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৪র্ ণ অধ্যায় 

 

ম ণায় াযরর্ 

 

 

 

◊ ম ণায় াযরর্য রফকাশয টভূরভ ফর্ ণনা কযশত াযশফ। 

◊ ম ণায় াযরর্য গুরুত্ব ব্যাখ্যা কযশত াযশফ।  

◊ ম ণায় াযরর্য কশয়কটি গুরুত্বপূর্ ণ শ্রেরর্য রফশল নাভকযশর্য কাযর্ 

ফরশত াযশফ 

ম ণায় াযরর্য টভূরভ, ম ণায় াযরর্য বফরষ্ট্য, 

রফরবন্ন ম ণায় সূত্র, ম ণায় াযরর্য মূর রবরি  

০২ ১ভ  শ্রর্শক  ২য়   

 

 

◊ শ্রভৌশরয ফ ণফরিঃস্থ রি স্তশযয ইশরকট্রন রফন্যাশয াশর্ ম ণায় 

াযরর্য প্রধান গ্রম্নগুশরায ম্পকণ রনর্ ণয় কযশত াযশফ (প্রর্ভ ৩০টি 

শ্রভৌর)। 

◊ ইশরকট্রশনয কক্ষশর্য ংখ্যা শ্রেশন একটি শ্রভৌশরয ম ণায় নাি 

কযশত াযশফ (প্রর্ভ ৩০টি শ্রভৌর)। 

ইশরকট্রন রফন্যা শ্রর্শক ম ণায় াযরর্শত শ্রভৌশরয 

অফস্থান রনর্ ণয়  

২+১ = ৩ ৪র্ ণ  শ্রর্শক   ৫ভ  

 

৩য়  ক্লা 

ব্যফারযক নং- ১ 

◊ ম ণায় াযরর্শত শ্রকান শ্রভৌশরয অফস্থাশনয াশর্ এয শ্রবৌত ও 

যাায়রনক ধশভ ণয  ম্পকণ অনুভান কযশত াযশফ। 

◊ ম ণায় াযরর্য একই শ্রেরর্য শ্রভৌর দ্বাযা গঠিত শ্রমৌশগয একই ধযশনয 

ধভ ণ াশত-করশভ কাশেয ভাধ্যশভ প্রদ ণন কযশত াযশফ। 

শ্রভৌশরয ম ণায়বৃি ধভ ণ,  রফরবন্ন শ্রেরর্শত উরস্থত 

শ্রভৌরমূশয রফশল নাভ (ক্ষায ধাতু, মৃৎক্ষায ধাতু, 

মুদ্রা ধাতু, যাশরাশেন, রনরিয় গ্যা, অফস্থান্তয 

শ্রভৌর) 

২ ৬ষ্ঠ শ্রর্শক ৭ভ   

৫ভ অধ্যায় 

 

যাায়রনক  

ফন্ধন 

 

◊ শ্রমােযতা ইশরকট্রশনয ধাযর্া ব্যাখ্যা কযশত াযশফ। 

◊ রনরিয় গ্যা এয রস্থরতীরতা ব্যাখ্যা কযশত াযশফ। 

◊ অষ্ট্ক ও দুই-এয রনয়শভয ধাযর্া ব্যাখ্যা কযশত াযশফ। 

শ্রমােযতা ইশরকট্রন, রনরিয় গ্যা এফং এয 

রস্থরতীরতা 

২+১ = ৩ ৮ভ   শ্রর্শক ১০ভ      ৯ভ ক্লা 

ব্যফারযক নং- 

০২ 

◊ যাায়রনক ফন্ধন এফং তা গঠশনয কাযর্ ব্যাখ্যা কযশত াযশফ। 

◊ আয়ন রকবাশফ এফং শ্রকন সৃরষ্ট্ য় তা ব্যাখ্যা কযশত াযশফ। 

◊ আয়রনক ফন্ধন গঠশনয প্র  য়া ফর্ ণনা কযশত াযশফ। 

◊ ভশমােী ফন্ধন গঠশনয প্র  য়া ফর্ ণনা কযশত াযশফ। 

যাায়রনক ফন্ধন ও যাায়রনক ফন্ধন গঠশনয কাযর্, 

কযাটায়ন ও অযানায়ন, আয়রনক ফন্ধন, ভশমােী 

ফন্ধন 

২ 

 

১১তভ 

শ্রর্শক ১২তভ   

 

◊ আয়রনক ও ভশমােী ফন্ধশনয াশর্ গরনাংক, স্ফুটনাংক, দ্রাব্যতা, 

রফদুযৎ রযফারতা ব্যাখ্যা কযশত াযশফ।  

আয়রনক ও ভশমােী শ্রমৌশগয বফরষ্ট্য ১ ১৩তভ   



 

 

 

 

 

 

                 

০১.   ধাতফ শ্রমৌশগয াশর্ ারন ও রঘু এরশডয রফরিয়ায় উৎন্ন গ্যা যীক্ষায ভাধ্যশভ নািকযর্ 

০২.  ধাতফ আয়ন ( ধনাত্নক আয়ন ফা কযাটায়ন) নািকযর্  ( Ca
2+ 

 , NH4

+ 
)  

০৩.                   নািকযর্ ( Cl
-
, CO3 

2-
 ) 

 

◊ ধাতফ ফন্ধশনয ধাযর্া ব্যাখ্যা কযশত াযশফ। 

◊ ধাতফ ফন্ধশনয াাশে ধাতুয রফদুযৎ রযফারতা ব্যাখ্যা কযশত 

াযশফ। 

ধাতফ ফন্ধন ১ ১৪ তভ    

১১ অধ্যায় 

খারনে ম্পদ-

েীফাশ্ম 

 

◊ েীফাশ্ম জ্বারারনয ধাযর্া ব্যাখ্যা কযশত াযশফ। 

◊ শ্রশট্রাররয়াভশক বেফ শ্রমৌশগয রভের্ রশশফ ব্যাখ্যা কযশত াযশফ। 

◊ প্রাকৃরতক গ্যা, শ্রশট্রাররয়াভ এফং কয়রা ব্যফাশযয সুরফধা-অসুরফধা 

ও ব্যফাশযয শ্রকৌর ব্যাখ্যা কযশত াযশফ। 

েীফাশ্ম জ্বারানী, শ্রশট্রাররয়াশভয উাদানমূ ০২+১= ০৩ ১৬তভ শ্রর্শক ১৭তভ   ১৫ তভ ক্লা 

ব্যফারযক নং- 

০৩ 

◊ াইশরাকাফ ণশনয ধাযর্া ও শ্রেরর্রফবাগ ব্যাখ্যা কযশত াযশফ। 

◊ ম্পৃি ও অম্পিৃ াইশরাকাফ ণন প্রস্ত্িরতয রফ  য়া ও ধভ ণ ব্যাখ্যা 

এফং এশদয ভশধ্য ার্ ণকয কযশত াযশফ। 

◊ রযশফশয ওয প্লারিক দ্রব্য মর্ামর্ ব্যফায না কযায কুপর 

উশেখ কযশত 

াযশফ। 

 াইশরাকাফ ণশনয  শ্রেরর্রফবাগ 

  

০২ ১৮তভ শ্রর্শক ১৯ তভ   

◊ যীক্ষায ভাধ্যশভ বেফ ও অজেফ শ্রমৌশগয ভশধ্য ার্ ণকয কশয শ্রদখাশত 

াযশফ। 

বেফ ও অজেফ শ্রমৌশগয ার্ ণকয ০১ ২০তভ   

          ২০        



 

 

 

 

 

  

  


