত্ব, 

সূে ও ব্যাখ্যা 

পাঠ্যপুস্তমকর সামথ 

সিচতপূি ে নয়। 

(৩  (শ্রলখা য় চনজস্বতা বা 

সৃজনিীলতার অ্ভাব। 

অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র 

চিমরানাে 

চিখনফল 

পাঠ নম্বর ও  

চিমরানাে /চবষয়বস্তু  

চিক্ষাক্রমে 

বরাদ্দকৃত 

চপচরয়ড 

অ্যাসাইনমেন্ট চনমদ েিনা মূল্যায়ন চনমদ েিনা /রুচিক্স  েন্তব্য 



চিতীয় অ্ধ্যায়: 

কচম্পউটার ও 

কচম্পউটার 

ব্যবহারকারীর 

চনরাপত্তা 

➢ কচম্পউটার 

রক্ষিামবক্ষমি 

সফটওয়যামরর গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা করমত পারব; 

➢ Software 

uninstall এবং 

Software delete-

এর পাথ েকয করমত পারব; 

➢ কচম্পউটার, তথ্য-উপাত্ত 

ও Software-এর 

চনরাপত্তায় পাসওয়াড ে ও 

এচন্ট ভাইরাস ব্যবহামরর 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা করমত 

পারব; 

➢ সাধারি ও সাোচজক 

সাইটসমূমহর েমধ্য পাথ েকয 

চনরূপি করমত পারব; 

➢ অ্চতোোয় ইন্টারমনট 

ব্যবহামরর ফলাফল 

চবমিষি করমত পারব; 

অ্চতোোয় শ্রগেস্ শ্রখলার 

শ্রনচতবািক চদকগুমলা ব্যাখ্যা 

করমত পারব; 

কচম্পউটার 

রক্ষিামবক্ষি 

সফটওয়যামরর 

গুরুত্ব (পৃষ্ঠা-17-

18) 

চনমজর 

কচম্পউটামরর 

চনরাপত্তা-

কচম্পউটার 

ভাইরাস ও 

এচন্টভাইরাস 

(পৃষ্ঠা-24-26) 

ওময়মব চনরাপদ 

থাকা-সাধারি 

সাইট ও সােচজক 

সাইট (পৃষ্ঠা-২৮-

৩০) 

ঐ 

কচম্পউটার ও 

ইন্টারমনট 

ব্যবহামর আসচি 

(পৃষ্ঠা-৩০-31) 

২০  

অ্যাসাইনমেন্ট- 3: 
 

‘অ্চতচরি 

কচম্পউটার শ্রগেস 

ও ইন্টারমনমটর 

ব্যবহার আোমদর 

স্বাভাচবক ব্যচিগত 

ও সাোচজক 

জীবনমক ব্যহত 

করমি’। এই 

চবষময়র উপর ২০০ 

িমের েমধ্য একটি 

প্রচতমবদন ততচর 

কর। 

প্রচতমবদনটি ততচরর শ্রক্ষমে লক্ষ 

রাখমত হমব - 

 

১। প্রারচিক অ্ংি: মূল 

চিমরানাে, প্রাপমকর নাে, 

ঠিকানা। 

 

 ২। প্রধান অ্ংি: চবষয় সম্পমকে 

ভূচেকা, মূল প্রচতমবদন 

 ( ক. কচম্পউটার শ্রগেস ও 

ইন্টারমনমটর আসচি সম্পমকে 

বি েনা। 

খ. অ্চতচরি কচম্পউটার শ্রগেস ও 

ইন্টারমনমটর ব্যবহামর আোমদর 

স্বাভাচবক ব্যচিগত জীবমন প্রভাব 

বি েনা। 

গ. অ্চতচরি কচম্পউটার শ্রগেস ও 

ইন্টারমনমটর ব্যবহামর আোমদর 

স্বাভাচবক সাোচজক জীবমন প্রভাব 

বি েনা। 

 

ঘ. কচম্পউটার শ্রগেস ও 

ইন্টারমনমটর আসচি শ্রথমক 

ক. অ্চত উত্তে: 

(১  (চবষ য়বস্তুর সঠিকতা 

ও ধারাবাচহকতা। 

(২  (শ্রলখা য় তথ্য, তত্ত্ব, ও 

সূে পাঠ্যপুস্তমকর সামথ 

সিচতপূি ে। 

(3) শ্রলখায় লক্ষিীয় 

চনজস্বতা বা 

সৃজনিীলতা। 

খ. উত্তে:  

(১) চবষয়বস্তুর সঠিকতা 

ও ধারাবাচহকতা। 

(২) শ্রলখায় তথ্য, তত্ত্ব, ও 

সূে পাঠ্যপুস্তমকর সামথ 

সিচতপূি ে। 

(3) শ্রলখায় চনজস্বতা বা 

সৃজনিীলতা আমি তমব 

তা লক্ষিীয় নয়। 

গ. ভামলা:  

(১) চবষয়বস্তুর সঠিকতা 

থাকমলও ধারাবাচহকতার 

অ্ভাব। 

(২) শ্রলখায় তথ্য, তত্ত্ব, 

সূে ও ব্যাখ্যা 

আংচিকভামব সঠিক। 

(3) শ্রলখায় সাোর্ন্ 

চনজস্বতা ও সৃজনিীলতা। 

 



সাোচজক 

শ্রনটওয়ামকে 

আসচি (পৃষ্ঠা-32) 

কচম্পউটার শ্রগমে 

আসচি (পৃষ্ঠা-31-

32)  

আসচি শ্রথমক মুি 

থাকার উপায় (পৃষ্ঠা-

33-34) 

উত্তরমির উপায় বি েনা।) উপসংহার 

ও সুপাচরি। 

 

 ৩।পচরচিষ্ট: তথ্য চনমদ েি, গ্রন্থ 

চববরিী, কচেটির তাচলকা ও 

আনুসচিক চবষয়াচদ। 

ঘ. অ্গ্রগচত প্রময়াজন: 

 (১) চবষয়বস্তুর সঠিকতা 

ও ধারাবাচহকতার অ্ভাব। 

(২) শ্রলখায় তথ্য, তত্ত্ব, 

সূে ও ব্যাখ্যা 

পাঠ্যপুস্তমকর সামথ 

সিচতপূি ে নয়। 

(৩  (শ্রলখা য় চনজস্বতা বা 

সৃজনিীলতার অ্ভাব। 

 ➢ সফটওয়যার পাইমরচসর 

চবষয়টি বি েনা করমত 

পারব; 

➢ কচপরাইট আইমনর 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা করমত 

পারব; 

➢ ইন্টারমনমট তমথ্যর 

অ্বাধ প্রবামহর সামথ 

সামথ চনরাপত্তার 

প্রময়াজনীয়তা ব্যাখ্যা 

করমত পারব; 

➢ কচম্পউটার ট্রাবল শ্যযটিং-এর 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা করমত পারব; 

➢  থা থ প্রচক্রয়া অ্বলম্বন 

কমর চনচদ েষ্ট 

Software 

install/uninstall 

করমত পারব 

পাইমরচস (পৃষ্ঠা-

34) 

কচপরাইট আইমনর 

প্রময়াজনীয়তা 

(পৃষ্ঠা-৩৪) 

তথ্য অ্চধকার ও 

চনরাপত্তা (পৃষ্ঠা-

35) 

সফটওয়যার 

চনরাপত্তায় 

পাসওয়াড ে (পৃষ্ঠা-

27) 

     



 

 

  

➢ Unique পাসওয়াড ে 

ততচর করমত পারব; 

এবং 

1. কচম্পউটামরর সাধারি 

সেস্যার ট্রাবলশ্যযট 

করমত পারব; 

Unique  

পাসওয়াড ে ততচর 

(পৃষ্ঠা-28) 



 

 

 



 

 

cvV¨m~wP I A¨vmvBb‡g›U  

 

 

†kÖwY: lô 

welq: MwYZ  



 

 

cvV¨m~wP I A¨vmvBb‡g›U  

†kÖwY: lô                                                                                                                                                                 welq: MwYZ 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV b¤̂i 

I  wk‡ivbvg/ welqe¯‘ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb iæweª· gšÍe¨ 

cÖ_g 

Aa¨vq 

 

¯^vfvweK 

msL¨v I 

fMœvsk 

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 

1.1 A¼ cvZb 

1.2 †`kxq msL¨v cVb ixwZ 

1.3 AvšÍR©vwZK MYbv c×wZ 

1.4 †`kxq I AvšÍR©vwZK 

MYbv ixwZi cvi¯úwiK  

m¤úK© 

1.5 †gŠwjK I †hŠwMK msL¨v 

1.6 mn‡gŠwjK msL¨v 

1.7 wefvR¨Zv 

1.8 Mwió mvaviY ¸YbxqK 

1.9 jwNó mvaviY ¸wYZK 

1.10 M.mv.¸ I j. mv. ¸ Gi 

g‡a¨ m¤úK© 

1.11 mvaviY fMœvsk 

1.12 fMœvs‡ki Zzjbv 

1.13 fsMœvs‡ki †hvM I 

we‡qvM 

1.14 fMœvs‡ki ¸Y 

1.15 fMœvs‡ki fvM 

1.16 fMœvs‡ki ¸YbxqK I 

¸wYZK 

1.17 fMœvs‡ki M.mv.¸ 

1.18 fMœvs‡ki j.mv¸ 

1.19 fMœvs‡ki mijxKiY 

1.20 `kwgK fMœvs‡ki †hvM 

1.21 `kwgK fMœvs‡ki 

8 A¨vmvBb‡g›U-1 

1| wZbwU msL¨v 28, 48  I 72 

(K) 1 †_‡K 72 ch©šÍ †gŠwjK msL¨v¸wj mbv³ Ki|  

(L)  8 I 12 msL¨v `yBwUi mvaviY fvRK wbY©q Ki| 

(M) ‡gŠwjK ¸Ybxq‡Ki mvnv‡h¨ msL¨v wZbwUi e„nËg mvaviY 

¸YbxqK wbY©q Ki| 

(N) BDwK¬Wxq cÖwµqvq msL¨v wZbwUi b~¨bZg mvaviY ¸wYZK 

wbY©q Ki| 

(O)  †`LvI †h DÏxc‡Ki 1g I 2q msL¨vØ‡qi ¸Ydj, G‡`i 

j.mv.¸ I  M.mv.¸ Gi ¸Yd‡ji mgvb|    

j,mv.¸ I  

M.mv.¸ wbY©q  

K‡i mgm¨vwU 

mgvavb Ki‡e|   

K. †gŠwjK msL¨v wPwýZKiY 

L. Mwiô mvaviY ¸YbxqK 

(fvRK) wbY©q 

M. ¸YbxqK (fvRK) wbY©q  

N. me©wb¤œ mvaviY ¸wYZK wbY©q 

O| me©wb¤œ mvaviY ¸wYZK I 

m‡e ©v”P mvaviY ¸YbxqK wbY©q   

 

6 A¨vmvBb‡g›U-2 

02| 30 wgUvi j¤^v GKwU ‡`qv‡ji ৩  wgUvi  

Kv‡jv, ৯  wgUvi jvj , 4 wgUvi njy` Ges ২ wgUvi Kgjv 

is Kiv n‡jv  

(K) ‡`qvjwUi Kv‡jv i‡Oi AskwU †Kvb ai‡bi fMœvsk? 

(L) †`qvjwUi Kv†jv Ges njy` As‡ki ¸Ydj `kwg‡K wbY©q 

Ki | 

(M) †`qvjwUi KZ Ask is Kiv evKx iBj, Zv wbY©q Ki| 

(N) 30  Kv‡jv Ask ( jvj Ask njy` Ask )  Kgjv 

Ask = KZ  Ask n‡e, Zv wbY©h Ki  | 

fMœvs‡ki †hvM, 

we‡qvM, ¸Y I 

fv‡Mi wbqg 

AbymiY K‡i 

mgm¨vwU 

mgvavb 

 Ki‡e| 

K. fMœvs‡ki cÖKvi wPwýZKiY 

L.fM œvs‡ki ¸Ydj‡K `kwg‡K 

iæcvšÍiKiY  

M. fMœvs‡ki we‡qvMdj wkLb  

N. fMœvs‡ki mijxKiY   

 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV b¤̂i 

I  wk‡ivbvg/ welqe¯‘ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb iæweª· gšÍe¨ 

cvi‡e| we‡qvM 

1.22 `kwgK fMœvs‡ki ¸Y 

1.23 `kwgK fMœvs‡ki fvM 

1.24 `kwgK fMœvs‡ki 

M.mv.¸ I j. mv ¸ 

wØZxq 

Aa¨vq 

 

AbycvZ I 

kZKiv 

1. AbycvZ Kx Zv 

e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

2. mij AbycvZ 

msµvšÍ mgm¨v 

mgvavb Ki‡Z 

cvi‡e| 

3. kZKiv‡K 

mvaviY fMœvs‡k, 

fMœvsk‡K kZKivq 

cÖKvk Ki‡Z cvi‡e| 

4. AbycvZ‡K 

kZKivq cÖKvk 

Ki‡Z cvi‡e Ges 

kZKiv‡K Abycv‡Z 

cÖKvk Ki‡Z cvi‡e| 

5. HwKK wbqg I 

kZKiv wnmv‡ei 

c×wZ eY©bv Ki‡Z 

cvi‡e| 

6. HwKK wbqg 

kZKiv wnmv‡ei 

mvnv‡h¨ mgq I 

KvR, mgq I Lv`¨, 

mgq I `~iZ¡ welqK 

MvwYwZK mgm¨v 

mgvavb Ki‡Z 

cvi‡e| 

2.1 AbycvZ 

2.2 wewfbœ AbycvZ  

2.3 AbycvZ I kZKivi 

m¤úK© 

2.4 HwKK wbqg  

 

8 A¨vmvBb‡g›U-3 

3| Kgjvi eZ©gvb `vg ৫  % †e‡o hvIqvq 552 UvKvq  

c~e©v‡cÿv  8wU Kgjv Kg cvIqv hvq|   

(K) 4% ‡K fMœvs‡k  Ges 15% †K  Abycv‡Z cÖKvk Ki | 

(L) cÖwZ  WRb  Kgjvi eZ©gvb `vg KZ Zv wbY©q Ki| 

(M)  cÖwZ  WRb Kgjv KZ `v‡g weµq Ki‡j  ২৫  %   

jvf n‡Zv Zv wbY©q Ki| 

AbycvZ  Ges  

kZKivi ¯úó 

aviYvq 

mgm¨vwU  

mgvavb Ki‡e| 

K. kZKiv‡K fMœvs‡k I 

Abycv‡Z  iæcvšÍiKiY 

L. kZKiv  n«vme„w×‡Z g~j¨ 

wba©vib 

M. kZKivi mvnv‡h¨ weµq g~j¨ 

wbY©q 

 

8 A¨vmvBb‡g›U-4 

4| Avey  nvwbd mv‡ne Zuvi B‡Ui fvUvq wKQzmsL¨K BU ‰Zwii 

Rb¨ 250Rb kÖwgK‡K 30 w`‡bi  Rb¨ wb‡qvwRZ Ki‡jb| 

Riæix cÖ‡qvR‡b KvRwU 12 w`‡b †kl Kivi ZvwM` w`‡jb| 

Zuvi  BU †Zwi‡Z 70 †KwR  wgkª‡Y gvwU I  evwji cwigv‡Yi  

AbycvZ  5t2 

(K) gvwU I evwji cwigvY  wbY©q Ki | 

(L) wK cwigvY evwj wgkv‡j D³ wgkÖYwU 2 t 5 n‡e|  

(M) AwZwi³  kÖwg‡Ki msL¨v wbY©q Ki| 

HwKK wbqg  

I  Abycv‡Zi  

mvnv‡h¨ 

mgm¨vwU 

mgvavb Ki‡e| 

K. Abycv‡Zi e¨envi 

L. wgkÖ‡bi AvbycvwZK 

ZzjbvKiY 

M. HwKK wbq‡gi cÖ‡qvM 

 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV b¤̂i 

I  wk‡ivbvg/ welqe¯‘ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb iæweª· gšÍe¨ 

Z„Zxq 

Aa¨vq 

 

c~Y©msL¨v  

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| 

3.1 FYvZœK c~Y© msL¨vi 

aviYv 

3.2 FYvZœK msL¨v wjLb 

c×wZ 

3.3 msL¨vi n«vm I e„w× 

3.4 FYvZ¥K msL¨vi e¨envi 

3.5 c~Y© msL¨v 

3.6 msL¨v †iLvq c~Y©msL¨v 

¯’vcb (c~Y©msL¨vi Ae¯’vb 

wbY©q) 

3.7 c~Y©msL¨vi µg 

3.8 c~Y©msL¨vi †hvM 

3.9 msL¨v †iLvi mvnv‡h¨ 

c~Y©msL¨vi †hvM 

3.10 msL¨v †iLvi mvnv‡h¨ 

c~Y© msL¨vi we‡qvM 

10 A¨vmvBb‡g›U- 5 

5| mvZwU c~Y©msL¨v 5,1,-3,-2,0,6,9  

(K) Dc‡ii msL¨v¸‡jv †_‡K FYvZœK I AFYvZœvK msL¨v¸‡jv 

Avjv`v Ki |  

(L) AFYvZœK msL¨v¸‡jv†K msL¨v‡iLvq ¯’vcb Ki | 

(M)  msL¨v¸‡jv†K  gv‡bi µgvbymv‡i mvwR‡q wjL | 

(N) msL¨v‡iLvq ¯’vcb K‡i msL¨v¸‡jvi †hvMdj wbY©q Ki| 

msL¨v‡iLvq  

c~Y©msL¨v 

¯’vc‡bi gva¨‡g 

mgm¨vwUi  

mgvavb  

Ki‡e| 

K.c~Y©msL¨v c„_KxKiY 

L. msL¨v‡iLvq c~Y© msL¨v ¯’vcb 

M. c~Y© msL¨vi †QvU-eo 

mbv³KiY 

N. msL¨v‡iLvi mvnv‡h¨  

†hvMdj wbY©q 

 

lô Aa¨vq 

 

R¨vwgwZi 

†gŠwjK 

aviYv 

 

 

 

 

 

 

1. ’̄vb, Zj, †iLv I 

we›`y e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e| 

2. mij‡iLv, †iLvsk 

I iwkœi g‡a¨ cv_©K¨ 

Ki‡Z cvi‡e| 

6. evû‡f‡` I 

†KvY‡f‡` wÎfyR 

e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

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 

6.1 ’̄vb, Zj, †iLv I we›`y 

6.2 †iLv, †iLvsk I iwk¥ 

6.3 †KvY 

6.4 mgvšÍivj ‡iLv 

6.5 wÎfyR 

6.6 PZzf©yR 

8 A¨vmvBb‡g›U-6 

6| 

 

 

 

 

 

 

(K) wPÎwU A¼b  K‡iv  

(L †iLv I †iLvsk¸‡jvi bvg wjL  

(M)  AB †iLvi O we›`y‡Z K¤úv‡mi  mvnv‡h¨ GKwU j¤^ 

AsKb K‡i `yBwU mg‡KvY wPwýZ K‡i Zv‡`i bvg wjL|   

(N) Gi cwigvY wbY©q Ki   

(O)  †`LvI †h,  

‡iLv, †iLvsk, 

j¤^ I wecÖZxc 

†KvY e¨envi  

K‡i mgm¨vwU  

mgvavb Ki‡e| 

K. wPwýZ wPÎ A¼b 

L. †iLv I †iLvs‡ki mwVK wPÎ 

mbv³KiY 

M. j¤^ A¼‡b K¤úv‡mi e¨envi 

mbv³KiY 

N. †Kv‡Yi cwigvY wbY©q 

O. wecÖZxc †KvY wPwýZ K‡i 

R¨vwgwZK hyw³i cÖ‡qvM 

 

 

C 

O 

D 

B A 

v 

v 

v 

v 

v 
E 

F 

 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV b¤̂i 

I  wk‡ivbvg/ welqe¯‘ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb iæweª· gšÍe¨ 

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| 

 



 

 

 

 

 

 

 

cvV¨m~wP I A¨vmvBb‡g›U  

 

 

†kªwY: mßg 

 

welq: MwYZ 

 

 

 

 

 

 



cvV¨m~wP I A¨vmvBb‡g›U 

†kªwY: mßg                  welq: MwYZ 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©z³ cvV 

b¤^i I wk‡ivbvg / 

welqe¯Íz 

wk¶vµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`©kbv g~j¨vqb iæweª· gšÍe¨ 

 

 

cÖ_g 

Aa¨vq 

 

g~j` I 

Ag~j` 

msL¨v 

 

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. msL¨vi eM© I eM©g~j 

2. Drcv`K I fvM 

cÖwµqvi gva¨‡g eM©g~j 

3. msL¨vi eM©g~j wbY©q 

4. g~j` I Ag~j` 

msL¨v 

5. msL¨v‡iLvq g~j` I 

Ag~j` msL¨vi Ae¯’vb 
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A¨vmvBb‡g›U-1 

1. Zzwg GKwU wZb A‡¼i c~Y© eM©msL¨v wjL 

Ges `ywU wfbœ c×wZ‡Z msL¨vwUi eM©g~j wbY©q 

Ki| 

 

2. GKwU ˆmb¨`j‡K 9, 12 I 20 mvwi‡Z 

mvRv‡bv hvq wKš` eM©vKv‡i mvRv‡bv hvq bv|  
ˆmb¨ msL¨v‡K †Kvb ¶z`ªZg msL¨v Øviv ¸Y 

Ki‡j ˆmb¨`j‡K eM©vKv‡i mvRv‡bv hv‡e, Zv 

wbY©q Ki| 

 

1. Drcv`K I fvM cÖwµqvq msL¨vwUi eM©g~j 

wbY©q Ki‡e| 

 

2. cÖ`Ë msL¨v¸‡jvi j.mv.¸. wbY©q K‡i, 

mvwi‡Z mvRv‡bv ˆmb¨ msL¨v †ei Ki‡e| 

cÖvß ˆmb¨ msL¨v‡K ‡gŠwjK Drcv`‡K 

we‡kølY K‡i Drcv`‡Ki ‡Rvov ˆZwii 

gva¨‡g c~Y© eM©msL¨v ˆZwi K‡i ˆmb¨ msL¨v 

wbY©q Ki‡e| 

1. 

* eM©msL¨v wjLb 

* Drcv`K I fvM cÖwµqvq 

msL¨vwUi eM©g~j wbY©q 

 

2. 

* mvwi‡Z mvRv‡bv ˆmb¨msL¨v 

wbY©q 

* eM©vKv‡i mvRv‡bv ˆmb¨ 

msL¨v wbY©q  

 

A¨vmvBb‡g›U-2 

1. †Zvgvi cwiev‡ii `yBRb m`‡m¨i eqm 

eQ‡i wjL Ges Zv‡`i eM©g~j msL¨v‡iLvq 

¯’vcb Ki| 

2. 24 I 143  msL¨v `yBwUi e‡M©i mgwói 

eM©g~j wbY©q Ki| Avevi, msL¨v `yBwUi e‡M©i 

AšÍ‡ii mv‡_ †Kvb ¶z`ªZg msL¨v †hvM Ki‡j 

†hvMdj c~Y©eM© msL¨v n‡e, Zv wbY©q Ki| 

 

1. wkÿv_x©iv cwiev‡ii `yBRb m`‡m¨i eqm 

wj‡L Zv‡`i eM©g~j †ei K‡i msL¨v‡iLvq 

’̄vcb Ki‡e| 

2. msL¨v ỳBwUi e‡M©i mgwói eM©g~j 

†h‡Kv‡bv cÖwµqvq wbY©q Ki‡e| AZtci 

msL¨vwU c~Y©eM© Ki‡Z, msL¨v `yBwUi e‡M©i 

AšÍ‡ii mv‡_ mwVK cÖwµqvq ÿz`ªZg msL¨vwU 

†hvM Ki‡e|  

1.  

* ỳBRb m`‡m¨i eqm wjLb 

* msL¨v `yBwUi eM©g~j 

msL¨v‡iLvq ’̄vcb  

2. 

* msL¨v `yBwUi eM© wbY©q  
* e‡M©i mgwói eM©g~j wbY©q 

* ÿz`ªZg msL¨vwU wbY©q  

 

PZz_© 

Aa¨vq 

 

exRMwYZ

xq ivwki 

¸Y I 

fvM 

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. exRMwYZxq ivwki 

¸Y  

1. exRMwYZxq ivwki 

¸Y I fvM  

2. exRMwYZxq ivwki 

†hvM, we‡qvM, MyY I 

fvM msµvšÍ mgm¨v  

10 

A¨vmvBb‡g›U-3 

1. exRMwYZxq ivwki ¸‡Yi †ÿ‡Î M‡Yi m~PK 

wewa I eÈbwewa  D`vniYmn D‡jøL Ki| 

2.  

,  Ges  

 n‡j †`LvI †h,   

 

3.  Gi wØZxq I 

Z…Zxq c` eÜbxi Av‡M (-) wPý w`‡q cÖ_g 

eÜbxfz³ Ki Ges cÖvß ivwkwU‡K 

 

1. wkÿv_x©iv exRMwYZxq ivwki ¸Y Kivi 

Rb¨ ¸‡Yi wewa¸‡jv  D`vniYmn D‡jøL 

Ki‡e| 

2. evgc‡ÿi ivwkwU‡K mijxKiY K‡i A 

B I C Gi gvb ewm‡q mwVK cÖwKªqvq 

mijxKiY K‡i mgxKi‡Yi mZ¨Zv hvPvB 

Ki‡e | 

3. mwVK cÖwµqvq wØZxq I Z…Zxq c` 

eÜbxfz³ Ki‡e Ges cÖvß ivwkwU‡K cÖ`Ë 

ivwk `yBwUi ¸Ydj Øviv fvM Ki‡e| 

1. 

 * D`vniYmn ¸Yb wewa 

mbv³KiY 

*  evgc‡ÿi ivwkwU‡K 

mijxKiY 

*  mgxKi‡Yi mZ¨Zv hvPvB 

2. 

*  eÜbxfz³KiY 

*  fvM cÖwµqv m¤úbœKiY 

 

 

 

 



I  Gi ¸Ydj Øviv 

fvM Ki| 

Aóg 

Aa¨vq 

 

mgvšÍivj 

mij‡iLv 

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. mgvšÍivj mij‡iLv I 

‡Q`K  

2. `yBwU mij‡iLv 

mgvšÍivj nIqvi kZ©  

3. `yBwU mij‡iLv 

mgvšÍivj nIqvi kZ© 

cÖgvY  
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 A¨vmvBb‡g›U-4 

AB CD Ges PQ †Q`K hv †iLvØq‡K 

h_vµ‡g M I N we›`y‡Z †Q` K‡i| 

1. ỳB †Rvov Abyiƒc †KvY wPwýZ Ki Ges 

cÖwZ †Rvov Abyiƒc †KvY mgvb wKbv hvPvB  

Ki Ges  cÖgvY Ki †h,  AMN =  

MND 

2.  PMB = 60  Ges M we›`yMvgx GKwU 

†iLvsk ND †K hw` R we›`y‡Z Ggbfv‡e †Q` 

K‡i †hb, MN=MR Zvn‡j cÖgvY Ki †h, 

MNR GKwU mgevû wÎf‚R| 

 

1. †Q` we› ỳ wPwýZ Ki‡e Ges Puv`vi 

mvnv‡h¨ Abyiƒc †KvY cwigvc K‡i mgvb 

wKbv hvPvB Ki‡e| Abyiƒc †KvY Ges 

wecÖZxc †Kv‡Yi aviYv cÖ‡qvM K‡i cÖgvY 

m¤cbœ Ki‡e| 

 

2. ỳBwU mij‡iLv mgvšÍivj n‡j Zv‡`i 

†Q`K Øviv Drcbœ Abyiƒc †KvY mgvb nq 

Ges wÎfz‡Ri mgvb mgvb evûi wecixZ 

†KvY mgvb nq, GB aviYv¸‡jv cÖ‡qvM K‡i 

cÖgvY m¤cbœ Ki‡e| 

 

 

1.   

* mwVK wPÎv¼b 

* Abyiƒc †KvY wPwýZKiY 

* Abyiƒc †KvY hvPvB 

* mwVK cÖwµqv AbymiY  

* h_vh_ Dc ’̄vcb 

2. 

* mwVK wPÎv¼b 

* mwVK cÖwµqv AbymiY  

* h_vh_ Dc ’̄vcb 

 

GKv`k 

 Aa¨vq 

 

Z_¨ I 

DcvË 

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| 

3. AvqZ‡jL A¼b Ki‡Z 

cvi‡e| 

4. Aw¼Z AvqZ‡jL n‡Z cÖPziK 

†ei Ki‡Z cvi‡e| 

5. Aw¼Z AvqZ‡jL n‡Z DcvË 

m¤ú‡K© e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

1. MYmsL¨v mviwY  

2. †kÖwY e¨eav‡bi 

gva¨‡g Aweb¨¯Í DcvË 

web¨ Í̄AvKv‡i cÖKvk  

3. AvqZ‡jL A¼b  

4. AvqZ‡jL n‡Z 

cÖPziK wbY©q 

5. AvqZ‡jL n‡Z 

DcvË m¤ú‡K© e¨vL¨v 

10 

A¨vmvBb‡g›U-5 

gvwn mßg  †kÖwYi wkÿv_x©| †m wbqwgZ cwÎKv 

c‡o Ges cÖ‡qvRbxq DcvË msMÖn K‡i| 

b‡f¤̂i gv‡m Zvi kn‡i ˆ`wbK K‡ivbvq 

AvµvšÍ gvby‡li msL¨vi wb‡¤§v³ DcvË msMÖn 

Ki‡jv- 

20, 15, 21, 28, 23, 30, 27, 32, 20, 

13, 27, 10, 30, 13, 20, 14, 20, 12, 

17, 27, 20, 34, 14, 20, 18, 31, 18, 

21, 32, 23 

1. gvwni msM„nxZ DcvË †Kvb ai‡Yi DcvË? 

GB ai‡Yi Dcv‡Ëi mv‡_ cÖv_wgK Dcv‡Ëi Kx 

 

1. Dcv‡Ëi Drm ch©v‡jvPbv K‡i cv_©K¨ 

wba©viY Ki‡e| 

 

2. Dcv‡Ëi cwimi I †kÖwYmsL¨v †ei K‡i 

mviwY ˆZwi Ki‡e Ges mviwY n‡Z 

AvqZ‡jL A¼b K‡i cÖPziK wbY©q Ki‡e| 

1.  

*  Dcv‡Ëi cv_©K¨ wba©viY 

2. 

* cwimi I †kÖwYmsL¨v wbY©q 

* mviwY ˆZwiKiY 

* AvqZ‡jL A¼b 

* cÖPziK wbY©q 

 

 



cv_©K¨ Zv wjL| 

2. msM„nxZ Dcv‡Ëi MYmsL¨v mviwY n‡Z 

AvqZ‡jL A¼b K‡i Zv †_‡K cÖPziK wbY©q 

Ki| 

 



 

 

cvV¨m~wP I A¨vmvBb‡g›U 

 

 

 

†kÖwY: beg 

welq: MwYZ 

 

 

 

 



 

 

cvV¨m~wP I A¨vmvBb‡g›U  

 †kÖwY: beg                                                                                          welq: MwYZ 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z 

AšÍf©~³ cvV b¤^i 

I wk‡ivbvg/ 

welqe¯̀ 

wkÿvµ‡g 

eiv×K…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`k©bv g~j¨vqY iæweª· gšÍe¨ 

Aa¨vq 3 

exRMvwYwZK 

ivwk 

1. exRMvwYwZK 

m~Î cÖ‡qvM 

K‡i eM© I 

Nb ivwki 

m¤úªmviY 

Ki‡Z cvi‡e 

2. fvM‡kl 

Dccv`¨ Kx 

e¨vL¨v 

Ki‡Z 

cvi‡e Ges 

Zv cÖ‡qvM 

K‡i 

Drcv`‡K 

we‡kølY 

Ki‡Z 

cvi‡e 

3. ev Í̄e mgm¨v 

mgvav‡bi 

Rb¨ 

exRMvwYZK 

m~Î MVb 

Ki‡Z cvi‡e 

Ges m~Î 

cÖ‡qvM K‡i 

mgm¨v 

mgvavb 

Ki‡Z 

cvi‡e| 

 exRMvwYwZK 

ivwk 

 eM© msewjZ 

m~Îvewj 

 Nb msewjZ 

m~Îvewj 

 Drcv`‡K 

we‡kølY 

 ev Í̄e mgm¨v 

mgvav‡b 

exRMvwYZK 

m~Î MVb I  

cÖ‡qvM 

10 A¨vmvBb‡g›U t 01 

,   ,  এবং 

  

wb‡Pi mgm¨v¸‡jv mgvavb Ki |  

 

mgm¨v 1 t  n‡j,  Gi gvb wbY©q Ki| 

mgm¨v 2t  ivwk‡K ỳwU e‡M©i AšÍiiƒ‡c cÖKvk Kiv m¤¢e Kx? DË‡ii 

¯̂c‡ÿ MvwYwZK hyw³mn Dc ’̄vcb Ki| 

mgm¨v 3 t m~‡Îi mvnv‡h¨  wbY©q Ki|  

mgm¨v 4t hw`  nq,Z‡e  Ges  Gi gvb ci¯úi 

mgvb n‡e Kx? MvwYwZKfv‡e hyw³ Dc ’̄vcb Ki| 

 

A¨vmvBb‡g›U t 02 

†KvwfW-19 gnvgvix cwiw ’̄wZ‡Z ‡Kv‡bv GjvKvi GKwU hye msN, Amnvq 

100wU cwiev‡ii GK mßvn Pjvi g‡Zv Lv`¨ I wbZ¨ cÖ‡qvRbxq mvgMÖx 

weZi‡Yi D‡Ï¨‡k 2,10,000 UvKvi GKwU ev‡RU cÖYqb Ki‡jv| ZvB 

cÖ‡Z¨K m`m¨ mgvb Puv`v cÖ`vb Kivi wm×všÍ wb‡jb| wKš` Pvu`v †`Iqvi 

mgq 10 Rb m`m¨ Puv`v w`‡Z e¨_© n‡jb| d‡j cÖ‡Z¨K m`‡m¨i gv_vwcQz 

Puv`vi cwigvY 50 UvKv K‡i †e‡o †Mj| 

 

wb‡Pi avc¸‡jvi mgvavb Ki| 

avc 1 t hye ms‡Ni mKj m`m¨ Puv`v cÖ`vb Ki‡j, m`m¨ msL¨v‡K   Ges 

m`m¨‡`i gv_vwcQz Puv`vi cwigvY‡K a‡i †gvU Puv`vi cwigvb‡K  Gi 

 

 

 m~‡Îi e¨envi 

K‡i  Gi gvb 

wbY©q Ki‡e| 

 hyw³ Dc ’̄vcb 

K‡i ivwk‡K ỳwU 

e‡M©i AšÍiiƒ‡c 

cÖKvk Ki‡e| 

 DwjøwLZ ivwki 

mvnvh¨ wb‡q 

 Ges 

 Gi gvb 

wbY©q K‡i wbR¯̂ 

hyw³ Dc ’̄vcb 

Ki‡e| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 gv_vwcQz Puv`vi 

cwigvY wbY©‡q 

 

 

 avivevwnKZv  

 mwVK m~Î I mgvav‡b 

wbf~©jZv  

 hyw³ Dc ’̄vcb| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mgvav‡bi mwVKZv 

 †hŠw³K gZvgZ| 

 



 
Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z 

AšÍf©~³ cvV b¤^i 

I wk‡ivbvg/ 

welqe¯̀ 

wkÿvµ‡g 

eiv×K…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`k©bv g~j¨vqY iæweª· gšÍe¨ 

gva¨‡g cÖKvk Ki| 

avc 2 t 10 Rb m`m¨ Puv`v bv †`Iqvi d‡j †gvU Pvu`vi cwigvb‡K  Gi 

gva¨‡g cÖKvk Ki| 

avc 3 t H hye msN m`m¨‡`i cÖ‡Z¨‡Ki gv_vwcQz Puv`vi cwigvb wbY©q 

Ki| 

avc 4 t cÖ‡Z¨K cwiev‡ii Rb¨ hye ms‡Ni †`Iqv Lv`¨ I wbZ¨ cÖ‡qvRbxq 

`ªe¨vw` DÏxc‡K DwjøwLZ mg‡qi Rb¨ ch©vß Kx-bv? e¨vL¨v Ki| 

Drcv`‡K 

we‡kølY c×wZ 

e¨envi Ki‡e| 

 cÖ‡Z¨K cwiev‡ii 

†`Iqv mvgMÖxi 

A‡_©i cwigvb 

wbY©q K‡i 

mswÿß AvKv‡i 

gZvgZ wjL‡e| 

 

 

 

Aa¨vq 6 

 †iLv, †KvY 

I wÎfzR 

1. mgZjxq 

R¨vwgwZi 

†gŠwjK 

¯̂xKvh©¸‡jv 

eY©bv Ki‡Z 

cvi‡e 

2.  wÎfzR 

msµvšÍ 

Dccv`¨¸‡jv 

cÖgvY Ki‡Z 

cvi‡e  

3.  wÎfzR 

msµvšÍ 

Dccv`¨ I 

Abywm×všÍ¸‡j

v cÖ‡qvM K‡i 

mgm¨v 

mgvavb 

Ki‡Z cvi‡e 

 mgZj 

R¨vwgwZ 

 R¨vwgwZK 

cÖgvY 

 †KvY 

 wÎfzR 

msµvšÍ 

Dccv`¨ 

cÖ‡qv‡M 

mgm¨v 

mgvavb 

10 A¨vmvBb‡g›U t 03 

                      A 
  

 

              D               E            F      
 

 

 

 X       B                          C          Y  
 †hLv‡b  †iLv  I  †iLvi ga¨we› ỳMvgx mij‡iLv Ges  

| 

 
mgm¨v 1 t wPÎ n‡Z PviwU wecÖZxc †KvY wPwýZ K‡iv Ges G‡`i ga¨Kvi 

cvi¯úvwiK m¤úK© Dc ’̄vcb Ki| 

mgm¨v 2 t Gi ewnt¯’  Gi mv‡_ Gi AšÍt ’̄ †KvY 

 Gi ga¨Kvi m¤úK© Kxiƒc? Zv wjL|  

mgm¨v 3 t  n‡e Kx? cÖgvYmn ¯̂c‡ÿi hyw³ Dc ’̄vcb Ki| 

mgm¨v 4 t  wÎf z‡R hw`  nq Ges  Gi mgwØLÛK 

†iLv  †K   we›`y‡Z †Q` Ki‡j, Drcbœ m~²‡KvY bv ’̄~j‡KvY 

n‡e? cÖgvY Ki| 

 

 

 

 

 

 

 

 PviwU wecÖZxc 

†KvY wbY©q Ges 

wÎfz‡Ri ewnt¯’ 

†KvY I AšÍt¯’ 

†KvY Gi ga¨Kvi  

cvi¯úwiK 

m¤úK©¸‡jv 

mwVKfv‡e 

Dc ’̄vcb Ki‡e| 

 hyw³ Dc ’̄vc‡b 

cvV¨cy Í̄‡Ki 

Z‡Ë¡i e¨envi 

Ki‡e| 

 cÖ‡qvRbxq wP‡Îi 

A¼b Ki‡e| 

 

 

 

 

 

 

 

 ‡KvY¸‡jv wbY©q 

mwVKZv 

 ‡Kv‡Yi cvi¯úwiK 

m¤c‡K©i mwVKZv| 

 Z_¨ I Z‡Ë¡i mwVKZv 

 cÖgv‡Yi mwVKZv 

 wPÎ A¼‡bi h_v_©Zv| 

 

Aa¨vq 7 

 e¨envwiK 

1. wP‡Îi 

mvnv‡h¨ 

 wÎfzR A¼b 

 PZzf©yR A¼b 

 A¨vmvBb‡g›U t 04 

 

 

 

 

 

 



 
Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z 

AšÍf©~³ cvV b¤^i 

I wk‡ivbvg/ 

welqe¯̀ 

wkÿvµ‡g 

eiv×K…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`k©bv g~j¨vqY iæweª· gšÍe¨ 

R¨vwgwZ wÎfzR I 

PZzfz©R e¨vL¨v 

Ki‡Z 

cvi‡e| 

2.  cÖ`Ë DcvË 

e¨envi K‡i 

wÎfzR A¼b 

Ki‡Z 

cvi‡e| 

3. cÖ`Ë DcvË 

e¨envi K‡i 

PZzf©yR, 

mvgvšÍwiK, 

UªvwcwRqvg 

A¼b Ki‡Z 

cvi‡e| 

GKwU Kv‡Vi ev‡•i ˆ`N©¨ = 30 ‡m.wg. Ges cÖ ’̄ = 16 ‡m.wg. n‡j,  

wb‡Pi cÖkœ¸‡jvi mgvavb Ki| 

1. Kv‡Vi ev‡•i ˆ`‡N©¨i  As‡ki mgvb cwimxgv wewkó GKwU mgevny 

wÎfzR AuvK| (A¼‡bi wPý Avek¨K) 

2. GKwU mg‡KvYx wÎfzR A¼b Ki hvi, AwZfzR Kv‡Vi ev‡•i 

ˆ`‡N©¨i  Ask Ges f~wg, Kv‡Vi ev‡•i cÖ‡¯’i  As‡ki mgvb| 

(A¼‡bi wPý Avek¨K) 

3. GKwU eM©‡ÿÎ A¼b Ki hvi cÖ‡Z¨K evûi ‰`N©¨ Kv‡Vi ev‡•i 

cÖ‡¯’i  As‡ki mgvb|(A¼‡bi wPý Avek¨K) 

4. †Kv‡bv PZzf©y‡Ri KY©Ø‡qi ˆ`N©¨ h_vµ‡g Kv‡Vi ev‡•i ˆ`‡N©¨i  

Ask Ges cÖ‡ ’̄i  As‡ki mgvb n‡j, PZzf©yRwU A¼b Ki|(A¼‡bi 

wPý I weeiY Avek¨K) 

 cwimxgv‡K 

wZbfv‡M wef³ 

K‡i, cwimxgvi  

As‡ki mgvb 

K‡i mgevû 

wÎfzRwU AvuK‡e|  

 Kv‡Vi ev‡•i 

ˆ`N ©¨ I cȪ ’ Gi 

wba©vwiZ LÛvsk 

mwVKfv‡e wbY©q 

Ki‡e| 

 A¼‡bi  

avivevwnK weeiY 

w`‡e| 

 

 mwVK cÖwµqvq cwimxgv 

wef³ nIqv| 

 Kv‡Vi ev‡•i ˆ`N©¨ I 

cÖ ’̄ Gi wba©vwiZ LÛvsk 

wbY©‡qi mwVKZv  

 wPÎ A¼‡bi wbf©~jZv| 

 A¼‡bi mwVK eY©bv | 

Aa¨vq 17 

cwimsL¨vb 

 µg‡hvwRZ 

MYmsL¨v, 

MYmsL¨v 

eûfzR I 

AwRf †iLv 

e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e| 

 MYmsL¨v 

eûfzR I 

AwRf †iLvi 

mvnv‡h¨ 

DcvË e¨vL¨v 

Ki‡Z 

cvi‡e| 

 ‡K› ª̀xq 

cÖeYZvi 

cwigvc 

c×wZ e¨vL¨v 

 Dcv‡Ëi 

Dc ’̄vcb 

 µg‡hvwRZ 

MYmsL¨v 

 Dcv‡Ëi 

†jLwPÎ 

 ‡K› ª̀xq 

cÖeYZv 

 Mo 

 ga¨K 

12 A¨vmvBb‡g›U t 05 

 

‡jLwPÎ - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z 

AšÍf©~³ cvV b¤^i 

I wk‡ivbvg/ 

welqe¯̀ 

wkÿvµ‡g 

eiv×K…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`k©bv g~j¨vqY iæweª· gšÍe¨ 

Ki‡Z 

cvi‡e| 

 ‡K› ª̀xq 

cÖeYZvi 

cwigv‡c 

mswÿß 

c×wZi 

cÖ‡qvRbxqZv 

e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e| 

 mswÿß 

c×wZi 

mvnv‡h¨ Mo, 

ga¨K I 

cÖPziK wbY©q 

Ki‡Z 

cvi‡e| 

 MYmsL¨v 

eûfzR I 

AwRf †iLv 

†jLwP‡Îi 

e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e| 

 

‡jLwPÎ - 2 

 

 

‡jLwPÎ - 3 

 

[wet `ªt GLv‡b cÖwZwU †jLwP‡Îi †ÿ‡Î Abyf~wgK †iLv eivei Aÿ Ges 

Djø¤^ †iLv eivei  Aÿ we‡ePbv Kiv n‡q‡Q|] 

 

†jLwPÎ¸‡jvi Av‡jv‡K wb‡Pi cÖkœ¸‡jvi DËi `vIt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ‡jLwP‡Îi 

bvgKi‡b 

cvV¨eB‡qi 

mnvqZv wb‡e| 

 MYmsL¨v wb‡ekb 

mviwY ˆZwi‡Z 

‡jLwP‡Î DwjøwLZ 

Aÿ I Aÿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 †jLwPÎ wZbwUi bv‡gi 

mwVKZv  

 MYmsL¨v wb‡ekb mviwY 



 
Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z 

AšÍf©~³ cvV b¤^i 

I wk‡ivbvg/ 

welqe¯̀ 

wkÿvµ‡g 

eiv×K…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡`k©bv g~j¨vqY iæweª· gšÍe¨ 

1. †jLwPÎ wZbwUi bvg wjL| 

2. †jLwPÎ-1, †jLwPÎ-2, †jLwPÎ-3 Gi Av‡jv‡K MYmsL¨v 

wb‡ekb mviwY¸‡jv ˆZwi Ki| 

3. wµ‡KU †Ljvq †Kv‡bv `‡ji cÖwZ Ifv‡ii ivb Ges `yB `‡ji 

†gvU iv‡bi Zzjbv Ki‡Z DÏxc‡Ki †Kvb †Kvb †jLwPÎ e¨eüZ 

nq? DË‡ii ¯̂c‡ÿ hyw³ `vI| 

 

 

 

 

A¨vmvBb‡g›U t 06 

 

40 Rb wkÿv_©xi MwY‡Z cÖvß b¤^i wb¤œiƒct 

 

70, 40, 29, 60, 55, 58, 45, 60, 65, 80, 70, 46, 50, 60, 65, 

70, 58, 60, 48, 70, 36, 85, 60, 50, 46, 65, 55, 61, 72, 85, 

90, 68, 65, 50, 40, 56, 60, 65, 46, 76  
 

1. DcvË¸‡jv‡K gv‡bi DaŸ©µgvbymv‡i mvwR‡q wjL| 

2. Dchy³ ‡kÖwY e¨eavb wb‡q MYmsL¨v wb‡ekb mviwY ˆZwi Ki| 

3. MYmsL¨v wb‡ekb mviwY n‡Z mswÿß c×wZ‡Z Mo wbY©q Ki| 

4. MYmsL¨v wb‡ekb mviwY n‡Z ga¨K wbY©q Ki| 

5. MYmsL¨v wb‡ekb mviwY n‡Z AvqZ‡jL AvuK| 

‡iLvq e¨eüZ 

Z_¨vejx e¨eüZ 

Ki‡e| 

 MYmsL¨v mviwY‡Z 

‡kÖwYe¨vwß 

Awew”Qbœ ivL‡e| 

 wbR¯̂ hyw³ 

mswÿß n‡Z 

n‡e| 

 

 

 5 ev 10 †kwY 

e¨eavb wb‡q 

cwimi wbY©q K‡i 

†kÖwY msL¨v 

wba©viY Kivi 

gva¨‡g MYmsL¨v 

wb‡ekb mviwY 

ˆZwi Ki‡e| 

 m~Î e¨envi K‡i 

Mo , ga¨K Gi 

gvb wbY©q Ki‡e| 

 MYmsL¨v wb‡ekb 

mviwYi mvnv‡h¨ 

QK KvM‡R 

AvqZ‡jL 

AvKu‡e| 

ˆZwii mwVKZv 

 hyw³i h_©v_Zv| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 gv‡bi DaŸ©µ‡gi 

mwVKZv 

 MYmsL¨v mviwY ˆZwii 

mwVKZv 

 m~‡Îi wbf©~jZv  

 mgvav‡bi mwVKZv 

 AvqZ‡jL A¼‡bi 

mwVKZv| 

 

 

 



 

cvV¨m~wP I A¨vmvBb‡g›U 

 

†kÖwY: beg (দাখিল) 

 

welq: kvixwiK wk¶v,¯^v¯’¨weÁvb I †Ljvayjv 

  



cvV¨m~wP I A¨vmvBb‡g›U 

†kÖwY: beg (দাখিল)   welq: kvixwiKwk¶v, ¯̂v¯’̈ weÁvb I †Ljvayjv 

Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ 

cvV b¤̂i I  

wk‡ivbvg/ welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡ ©̀kbv g~j¨vqb wb‡ ©̀kK/ iæweª· gšÍe¨ 

cÖ_g Aa¨vq:  

 

my¯’ Rxe‡bi  

Rb¨ kvixwiK 

wk¶v 

1. kvixwiK wk¶vi j¶¨ I D‡Ïk¨ 

e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

2. my¯’ Rxe‡bi Rb¨ kvixwiK wk¶vi 

cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

 

3. kvixwiK wk¶vi Kg©m~wPi aviYv 

e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

4. evsjv‡`‡ki kvixwiK wk¶vi 

eZ©gvb Ae¯’v  eY©bv Ki‡Z 

cvi‡e| 

 

5. kvixwiK wk¶vi cÖ‡qvRbxqZv 

Dcjwä K‡i my¯’ Rxebhvc‡b 

Af¨ Í̄ n‡e| 

6. kvixwiK wk¶vi Kg©m~wP cvj‡bi 

gva¨‡g †`k‡cÖ‡g DØy× n‡e| 

 

7. kvixwiK wk¶vi wewfbœ Kg©m~wP 

cvj‡bi gva¨‡g wk¶v_©xiv myk„•Lj 

Rxebhvc‡b Af¨ Í̄ n‡e| 

 

8. kvixwiK wk¶vi wewfbœ Kg©m~wP- 

AvšÍt †kªwY, AvšÍt¯‹zj / AvšÍt 

gv`ªvmvi µxov I RvZxq w`e‡mi 

Abyôvbvw` mwVKfv‡e cvjb Ki‡Z 

cvi‡e| 

 

cvV: 1--4 

• j¶¨  

• D‡Ïk¨ 

• cª‡qvRbxqZv 

 

• Kg©m~wP 

(Intramural & 

Extramural 

sports and 

Service 

Programme) 
 

 

 

 

 

 

  10 Ò‡`n I g‡bi mvwe©K DbœwZi j‡ÿ¨ 

cÖ‡qvRb A½-cÖZ¨‡½i mylg Dbœqb, 

gvbwmK weKvk mvab,mvgvwRK 

¸Yvewj AR©b I †Ljvayjvi gva¨‡g 

wPË we‡bv`bÓ- Dw³wU we‡kølY c~e©K 

GKwU cÖeÜ wjL|(m‡e©v”P 200 kã) 

 

ms‡KZ: 

 

• kvixwiK wkÿvi msÁv 

• kvixwiK wkÿvi jÿ¨ I 

D‡Ïk¨ 

• kvixwiK wkÿvi Kg©m~wP 

1| cÖ‡qvR‡b wb‡Ri 

cvV¨cy¯ÍK e¨ZxZ Ab¨ 

mnvqK eB(Dc‡ii/ wb‡Pi 

†kÖwYi) I B›Uvi‡b‡Ui 

mvnvh¨ †bqv †h‡Z cv‡i| 

2| cÖ‡qvR‡b mncvVx/ 

¸iæRb‡`i mvnvh¨ †bqv 

†h‡Z cv‡i| 

3| cvV¨cy¯Í‡Ki cÖwZwU cvV 

fv‡jvfv‡e co‡Z n‡e| 

4| evbvb I evK¨ MV‡b 

m‡PZb n‡Z n‡e| 

5| Dc¯’vc‡b ˆewPÎ _vK‡Z 

n‡e 

 

AwZ DËg 

1| cwic~Y© gvÎvq  

welqe ‘̄i h_v_©Zv iÿv 

2| mwVK Z_¨mn 

Dc¯’vcb 

3| Dc¯’vcbvq jÿYxq 

gvÎvq wbR¯Ẑv I 

m„RbkxjZv 

4| jÿYxq gvÎvq bv›`wbK 

I ˆewPÎ¨c~Y© Dc¯’vcb 

5| evbvb I evK¨ MVb 

mwVK fv‡e Dc¯’vcb 

 

DËg 

1| AwaKvsk †ÿ‡Î 

welqe ‘̄i h_v_©Zv iÿv 

2| AwaKvsk †ÿ‡Î mwVK 

Z_¨mn Dc¯’vcb 

3| Dc¯’vcbvq AwaKvsk 

†ÿ‡Î wbR¯Ẑv I 

m„RbkxjZv 

4| bv›`wbK I ˆewPÎ¨c~Y© 

Dc¯’vcb 

5| AwaKvsk evbvb I 

evK¨ MVb mwVK fv‡e 

Dc¯’vcb 

 

fv‡jv 

1| welqe ‘̄i h_v_©Zvi 

Afve 

 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ 

cvV b¤̂i I  

wk‡ivbvg/ welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡ ©̀kbv g~j¨vqb wb‡ ©̀kK/ iæweª· gšÍe¨ 

2| AvswkK Z_¨mn 

Dc¯’vcb 

3| Dc¯’vcbvq AvswkK 

wbR¯Ẑv I m„RbkxjZv 

4| AvswkK bv›`wbK I 

ˆewPÎ¨c~Y© Dc¯’vcb 

5| ¯í̂ msL¨K evbvb I 

evK¨ MVb mwVK fv‡e 

Dc¯’vcb 

 

AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

1| welqe ‘̄i h_v_©Zvi 

Afve 

2| Kg Z_¨mn Dc¯’vcb 

3| Dc¯’vcbvq wbR¯̂Zv I 

m „RbkxjZvi Afve 

4| bv›`wbK I ˆewPÎ¨c~Y© 

Dc¯’vc‡bi Afve 

Z…Zxq Aa¨vq:  

 

gvbwmK ¯^v¯’̈  

I Aemv` 

1. ¯v̂ ’̄¨Ki Rxe‡bi Rb¨ gvbwmK 

¯v̂‡¯’̈ i f~wgKv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e| 

2. gvbwmK AvPi‡Yi aviYv eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e| 

3. Ae¯’v‡f‡` gvby‡li AvPiY e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡e| 

4. gvbwmK Aw¯’iZv `~i Kivi Dcvq 

e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

5. Aemv‡`i aviYv  I  cÖKvi‡f` 

e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

6. Aemv`MÖ Í̄Zv nIqvi KviY I 

djvdj e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

7. Aemv`  `~ixKi‡Yi Dcvq eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e| 

cvV: 1--4 

• gvbwmK ¯v̂ ’̄¨   I 

wkÿv_©xi Rxe‡b Gi 

f~wgKv 

• gvbwmK AvPiY 

• gvbwmK AvPi‡Yi 

cÖKvi‡f` 

• gvbwmK Aw¯’iZv  I 

Zv `~ixKi‡Yi Dcvq 

• gvbwmK Aemv` I 

Gi †kªwYwefvM 

• gvbwmK Aemv‡`i 

KviY  I wk¶v_©xi 

Dci Gi cÖfve 

10 K‡ivbv  (†KvwfW-19) gnvgvwii 

Kvi‡Y Avivd B`vwbs evmv †_‡K 

†ei nq bv| Zvi †Kvb eÜz-evÜe ev 

AvZ¥xq-¯R̂b †eov‡Z Av‡m bv| 

we`¨vj‡q hvIqvi Rb¨ Zvi cÖej 

B”Qv Rv‡M| cÖwZw`b AbjvBb 

K¬v‡mi Rb¨ gv‡qi †gvevBj 

e¨env‡ii my‡hv‡M †Mg †L‡j 

AwZwi³ mgq KvUvq| eZ©gv‡b Zvi 

†gRvR wLUwL‡U _v‡K I ‡m cÖvqB 

Amȳ ’ †eva K‡i | d‡j cwiev‡ii 

mevi mv‡_ gv‡S gv‡S  Lvivc 

AvPiY K‡i| 

Aviv‡di g‡Zv D™¢~Z cwiw ’̄wZ †_‡K 

DËi‡Yi Rb¨ †Zvgvi I †Zvgvi 

1| cÖ‡qvR‡b wb‡Ri 

cvV¨cy¯ÍK e¨ZxZ Ab¨ 

mnvqK eB(Dc‡ii/ wb‡Pi 

†kÖwYi) I B›Uvi‡b‡Ui 

mvnvh¨ †bqv †h‡Z cv‡i| 

2| cÖ‡qvR‡b mncvVx/ 

¸iæRb‡`i mvnvh¨ †bqv 

†h‡Z cv‡i| 

3| cvV¨cy¯Í‡Ki cÖwZwU cvV 

fv‡jvfv‡e co‡Z n‡e| 

4| evbvb I evK¨ MV‡b 

m‡PZb n‡Z n‡e| 

5| Dc¯’vc‡b ˆewPÎ _vK‡Z 

n‡e 

 

AwZ DËg 

1| cwic~Y©gvÎvq  

welqe ‘̄i h_v_©Zv iÿv 

2| mwVK Z_¨mn 

Dc¯’vcb 

3| Dc¯’vcbvq jÿYxq 

gvÎvq wbR¯Ẑv I 

m„RbkxjZv 

4| jÿYxq gvÎvq bv›`wbK 

I ˆewPÎ¨c~Y© Dc¯’vcb 

5| evbvb I evK¨ MVb 

mwVK fv‡e Dc¯’vcb 

 

DËg 

1| AwaKvsk †ÿ‡Î 

 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ 

cvV b¤̂i I  

wk‡ivbvg/ welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡ ©̀kbv g~j¨vqb wb‡ ©̀kK/ iæweª· gšÍe¨ 

8. Aemv`MÖ Í̄Zv `~i K‡i my¯’ 

Rxebhvc‡b Af¨ ’̄  n‡e| 

• gvbwmK Aemv`  

`~ixKi‡Yi Dcvq 

 

cwiev‡ii M„nxZ c`‡ÿcmg~n eY©bv 

Ki| 

 

ms‡KZ 

• gvbwmK AvPiY 

• Aemv`   

welqe ‘̄i h_v_©Zv iÿv 

2| AwaKvsk †ÿ‡Î mwVK 

Z_¨mn Dc¯’vcb 

3| Dc¯’vcbvq AwaKvsk 

†ÿ‡Î wbR¯^Zv I 

m„RbkxjZv 

4| bv›`wbK I ˆewPÎ¨c~Y© 

Dc¯’vcb 

5| AwaKvsk evbvb I 

evK¨ MVb mwVK fv‡e 

Dc¯’vcb 

 

fv‡jv 

1| welqe ‘̄i h_v_©Zvi 

Afve 

2| AvswkK Z_¨mn 

Dc¯’vcb 

3| Dc¯’vcbvq AvswkK 

wbR¯Ẑv I m„RbkxjZv 

4| AvswkK bv›`wbK I 

ˆewPÎ¨c~Y© Dc¯’vcb 

5| m¦í msL¨K evbvb I 

evK¨ MVb mwVK fv‡e 

Dc¯’vcb 

 

AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

1| welqe ‘̄i h_v_©Zvi 

Afve 

2| Kg Z_¨mn Dc¯’vcb 

3| Dc¯’vcbvq wbR¯̂Zv I 

m„RbkxjZvi Afve 

4| bv›`wbK I ˆewPÎ¨c~Y© 

Dc¯’vc‡bi Afve 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ 

cvV b¤̂i I  

wk‡ivbvg/ welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡ ©̀kbv g~j¨vqb wb‡ ©̀kK/ iæweª· gšÍe¨ 

PZz_© Aa¨vq:  

 

¯̂v ’̄¨weÁvb 

I ¯̂v ’̄¨‡mev 

1. ¯v̂ ’̄¨weÁv‡bi  ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z 

cvi‡e| 

2. e¨w³MZ ¯v̂ ’̄¨i¶vi aviYv I 

†KŠkj e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

3. mvaviY ¯̂v¯’̈ mgm¨v wPwýZ Ki‡Z 

cvi‡e| 

4. ¯v̂ ’̄¨‡mevi AvIZv/cwiwa m¤ú‡K© 

e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 
 

5. ¯v̂ ’̄¨KvW© m¤^‡Ü aviYv cv‡e Ges 

Gi DcKvwiZv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e| 
 

 

6. wUwdb †cÖvMÖv‡gi cÖ‡qvRbxqZv 

eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

7. ¯v̂ ’̄¨Kv‡W©i myweav MªnY K‡i †ivM 

cÖwZ‡iva Ki‡Z D×z× n‡e| 

8. mvaviY ¯̂v¯’̈ mgm¨v cÖwZ‡iv‡ai 

Rb¨ cÖ‡qvRbxq c`‡¶c wb‡Z 

cvi‡e| 

cvV: 1--4 

 

• ¯v̂ ’̄¨weÁvb I Gi  

¸iæZ¡ 

• e¨w³MZ ¯v̂ ’̄¨i¶v 

Ges Gi †KŠkj 
[ 

• mvaviY ¯̂v¯’̈ mgm¨v 

I Zvi cÖwZKvi 

• wk¶v_©x‡`i 

¯v̂ ’̄¨‡mev I 

¯v̂ ’̄¨KvW© 

 

 

 

 

10 Ò†KvwfW-19 cwiw¯’wZ‡Z ¯^v¯’̈ m¤§Z 

Rxebhvcb †ivM cÖwZ‡iv‡ai Ab¨Zg 

DcvqÓ 

cvV¨cy¯Í‡Ki Av‡jv‡K Zzwg ‡Zvgvi 

cwiev‡ii m`m¨‡`i mvÿvrKvi wb‡q 

GKwU cÖwZ‡e`b ˆZwi Ki| 

 

ms‡KZ 

• ¯v̂‡¯’̈ i aviYv 

• ¯v̂ ’̄¨m¤§Z Rxebhvcb  

• ¯v̂ ’̄¨m¤§Z Rxebhvc‡bi 

Dcvqmg~‡ni Dci cÖkœgvjv 

cÖYqb 

• Z_¨ msMÖn 

• ‡ivM cÖwZ‡iv‡ai 

Dcvqmg~n 

• wm×všÍ MÖnY 

  

1| cÖ‡qvR‡b wb‡Ri 

cvV¨cy¯ÍK e¨ZxZ Ab¨ 

mnvqK eB(Dc‡ii/ wb‡Pi 

†kÖwYi) I B›Uvi‡b‡Ui 

mvnvh¨ †bqv †h‡Z cv‡i| 

2| cÖ‡qvR‡b mncvVx/ 

¸iæRb‡`i mvnvh¨ †bqv 

†h‡Z cv‡i| 

3| cvV¨cy¯Í‡Ki cÖwZwU cvV 

fv‡jvfv‡e co‡Z n‡e| 

4| evbvb I evK¨ MV‡b 

m‡PZb n‡Z n‡e| 

5| Dc¯’vc‡b ˆewPÎ _vK‡Z 

n‡e 

 

AwZ DËg 

1| cwic~Y©gvÎvq  

welqe ‘̄i h_v_©Zv iÿv 

2| mwVK Z_¨mn 

Dc¯’vcb 

3| Dc¯’vcbvq jÿYxq 

gvÎvq wbR¯Ẑv I 

m„RbkxjZv 

4| jÿYxq gvÎvq bv›`wbK 

I ˆewPÎ¨c~Y© Dc¯’vcb 

5| evbvb I evK¨ MVb 

mwVK fv‡e Dc¯’vcb 

 

DËg 

1| AwaKvsk †ÿ‡Î 

welqe ‘̄i h_v_©Zv iÿv 

2| AwaKvsk †ÿ‡Î mwVK 

Z_¨mn Dc¯’vcb 

3| Dc¯’vcbvq AwaKvsk 

†ÿ‡Î wbR¯Ẑv I 

m„RbkxjZv 

4| bv›`wbK I ˆewPÎ¨c~Y© 

Dc¯’vcb 

5| AwaKvsk evbvb I 

evK¨ MVb mwVK fv‡e 

Dc¯’vcb 

 

fv‡jv 

1| welqe ‘̄i h_v_©Zvi 

Afve 

2| AvswkK Z_¨mn 

Dc¯’vcb 

3| Dc¯’vcbvq AvswkK 

 



Aa¨vq I 

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkLbdj cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ 

cvV b¤̂i I  

wk‡ivbvg/ welqe ‘̄ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U wb‡ ©̀kbv g~j¨vqb wb‡ ©̀kK/ iæweª· gšÍe¨ 

wbR¯Ẑv I m„RbkxjZv 

4| AvswkK bv›`wbK I 

ˆewPÎ¨c~Y© Dc¯’vcb 

5| m¦í msL¨K evbvb I 

evK¨ MVb mwVK fv‡e 

Dc¯’vcb 

 

AMÖMwZ cÖ‡qvRb 

1| welqe ‘̄i h_v_©Zvi 

Afve 

2| Kg Z_¨mn Dc¯’vcb 

3| Dc¯’vcbvq wbR¯̂Zv I 

m„RbkxjZvi Afve 

4| bv›`wbK I ˆewPÎ¨c~Y© 

Dc¯’vc‡bi Afve 

 



 

পাঠ্যসূচি ও অ্যাসাইনমেন্ট  

 

 

শ্রেচি: নবে (দাখিল) 

 

welq: c`v_©weÁvb  

  



পাঠ্যসূচি ও অ্যাসাইনমেন্ট  

 †kÖwY: beg (দাখিল)                                                                                                                         welq: c`v_©weÁvb 

Aa¨vq  I  

Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµ‡g  cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ cvV b¤̂i I 

wk‡ivbvg/welqe¯‘ 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW msL¨v 

A¨vmvBb‡g›U  wb‡ ©̀kbv g~j¨vqb wb‡ ©̀kbv/iæweª· gšÍe¨ 

Aa¨vq 01 : 

†fŠZ ivwk 

Ges cwigvc 

➢ c`v_©weÁv‡bi cwimi I 

µgweKvk   e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

➢ c`v_©weÁvb cv‡Vi D‡Ïk¨ 

eY©bv Ki‡Z cvie| 

➢ †fŠZ ivwk [gvb Ges 

GKKmn]  c`v_©weÁv‡bi 

g~jwfwË  e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

➢ cwigvc I GK‡Ki 

cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

➢ †gŠwjK ivwk Ges jä ivwki 

cv_©K¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

➢ cwigv‡ci AvšÍR©vwZK GKK 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

➢ ivwki gvÎv wnmve Ki‡Z 

cvie| 

➢ GK‡Ki Dcm‡M©i ¸wYZK I 

Dc¸wYZ‡Ki iƒcvšÍ‡ii 

wnmve Ki‡Z cvie| 

ˆeÁvwbK cwifvlv, cÖZxK 

Ges wPý  e¨envi K‡i 

c`v_©weÁv‡bi aviYv Ges 

ZË¡‡K cÖKvk Ki‡Z cvie| 

➢ hš¿cvwZ e¨envi K‡i 

†fŠZivwk cwigvc Ki‡Z 

cvie| 

➢ cwigv‡c h_v_©Zv,  wbf©yjZv 

eRvq ivLvi †KŠkj e¨vL¨v 

1.1 c`v_©weÁvb 

1.2 c`v_©weÁv‡bi cwimi 

1.3 c`v_©weÁv‡bi µgweKvk    

1.3.1 Avw`ce© (wMÖK, fviZel©, 

Pxb Ges gymwjg mf¨Zvi Ae`vb) 

1.3.2 weÁv‡bi DÌvbce© 

1.3.3 AvaywbK c`v_©weÁv‡bi 

m~Pbv 

1.3.4 mv¤úªwZK c`v_©weÁvb    

1.4 c`v_©weÁv‡bi D‡Ïk¨ 

1.4.1 cÖK…wZi inm¨ D`NvUb 

1.4.2 cÖK…wZi wbqg¸‡jv Rvbv 

1.4.3 cÖvK…wZK wbqg e¨envi K‡i 

cÖhyw³i weKvk 

1.5 †fŠZ ivwk Ges Zvi cwigvc 

1.5.1 cwigv‡ci GKK 

1.5.2 DcmM© ev ¸wYZK 

1.5.3 gvÎv 

1.5.4 ˆeÁvwbK cÖZxK I ms‡KZ 

1.6 cwigv‡ci hš¿cvwZ 

1.6.1 †¯‹j 

1.6.2 e¨vjvÝ (fi gvcvi hš¿) 

1.6.3 _vgv Nwo 

1.7 cwigv‡ci ÎæwU I wbf©yjZv 

 

 

 

 

15  A¨vmvBb‡g›U-1: 

 ‡Zvgvi c`v_© weÁvb eB‡qi 23 bs 

c„ôvi wPÎ Abymv‡i GKwU ¯øvBW 

K¨vwjcv©m AvU© †ccv‡ii mvnv‡h¨ ˆZix 

K‡i Gi mvnv‡h¨ GKwU gv‡e©‡ji AvqZb 

(Kv‡Ri aviv e©Ybv mn) wb©Yq Ki| 

hw` †Zvgvi cwigv‡c 10% Av‡cwÿK 

ÎæwU _v‡K Zvn‡j gv‡e©‡ji AvqZb wbY©‡q 

kZvs‡ki wn‡m‡e ÎæwU wKiƒc n‡e 

MvwYwZKe¨vL¨v `vI | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A¨vmvBb‡g›U-2: 

c`v_© weÁv‡bi µgweKvk Kxfv‡e N‡U‡Q 

Zv wb‡q GKwU cÖwZ‡e`b iPbv Ki | 

*beg †kÖwYi 

c`v_©weÁvb 

eB‡qi 23c„, 

Gi Kv‡Ri 

aviv  

AbymiYKi‡e

b|m¤¢e n‡j 

BDwUDe Gi 

mvnvh¨ wb‡e| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cvV¨ eB, 

weÁvb 

mvgwqKx 

,B›Uvi †bU I 

Ab¨vb¨ Drm 

†_‡K Z_¨ 

AwZDËg:  

1.cwic~Y©gvÎvq Kv‡Ri  aviv 

evwnKZv  I MvwYwZK Dc¯’vcb 

wbf~©j  

2| my‡Îi h_vh_ e¨envi  

3| Dc¯’vcbvq wbR¯̂Zv  

DËgt   

1|AwaKvsk †ÿ‡Î Kv‡Ri 

avivevwnKZv  

2|MvwYwZK Dc¯’vcb wbf~©j  

3| Dc¯’vcbvq wbR¯Ẑv 

fvjt  

1|MÖnb †hvM¨ gvÎvq MvwYwZK 

Dc¯’vcb 

2| MÖnb †hvM¨ gvÎvq MvwYwZK 

Dc¯’vcb Kv‡Ri avivevwnKZv 

&AMÖMwZ cÖ‡qvRbt 

1| AvswkK gvÎvq Kv‡Ri 

avievwnKZv  

2| AvswkK gvÎvq MvwYwZK 

Dc¯’vcb 

3| Dc¯’vcbvq K…wÎgZv  

 

AwZDËg:  

1.cwic~Y©gvÎvq avievwnKZv  I 

wbf~©j Z_¨ cÖ`vb  

2| bv›`wbK Dc¯’vcb 

3| Dc¯’vcbvq wbR¯̂Zv  

DËgt  

 



Ki‡Z cvie|  

➢ mij hš¿cvwZ e¨envi K‡i 

mylg AvK…wZi e¯‘i  †ÿÎdj 

I AvqZb wbY©q Ki‡Z 

cvie| 

➢ ˆ`bw›`b Rxe‡b e¨eüZ mylg 

AvK…wZi e¯‘ mvgMÖxi 

‰`N©¨,fi,  †ÿÎdj I 

AvqZb wbY©q Ki‡Z cvie| 

 

msMÖn Ki‡e| 1|AwaKvsk †ÿ‡Î  avivevwnKZv 

eRvq I wbf~©j Z_¨ cÖ`vb  

2| AwaKvsk †ÿ‡Î  Dc ’̄vcbvq 

wbR¯Ẑv 

fvjt  

1|MÖnb †hvM¨ gvÎvq Dc ’̄vcb 

AMÖMwZ cÖ‡qvRbt 

1| AvswkK gvÎvq Kv‡Ri 

avievwnKZv  

2| AvswkK Dc¯’vcb 

3| Dc¯’vcbvq K…wÎgZv  

Aa¨vq 02 : 

MwZ 

➢ w¯’wZ I MwZ e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

➢ wewfbœ cÖKvi MwZi g‡a¨ 

cv_©K¨ Ki‡Z cvie| 

➢ †¯‹jvi I †f±i ivwk e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie| 

➢ MwZ m¤úwK©Z ivwk mg~‡ni 

g‡a¨ cvi¯úwiK m¤úK© 

we‡kølY Ki‡Z cvie| 

➢ evavnxb ev gy³fv‡e cošÍ 

e¯‘i MwZ e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

➢  †jLwP‡Îi mvnv‡h¨ MwZ 

m¤úwK©Z ivwk mg~‡ni g‡a¨ 

m¤úK© we‡kølY Ki‡Z cvie| 

➢ Avgv‡`i Rxe‡b MwZi cÖfve 

Dcjwä Ki‡Z cvie| 

2.1 w¯’wZ I MwZ 

2.2 wewfbœ cÖKvi MwZ 

2.3 †¯‹jvi I †f±i ivwk 

2.4 ~̀iZ¡ I miY 

2.5 `ªæwZ Ges †eM 

2.6 Z¡iY I g›`b 

2.7 MwZi mgxKiY 

2.8 cošÍ e¯‘i m~Îvewj 

 

14 A¨vmvBb‡g›U-3: 

KvR 1-t wP‡Îi mvnv‡h¨ ‡eM, mg‡eM  

Z¡iY  e¨vL¨v Ki | 

KvR-2 t wb‡Pi wP‡Î GKwU e¯‘ KYvi 

wewfbœ mg‡q wewfbœ Ae¯’vb †`Lv‡bv 

n‡jvt 

 

wP‡Î D‡jøwLZ OA, AB, BC I CD 

As‡k Z¡iY, g›`b wbY©q c~e©K e¯‘ KYvwUi 

AwZµvšÍ †gvU `~iZ¡ wbY©q Ki | 

KvR-3 t   

 

 †jLwPÎwUi mvnv‡h¨ MwZ‡e‡Mi cwieZ©b 

we‡kølY Ki | 

 

 

cvV¨eB 

Abymib 

Ki‡e| 

AwZDËg:  

1.cwic~Y©gvÎvq Kv‡Ri  aviv 

evwnKZv I MvwYwZK Dc¯’vcb 

wbf~yj  

2| my‡Îi h_vh_ e¨envi  

3| Dc¯’vcbvq wbR¯̂Zv  

DËgt   

1|AwaKvsk †ÿ‡Î Kv‡Ri 

avivevwnKZv  

2|MvwYwZK Dc¯’vcb wbf~©j  

3| Dc¯’vcbvq wbR¯̂Zv 

fvjt  

1|M Önb †hvM¨ gvÎvq MvwYwZK 

Dc¯’vcb 

2| MÖnb †hvM¨ gvÎvq MvwYwZK 

Dc¯’vcb Kv‡Ri avivevwnKZv  

AMÖMwZ cÖ‡qvRbt 

1| AvswkK gvÎvq Kv‡Ri 

avievwnKZv  

2| AvswkK gvÎvq MvwYwZK 

Dc¯’vcb 

3| Dc¯’vcbvq K…wÎgZv  

 



Aa¨vq 03 : 

ej 

➢ e¯‘i RoZv I e‡ji ¸YMZ 

aviYv wbDU‡bi MwZi cÖ_g 

m~Î e¨envi K‡i e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie| 

➢ †gŠwjK e‡ji cÖK…wZ e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie| 

➢ mvg¨ I Amvg¨ e‡ji cÖfve 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

➢ fi‡eM Ges msNl© e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie| 

➢ MwZi Dci e‡ji cÖfve 

we‡kølY Ki‡Z cvie| 

➢ wbDU‡bi MwZi wØZxq m~Î 

e¨envi K‡i ej cwigvc 

Ki‡Z cvie| 

➢ wbDU‡bi MwZi Z…Zxq m~Î 

e¨envi K‡i wµqv I 

cÖwZwµqv ej e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

➢ wbivc` åg‡Y MwZ Ges 

e‡ji cÖfve we‡kølY Ki‡Z 

cvie| 

➢  fi‡e‡Mi msiÿY m~Î I 

msNl© e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

➢  wewfbœ cÖKvi Nl©Y Ges Nl©Y 

ej e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

➢ e¯‘i MwZi Dci Nl©‡Yi 

cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvie| 

➢ Nl©Y n«vm-e„w× Kivi Dcvq 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

➢ Avgv‡`i Rxe‡b Nl©‡Yi 

BwZevPK cÖfve we‡kølY 

Ki‡Z cvie| 

3.1 RoZv Ges e‡ji aviYv : 

wbDU‡bi MwZi cÖ_g m~Î 

3.1.1 RoZv 

3.1.2 ej 

3.2 †gŠwjK e‡ji cÖK…wZ 

3.2.1 gnvKl© ej 

3.2.2 Zwor †PŠ¤̂K ej ev we`y¨r 

†PŠ¤̂Kxq ej 

3.2.3 ~̀e©j wbDwK¬q ej 

3.2.4 mej wbDwK¬q ej 

3.3 mvg¨Zv I mvg¨Zvwenxb ej 

3.4 fi‡eM 

3.5 msNl© 

3.5.1 fi‡eM Ges kw³i 

msiÿYkxjZv 

3.5.2 wbivc` ågY : MwZ I ej 

3.6 e¯‘i MwZi Dci e‡ji cÖfve : 

wbDU‡bi wØZxq m~Î 

3.7 gnvKl© ej 

3.8 wbDU‡bi Z…Zxq m~Î 

3.9 Nl©Y ej 

3.9.1 Nl©‡Yi cÖKvi‡f` 

3.9.2 MwZi Dci Nl©‡Yi cÖfve 

3.9.3 Nl©Y Kgv‡bv-evov‡bv 

3.9.4 Nl©Y : GKwU cÖ‡qvRbxq 

Dc ª̀e 

17 

(cÖ¯ÍvweZ-7)  
A¨vmvBb‡g›U-4: 

‡Zvgvi Pvi cv‡k AmsL¨ msN‡l©i NUbv 

 N‡U| G‡`i ga¨ †_‡K †h †Kvb cvuPwU 

msN‡l©i NUbv mbv³ Ki Ges msNl© 

¸wji g‡a¨ †hwU me‡P‡q fqven Zvi 

KviY mn e¨vL¨v Ki | 

 

 

cÖK…wZ,msev` 

gva¨g 

,B›Uvi‡bU 

†_‡K  Z_¨ 

msMÖn 

AwZDËg:  

1.ev¯Í‡ei mv‡_ m½wZ c~Y© cvPuwU 

msN‡l©I NUbv Dc¯’vcb  

2| h_vh_ KviY e¨vL¨v  

3| Dc¯’vcbvq wbR¯̂Zv  

DËgt   

1|AwaKvsk †ÿ‡Î ev Í̄‡ei mv‡_ 

m½wZ c~Y© cvPuwU msN‡l©i NUbv 

Dc¯’vcb   

2| AwaKvsk †ÿ‡Î hLvh_ KviY 

e¨vL¨v   

3| AwaKvsk †ÿ‡Î Dc ’̄vcbvq 

wbR¯Ẑv 

fvjt  

1|MÖnb †hvM¨ gvÎvq  Dc ’̄vcb 

2 MÖnb †hvM¨ gvÎvq  KviY e¨vL¨v   

AMÖMwZ cÖ‡qvRbt 

1| AvswkK gvÎvq ev Í̄‡ei mv‡_ 

m½wZ c~Y© Z_¨ Dc ’̄vcb  

2| AvswkK gvÎvq KviY Dc¯’vcb 

3| Dc¯’vcbvq K…wÎgZv  

 

 



 

 



 

াঠ্যসূচি ও যাাআনমভন্ট  

 

 

 

শ্রেচি: লষ্ঠ 

 

চফলয়: চফজ্ঞান 

 

 

 



 

াঠ্যসূচি ও যাাআনমভন্ট  

শ্রেচি: ৬ষ্ঠ                                                                                                                                                                     চফলয়: চফজ্ঞান 

Aa¨vq  I  

wk‡ivbvg 

wkÿvµ‡g DwjøwLZ 

wkLbdj 

welqe¯‘                   

(cvV I cv‡Vi 

wk‡ivbvg) 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

যাাআমভন্ট চনমদ েনা মূল্যায়ন চনমদ েক/রুচিক্স ভন্তব্য 

প্রথভ 

ধ্যায়ঃ 

 ˆeÁvwbK 

cÖwµqv I 

cwigvc 

১. ˆeÁvwbK cÖwµqv 

Ges cixÿY e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie| 

াঠ -১ : চফজ্ঞান কী? 

াঠ ২ -৩  : যীক্ষি 

১২ যাাআমভন্ট-০১ 

শ্র াভায ড়ায শ্রেচফমরয দদঘ েয, প্রস্থ ও 

উচ্চ া একটি শ্রেমরয াামে চযভা 

কময খা ায় চরখ।  

১. ড়ায শ্রেচফমরয পৃমষ্ঠয শ্রক্ষত্রপর 

চনি েয় কয। 

২. এটি ঘমযয ক টুকু জায়গা (অয় ন) 

দখর কমযমে  া শ্রফয কয। 

৩. ড়ায শ্রেচফর শ্রম অয় মনয জায়গা 

দখর কময শ্র অয় মনয একটি ামত্র 

ক  চরোয াচন ধযমফ  া শ্রমৌচিক 

কাযি ব্যাখ্যা কয। 

 

 

 

১. চক্ষাথী শ্রচন্টচভোয 

শ্রেমরয াামে শ্রেচফমরয 

দদঘ েয, প্রস্থ ও উচ্চ া চযভা 

কময পৃমষ্ঠয শ্রক্ষত্রপর শ্রফয 

কযমফ 

২. সূত্র উমেখপূফ েক দখরকৃ  

জায়গায চযভা কযমফ 

৩. প্রাপ্ত থ্য শ্রথমক  ত্ত্ব ও সূত্র 

ব্যফায কময ভঅয় মনয 

ামত্রয াচনয চযভান চনি েয় 

কযমফ 

চ  উত্তভ: 

১. ঠিক ও ধাযাফাচক উস্থান 

২.  থ্য ও সূমত্রয ঠিক ব্যফায 

৩. রক্ষযনীয়ভাত্রায় সৃজনীর উস্থান 

উত্তভ:   

১. ঠিক ও ধাযাফাচক উস্থান 

২.  থ্য ও সূমত্রয ঠিক ব্যফায  

৩. উস্থামন চনজস্ব া ও সৃজনীর া  

বামরা: ১. ঠিক ও ধাযাফাচক উস্থান 

২.  থ্য ও সূত্র ব্যফায অংচক ঙ্গচ পূি ে  

৩. শ্ররখায় অংচকভাত্রায় চনজস্ব া ও 

সৃজনীর া 

গ্রগচ  প্রময়াজন:  

১. চফলয়ফস্তু ঠিক া ও ধাযাফাচক ায বাফ 

২.  থ্য ও সূত্র প্রময়ামগ ত্রুটি 

৩. শ্ররখায় চনজস্ব া ও সৃজনীর ায বাফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

২  .ˆeÁvwbK cÖwµqvi 

avcmg~n e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

াঠ -১ : চফজ্ঞান কী? 

 

৩ .cwigv‡ci 

cÖ‡qvRbxqZv Ges 

GK‡Ki ¸iæZ¡ e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie| 

াঠ -৪-৫  : 

চযভাময 

প্রময়াজনীয় া 

৪. †gŠwjK I †hŠwMK 

GKK e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

াঠ -৬ : শ্রভৌচরক ও 

শ্রমৌচগক একক 

াঠ -৭ : বমযয একক 

৫. ˆ`N¨, fi I mgq 

চযভা Ki‡Z cvie| 

 াঠ -৮ -৯  :   ˆ`N¨, 

fi I mgq চযভা 

৬. wewfbœ AvKv‡ii 

KwVb e¯`i AvqZb 

cwigvc Ki‡Z cvie| 

াঠ -১০ : শ্রক্ষত্রপর 

ও  ায চযভা 

াঠ -১১ :  অয় ন ও 

 ায চযভা 

৭. Zij c`v‡_©i 

AvqZb cwigvc Ki‡Z 

cvie| 

াঠ -১২ :  যর 

দামথ েয অয় ন 

চনি েয় 

৮. ZvcgvÎv cwigvc 
াঠ -১২ :  যর 

দামথ েয অয় ন 



Aa¨vq  I  

wk‡ivbvg 

wkÿvµ‡g DwjøwLZ 

wkLbdj 

welqe¯‘                   

(cvV I cv‡Vi 

wk‡ivbvg) 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

যাাআমভন্ট চনমদ েনা মূল্যায়ন চনমদ েক/রুচিক্স ভন্তব্য 

Ki‡Z cvie| 

 

 

চনি েয় ( াভাত্রায 

চযভা) 

 

 

চি ীয় 

ধ্যায়ঃ  

 

জীফজগৎ 

১ .Rx‡ei cÖavb cÖavb 

ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

াঠ -১ : Rx‡ei 

cÖavb cÖavb ˆewkó¨ 

 

 

 

 

যাাআমভন্ট-০২ 

শ্র াভায িাযাম শ্রদখা চফচবন্ন শ্রেচিভুি 

দটি প্রািীয নাভ ফাোআ কময েমক 

শ্রেচিচফন্যা কয। ভানফজীফমন এমদয 

গুরুত্ব উমেখ কময এমদয ম্পমকে 

মি ন া বৃচিয জন্য কী কী দমক্ষ 

শ্রনয়া মায়- এ রমক্ষয একটি প্রচ মফদন 

দ চয কয।  

 

 

 

 

চক্ষাথীযা প্রািীয নাভগুমরা 

চরমখ শ্রেচিচফন্যা কযমফ। 

ভানফজীফমন এআ প্রািীগুমরায 

গুরুত্ব উমেখপূফ েক 

এমদয ম্পমকে মি ন া 

বৃচিয জন্য প্রচ মফদন দ চয 

কযমফ। 

 

চ  উত্তভ:  

১. েমক শ্রেচিকযমিয  ঠিক া  

২.  থ্য, ধাযিা ঠিকবামফ উস্থান  

৩. শ্ররখায় রক্ষযিীয়ভাত্রায় চনজস্ব া ও 

সৃজনীর া 

 উত্তভ:   

১. েমক শ্রেচিকযমিয  ঠিক া 

২.  থ্য, ধাযিা উস্থান চধকাং ঙ্গচ পূি ে  

৩. . শ্ররখায় চনজস্ব া ও সৃজনীর া 

বামরা:  

১. েমক শ্রেচিকযমিয  ঠিক া 

২.  থ্য, ধাযিা উস্থান অংচক ঙ্গচ পূি ে  

৩. . শ্ররখায় অংচক চনজস্ব া ও সৃজনীর ায 

গ্রগচ  প্রময়াজন:  

১. েমক শ্রেচিকযমিয  বাফ 

২.  থ্য, ধাযিা উস্থান ংগচ পূি ে  

৩. . শ্ররখায় চনজস্ব া ও সৃজনীর ায বাফ 

 

২ .cÖavb cÖavb 

ˆewk‡ó¨I 

Av‡jv‡K RxeRM‡Zi 

†kÖwYKiY Ki‡Z 

cvie| 

াঠ -২  : RxeRM‡Zi 

†kÖwYKiY 

 

৩ .mcy®úK I Acy®úK 

Dw™¢‡`i ˆewkó¨ e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie| 

াঠ ৩ : mcy®úK 

Dw™¢দ 

াঠ ৪ -৬  : mcy®úK 

Dw™¢দ 

াঠ ৭ : অবৃ ফীজী 

Dw™¢দ 

৪. †giæ`Ðx Ges 

A‡giæ`Ðx cÖvYxi g‡a¨ 

ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

৫. Pvicv‡ki 

RxeRMr m¤ú‡K© 

m‡PZb ne Ges 

gvbeRxe‡b Gme 

Rx‡ei ¸iæZ¡ Dcjwä 

Ki‡Z mÿg ne| 

াঠ ৮ : অ†giæ`Ðx 

I ‡giæ`Ðx cÖvYx  

াঠ ৯-১০ : 

†giæ`Ðx I ‡giæ`Ðx 

cÖvYxi ˆewkó¨ 

াঠ ৮ : অ†giæ`Ðx 

I ‡giæ`Ðx cÖvYx  

 

 



Aa¨vq  I  

wk‡ivbvg 

wkÿvµ‡g DwjøwLZ 

wkLbdj 

welqe¯‘                   

(cvV I cv‡Vi 

wk‡ivbvg) 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

যাাআমভন্ট চনমদ েনা মূল্যায়ন চনমদ েক/রুচিক্স ভন্তব্য 

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| 

াঠ -২  : RxeRM‡Zi 

†kÖwYKiY 

 

 

Z…Zxq 

Aa¨vqt 

Dw™¢` I 

cÖvYxi 

†Kvlxq 

msMVb 

১ .†Kvl e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

াঠ ১ -২  : †Kvl  

 

 

 

 

 

 

 

 

যাাআমভন্ট-০৩ 

১. শ্রাস্টায শ্রাময/কযামরন্ডামযয উমটা 

া ায়/ অে েমাময উচিদমকাল ও 

প্রাচিমকামলয চিচি  চিত্র আঁক। 

-এমদয াদৃশ্য ও দফাদৃশ্য উমেখ কয। 

 

২. শ্রকামলয কর াযীযবৃত্তীয় কাজ 

চনয়ন্ত্রনকাযী ঙ্গানুয [গঠন চিত্র 

ফি েনা কয। 

 

১. শ্রাস্টায 

শ্রাময/কযামরন্ডামযয উমটা 

া ায়/ অে েমাময 

উচিদমকাল ও প্রাচিমকামলয 

চিত্র ঙ্কন কময এমদয 

াদৃশ্য ও দফাদৃশ্য উমেখ 

কযমফ। 

২. চক্ষাথী শ্রকামলয কর 

াযীযবৃত্তীয় কাজ 

চনয়ন্ত্রনকাযী ঙ্গানুয চিত্র 

শ্রাস্টায 

শ্রাময/কযামরন্ডামযয উমটা 

া ায়/ অে েমাময আঁকমফ 

এফং এয গঠন ফি েনা কযমফ। 

 

চ  উত্তভ:  

১. ঙ্কমনয ঠিক া 

২.াথ েকয কযায ক্ষভ া 

৩.  থ্য, ধাযিায ঠিক উস্থান  

উত্তভ:  

 ১. ঙ্কমনয ঠিক া 

২. চধকাং শ্রক্ষমত্র াথ েকয কযায ক্ষভ া 

৩.  থ্য, ধাযিায ঠিক উস্থান  

বামরা:  

১. ম্পূি ে ঙ্কন  

২.অংচক াথ েকয কযায ক্ষভ া 

৩.  থ্য, ধাযিাা্য অংচক উস্থান 

গ্রগচ  প্রময়াজন: 

 ১. ঙ্কমনয ঠিক ায বাফ 

২. াথ েকয কযায ক্ষভ ায বাফ 

৩.  থ্য, ধাযিা উস্থামন ঙ্গচ পূি ে  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ .Dw™¢` I cÖvYx 

†Kv‡li cv_©K¨Kvix 

cÖavb ˆewkó¨ e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie| 

াঠ -৩-৬  : একটি 

জীফমকামলয গঠন 

 

৩ .Rxe‡`‡n †Kv‡li 

f~wgKv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

াঠ -৯-১০ : 

Rxe‡`‡n †Kv‡li 

f~wgKv 

৪ .Rxe‡`‡ni bvbv 

Kvh©µ‡g †Kv‡li 

Ae`vb Dcjwä Ki‡Z 

cvie| 

াঠ -7-8 : 

চনউচিয়া 

াঠ -৯-১০ : 

Rxe‡`‡n †Kv‡li 

f~wgKv 

৫. Dw™¢` I cÖvYx 

†Kv‡li wPwýZ wPÎ 

A¼b Ki‡Z cvie| 

াঠ -৩-৬  : একটি 

জীফমকামলয গঠন 

 

cÂg 

Aa¨vq : 

mv‡jvKms‡

kølY 

1| Dw™¢` Kxfv‡e 

Lv`¨ cÖ¯`Z K‡i e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie| 

 

 

াঠ ১ -২  : Dw™¢` 

Kxfv‡e Lv`¨ cÖ¯`Z 

K‡i 

াঠ ৩ -৬  : 

ামরাকংমেলি 

 যাাআমভন্ট-০৪ 

কে শ্রোে একো েমফ শ্রেঁয়াজ রাচগময় 

জানারায াম শ্রযামদয অমরাম  শ্রযমখ 

চদময়মে। চকছুচদন য এয বুজ া া 

গচজময় শ্রফ ফড় ময়মে। শ্র শ্রফ 

 

১. চক্ষাথীযা চফমল 

প্রচিয়াটিয নাভ উমেখ কযমফ 

এফং শ্রমৌচিককাযি 

উমেখপূফ েক ব্যাখ্যা কযমফ। 

চ  উত্তভ: 

১. ঠিক ও ধাযাফাচক উস্থান 

২.  থ্য,ধাযিা ও সূমত্রয ঠিক ব্যফায 

৩. উস্থানায় রক্ষিীয়ভাত্রায় চনজস্ব া ও 

সৃজনীর া 

 



Aa¨vq  I  

wk‡ivbvg 

wkÿvµ‡g DwjøwLZ 

wkLbdj 

welqe¯‘                   

(cvV I cv‡Vi 

wk‡ivbvg) 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

যাাআমভন্ট চনমদ েনা মূল্যায়ন চনমদ েক/রুচিক্স ভন্তব্য 

িচ  পুরচক  ময় প্রচ চদন এটি ম েমফক্ষি 

কযমে।  ায ফড় বাআ  ামক জানামরা 

শ্রম, এখামন একটি চফমল প্রচিয়া ঘেমে 

মায ভাধ্যমভ চযমফম চক্সমজন 

েড়ামে। এ চফলয়টি যীক্ষমিয জন্য 

াআচিরা উচিদ ব্যফায কময চক্সমজন 

শ্রফয ওয়ায ঘেনা শ্রদখা মামফ। 

১. এআ চফমল প্রচিয়াটিয নাভ কী? 

শ্রকন এটি শুধু বুজ উচিমদআ ঘমে? 

২. াভচগ্রক প্রচিয়াটি শ্রদখাও এফং 

চক্সমজন শ্রফয ওয়ায, যীক্ষিটি কযায 

জন্য াআচিরা উচিদ ব্যফায কযায 

সুচফধা ব্যাখ্যা কয। 

৩. এআ প্রচিয়াটি না ঘেমর প্রাচিকূমরয 

জন্য হুভচকস্বরু মফ চকনা- শ্রমৌচিক া 

চনরুন কয। 

 

২. াভচগ্রক প্রচিয়াটি 

ভীকযমিয ভাধ্যমভ শ্রদখামফ 

এফং যীক্ষমি াআচিরা উচিদ 

ব্যফায কযা ওয়ায কাযি 

ব্যাখ্যা কযমফ। 

৩. শ্রমৌচিক া উমেখপূফ েক 

ভ াভ  চরখমফ। 

উত্তভ:  

 ১. ঠিক ও ধাযাফাচক উস্থান 

২.  থ্য,ধাযিা ও সূমত্রয ঠিক ব্যফায 

৩. উস্থানায় চনজস্ব া ও সৃজনীর া 

বামরা:  

১. ঠিক ও ধাযাফাচক উস্থান 

২.  থ্য, ধাযিা ও সূত্র অংচক ঙ্গচ পূি ে  

৩. সৃজনীর উস্থান 

গ্রগচ  প্রময়াজন: 

 ১. চফলয়ফস্তু ঠিক া ও ধাযাফাচক ায বাফ 

২.  থ্য, ধাযিা ও সূত্র প্রময়াগ ংগচ পূি ে নয় 

৩. উস্থানায় চনজস্ব া ও সৃজনীর ায বাফ 

2| mv‡jvKms‡køl‡Yi 

Dci RxeRM‡Zi 

wbf©ikxjZv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie| 

াঠ ৭ : জীফজগম  

ামরাকংমেলমিয 

 াৎম ে ও গুরুত্ব 

3| Lv`¨ cÖ¯`‡Z 

Dw™¢‡`i Ae`vb 

Dcjwä Ki‡Z cvie 

Ges Dw™¢‡`i cÖwZ 

ms‡e`bkxj ne| 

 

 

 

াঠ ৭ : জীফজগম  

ামরাকংমেলমিয 

 াৎম ে ও গুরুত্ব 

Aóg 

Aa¨vq : 

wgkÖY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1| wgkÖY Ges `ªe‡Yi 

m¤úK© e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

াঠ ১-২: চভেি ও 

দ্রফি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

যাাআনমভন্ট-৫ 

 

 

 

১ভ াত্র-ঝারমুচড়,  

১. শ্রম ামত্র ভত্ব চভেি 

যময়মে  া উমেখ কযমফ এফং 

যুচি  া ব্যাখ্যা কযমফ 

২. চযষ্কায রফি চভচে  

াচন শ্রথমক স্ফটিক দ চযয 

যীক্ষিটি কযমফ এফং 

কামজয  ধাযাফাচক া 

শ্রাস্টায 

শ্রাময/কযামরন্ডামযয উমটা 

া ায়/ অে েমাময চরচফি 

কযমফ। 

 

 

চ  উত্তভ:  

১. ঠিক ও ধাযাফাচক উস্থান 

২.  থ্য,  ত্ত্ব, ধাযিা  ঠিক ব্যফায 

৩. শ্ররখায় রক্ষিীয়ভাত্রায় চনজস্ব া ও 

সৃজনীর া 

উত্তভ:   

১. ঠিক ও ধাযাফাচক উস্থান 

২. চধকাং শ্রক্ষমত্র  থ্য,  ত্ত্ব, ধাযিা  ঠিক 

ব্যফায  

৩. শ্ররখায় চধকাংভাত্রায় চনজস্ব া ও 

সৃজনীর া  

বামরা: 

 ১. চফলয়ফস্তু ঠিক থাকমরও ধাযাফাচক ায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2| wewfb œ cÖKvi 

`ªe‡Yi g‡a¨ cv_©K¨ 

Ki‡Z cvie| 

াঠ ৫-৭: ম্পৃি 

দ্রফি ও ম্পৃি 

দ্রফি 

3| cvwb Ges KwVb 

c`v_© w`‡q wewfbœ 

cÖKvi `ªeY cÖ¯`Z 

Ki‡Z cvie| 

াঠ ৩-৪: দ্রফ ও 

দ্রাফক 

4| `ªe‡Y ZvcgvÎvi 

cÖfve e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

াঠ ৫-৭: ম্পৃি 

দ্রফি ও ম্পৃি 

দ্রফি 



Aa¨vq  I  

wk‡ivbvg 

wkÿvµ‡g DwjøwLZ 

wkLbdj 

welqe¯‘                   

(cvV I cv‡Vi 

wk‡ivbvg) 

wkÿvµ‡g 

eivÏK…Z 

wcwiqW 

যাাআমভন্ট চনমদ েনা মূল্যায়ন চনমদ েক/রুচিক্স ভন্তব্য 

 

 

5| me©Rbxb `ªveK 

wn‡m‡e cvwbi e¨envi 

cÖ`k©b Ki‡Z cvie| 

াঠ ৮-৯: me©Rbxb 

`ªveK 

 

 

২য় াত্র -চযষ্কায রফি চভচে  াচন।  

 

১. শ্রকান ামত্র ভত্ব চভেি যময়মে, 

-শ্রকন এটি ভত্ব চভেি? 

২. ২য় াত্র  শ্রথমক রফমিয স্ফটিক 

প্রস্তু  কযায কাম েিচ য ধাযাফাচক া 

শ্রাস্টায শ্রাময/কযামরন্ডামযয উমটা 

া ায়/ অে েমাময চরচফি কয। 

 

বাফ 

২.  থ্য,  ত্ত্ব, ও ধাযিা  অংচক ঙ্গচ পূি ে  

৩. অংচকভাত্রায় সৃজনীর উস্থান 

গ্রগচ  প্রময়াজন:  

১. চফলয়ফস্তু ঠিক া ও ধাযাফাচক ায বাফ 

২.  থ্য,  ত্ত্ব ও ধাযিায ামথ ঙ্গচ য বাফ 

৩. শ্ররখায় চনজস্ব া ও সৃজনীর ায বাফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6| mg¯^Z¡ Ges 

Amg¯^Z¡ wgkÖY cÖ¯`Z 

Ges Dcv`vbmg~n 

c„_K Ki‡Z cvie| 

াঠ ৮-৯: me©Rbxb 

`ªveK 

7| jeYv³ cvwb n‡Z 

je‡Yi ùwUK Ges 

weï× cvwb cÖ¯`Z 

Ki‡Z cvie| 

cvV 10-12: jeYv³ 

cvwb n‡Z je‡Yi 

ùwUK cÖ¯`ZKiY 

8| `ªeY, Kj‡qW Ges 

mvm‡cbm‡bi g‡a¨ 

cv_©K¨ Ki‡Z cvie| 

াঠ ১০-১২: jeYv³ 

cvwb n‡Z je‡Yi 

ùwUK cÖ¯`Zকযি 

9| ˆ`bw›`b Rxe‡b 

`ªeY, Kj‡qW Ges 

mvm‡cbm‡bi f~wgKv 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

াঠ ১০-১২: jeYv³ 

cvwb n‡Z je‡Yi 

ùwUK cÖ¯`Zকযি 

10| Avgv‡`i Rxe‡b 

`ªeY I mvm‡cbm‡bi 

cÖ‡qvM Dcjwä Kie| 

াঠ ১০-১২: jeYv³ 

cvwb n‡Z je‡Yi 

ùwUK cÖ¯`Zকযি 

 



 

 

াঠ্যসূচি  অ্যাাইনমভন্ট 

 

শ্রেচি: প্তভ 

চফলয়: চফজ্ঞান 
 



াঠ্যসূচি  অ্যাাইনমভন্ট 

শ্রেচি: প্তভ                                       চফলয় : চফজ্ঞান 

অ্ধ্যায়  

অ্ধ্যাময়য 

চমযানাভ 

চখনপর াঠ্যসূচিমে অ্ন্তর্ভকূ্ত াঠ 

নম্বয  চমযানাভ/ 

চফলয়ফস্তু 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃে 

চচযয়ড 

ংখ্যা 

অ্যাাইনমভন্ট 

 

চনমদূিা মূল্যায়ন নির্দ েশক/ রুচিক্স ভন্তব্য 

প্রথভ 

অ্ধ্যায় : 

 

চনন্মেচনয 

জীফ 

১। অ্নুজীমফয বফচষ্ট্য ব্যাখ্যা কযমে 

াযফ। 
াঠ-১, ২ :  অ্ণুজীফ 

জগৎ 

9 অ্যাাইনমভন্ট-০১ 

১। শ্রোভায ফাড়ীয শ্রদয়ামর 

অ্থফা আম াময শ্রদয়ামর 

শ্রম াদা  বুজ যং কী 

কাযমন য় ফমর তুচভ ভমন 

কয। 
২। শ্রোভায যীময ারকা জ্বয 

 ডাইচযয়া কী কাযমন য় 

ফমর তুচভ ভমন কয। 
৩। স্বাস্থ্য ম্মে ায়খানা  

চনযাদ াচন শ্রোভায জীফমন 

কেটুকু গুরুত্ব ফন কময –  

শ্রমৌচক্তকো চনরুন কময 

ব্যাখ্যা কয। 
 

১।বফার  ছত্রামকয 

বফচষ্ট্য ম্পমক ূ

ধাযনা চনমে মফ। 
২।বাইযা  

ব্যাকমেচযয়ায 

বফচষ্ট্য ম্পমক ূ

ধাযনা চনমে মফ । 
৩। বাইযা , 

ব্যাকমেচযয়া  

এন্টাচভফায কাযমন 

সৃষ্ট্ শ্রযাগ ম্পমক ূ

জানমে মফ। 
 

অ্চে উত্তভ 

১। ৩টি প্রমেয উত্তয ঠিক  ধাযাফাচক বামফ শ্ররখা। 

২। প্রমেয উত্তময েথ্য,েত্ত্ব  ধাযিা াঠ্যপুস্তমকয 

ামথ ম্পূি ূঙ্গচেপূি ূমর। 
৩। প্রমেয উত্তময চক্ষাথীয চনজস্বো  সৃজনীরো 

থাকমর। 
 

উত্তভ 

১। ২টি প্রমেয উত্তয ঠিক  ধাযাফাচক বামফ শ্ররখা। 
২। ২টি প্রমেয উত্তময েথ্য,েত্ত্ব  ধাযিা াঠ্যপুস্তমকয 

ামথ ম্পূি ূঙ্গচেপূি ূমর। 
৩। ২টি প্রমেয উত্তময চক্ষাথীয চনজস্বো  

সৃজনীরো থাকমর। 
 

বার 

১। ৩টি প্রমেয উত্তয ঠিক থাকমর ধাযাফাচকোয 

অ্বাফ থাকমর। 
 ২। ৩টি প্রমেয উত্তময েথ্য,েত্ত্ব  ধাযিা 

আংচকবামফ ঙ্গচেপূি ূমর। 
৩। প্রমেয উত্তময চক্ষাথীয  াভান্য ভাত্রায় চনজস্বো 

 সৃজনীরো থাকমর। 
 

অ্গ্রগচে প্রময়াজন 

১। ৩টি প্রমেয উত্তয ঠিকো ধাযাফাচকোয অ্বাফ 

থাকমর।                 
২। ৩টি প্রমেয উত্তময েথ্য,েত্ত্ব  ধাযিায ঙ্গচেয 

অ্বাফ মর। 
৩। প্রমেয উত্তময চক্ষাথীয   চনজস্বো  সৃজনীরো 

না থাকমর। 

 

 ২। অ্নুজীমফয শ্রেচিচফন্যা কযমে 

াযফ। 
াঠ-১, ২ :  অ্ণুজীফ 

জগৎ 

৩। বাইযা ব্যাকমেচযয়া  অ্যাচভফায 

বফচষ্ট্য ফিনূা কযমে াযফ। 
াঠ-৩, ৪ : বাইযা  

ব্যাকশ্রেচযয়া 

৪। বফার  ছত্রামকয বফচষ্ট্য, 

উকাচযো  অ্কাচযো ব্যাখ্যা 

কযমে াযফ। 

াঠ-৫, ৬ : ছত্রাক, 

বফার  অ্যাচভফা 

৫। কীবামফ ছত্রাক ংক্রভি প্রচেমযাধ 

কযা মায় ো ব্যাখ্যা কযমে াযফ। 
াঠ-৫, ৬ : ছত্রাক, 

বফার  অ্যাচভফা 

৬। ছত্রাকজচনে শ্রযাগ ংক্রভমিয 

চফলময় চনমজ মিেন ফ  অ্ন্যমদয 

মিেন কযফ।  

াঠ-৫, ৬ : ছত্রাক, 

বফার  অ্যাচভফা 

৭। ভানফমদম স্বাস্থ্য ঝুঁচক সৃচষ্ট্মে 

বাইযা, ব্যাকমেচযয়া  এন্টাচভফায 

র্ভচভকা ব্যাখ্যা কযমে াযফ। 

াঠ-১০: ভানফ শ্রদম 

অ্নুজীফ সৃষ্ট্ স্বাস্থ্য ঝচক 

প্রচেমযাধ  প্রচেকায 

৮। ভানফ শ্রদম বাইযা, ব্যাকমেচযয়া 

 এন্টাচভফায কাযমি সৃষ্ট্ ভানফমদম 

স্বাস্থ্য ঝুঁচক প্রচেমযাধ এফং প্রচেকায 

ব্যাখ্যা কযমে াযফ।  এফ স্বাস্থ্য 

ঝুঁচক প্রচেকাময চনমজ মিেন কযফ। 

াঠ-৮, ৯ : স্বাস্থ্য 

ঝচকমে সৃচষ্ট্মে 

অ্নুজীমফয র্ভচভকা  

াঠ-১০: ভানফ শ্রদম 

অ্নুজীফ সৃষ্ট্ স্বাস্থ্য ঝচক 

প্রচেমযাধ  প্রচেকায 



অ্ধ্যায়  

অ্ধ্যাময়য 

চমযানাভ 

চখনপর াঠ্যসূচিমে অ্ন্তর্ভকূ্ত াঠ 

নম্বয  চমযানাভ/ 

চফলয়ফস্তু 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃে 

চচযয়ড 

ংখ্যা 

অ্যাাইনমভন্ট 

 

চনমদূিা মূল্যায়ন নির্দ েশক/ রুচিক্স ভন্তব্য 

চিেীয় 

অ্ধ্যায় : 

উচিদ  

প্রািীয 

শ্রকালীয় 

ংগঠন 

১। উচিদ এফং প্রািীমকামলয চিচিে 

চিত্র অ্ঙ্কন কযমে াযফ। 
াঠ-১, ২ : একটি উচিদ 

শ্রকামলয ফিনূা 

১০ অ্যাাইনমভন্ট-০২ 

১। একটি প্রাচি শ্রকাল  একটি 

উচিদ শ্রকাল এয চিচিে চিত্র 

অ্ংকন কময উস্থ্ান কয। 

২। ভানফমদময শ্রকান শ্রকান 

অ্ংগানু ঐচিক শ্রচ এফং 

অ্ননচিক শ্রচ োয একটি 

োচরকা বেযী কয এফং খাোয় 

চরচফদ্ধ কয। 
৩। প্রাচিমদময শ্রম করা 

উদ্দীনায় াড়া চদময় উযুক্ত 

প্রচেমফদন সৃচষ্ট্ কযমে াময 

শ্রই শ্রকালটিয চিত্র ফিনূা 

কয। 
 

১। চক্ষাথীযা 

শ্রাষ্ট্ায/খাোয় উচিদ 

 প্রাচি শ্রকামলয 

চিত্রাংকন চখমফ। 

২।ভানফমদময শ্রকান 

অ্ঙ্গানুগুমরা ঐচিক 

শ্রচ  শ্রকান 

অ্ঙ্গানুগুমরা 

অ্ননচিক শ্রচ িাযা 

গঠিে ো জানমে 

মফ। 
৩।প্রাচি শ্রদময স্নায়ু 

শ্রকাল ম্পমক ূধাযনা 

চনমফ। 

অ্চে উত্তভ 

১। ৩টি প্রমেয উত্তয ঠিক  ধাযাফাচক বামফ শ্ররখা।                       
২। প্রমেয উত্তময েথ্য,েত্ত্ব  ধাযিা াঠ্যপুস্তমকয 

ামথ ম্পূি ূঙ্গচেপূি ূমর। 

৩। প্রমেয উত্তময চক্ষাথীয চনজস্বো  সৃজনীরো 

থাকমর। 
উত্তভ 

১। ২টি প্রমেয উত্তয ঠিক  ধাযাফাচক বামফ শ্ররখা। 
২। ২টি প্রমেয উত্তময েথ্য,েত্ত্ব  ধাযিা াঠ্যপুস্তমকয 

ামথ ম্পূি ূঙ্গচেপূি ূমর। 
৩। ২টি প্রমেয উত্তময চক্ষাথীয চনজস্বো  

সৃজনীরো থাকমর। 
বার 

১। ৩টি প্রমেয উত্তয ঠিক থাকমর ধাযাফাচকোয 

অ্বাফ থাকমর। 
২। ৩টি প্রমেয উত্তময েথ্য,েত্ত্ব  ধাযিা 

আংচকবামফ ঙ্গচেপূি ূমর। 
৩। প্রমেয উত্তময চক্ষাথীয  াভান্য ভাত্রায় চনজস্বো 

 সৃজনীরো থাকমর। 
অ্গ্রগচে প্রময়াজন 

১। ৩টি প্রমেয উত্তয ঠিকো ধাযাফাচকোয অ্বাফ 

থাকমর।                       ২। ৩টি প্রমেয উত্তময েথ্য, 

েত্ত্ব  ধাযিায ঙ্গচেয অ্বাফ মর। 
৩। প্রমেয উত্তময চক্ষাথীয   চনজস্বো  সৃজনীরো 

না থাকমর। 

২। প্রািী এফং উচিদ শ্রকামলয তুরনা 

কযমে াযফ। 
াঠ-১, ২ : একটি উচিদ 

শ্রকামলয ফিনূা 

৩। শ্রকামলয চফচবন্ন অ্ঙ্গাণুয গঠন  

কাজ ব্যাখ্যা কযমে াযফ। 
াঠ-৩-৫ : শ্রকাল অ্ঙ্গাণু 

গুমরায চযিয় 

৪। চফচবন্ন প্রকায টিস্যযয কাজ ব্যাখ্যা 

কযমে াযফ। 
াঠ-৬-৭ : উচিদ টিস্যযয 

বফচষ্ট্য  কাজ 

াঠ-৮-১০ : প্রানীটিস্যযয 

বফচষ্ট্য  কাজ 

াঠ-১১ : শ্রমাজক টিস্যয 

৫। উচিদ  প্রািীটিস্যযয াথকূয কযমে 

াযফ। 
 

াঠ-৬-৭ : উচিদ টিস্যযয 

বফচষ্ট্য  কাজ 

াঠ-৮-১০ : প্রানীটিস্যযয 

বফচষ্ট্য  কাজ 

তৃেীয় 

অ্ধ্যায় : 

উচিমদয 

ফাচযক 

বফচষ্ট্য 

১। রূান্তচযে মূমরয গঠন ব্যাখ্যা 

কযমে াযফ। 
াঠ ১ : প্রধান মূমরয 

রুান্তয 

১২ অ্যাাইনমভন্ট-০৩ 

মূরা,ারগভ,একখন্ড আদা, 

একখন্ড কািা 

লুদ,শ্রয়াজ,যস্যন,চভচষ্ট্ আলু 

ংগ্র কয। 

এমদয মুর  কান্ড শ্রকান 

প্রকৃচেয ো চিচিে চিত্র অ্ঙ্কন 

রুান্তচযে মূর  

কান্ড ম্পমক ূধাযনা 

চনশ্রে মফ। 

অ্চে উত্তভ 

১। উাত্তগুমরা ংগ্র কময খাোয় ঠিক  

ধাযাফাচক বামফ শ্ররখা।                       ২। 
উাত্তগুমরা ম্পমক ূেথ্য,েত্ত্ব  ধাযিা াঠ্যপুস্তমকয 

ামথ ম্পূি ূঙ্গচেপূি ূমর। 
৩। উাত্তগুমরা ম্পমক ূচক্ষাথীয চনজস্বো  

সৃজনীরো থাকমর। 

২। রূান্তচযে কামন্ডয গঠন ব্যাখ্যা 

কযমে াযফ। 
াঠ ২-৪  : রূান্তচযে 

অ্স্থ্াচনক মূর 

৩। রূান্তচযে মত্রয গঠন ব্যাখ্যা 

কযমে াযফ। 

৪। রূান্তচযে মূর, কান্ড  াোয 



অ্ধ্যায়  

অ্ধ্যাময়য 

চমযানাভ 

চখনপর াঠ্যসূচিমে অ্ন্তর্ভকূ্ত াঠ 

নম্বয  চমযানাভ/ 

চফলয়ফস্তু 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃে 

চচযয়ড 

ংখ্যা 

অ্যাাইনমভন্ট 

 

চনমদূিা মূল্যায়ন নির্দ েশক/ রুচিক্স ভন্তব্য 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা কযমে াযফ। কময খাোয় শ্রনাে কয এফং 

শ্রোভায কথায স্বমক্ষ যুচক্ত 

দা। 
 

উত্তভ 

১। উাত্তগুমরা আংচক ংগ্র কময ঠিক  

ধাযাফাচক বামফ শ্ররখা।                       ২। 
উাত্তগুমরা ম্পমক ূআংচক েথ্য,েত্ত্ব  ধাযিা 

াঠ্যপুস্তমকয ামথ ম্পূি ূঙ্গচেপূি ূমর। 
৩। উাত্তগুমরা ম্পমক ূচক্ষাথীয  আংচক  

চনজস্বো  সৃজনীরো থাকমর। 
বার 

১। উাত্তগুমরা আংচক ংগ্র কময থাকমর 

ধাযাফাচকোয অ্বাফ থাকমর।                        
২। উাত্তগুমরা ম্পমক ূআংচক েথ্য,েত্ত্ব  ধাযিা 

আংচকবামফ ঙ্গচেপূি ূমর। 
৩। উাত্তগুমরা ম্পমক ূআংচক চনজস্বো  

সৃজনীরো থাকমর। 
অ্গ্রগচে প্রময়াজন 

১। উাত্তগুমরা আংচক ংগ্র কময  খাোয় 

ঠিকো ধাযাফাচকোয অ্বাফ থাকমর।                       
২। উাত্তগুমরা ম্পমক ূআংচক েথ্য,েত্ত্ব  ধাযিায 

ঙ্গচেয অ্বাফ মর। 
৩। উাত্তগুমরা ম্পমক ূআংচক চক্ষাথীয   

চনজস্বো  সৃজনীরো না থাকমর। 

৫। রূান্তচযে মূর, কান্ড  াোয চিত্র 

অ্ঙ্কি কযমে াযফ। 
াঠ ৫-৭  : রুান্তচযে 

কান্ড 

৬। আভামদয জীফমন রূান্তচযে মূর, 

কান্ড  াোয গুরুত্ব উরচি কযমে 

াযফ 

 

লষ্ঠ 

অ্ধ্যায়: 

দামথযূ 

গঠন 

 

১। দামথযূ গঠন ব্যাখ্যা কযমে াযফ। াঠ-১, ২ : দামথযূ 

গঠন 

াঠ-৩ : ক্ষুদ্রেভ কিায 

ভেফাদ 

াঠ-৯ : যভাণুয কিা 

১২ অ্যাাইনমভন্ট-০৪ 

১। কাদা ভাটিয বেযী ভামফরূ  

কাঠি অ্থফা শ্রোভায চনমজয 

ভে কময অ্যামভাচনয়া,াচন  

চভমথন গ্যাময ভমডর বেযী 

কয এফং খাোয় উস্থ্ান 

কয। 

২। শ্রোভায বেযী ভমডর 

উরচি কময অ্নু  যভানু 

ম্পমক ূডাল্টমনয ভেফােমক 

১।অ্যামভাচনয়া,াচন 

 চভমথন গ্যাময 

গঠন  জানশ্রে মফ। 

২। যভানু ম্পমক ূ

ধাযনা চনময় ডল্টমনয 

ভেফাদ জানমে 

মফ। 

 

অ্চে উত্তভ 

১। 2টি প্রমেয উত্তয ঠিক  ধাযাফাচক বামফ শ্ররখা।                       
২। 2টি প্রমেয উত্তময েথ্য,েত্ত্ব  ধাযিা াঠ্যপুস্তমকয 

ামথ ম্পূি ূঙ্গচেপূি ূমর। 
৩। 2টি প্রমেয উত্তময চক্ষাথীয চনজস্বো  

সৃজনীরো থাকমর। 
উত্তভ 

১। 1টি প্রমেয উত্তয ঠিক  ধাযাফাচক বামফ শ্ররখা। 
২। 1টি প্রমেয উত্তময েথ্য,েত্ত্ব  ধাযিা াঠ্যপুস্তমকয 

ামথ ম্পূি ূঙ্গচেপূি ূমর। 

২। অ্ণু  যভাণুয ভমধ্য াথকূয 

কযমে াযফ। 
াঠ-৪, ৫ : যভাণু  

অ্ণু 

৩। শ্রভৌচরক, শ্রমৌচগক  চভে দামথযূ 

ভমধ্য াথকূয কযমে াযফ। 
াঠ-১, ২ : দামথযূ 

গঠন 



অ্ধ্যায়  

অ্ধ্যাময়য 

চমযানাভ 

চখনপর াঠ্যসূচিমে অ্ন্তর্ভকূ্ত াঠ 

নম্বয  চমযানাভ/ 

চফলয়ফস্তু 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃে 

চচযয়ড 

ংখ্যা 

অ্যাাইনমভন্ট 

 

চনমদূিা মূল্যায়ন নির্দ েশক/ রুচিক্স ভন্তব্য 

াঠ-৬ : যভাণু  

প্রেীক 

ব্যাখ্যা কময খাোয় চরখ। 

 

৩। 1টি প্রমেয উত্তময চক্ষাথীয চনজস্বো  

সৃজনীরো থাকমর। 
বার 

১। 2টি প্রমেয উত্তয ঠিক থাকমর ধাযাফাচকোয 

অ্বাফ থাকমর। 
২। 2টি প্রমেয উত্তময েথ্য,েত্ত্ব  ধাযিা আংচকবামফ 

ঙ্গচেপূি ূমর। 
৩। প্রমেয উত্তময চক্ষাথীয  াভান্য ভাত্রায় চনজস্বো 

 সৃজনীরো থাকমর। 
অ্গ্রগচে প্রময়াজন 

১। 2টি প্রমেয উত্তয ঠিকো ধাযাফাচকোয অ্বাফ 

থাকমর। 
২। 2টি প্রমেয উত্তময েথ্য,েত্ত্ব  ধাযিায ঙ্গচেয 

অ্বাফ মর। 
৩। প্রমেয উত্তময চক্ষাথীয   চনজস্বো  সৃজনীরো 

না থাকমর। 

৪। প্রেীক  ংমকে শ্রথমক চনিাূচিে 

শ্রভৌচরক  শ্রমৌচগক দাথ ূচিনমে 

াযফ।  

াঠ-৬ : যভাণু  

প্রেীক 

াঠ-৭, ৮ : অ্নু  

ংমকে 

৫। াফজূনীন দ্রাফক চমমফ াচনয 

ব্যফায প্রদনূ কযমে াযফ। 
াঠ-১০, ১১ : াফজূনীন 

দ্রাফক চমমফ াচনয 

ব্যফায 

প্তভ 

অ্ধ্যায় : 

চক্তয 

ব্যফায 

 

১। চক্ত  কাজ ব্যাখ্যা কযমে াযফ। াঠ-১  :  কাজ,  ক্ষভো 

 চক্ত 

১০ অ্যাাইনমভন্ট-০৫ 

১। চক্তয ংকে শ্রভাকামফরায় 

চফকল্প চক্তয জন্য শ্রোভায 

চনমজয ভে কময একটি প্রমজক্ট 

বেযী কয শ্রম প্রমজক্ট চক্তয 

ংকে শ্রভাকামফরাা্য াাাচ 

চক্তয অ্িয় শ্রযাধ  

চযমফ যক্ষায় র্ভচভকা যাখমফ 

। 
২। প্রমজমক্টয নাভ চনফাূিন কময 

ধাযাফাচকবামফ শ্রোভায 

বেচযকৃে প্রমজমক্টয ধাগুমরা 

ফিনূা কয। 
২। উক্ত প্রমজক্টটি াভাচজক 

শ্রক্ষামে শ্রোভায এরাকায় চক 

ধযমনয র্ভচভকা যাখমে াযমফ 

১।প্রমজক্ট বেযী 

কযমে চক চক 

উকযন রামগ 

শ্রগুমরা শ্রগমন 

ধাগুমরা চরখশ্রফ। 

২। শ্রোভায এরাকায় 

চক ধযমনয প্রমজক্ট 

উমমাগী শ্রটি চিন্তা 

কযশ্রে মফ  

৩।চফচবন্ন ধযমনয 

চক্তয অ্িয় 

চকবামফ শ্রযাধ কযা 

মায় এফং চযমফম 

এই  অ্িয় শ্রযাধ 

চকবামফ র্ভচভকা 

যাখমফ োয ধাযনা 

অ্চে উত্তভ 

১। ৩টি প্রমেয উত্তয ঠিক  ধাযাফাচক বামফ শ্ররখা।                       
২। ৩টি প্রমেয উত্তময েথ্য,েত্ত্ব  ধাযিা াঠ্যপুস্তমকয 

ামথ ম্পূি ূঙ্গচেপূি ূমর। 
৩। ৩টি প্রমেয উত্তময চক্ষাথীয চনজস্বো  

সৃজনীরো থাকমর। 
উত্তভ 

১। ২টি প্রমেয উত্তয ঠিক  ধাযাফাচক বামফ শ্ররখা। 
 ২। ২টি প্রমেয উত্তময েথ্য,েত্ত্ব  ধাযিা াঠ্যপুস্তমকয 

ামথ ম্পূি ূঙ্গচেপূি ূমর। 
৩। ২টি প্রমেয উত্তময চক্ষাথীয চনজস্বো  

সৃজনীরো থাকমর। 
বার 

১। ৩টি প্রমেয উত্তয ঠিক থাকমর ধাযাফাচকোয 

অ্বাফ থাকমর। 
২। ৩টি প্রমেয উত্তময েথ্য,েত্ত্ব  ধাযিা 

২। চক্তয চফচবন্ন রূ ব্যাখ্যা কযমে 

াযফ। 
াঠ-২, ৩ :  চক্তয রূ 

৩। চক্তয রূান্তমযয াযস্পচযক 

ম্পক ূচফমেলি কযমে াযফ। 
াঠ-৪, ৫ : চক্তয 

রূান্তয 

৪। নফায়নমমাগ্য চক্তয স্যচফধা  

ীভাফদ্ধো ব্যাখ্যা কযমে াযফ। 
াঠ ৬ : চক্তয 

ংযক্ষিীরো 

৫। অ্নাফয়নমমাগ্য চক্তয ীভাফদ্ধো 

ব্যাখ্যা কযমে াযফ। 
াঠ ১০ : অ্নাফায়ন 

শ্রমাগ্য চক্ত 

৬। নফায়নমমাগ্য চক্তয উৎ ব্যাখ্যা 

কযমে াযফ। 
াঠ-৭ , ৮  ৯  : 

নফায়নমমাগ্য চক্ত 

৭। চক্তয ংযক্ষিীরো ব্যাখ্যা 

কযমে াযফ। 
াঠ ৬ : চক্তয 

ংযক্ষিীরো 



অ্ধ্যায়  

অ্ধ্যাময়য 

চমযানাভ 

চখনপর াঠ্যসূচিমে অ্ন্তর্ভকূ্ত াঠ 

নম্বয  চমযানাভ/ 

চফলয়ফস্তু 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃে 

চচযয়ড 

ংখ্যা 

অ্যাাইনমভন্ট 

 

চনমদূিা মূল্যায়ন নির্দ েশক/ রুচিক্স ভন্তব্য 

৮। চক্তয ংকে চনযমনয উায় 

ব্যাখ্যা কযমে াযফ। 
াঠ ১২ : চক্তয চফকল্প 

উৎময ন্ধামন  

োয ফিনূা দা। 
৩। শ্রোভায চনমজয জীফমন 

চক্তয অ্িয় শ্রযামধ তুচভ কী 

ধযমনয র্ভচভকা যাখমে াযমফ 

ফমর তুচভ ভমন কয। 
 

 

 

চনমফ। 
 

 

আংচকবামফ ঙ্গচেপূি ূমর। 
৩। ৩টি প্রমেয উত্তময চক্ষাথীয  াভান্য ভাত্রায় 

চনজস্বো  সৃজনীরো থাকমর। 
অ্গ্রগচে প্রময়াজন 

১। ৩টি প্রমেয উত্তয ঠিকো ধাযাফাচকোয অ্বাফ 

থাকমর। 
২। ৩টি প্রমেয উত্তময েথ্য,েত্ত্ব  ধাযিায ঙ্গচেয 

অ্বাফ মর। 
৩। ৩টি প্রমেয উত্তময চক্ষাথীয   চনজস্বো  

সৃজনীরো না থাকমর। 

৯। আভামদয জীফমন চক্তয 

প্রময়াজনীয়ো ফিনূা কযমে াযফ। 
াঠ ১৩ : আভামদয 

জীফমন  চক্তয প্রবাফ  

এয ােয়ী ব্যফায। 

১০। চক্ত ব্যফাময চনমজ মিেন 

মফা এফং অ্ন্যমদয মিেন কযফ। 
 

াঠ ১১ : চক্তয ব্যফায 

 ংকে  

াঠ ১২ : চক্তয চফকল্প 

উৎময ন্ধামন 

াঠ ১৩ : আভামদয 

জীফমন  চক্তয প্রবাফ  

এয ােয়ী ব্যফায। 

 



 

 

াঠ্যসূচচ ও অ্যাাইনমভন্ট 

 

 

 

শ্রেণি: নফভ 

 

ণফলয়: ণফজ্ঞান 

 



 

াঠ্যসূচচ ও অ্যাাইনমভন্ট 

শ্রেণি: নফভ                                                                                                                                                            ণফলয় : ণফজ্ঞান 

অ্ধ্যায় ও 

চমযানাভ 

াঠ্যপুস্তমে উচিচিত 

চিনপর 

চফলয়ফস্তু 

(াঠ ও ামঠয চমযানাভ) 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃত 

চচযয়ড  

অ্যাাইনমভন্ট চনমদ েনা মূল্যায়ন চনমদ েে/ রুচিক্স  ভন্তব্য 

প্রথভ 

অ্ধ্যায় 

উন্নততয 

জীফনধাযা 

 িাদ্য উাদান ও আদ ে 

িাদ্য চযাচভড ব্যাখ্যা 

েযমত  াযফ। 
 

 িাদ্য ংযক্ষমেয 

প্রময়াজনীয়তা ফে েনা 

েযমত াযফ। 

 স্বাস্থ্য যক্ষায় প্রাকৃচতে 

িাদ্য এফং পাস্ট ফুমডয 

প্রবাফ চফমেলে েযমত 

াযফ। 

 চবটাচভমনয উৎ এফং 

এয অ্বাফজচনত 

প্রচতচক্রয়া ব্যাখ্যা েযমত 

াযফ। 

 িচনজ রফমনয উৎ 

এফং এয অ্বাফজচনত 

প্রচতচক্রয়া ব্যাখ্যা েযমত 

াযফ। 

 াচন ও আঁমৄক্ত 

িাফামযয উোচযতা 

ফে েনা েযমত াযফ। 

 ফচড ভা ইনমডমক্সয 

প্রময়াজনীয়তা ফে েনা 

েযমত াযফ। 

১.1 খাদ্য ও পুণি, 1.1.1 

র্কযা ফা র্ারফ কাাইরেট, 

১.১.২ আণভল ফা শ্ররাটিন, 

১.১.৩ শ্রে দার্ ক ফা 

ণরণড।,  

 

১.৪.১ খাদ্য ংযক্ষি  

 

 

১.৩.২ উন্নত 

জীফনমারনয জন্য খাদ্য 

উাদান ফাছাই,  

 

 

 

 

১.১.৪ খাদ্যরাি ফা 

ণবটাণভন, 

 

 

 

 

১.১.৫ খণনজ দার্ ক এফং 

াণন 

 

১৭  

 

 

 

 

 

 

 

 

১। বৃস্পচতফায প্রভায আম্ম ুচার, ডার, 

উচিজ্জ ভবাজয ভতর, চি এফং ভাং চভচময় 

চিচুচি যান্না েযমরন। চফমেমর প্রভা ভয়াযা 

ভিমত ভিমত তায আব্বমুে ফরমরা ভম োর 

তাযা ফাইময ভফিামত মামফ এফং ফাইময িামফ। 

েথাভত শুক্রফাময তাযা ফাইময চিময় দুপুময 

ফ্রাইড যাই, ফ্রাইড চচমেন, পট চরংে এফং 

চফমেমর ফাি োয ভিমরা। 

ে) প্রভায গৃীত িাফাযগুমরায ভমধ্য ভোন 

িাফায চবটাচভন E মৃদ্ধ? 

ি) উমিচিত িাফাযগুমরায ভমধ্য ভোন ভোন  

িাফায উচিজ্জ উৎ ও ভোন ভোন  িাফায 

প্রাচেজ উৎ ভথমে াওয়া তা ছমেয ভাধ্যমভ 

ভদিাও।  

ি) বৃস্পচতফায প্রভায গৃীত িাফামযয এেটি 

সুলভ িাদ্য চযাচভড এঁমে উস্থ্ান েয। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 াঠ্য ফইময়য 

ায়তা 

চনমত াময।  

 চচত্র ামত 

আঁেমত মফ, 

াদাোমরা 

ফা যচিন ভম 

ভোনটি মত 

াময।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অ্চত উত্তভ 

1. অ্ঙ্কমনয, নান্দচনেতা, ঠিেতা, 

চচচিতেযে।  

2. চনর্ভ ের তমেয উস্থ্ানা, ঠিে 

মৄচক্ত প্রদান ও াঠ্যপুস্তমেয 

ামথ ম্পূন ে িচতপূে ে।  

3. চফলয়ফস্তুয িবীযতা পূে েভাত্রায়। 

4. চচত্র চযপূে েভাত্রায় ঠিে।   

উত্তভ 

5. অ্ঙ্কমনয ঠিেতা, চচচিতেযে।  

6. চনর্ভ ের তমেয উস্থ্ানা, ঠিে 

মৄচক্ত প্রদান ও াঠ্যপুস্তমেয 

ামথ অ্চধোং িচতপূে ে।  

7. চফলয়ফস্তুয িবীযতা অ্চধোং  

8. চচত্র ও চচচিতেযে অ্চধোং 

 



অ্ধ্যায় ও 

চমযানাভ 

াঠ্যপুস্তমে উচিচিত 

চিনপর 

চফলয়ফস্তু 

(াঠ ও ামঠয চমযানাভ) 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃত 

চচযয়ড  

অ্যাাইনমভন্ট চনমদ েনা মূল্যায়ন চনমদ েে/ রুচিক্স  ভন্তব্য 

 িামদ্য যাায়চনে 

দামথ েয ব্যফায এফং 

াযীচযে প্রচতচক্রয়া 

ফরমত াযফ। 
 

 যীময তাভাে ও 

রািময ক্ষচতেয 

প্রচতচক্রয়া ব্যাখ্যা েযমত 

াযফ। 

 এইড েী ব্যাখ্যা েযমত 

াযফ। 

 াযীচযে চপটমন ফজায 

যািায ভেৌর ব্যাখ্যা 

েযমত াযফ। 

১.১.৫ খণনজ দার্ ক এফং 

াণন, ১.১.৬ যারপজ ফা 

আঁ।  

 

১.২ ফণড ভা ইনরডক্স 

 

১.৪.২ খাদ্যদ্রব্য ংযক্ষরি 

যাায়ণনর্ দারর্ কয 

ব্যফায ও এয াযীণযর্ 

রণতণিয়া  

 

 

১.৫ তাভার্ ও োগ, ১.৬ 

োগ আণি  

 

 

 

১.৭ এইড  

 

 

১.৮ স্বাস্থ্য যক্ষায় 

যীযচচ কা এফং ণফোভ।  

ঘ) প্রভায স্বাস্থ্য যক্ষায় ভোন চদমনয িাফাযটি 

অ্চধেতয ায়ে? মৄচক্ত োময চফমেলে 

েয। 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২। চক্ষাথী চমমফ ভতাভায ২৪ ঘন্টায এেটি 

রুটিন ততচয েয এফং ভিামন চনম্নচরচিত 

চফলয়গুমরা  উস্থ্ান েয। 

ে) চতনমফরায িাফায, টিচপন ও চফোমরয 

নাস্তা 

ি) চফশ্রাভ (ঘুভ) ও যীয চচ ো 

ি) াযাচদমনয োম োফরী (িামরিা, ঘমযয 

োজ, ফাইমযয োজ ইতযাচদ) 

ঘ) ভিরাদৄরা (ফাচিমত)  

ঙ) প্রাথ েনা  

চ) অ্ফয   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 াঠ্য ফইময়য 

ায়তা 

চনমত াময।  

 প্রচতটি চফলয় 

চনফ োচমনয 

োযে ব্যাখ্যা 

েযমত মফ। 

 তদচনে রুটিন 

মামত াচফ েে 

সুস্বামস্থ্যয 

ায়ে য়, 

ভচদমে 

ভক্ষমত্র ঠিে 

বামরা 

1. অ্ঙ্কমনয ঠিেতা।  

2.চনর্ভ ের তমেয উস্থ্ানা, ঠিে 

মৄচক্ত প্রদান ও াঠ্যপুস্তমেয 

ামথ আংচেবামফ িচতপূে ে।  

3. চফলয়ফস্তুয িবীযতা েভ   

4. চচত্র ও চচচিতেযমে অ্িচত 

অ্গ্রিচত প্রময়াজন 

1. অ্ঙ্কমন ঠিেতায অ্বাফ 

2. তমেয উস্থ্ানা, ঠিে মৄচক্ত 

প্রদান াঠ্যপুস্তমেয ামথ 

অ্িচতপূে ে।  

3. চফলয়ফস্তুয িবীযতা ভনই  

4. চচত্র ও চচচিতেযে র্ভর।   

 

অ্চত উত্তভ 

1. প্রচতটি চফলয় রুটিমন অ্ন্তর্ভ েচক্ত। 

2. প্রচতটি চফলময় অ্ন্তর্ভ েচক্তয মৄচক্ত 

প্রদান। 

3. ক্ষচতোযে/ঋোত্মে চফলয় 

অ্ন্তর্ভ েক্ত না েযা 

4. ইচতফাচে দৃচিবচিয 

পূে েভাত্রায় ফচিঃপ্রো  

উত্তভ   

1. অ্চধোং চফলয় রুটিমন 



অ্ধ্যায় ও 

চমযানাভ 

াঠ্যপুস্তমে উচিচিত 

চিনপর 

চফলয়ফস্তু 

(াঠ ও ামঠয চমযানাভ) 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃত 

চচযয়ড  

অ্যাাইনমভন্ট চনমদ েনা মূল্যায়ন চনমদ েে/ রুচিক্স  ভন্তব্য 

ভিয়ার 

যািমত মফ।  

 

 

 

 

অ্ন্তর্ভ েচক্ত 

2. অ্চধোং চফলময় অ্ন্তর্ভ েচক্তয 

মৄচক্ত প্রদান  

3. ক্ষচতোযে ও ঋোত্বে চফলয় 

েভ অ্ন্তর্ভ েচক্ত 

4. ইচতফাচে দৃচিবচিয 

অ্চধোংমক্ষমত্র ফচিঃপ্রো 

বামরা  

1. ভফচেছু চফলয় রুটিমন অ্ন্তর্ভ েচক্ত  

2. ভফচেছু চফলময় অ্ন্তর্ভ েচক্তয 

মৄচক্ত প্রদান  

3. ভফ চেছু ক্ষচতোযে ও 

ঋোত্বে চফলয় অ্ন্তর্ভ েচক্ত   

4. ইচতফাচে দৃচিবচিয েভ 

ফচিঃপ্রো  

অ্গ্রিচত প্রময়াজন 

1. অ্ল্পচেছু চফলয় রুটিমন অ্ন্তর্ভ েচক্ত  

2. চফলয় ফস্তুমত মৄচক্তয অ্বাফ 

3. ক্ষচতোযে ও ঋোত্বে চফলয় 

অ্ন্তর্ভ েচক্ত  

4. ইচতফাচে দৃচিবচিয অ্বাফ  

চিতীয় 

অ্ধ্যায় 

জীফমনয 

 াচনয ধভ ে ফে েনা েযমত 

াযফ। 

 াচনয িঠন ব্যাখ্যা 

২.১.১ াণনয ধভ ক  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



অ্ধ্যায় ও 

চমযানাভ 

াঠ্যপুস্তমে উচিচিত 

চিনপর 

চফলয়ফস্তু 

(াঠ ও ামঠয চমযানাভ) 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃত 

চচযয়ড  

অ্যাাইনমভন্ট চনমদ েনা মূল্যায়ন চনমদ েে/ রুচিক্স  ভন্তব্য 

জন্য াচন েযমত াযফ। 

 াচনয চফচবন্ন উৎ 

ফে েনা েযমত াযফ। 

 জরজ উচিদ ও জরজ 

প্রােীয জন্য াচনয 

প্রময়াজনীয়তা এফং 

াচনয ভানদন্ড ব্যাখ্যা 

েযমত াযফ। 

 চযমফ ংযক্ষমে 

াচনয পুনযাফতেন 

ধামূম াচনয র্ভচভো 

চফমেলে েযমত াযফ। 

 ভানম্মত াচনয 

প্রময়াজনীয়তা ফে েনা 

েযমত াযফ। 

 াচনয চফশুদ্ধেযে 

প্রচক্রয়া ব্যাখ্যা েযমত 

াযফ। 

 ফাংরামদম াচনয 

উৎম দূলমেয োযে 

ব্যাখ্যা েযমত াযফ। 

 াচনদূলমেয প্রবাফ 

চফমেলে েযমত াযফ। 

 ফাংরামদম চভঠা 

াচনমত তফচিে উষ্ণতায 

প্রবাফ চফমেলে েযমত 

াযফ। 

 াচনদূলে প্রচতমযামধয 

ভেৌর ও নািচযমেয 

দাচয়ত্ব ফে েনা েযমত 

াযফ। 

 উন্নয়ন োম েক্রমভ াচনয 

২.১.২ াণনয উৎ  

 

২.১.৩ জরজ উণিরদয 

জন্য াণনয 

ররয়াজনীয়তা, ২.২ াণনয 

ভানদণ্ড  

 

২.৩ াণনয পূনযাফতকন ও 

ণযরফ ংযক্ষরি াণনয 

ভূণভর্া  

 

 

২.৩ াণনয পূনযাফতকন ও 

ণযরফ ংযক্ষরি াণনয 

ভূণভর্া  

২.৪ াণন ণফশুদ্ধর্যি  

 

 

২.৫ ফাংরারদর াণনয 

উৎর দূলরিয র্াযি  

২.৫.১ উণিদ, রািী এফং 

ভানুরলয উয াণন 

দূলরিয রবাফ 

২.৬ বফণির্ উষ্ণতা  

 

২.৭ ফাংরারদর াণন 

দূলরনয রণতরযাধ শ্রর্ৌর 

এফং নাগণযরর্য দাণয়ত্ব  

 

২.৭ ফাংরারদর াণন 

দূলরনয রণতরযাধ শ্রর্ৌর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩।  

 

             

উমযয গ্লাময াচনমত েময়েটি দূলে দাথ ে 

(ভমভনিঃ অ্দ্রফেীয় ভয়রা-আফজেনা, ফাচর, রফে 

ইতযাচদ) ভভাও । এিন এই দূচলত াচনমে 

চফচবন্ন প্রচক্রয়া অ্ফরম্বন েময চফশুদ্ধ েয।  

ে) াচন চফশুদ্ধেযে ম্পূে ে প্রচক্রয়াটি চরমি 

উস্থ্ান েয। 

ি) গ্লাম ততচযকৃত দূচলত াচন চফশুদ্ধ না েময 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 াঠ্য ফইময়য 

ায়তা 

চনমত াময।  

 যীক্ষে 

োমজ 

াফধানতা 

অ্ফরম্বন 

েযমফ। 

 দূচলত াচন 

যীক্ষমেয 

চনচভমত্ত ান 

েযা মামফ 

না।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অ্চতউত্তভ 

1. ের ভক্ষমত্র ঠিে তে 

উস্থ্ান।  

2. যীক্ষে ম্পূে েরূম ঠিে 

3. চফলয়ফস্তুয িবীযতা 

চযপূে েভাত্রায় অ্নুধাফন  

4. ভস্যা চচচিত েযমেয ম্পূে ে 

ক্ষভতা  

উত্তভ  

1. অ্চধোং ভক্ষমত্র ঠিে তে 

উস্থ্ান।  

2. যীক্ষে অ্চধোংই ঠিে 

3. চফলয়ফস্তুয িবীযতা অ্চধোং 

চফশুদ্ধ 

াচন 



অ্ধ্যায় ও 

চমযানাভ 

াঠ্যপুস্তমে উচিচিত 

চিনপর 

চফলয়ফস্তু 

(াঠ ও ামঠয চমযানাভ) 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃত 

চচযয়ড  

অ্যাাইনমভন্ট চনমদ েনা মূল্যায়ন চনমদ েে/ রুচিক্স  ভন্তব্য 

র্ভচভো চফমেলে েযমত 

াযফ। 

 ফাংরামদম াচনয 

উৎম হুভচেয প্রবাফ 

চফমেলে েযমত াযফ। 

 াচনয উৎ ংযক্ষমেয 

প্রময়াজনীয়তা এফং 

ভেৌর ফে েনা েযমত 

াযফ। 

 ‘াচন প্রাচি ের 

নািচযমেয ভভৌচরে 

অ্চধোয’- ব্যাখ্যা েযমত 

াযফ। 

 াচনপ্রফাময 

ফ েজনীনতা এফং 

আন্তজোচতে চনয়ভনীচত 

ফে েনা েযমত াযফ। 

 চফশুদ্ধ াচনয ব্যফায 

এফং সুস্থ্ জীফনমামন 

এয প্রবাফ চফলময় 

অ্নুন্ধানমূরে োজ 

চযচারনা েযমত াযফ। 

 াচনয ংেমটয 

(গৃস্থ্াচর/কৃচল/চমল্প 

ব্যফায) োযে 

অ্নুন্ধান েযমত াযফ। 

 াচন ব্যফায ও াচন 

ংযক্ষমে মচতনতা 

সৃচিয রমক্ষয ভাস্টায 

অ্ঙ্কন েযমত াযফ। 

 াচনয উৎম াচনয 

স্বাবাচফে প্রফা,দূলে 

এফং নাগণযরর্য দাণয়ত্ব  

২.৮ ফাংরারদর াণনয 

উৎর হুভণর্ 

 

২.৮ ফাংরারদর াণনয 

উৎর হুভণর্ 

 

 

 

২.৮ ফাংরারদর াণনয 

উৎর হুভণর্ 

 

২.৯ াণন রফারয 

র্ব্কনীনতা এফং 

আন্তজকাণতর্ ণনয়ভনীণত  

 

 

 

ান েযমর ভতাভায েী েী ভস্যা মত 

াময? চফমেলে েয। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪। প্রজ্ঞা তায ফাফায ামথ বুচিিিা নদীমত 

ভনৌোয় েময ভফিামত ভির। দাদা ফাচিমত 

মাওয়ায ভয় নদীয ামিয ভম ছচফ তায ভমন 

ভেঁমথ চছর তায মি এই মুসৄমতে ভদিা চচমত্রয 

মি ভোন চভর খ ুঁমজ ভর না। নদীয ভোন 

াি ভনই, আমছ অ্ংখ্য দারানমোঠা, 

ভদাোনাট, চল্পোযিানা। াচনয যঙ 

এমেফামযই োমরা, দুি েন্ধভয়। ভম চফশুদ্ধ ফাতা 

ভনফায উমদ্দমে ভ ভফয ময়চছর, উমটা দুি েমন্ধ 

তায দভ ফন্ধ ময় আমত রািমরা। প্রজ্ঞায খফ 

ভন িাযা র। ভদময এত ফি নদীয এই 

দুযফস্থ্া।  

ে) বুচিিিায নদীয াচন ভাছ অ্ন্যান্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 াঠ্য ফইময়য 

ায়তা 

চনমত াময। 

 ইন্টাযমনট, 

চফচবন্ন 

চভচডয়া ও 

প্রচতমফদমনয 

ায়তা 

চনমত াময।  

  

 

 

অ্নুধাফন  

4. অ্চধোং ভস্যা চচচিত েযে 

ক্ষভ 

বামরা  

1. ভফচেছু ভক্ষমত্র ঠিে তে 

উস্থ্ান।  

2. যীক্ষে অ্মধ েে ভাত্রায়  ঠিে 

3. চফলয়ফস্তুয িবীযতা আংচে 

অ্নুধাফন  

4. অ্ল্পচেছু ভস্যা চচচিত েযে 

ক্ষভ 

অ্গ্রিচত প্রময়াজন 

1. ঠিে তে উস্থ্ামন অ্ক্ষভ।  

2. যীক্ষে ঠিে নয় 

3. চফলয়ফস্তুয িবীযতা ভনই  

4. ভস্যা চচচিত েযমে অ্ক্ষভ। 

মূল্যায়ন চনমদ েেিঃ  

অ্চতউত্তভ 

1. ম্পূে েরূম াচন দূলন ও এয 

ক্ষচতেয প্রবাফ চফমেলে 

েযমত াযা।  

2. ভান ম্মত াচনয 

প্রময়াজনীয়তা পুমযাপুচয ফে েনা 

েযমত াযা।  

3. াচনয উৎ ও স্বাবাচফে প্রফা 

চনচিতেযে চফলময় ঠিে ও 

চযপুন ে উস্থ্ানা 



অ্ধ্যায় ও 

চমযানাভ 

াঠ্যপুস্তমে উচিচিত 

চিনপর 

চফলয়ফস্তু 

(াঠ ও ামঠয চমযানাভ) 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃত 

চচযয়ড  

অ্যাাইনমভন্ট চনমদ েনা মূল্যায়ন চনমদ েে/ রুচিক্স  ভন্তব্য 

ভযাধ চফলময় 

জনমচতনতা সৃচি 

েযফ। 

 াচনয অ্চয়মযাধ এফং 

োম েেয ব্যফাময 

মচতন ফ। 

জীফ ফফাময জন্য উমৄক্ত চে না? ব্যখ্যা 

েয।  

ি) বুচিিিায ামি মচদ ভোন পরী জচভ 

থামে তামর তায ভচ োম েক্রভ চে 

বুচিিিায াচন চদময় েযা ম্ভফ? ভতাভায 

উত্তমযয মক্ষ মৄচক্ত দাও।  

ঘ) বুণিগঙ্গারর্ স্বাবাণফর্ অফস্থ্ায় ণপণযরয় 

আনরত স্থ্ানীয় জনগরনয ায়তায় তুণভ ণর্ 

র্যরত ারযা? উস্থ্ান র্য। 

 

 

 4. ম্পূন েরূম াচযাচিেে 

প্রময়াজমন চনমজমে ংমৄক্ত 

েযায প্রময়াজনীয়তা অ্নুধাফন।   

উত্তভ  

1. অ্চধোং ভক্ষমত্র াচন দূলন ও 

এয ক্ষচতেয প্রবাফ চফমেলে 

েযমত াযা।  

2. অ্চধোং ভক্ষমত্রই ভান ম্মত 

াচনয প্রময়াজনীয়তা ফে েনা 

েযমত াযা।  

3. াচনয উৎ ও স্বাবাচফে প্রফা 

চনচিতেযে চফলময় ভফচযবাি 

উস্থ্ানা 

4. াচযাচিেে প্রময়াজমন 

চনমজমে ংমৄক্ত েযায 

প্রময়াজনীয়তা অ্নুধাফন।   

বামরা  

1. চেছুমক্ষমত্র াচন দূলন ও এয 

ক্ষচতেয প্রবাফ চফমেলে 

েযমত াযা।  

2. ভান ম্মত াচনয 

প্রময়াজনীয়তা াভান্য   ফে েনা 

েযমত াযা।  

3. াচনয উৎ ও স্বাবাচফে প্রফা 

চনচিতেযে চফলময় াভান্য 



অ্ধ্যায় ও 

চমযানাভ 

াঠ্যপুস্তমে উচিচিত 

চিনপর 

চফলয়ফস্তু 

(াঠ ও ামঠয চমযানাভ) 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃত 

চচযয়ড  

অ্যাাইনমভন্ট চনমদ েনা মূল্যায়ন চনমদ েে/ রুচিক্স  ভন্তব্য 

উস্থ্ানা 

4. াচযাচিেে প্রময়াজমন 

চনমজমে আংচে ংমৄক্ত 

েযায প্রময়াজনীয়তা অ্নুধাফন।   

অ্গ্রিচত প্রময়াজন   

1. াচন দূলন ও এয ক্ষচতেয 

প্রবাফ চফমেলে েযমত না 

াযা।  

2. ভান ম্মত াচনয 

প্রময়াজনীয়তা ফে েনা েযমত না 

াযা।  

3. াচনয উৎ ও স্বাবাচফে 

প্রফা চনচিতেযে চফলময় 

অ্ম্পূে ে উস্থ্ানা 

4. াচযাচিেে প্রময়াজমন 

চনমজমে ংমৄক্ত না েযা। 

  


