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ক াড নম্বয ১৩২৪

 ভায়েয িাদ্য ংযক্ষয়র্য প্রয়োজনীেতা ফন ণর্া যয়ত
াযয়ফ।
 িাদ্য ংযক্ষয়র্য দ্ধবত ফন ণর্া যয়ত াযয়ফ।
 শুাবিয িাদ্য ংযক্ষয়র্য প্রয়োজনীেতা ও
ংযক্ষয়র্য দ্ধবত ফন ণর্া যয়ত াযয়ফ।
 িাদ্য ংযক্ষয়র্য উায়েয বফববন্ন ধামু জানয়ত
াযয়ফ।
 বং ও ভাগুয ভাে ারন, কযাগ নাি যন, কযাগ
ব্যফস্থানা যয়ত াযয়ফ।
 ক ংযা/গুরা এফং াফদা ভাে ারন, কযাগ
নাি যর্, কযাগ ব্যফস্থানা এফং অর্ ণননবত গুরুত্ব
ম্পয় ণ ফরয়ত াযয়ফ।
 ভবিত চায়লয সুবফধা, াঁ-মুযগী ও ভায়েয ংখ্যা
বনর্ ণে ও ব্যফস্থানা যয়ত াযয়ফ।
 ধান কক্ষয়ত ভাে চাল রায় ৌর ম্পয় ণ ফরয়ত
াযয়ফ।
 কৃবলজ দ্রব্যাবদয নাভ ও ব্যফায ফরয়ত াযয়ফ।
 কাবি িাভায ততবয রায় ৌর, স্বাস্থয ব্যফস্থানা ও
গুরুত্ব ম্পয় ণ ফরয়ত াযয়ফ।

অধ্যাে-৭
াবযফাবয
িাভায

 গফাবদ শুয িাভায ও অন্যান্য কৃবল িাভায়যয ধাযর্া,
িাভায ততবয রায় ৌর, স্বাস্থয ব্যফস্থানা ও গুরুত্ব
ম্পয় ণ ফরয়ত াযয়ফ।

পূর্ ণ নম্বয: ১০০
বফলে ফস্তু
(াঠ ও ায়ঠয বয়যানাভ)

তত্ত্বীে নম্বয:
প্রয়োজনীে ক্লা
ংখ্যা

ক্লায়য ক্রভ

১টি

১ভ

১টি

২ে

িাদ্য ংযক্ষর্
ভায়েয িাদ্য ংযক্ষর্
িাদ্য ংযক্ষয়র্য দ্ধবত
শুাবিয িাদ্য ংযক্ষয়র্য প্রয়োজনীেতা
ভাে চাল দ্ধবত:
বং ও ভাগুয ভাে ারন, কযাগ নাি যন,
কযাগ ব্যফস্থানা
ভাে চাল দ্ধবত:
ক ংযা/গুরা এফং াফদা ভাে ারন ও
অর্ ণননবত গুরুত্ব
ভবিত চাল দ্ধবত :
ভবিত চায়লয সুবফধা, াঁ-মুযগী ও ভায়েয
ংখ্যা বনর্ ণে ও ব্যফস্থানা
ভবিত চাল দ্ধবত :
ধান কক্ষয়ত ভাে চাল
বয়েয াঁচাভার:
কৃবলজ দ্রব্যাবদ
াবযফাবয কৃবল িাভায়যয ধাযর্া ও গুরুত্ব :
কাবি িাভায ততবয রায় ৌর, স্বাস্থয
ব্যফস্থানা ও গুরুত্ব
াবযফাবয কৃবল িাভায়যয ধাযর্া ও গুরুত্ব :
গফাবদ শুয িাভায ও অন্যান্য কৃবল িাভায়যয
ধাযর্া, িাভায ততবয রায় ৌর, স্বাস্থয

ব্যফাবয নম্বয:

3টি
২
৩টি
২

৬ষ্ঠ
৮ম

১টি

৯ভ

১টি

১০ভ

১টি

১১ তভ

৩টি

১২ তভ

২

১৪ ম
৩টি

২

৩ে
৫ম

১৫ তভ
১৭ ম

ভন্তব্য

৪র্ ণ ও ৫ভ
ব্যফাবযয় য
তাবর ায ১নং াজটি যায়ত
য়ফ
৭ভ ও ৮ভ
ব্যফাবযয় য
তাবর ায ২নং াজটি যায়ত
য়ফ

১৩ তভ ও
১৪ তভ
ব্যফাবযয় য
তাবর ায ৩নং াজটি যায়ত
য়ফ
১৬ তভ ও
১৭ তভ
ব্যফাবযয় য
তাবর ায ৪নং াজটি যায়ত
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 া
দুগ্ধ িাভায ম্পয় ণ ফরয়ত াযয়ফ।
 াবযফাবয িাভায়যয তথ্য বরবফদ্ধ যয়ত াযয়ফ।

বফলে ফস্তু
(াঠ ও ায়ঠয বয়যানাভ)

প্রয়োজনীে ক্লা
ংখ্যা

ব্যফস্থানা ও গুরুত্ব
াবযফাবয দুগ্ধ িাভায
াবযফাবয িাভাযয়য তথ্য বরবফদ্ধ যর্

৩টি
২

ফ ণয়ভা

ব্যফাবযয় য তাবর াাঃ

1. ভায়েয বফববন্ন অঙ্গ ম ণয়ফক্ষর্ ও অং ন
2. ভায়েয বফববন্ন কযাগ নাি যর্
3. মুযগীয যার্ীয়ক্ষত কযায়গয টি া দান
4. দুগ্ধিাভায স্থায়নয বফববন্ন বদ ম ণয়ফক্ষর্
5. য়যজবভয়ন দুগ্ধ কদান ম ণয়ফক্ষর্

ক্লায়য ক্রভ

১৮ তভ
২০ ম

২০টি

ভন্তব্য
য়ফ
১৯ তভ ও
২০ তভ
ব্যফাবযয় য
তাবর ায ৫নং াজটি যায়ত
য়ফ

