†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wPi ZvwjKv
µ: bs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

welqmg~n
KziAvb gvwR` I ZvRwf`
AvKvB` I wdKn
Aviwe 1g cÎ
Aviwe 2q cÎ
nvw`m kwid
Bmjv‡gi BwZnvm
ZvRwf` bmi I bRg (gyRvweŸ` wefvM)
ZvRwf` (wndRyj KziAvb wefvM)
gvbwZK
D`y©
dvwm©
evsjv cÖ_g cÎ
evsjv wØZxq cÎ
evsjv wØZxq cÎ (AwbqwgZ cixÿv_x©‡`i Rb¨)
Bs‡iwR cÖ_g cÎ
Bs‡iwR cÖ_g cÎ (AwbqwgZ cixÿv_x©‡`i Rb¨)
Bs‡iwR wØZxq cÎ
MwYZ
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³
imvqb
D”PZi MwYZ
c`v_©weÁvb
RxeweÁvb
evsjv‡`k I wek¦cwiPq
†cŠibxwZ I bvMwiKZv
K…wlwkÿv
Mvn©¯’¨ weÁvb
kvixwiK wkÿv, ¯^v¯’¨weÁvb I †Ljvayjv
K¨vwiqvi wkÿv

welq †KvW
101
133
103
104
102
109
119
121
112
116
123
134
135
135
136
136
137
108
140
131
115
130
132
143
111
113
114
142
145

`ªóe¨: µwgK bs 13, 15 wbqwgZ Ges µwgK bs 14, 16 ïay AwbqwgZ cixÿv_x©‡`i Rb¨ cÖ‡hvR¨| Ab¨vb¨ mKj
welq wbqwgZ I AwbqwgZ mKj cixÿv_x©i Rb¨ cÖ‡hvR¨|

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: KziAvb মাজিদ ও তািজিদ
welq †KvW: 101
c~Yb© ¤^i: 100

1

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: KziAvb মাজিদ ও তািজিদ
Aa¨vq I Aa¨v‡qi wk‡ivbvg

1g Aa¨vq
1g fvM:
myiv Avj evKvivi নামকরণ I welqe¯‘

1g Aa¨vq
২য় fvM:
myiv Avj ইমরাসনর welqe¯‘ ও নামকরণ

পত্র:

welq †KvW: 101

cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ
wkLbdj

ZË¡xq b¤^i: 100

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

e¨venvwiK b¤^i : 00

cÖ‡qvRbxq K¬vm msL¨v

ক্লাসসর ক্রম




1g cvV: 1 রুকু
২য় cvV: ২য় রুকু

2
2

1ম ও ২য়
৩য় ও ৪থ থ



৩য় cvV: ৩য় রুকু

৫ম – ৭ম



৪থথ cvV: ৪থথ রুকু

৩
2

৮ম ও ৯ম



৬ষ্ঠ cvV: ৬ষ্ঠ রুকু

৩

১০ম- ১২শ



12 Zg cvV: 12শ iæKz

১৩শ- ১৫শ



13 Zg cvV: 13শ iæKz

৩
2

১৬শ ও ১৭শ



15 Zg cvV: 15শ iæKz

2

১৮শ ও ১৯শ



17 Zg cvV: 17শ iæKz

2

২০শ ও ২১শ



19 Zg cvV: 19শ iæKz

2

২২শ ও ২৩শ



23 Zg cvV: 23শ iæKz

৩

২৪ শ ও ২৬শ



24 Zg cvV: 24শ iæKz

২৭শ – ২৯ শ



29 Zg cvV: 29শ iæKz

৩
2



39 Zg cvV: 39শ iæKz

৩২শ – ৩৪শ



40 Zg cvV: 40শ iæKz

৩
2

৩৫শ ও ৩৬শ



1g cvV: 1ম রুকু

2

৩৭ শ ও ৩৮শ



২য় cvV: ২য় রুকু

3

৩৯শ- ৪১শ



৪থথ cvV: ৪থথ রুকু

3

৪২শ – ৪৪শ



৬ষ্ঠ cvV: ৬ষ্ঠ রুকু

2

৪৫শ ও ৪৬শ

2

৩০শ ও ৩১শ

c~Y© b¤^i: 100
gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ
wkLbdj

২য় অধ্যায়: wbe©vwPZ জিষয়সমূহ

তৃতীয় অধ্যায়: ZvRwf` জশক্ষা

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq K¬vm msL¨v

ক্লাসসর ক্রম




11 Zg cvV: 11শ iæKz
12 Zg cvV: 1২শ iæKz

2
3

৪৭শ ও ৪৮শ
৪৯তম – ৫১তম



17 Zg cvV: 17শ iæKz

2

৫২তম ও ৫৩তম





4_© cvV: my`
3q cvV: `ybx©wZ
৭ম cvV: ইসলামই একমাত্র জীবন
বযবস্থা

2
2
2

৫৪তম ও ৫৫তম
৫৬তম ও ৫৭তম
৫৮তম –ও ৫৯তম



৮ম cvV: এতায়াতত রসূ ল সা:

2

৬০তম ও ৬১তম



১০ম cvV: আদশথ মানুতের গুণাবলল

2

৬২তম ও ৬৩তম



1g cvV: BjgyZ ZvRwf‡`i
cwiPq
6ô cvV: jvnb
7g cvV: byb mvwKb I Zvbwf‡bi
eY©bv
8g cvV: wgg mvwK‡bi eY©bv
9g cvV: gv‡Ïi we¯ÍvwiZ eY©bv
11 শ cvV: প ার ও িাজরসকর
জিিরণ
পমাট K¬vm msL¨v:

2

৬৪তম ও ৬৫তম

2
2

৬৬তম ও ৬৭তম
৬৮তম ও ৬৯তম

2
2
2

৭০তম ও ৭১তম
৭২তম ও ৭৩তম
৭৪তম ও ৭৫তম







gvb e›Ub : cÖ‡kœi aviv I gvb e›Ub AcwiewZ©Z _vK‡e

3

75

gšÍe¨

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: AvKvB` I wdKn
welq †KvW: 133
c~Yb© g¦i: 100

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: AvKvB` I wdKn

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cÎ:

welq †KvW: 133

ZZ¡xq b¤^i : 100

welqe¯‘
(cvV¨ I cv‡Vi wk‡ivbvg)

wkLbdj

e¨venvwiK: 00

c~Y© b¤^i: 100

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

cÖ_g fvM : Avj AvKvB`


cÖ_g cwi‡”Q`: Avj Bgvb

2

1g I 2q



wØZxq cwi‡”Q`: Avj Bmjvg

2

3q I 4_©








Z…Zxq cwi‡”Q`: Avj Bnmvb
cÖ_g cvV: Avj-KziAv‡bi Av‡jv‡K Avjøvn ZvAvjvi cwiPq
wØZxq cvV: Avjøvn mKj m„wói ie I ev›`vi Dci Avjøvni AwaKvi
PZz_© cvV: Awmjv, B‡¯ÍAvbv I B‡¯ÍMvmv
wØZxq cvV: wgiv‡Ri cÖwZ wek¦vm I Zv A¯^xKvi Kivi cwiYvg
Z…Zxq cvV: Avw¤^qv AvjvBwngym mvjvg M‡Yi gywRhv

2

5g I 6ô

3

7g-9g

2

10g-11k



1g cvV: Ke‡ii kvw¯Í I cyi¯‹vi

1

12k



2q cvV: cybiæÌvb

1

46k



4_© cvV: wKZve ev Avgjbvgv

1

47k

lô Aa¨vq:
Bgvb wej K`i




cÖ_g cvV: ZvKw`‡ii cwiPq I Bmjvwg AvwK`vq Gi ¸iæZ¡
wØZxq cvV: ZvKw`‡ii cÖKvi‡f` I Z`we‡ii mv‡_ ZvKw`‡ii m¤úK©

2

48k I 49Zg

mßg Aa¨vq:
Bjgyj ‡ejv‡qZ



cÖ_g cvV: KziAvb mybœvni Av‡jv‡K AwjM‡Yi cwiPq, gh©v`v I ‣ewkó¨
1

50 Zg

cª_g Aa¨vq:
Av` `xb Iqv
bvIqvwKhyû
wØZxq Aa¨vq:
Avjøvni Dci wek¦vm
Z…Zxq Aa¨vq:
imyjM‡Yi Dci wek¦vm
cÂg Aa¨vq: ciKv‡ji
Dci wek¦vm

gšÍe¨

Aa¨vq I wk‡ivbvg

welqe¯‘
(cvV¨ I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

1

51 Zg

wØZxq cwi‡”Q`: Pvi Bgv‡gi cwiPq I Bj‡g wdK‡ni weKv‡k Zvu‡`i Ae`vb
3q cvV: Kz`ywi MÖš’Kv‡ii Rxebx I Kz`ywi MÖ‡š’i ‣ewkó¨

4

13k-16k

1

17k

m¤ú~Y©

9

18k-26k

wkLbdj


wØZxq cvV: gywg‡bi Rxe‡b eyhyM©‡`i ‡mvne‡Zi ¸iæZ¡

wØZxq fvM : Avj wdKn
cÖ_g Aa¨vq:
Bj‡g wdK‡ni cwiPq
I BwZnvm
wØZxq Aa¨vq: cÖ_g
cwi‡”Q`wKZveyZ& ZnvivZ
wØZxq Aa¨vq:
wØZxq cwi‡”Q`wKZveym mvjvZ

PZz_© cwi‡”Q`:







wKZveym mvjvZ (f~wgKv)
bvgv‡Ri c~‡e©i kZ©mg~n

1



bvgv‡Ri weeiY Aa¨vq

1

53 Zg




RvgvZ Aa¨vq
KvRv bvgvR Aa¨vq

2

54 Zg - 55
Zg




bdj bvgvR Aa¨vq
iæMœ e¨w³i bvgvR Aa¨vq

1

56 Zg








‡ZjvIqv‡Z mvR`vi Aa¨vq
gymvwd‡ii bvgvR Aa¨vq
Rygvi bvgvR Aa¨vq
`yB C‡`i bvgvR Aa¨vq
RvbvRv Aa¨vq
wKZveyj D`wnqvn: Kzievwb Aa¨vq

1

57 Zg

2

58Zg- 59Zg

1

60 Zg

52 Zg

gšÍe¨

Aa¨vq I wk‡ivbvg

welqe¯‘
(cvV¨ I cv‡Vi wk‡ivbvg)

wkLbdj

cÂg cwi‡”Q`: gw`bv
gybvIqvivn I gw`bvi
cweÎ ¯’vbmg~‡ni gh©v`v

cÖ_g cwi‡”Q`: DbœZ
PwiÎ
wØZxq cwi‡”Q`: DbœZ
Pwi‡Îi K‡qKwU w`K

Z…Zxq cwi‡”Q`: ˆbwZK
Aeÿ‡qi K‡qKwU w`K

cÂg cwi‡”Q`:
‰bwZK Aeÿ‡qi
Kg©mg~n

m¤ú~Y© cwi‡”Q`

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

2

K¬v‡mi µg

61 Zg-62 Zg



Z…Zxq fvM : Avj AvLjvK (‣bwZK PwiÎ)
1g cvV: wcÖq bwe mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjøv‡gi AvLjvK

2

27k-28k




1g cvV: mr e¨envi
2q cvV: Iqv`v cvjb

2

29k I 30k












3q cvV: `y:¯’, Amnvq, wb:¯^ I weaevi †mev
4_© cvV: †ivMxi †mev
5g cvV: mZZv
2q cvV: wek„•Ljv I wech©q m„wó
3q cvV: my`
4_© cvV: Nyl
5g cvV: gv`K †meb I a~gcvb Kiv
6ô cvV: Ryqv
8g cvV: gRy``vix
12Zg cvV: GBW&m †iv‡Mi KviY I cÖwZKvi

2

31k I 32k

3

33k-35k

2

63 Zg-64 Zg

2

65 Zg-66 Zg





cÖ_g cvV: Kweiv ¸bv‡ni cwiPq I kvw¯Í
wØZxq cvV: Kweiv ¸bv‡ni kvw¯Í I cwiYwZ
Z…Zxq cvV: Kweiv ¸bvn †_‡K evuPvi Dcvq

3

67 Zg -69Zg

PZz_© fvM : Dmyjyj wdKn

gšÍe¨

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cÖ_g cwi‡”Q`
wØZxq cwi‡”Q`: Dmyjyk
kvkxi Aa¨vqmg~n

welqe¯‘
(cvV¨ I cv‡Vi wk‡ivbvg)

wkLbdj





wØZxq cvV: Dmyjyj wdK‡ni g~j Drm I cv‡Vi cÖ‡qvRbxqZv
Z…Zxq cvV: Dmyjyk kvkx MÖš’Kv‡ii Rxebx I MÖ‡š’i •ewkó¨
1g cvV: wKZveyjøvn (Avg I Lvm)





wØZxq cvV: gyZjvK I gyKvBqv`
4_© cvV: nvwKKZ I gvRvR
9g cvV: Avgi I bvwn
me©‡gvU

gvb e›Ub : cÖ‡kœi aviv I gvb e›Ub AcwiewZ©Z _vK‡e

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

3

36k-38k

4
3
3
3
75 wU

39k-42k
43k-45k
70 Zg -72Zg
73 Zg -75Zg

gšÍe¨

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: Aviwe 1g cÎ (AvjjyMvZzj Avivweq¨vZzj BwËmvwjq¨vn)
welq †KvW: 103
c~Yb© ¤^i: 100

1

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
c~Y© b¤^i : 100
¨gšÍe

e¨venvwiK b¤^i: 00

K¬v‡mi µg

cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

1g †_‡K 6ô

06

7g †_‡K 10g

04

11k †_‡K 15k

05

16k †_‡K 22k

07

23k †_‡K 26k

04

27k †_‡K 30k

04

31k †_‡K 37k

07

38k †_‡K 40k

03

41k †_‡K 45k

05

46k †_‡K 51 Zg

06

52 Zg †_‡K 55 Zg

04

welq †KvW : 103

ZË¡xq b¤^i: 100

‘¯welqe
)(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg
الدرس األول
عبادة اهلل باإلخالص
الدرس الثاني
القر أن كتاب اهلل
الدرس الثالث
اإلسالم ديننا
الدرس األول
عبقرية سيدنا عمر رضى اهلل عنه
الدرس الثاني
زيارة حصن الل باغ
الدرس الثالث
الرفق بالحيوان
الدرس األول
العدل و اإلنصاف
الدرس الثاني
الرحلة إلى مكة المكرمة
الدرس الثالث
خلق حسن
الدرس األول
المحافظة على بيئتنا الطبيعية
الدرس الثاني

البيع و الشراء

2

cÎ : 1g cÎ

welq: Aviwe

cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ
wkLbdj

Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
الوحدة األولى

الوحدة الثانية

الوحدة الثالثة

الوحدة الخامسة

Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ
wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

K¬v‡mi µg

الدرس الثالث

05

56 Zg †_‡K 60 Zg

07

61 Zg †_‡K 67 Zg

الدرس الثاني

04

68 Zg †_‡K 71 Zg

الدرس الثالث

04

72 Zg †_‡K 75 Zg

المساواة

الوحدة السادسة

الدرس األول

اإلمام األعظم أبوحنيفة رحمة اهلل عليه
في المطار

حضن األمهات
me©‡gvU

gvb e›Ub : cÖ‡kœi aviv I gvb e›Ub AcwiewZ©Z _vK‡e

3

75wU

gšÍe¨

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: Aviwe 2q cÎ (KvIqvB`yj jyMvwZj Avivweq¨vn)
welq †KvW: 104
c~Yb© ¤^i: 100

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: Aviwe

cÎ: 2q

Aa¨vq I Aa¨v‡qi wk‡ivbvg

welq †KvW: 104

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ
wkLbdj

ZË¡xq b¤^i:100

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

e¨venvwiK b¤^i:00

cÖ‡qvRbxq K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

2

1g-2q

الدرس الثاىن
(wØZxq cvV)
الفعل االزم وادلتعدى

2

3q-4_©

الدرس الثالث
(Z…Zxq cvV)
الفعل اجملرد وادلزيد

2

13k-14k

3

15k - 17k

2

39k-40k

2

41k-42k

الباب األول
(cÖ_g Aa¨vq)

الدرس االول
(cÖ_g cvV)

علم الصرف
(BjgyQ Qid)

الفعل وأقسامه

الدرس الرابع
(PZz_© cvV)
األمساء ادلشتقة
الدرس اخلامس
(cÂg cvV)
اإلدغام و اإلعالل
الدرس السابع
(mßg cvV)
قواعد اذلمزة

c~Y© b¤^i: 100
gšÍe¨

¨gšÍe

K¬v‡mi µg

cÖ‡qvRbxq K¬vm msL¨v

5g-7g

3

8g-9g

2

18k-19k

2

20k-21k

2

22k-26k

5

43k-46k

4

47k-49Zg

3

50Zg-53Zg

4

‘¯welqe
)(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ
wkLbdj

Aa¨vq I Aa¨v‡qi wk‡ivbvg

الدرس االول

الباب الثاىن

)(cÖ_g cvV

)(wØZxq Aa¨vq

الكلمة وأقسامها

علم النحو
)(Bjgyb bvû

الدرس الثاىن
)(wØZxq cvV
أقسام االسم
الدرس الثالث
)(Z„Zxq cvV
اجلملة والكالم
الدرس الرابع
)(PZz_© cvV
االسم ادلعرب
الدرس اخلامس
)(cÂg cvV
ادلنصرف وغري ادلنصرف
الدرس السادس
)(lô cvV
اإلسم ادلبين
الدرس السابع
)(mßg cvV
األمساء ادلرفوعة وادلنصوبة واجملرورة
الدرس الثامن

¨gšÍe

‘¯welqe
)(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg

K¬v‡mi µg

cÖ‡qvRbxq K¬vm msL¨v

54Zg-57Zg

4

58Zg-60Zg

3

61Zg-64Zg

4

70Zg-72Zg

3

73Zg-75Zg

3

الدرس التاسع عشر
)(Dbwesk`k cvV
عالمات الرتقيم

10g-12k

3

الرتمجة
النموذج
()5-51

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ
wkLbdj

Aa¨vq I Aa¨v‡qi wk‡ivbvg

)(Aóg cvV
الفاعل ونائب الفاعل
الدرس التاسع
)(beg cvV
ادلبتدأ واخلرب
الدرس العاشر
)(`kg cvV
ادلفعول به
الدرس الرابع عشر
)(PZz©`k cvV
التوابع
الدرس اخلامس عشر
)(cÂ`k cvV
ااجملرور حبرف اجلر و باإلضافة

الباب الثالث
)(Z…Zxq Aa¨vq

Aa¨vq I Aa¨v‡qi wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ
wkLbdj

الباب الرابع
(PZz_© Aa¨vq)

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
الطلب
)۱-7(
والرسالة
)۱-6(
األمثال و احلكم

cÖ‡qvRbxq K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

6+3+3

27k-38k

5

65Zg-69Zg

)۱-4۰(
الباب اخلامس
(cÂg Aa¨vq)

اإلنشاء
)۱-8(
me©‡gvU

gvb e›Ub : cÖ‡kœi aviv I gvb e›Ub AcwiewZ©Z _vK‡e

75wU

gšÍe¨

†KvwfW-19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq : nvw`m kwid
welq †KvW: 102
c~Yb© ¤^i: 100

†KvwfW-19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: nvw`m kwid

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

welq †KvW : 102

cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ
wkLbdj

ZË¡xq b¤^i : 100

e¨venvwiK b¤^i : 00

c~Y© b¤^i : 100

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi
µg

تعريف الحديث

nvw`m cwiwPwZ

5

1g-5g

wØZxq Aa¨vq

mvjvg
nvw`m bs : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
22, 24, 25, 33, 34, 35, 38, 39 = 24 wU

10

6ô-15k

AbygwZ PvIqvi eY©bv
nvw`m bs : 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 = 7wU

3

16k- 18k

gymvdvnv I gyqvbvKv
nvw`m bs : 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 62, 64, 67 = 11wU

4

19k- 22k

باب القيام

`Ðvqgvb nIqv
nvw`m bs : 68, 69, 71, 73, 74, 76, 78 = 7wU

3

23k- 25k

lô Aa¨vq
باب العطاس والتثاؤب

nuvwP †`qv I nvB †Zvjv
nvw`m bs : 80, 81, 82, 84, 87, 89, 90, 92 = 8wU

3

26k- 28k

cÖ_g Aa¨vq

باب السالم
Z…Zxq Aa¨vq
باب االستيذان
PZz_© Aa¨vq
باب المصافحة والمعانقة
cÂg Aa¨vq

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ
wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi
µg

nvwm I Zvi cÖKvi
nvw`m bs : 93, 95, 96, 97 = 4wU

2

29k-30k

bvg ivLv m¤úKx©q
nvw`m bs : 98, 99, 101, 102, 103, 105, 108, 110, 111, 113,
115, 118, 119, 120, 123, 125, 127 = 17wU

5

31k-35k

wRnŸv mshZKiY, Kzrmv I Mvjg›`
nvw`m bs : 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 138, 139, 140,
143, 144, 145, 147, 148, 150, 151, 156, 159, 161, 163, 164,
167, 169, 172, 173, 176 = 27wU

9

36k- 44k

A½xKvi ev cÖwZkÖæwZ
nvw`m bs : 188, 190, 192 = 3wU

1

45k

†KŠZzK msµvšÍ
mKj nvw`m (4wU)

2

46k-47k

باب المفاخرة والعصبية

esk †MŠie I ¯^Rb-cÖxwZi eY©bv
mKj nvw`m (6wU)

2

48k- 49Zg

Î‡qv`k Aa¨vq
باب البر والصلة

gvZv-wcZvi cÖwZ mØ¨envi I AvZ¥xq ¯^R‡bi mv‡_ m¤úK© iÿv
mKj nvw`m (5wU)

2

50 Zg-51 Zg

mßg Aa¨vq
باب الضحك وأقسامه
Aóg Aa¨vq
باب األسامي
beg Aa¨vq
باب حفظ اللسان والغيبة
والشتم
`kg Aa¨vq
باب الوعد
GKv`k Aa¨vq
باب المزاح
Øv`k Aa¨vq

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ
wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi
µg

m„wói cÖwZ `qv-AbyMÖn cÖ`k©b
mKj nvw`m (5wU)

2

52 Zg-53 Zg

Avjøvni Rb¨ fvjevmv Ges Avjøvni cÿ n‡Z fvjevmv
mKj nvw`m (5wU)

2

54 Zg-55 Zg

KvD‡K eR©b, m¤úK©‡”Q` Ges †Mvcbxq wel‡qi Av‡jvPbv n‡Z weiZ _vKv
mKj nvw`m (5wU)

2

56 Zg - 57 Zg

mKj Kv‡R AvZ¥mshg, mZK©Zv Ges axi¯’xiZv
mKj nvw`m (4wU)

2

58 Zg- 59 Zg

`qv, j¾vkxjZv Ges DËg Pwi‡Îi eY©bv
mKj nvw`m (5wU)

2

60 Zg-61 Zg

†µva I AnsKv‡ii weeiY
mKj nvw`m (6wU)

2

62 Zg-63Zg

PZz`©k Aa¨vq
باب الشفقة والرحمة على
الخلق
cÂ`k Aa¨vq
باب الحب في اهلل ومن اهلل
lô`k Aa¨vq
باب ما ينهى عنه من التهاجر
والتقاطع واتباع العورات
mß`k Aa¨vq
باب الحذر والتأني في
األمور
Aóv`k Aa¨vq
باب الرفق والحياء وحسن
الخلق
Dbwesk Aa¨vq
باب الغضب والكبر

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
wesk Aa¨vq
باب الظلم

cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ
wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi
µg

AZ¨vPv‡ii eY©bv
mKj nvw`m (5wU)

2

64 Zg-65 Zg

mr Kv‡R Av‡`k Ges Amr Kv‡R evauv cÖ`vb
mKj nvw`m (7wU)

2

66 Zg- 67 Zg

Lvbvwcbvi Av`e
nvw`m bs : 251, 252, 260, 261, 262 (5wU)

2

68 Zg- 69 Zg

nvjvj iæwR DcvR©‡bi eY©bv
mKj nvw`m (4wU)

2

70 Zg- 71 Zg

†bkv-msµvšÍ
mKj nvw`m (6wU)

2

72 Zg- 73 Zg

mš¿vmx Kg©KvÐ msµvšÍ
mKj nvw`m (3wU)

1

74 Zg

bvix‡`i DË¨³ Kiv
mKj nvw`m (3wU)

1

75Zg

GKwesk Aa¨vq
باب األمر بالمعروف والنهي
عن المنكر
Øvwesk Aa¨vq
باب آداب األطعمة
lówesk Aa¨vq
باب كسب الحالل
DbwÎsk Aa¨vq
باب السكران
wÎsk Aa¨vq
باب اإلرهاب
GKwÎsk Aa¨vq
باب إيذاء النساء

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ
wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
me©‡gvU K¬v‡mi msL¨v

gvb e›Ub : cÖ‡kœi aviv I gvb e›Ub AcwiewZ©Z _vK‡e
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K¬v‡mi
µg

gšÍe¨
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75টি

ভন্তব্য

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: ZvRwf` bmi I bRg (gyRvweŸ` wefvM)
welq †KvW: 119
c~Y©gvb: 100

1

১৯
:

ও

১.

)

:

119

: 100

: 00

: 100

ম
ও

2
3

ম(

২০২3

ম

(

ও



ও



ম
ও

4
৯ম
১০ম



14
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ম)

ম
মম

ওমম



,



ও
ম
ম
ও

ম

,

ম

2

,

,

1
2

1ম
2 -3

3
2
3

4 -6
7ম-8ম
9ম-11

2

12 -13

ম

২.

ও
১ম

ম

(

ও



1
2
3
2
2

14
15 , 16
17 - 19
20 -21
22 -23

1

24

ও

1
2
2

25
26 - 27
28 -29

ম

2
2
2

30 - 31
32 - 33
34 -35

2

36 -37

2
2

38 -39
40 - 41

2
2

42 -43
44 -45
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ও
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ম




ম



3

ম
ও



ম



ম
ও
ম ও ম



ম

ও

ম

ম)

ম
ওম ও



ম ম

ও



ও
ম
ও

,ও
ম

3

ম

)ম

ম

ম

)ম
46
47
48

1
1
1

49 ম

1

50 ম

1
50

ও

(

ম

৩.

(

ও

خطبہ ۔صفحہ٢
پہال باب هخارج حروف هیں۔ صفحہ ٣
دوسرا باب صفات حروف كے بیان هیں ۔صفحہ
٤
دوسرى فصم ادغام هیں – صفحہ ٦
فصم اول هذ اصلى و فرعى هیں ۔صفحہ ٠١
احكام هین -صفحہ ٢١
ম
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†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: ZvRwf` bmi I bRg (wndRyj KziAvb wefvM)
welq †KvW: 121
c~Y©gvb: 100

1

১৯
:

ও

১.

ম(

২০২3
)

:

: 121

: 75

ম

: 25

: 100

ম
ও

ম

(

2



3



ও
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ও
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2
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1
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2

26 -27
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28 -29

2
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32 -33
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34 -35
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38 -39
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40 -41
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ম
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1
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)ম
خطبہ ۔صفحہ٢
پہال باب مخارج حروف میں۔ صفحہ ٣
دوسرى فصل ادغام میں – صفحہ ٦
پہلى فصل بیان كیفیات میں– صفحہ ٣٣
ম

ম

৩.

(
ও

ম
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4

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: gvbwZK
welq †KvW: 112
c~Y©b¤^i: 100

1

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: gvbwZK cÎ:
cvV¨eB: gxhvbyj gvbwZK
µwgK
1

Aa¨vq I wk‡ivbvg
f~wgKv

welq †KvW-112
cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ
wkLbdj

ZZ¡xq b¤^i: 100

e¨venvwiK b¤^i: 00

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

Bj‡g gvbwZ‡Ki msÁv,
Av‡jvP¨ welq I D‡Ïk¨

4

1g - 4_©

الفصل االول
1g cwi‡”Q`
الفصل الثاين
2q cwi‡”Q`

 تصورI  تصديقGi eY©bv

7

5g - 11k

 داللةGi cÖKvi‡f` cÖm‡½

6

12k - 17k

الفصل الثالث
3q cwi‡”Q`

 مفردI  مركبGi msÁv I cÖKvi‡f`
cÖm‡½

8

18k - 25k

5

الفصل الرابع
4_© cwi‡”Q`

 مفهومGes Dnvi cÖKvi‡f` cÖm‡½

8

26k - 33k

6

الفصل اخلامس
5g cwi‡”Q`

`yB  كلىGi ga¨Kvi  نسبتGi eY©bv

7

34k - 40k

 نوع إضاىفGi eY©bv

7

2
3
4

8
9
10
11

الفصل السابع
7g cwi‡”Q`
الفصل الثامن
8g cwi‡”Q`
الفصل التاسع
9g cwi‡”Q`

 املرعر للشئGi eY©bv

5

 قضيةGes Dnvi cÖKvi‡f` cÖm‡½

6

الفصل الثالث عشر
Î‡qv`k cwi‡”Q`

 تناقصGi eY©bv

7

2

41k - 47k
48k - 52Zg
53Zg - 58Zg
59Zg - 65Zg

c~Y©b¤^i-100
gšÍe¨

µwgK
12
13

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ
wkLbdj

الفصل السادس عشر
6ô`k cwi‡”Q`
الفصل السابع عشر
mß`k cwi‡”Q`

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

 قياسGi eY©bv

5

66Zg - 70Zg

 االستقراءGi eY©bv

5

71Zg - 75Zg

me©‡gvU

gvb e›Ub : cÖ‡kœi aviv I gvb e›Ub AcwiewZ©Z _vK‡e

3

57

gšÍe¨

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: D`y©
welq †KvW: 116
c~Y©b¤^i : 100

1

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi c~bwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: D`©y
Aa¨vq I wk‡ivbvg
)حصۂ اول (َثز
(cÖ_g LÐ, M`¨vsk)
)حصۂ اول (َثز
(cÖ_g LÐ, M`¨vsk)
)حصۂ اول (َثز
(cÖ_g LÐ, M`¨vsk)
)حصۂ اول (َثز
(cÖ_g LÐ, M`¨vsk)
)حصۂ اول (َثز
(cÖ_g LÐ, M`¨vsk)
)حصۂ اول (َثز
(cÖ_g LÐ, M`¨vsk)
)حصۂ اول (َثز
(cÖ_g LÐ, M`¨vsk)
)حصۂ دوو (َثز
(wØZxq LÐ, M`¨vsk)
)حصۂ دوو (َثز
(wØZxq LÐ, M`¨vsk)
)حصۂ دوو (َثز
(wØZxq LÐ, M`¨vsk)

cÎ :
cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ
wkLbdj

welq †KvW : 116

ZË¡xq b¤^i : 100

e¨venvwiK b¤^i : 00 c~Y©gvb : 100

cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

K¬v‡mi µg

سٍذ االَثٍاء حضزت دمحم يصطفى صهى هللا
عهٍه وسهى

6

1g- 6ô

حضرت فاطوه رضي هللا تعالى عنها

4

7g - 10g

اهام ابو حنيفة رحوة هللا عليه

3

11k- 13k

لزآٌ انكزٌى

3

14k- 16k

توجه كايم اورضوق طهة

4

17k- 20k

عهًاۓ سهف كً حك پسُذي

5

21k- 25k

صزف اسالو هً كً ضزورت هے

2

26k -27k

تُگالدٌص

8

28k-35k

يذہة اَساٌ کی فطزت يٍں داخم ہے ۔

3

36k- 38k

عهًاۓ سهف اور عهى حذٌث

2

39k -40k

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

2

gšÍe¨

¨gšÍe

K¬v‡mi µg

cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

41k

1

تًاو جٍ وتطز عاجش ہٍں

42k -43k

2

حمٍمی دونت کے يانک

44k - 45k

2

سَذگی کا َصة انعٍٍ

46k- 49Zg

4

خود اعتًادي

50Zg-57Zg

8

58Zg- 65Zg

8

66Zg

1

هے ضكز خذا جسُے تارش عطا كً.

67Zg

1

خطاب ته يسهى

68Zg

1

کوص رحٍم

69Zg-70Zg

2

عزض حال

71Zg

1

خواجہ يٍز درد ( ١١٩٩ه)

‘¯welqe
)(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg

ہًارے يطہور ادتاء اور ضعزاء کے يختصز
حاالت
(َثز َگار ادٌة  :پہال دور اور دوسزا دور)
ہًارے يطہور ادتاء اور ضعزاء کے يختصز
حاالت
(َظى َگار ادٌة  :پہال دور اور تٍسزا دور)

3

cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ
wkLbdj

Aa¨vq I wk‡ivbvg
حصۂ دوو (َثز)
)(wØZxq LÐ, M`¨vsk
حصۂ دوو (َثز)
)(wØZxq LÐ, M`¨vsk
حصۂ دوو (َثز)
)(wØZxq LÐ, M`¨vsk
حصۂ دوو (َثز)
)(wØZxq LÐ, M`¨vsk
حصۂ دوو (َثز)
)(wØZxq LÐ, M`¨vsk
حصۂ دوو (َثز)
)(wØZxq LÐ, M`¨vsk
حصۂ اول (نظن)
)(cÖ_g LÐ, c`¨vsk
حصۂ اول (نظن)
)(cÖ_g LÐ, c`¨vsk
حصۂ اول (نظن)
)(cÖ_g LÐ, c`¨vsk
حصۂ اول (نظن)
)(cÖ_g LÐ, c`¨vsk
حصۂ دوو (نظن)
)(wØZxq LÐ, c`¨vsk

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ
wkLbdj

)حصۂ دوو (نظن
(wØZxq LÐ, c`¨vsk)
)حصۂ دوو (نظن
(wØZxq LÐ, c`¨vsk)
)حصۂ دوو (نظن
(wØZxq LÐ, c`¨vsk)

cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

K¬v‡mi µg

اسذ هللا خاٌ غانة

1

72Zg

ًيوالَا خواجه انطاف حسٍٍ حان

1

73Zg

عاليہ الثال

2

74Zg - 75Zg

me©‡gvU

75

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

gvb e›Ub : cÖ‡kœi aviv I gvb e›Ub AcwiewZ©Z _vK‡e

4

gšÍe¨

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: dvwm©
welq †KvW: 123
c~Y© b¤^i : 100

†KvwfW-19Õ †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq : dvwm© cÎ:
welq †KvW : 123
ZZ¡xq b¤^i: 100
cvV¨ eB : ( گٌجيٌه فارسيMvwÄbv‡q dvwm©) Ges ( هفتاح القواعذwgdZvûj KvIqvwq`)
µg

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ
wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

e¨venvwiK b¤^i:00

g~j eB‡qi c„ôv
bs

c~Y©b¤^i :100

cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

K¬v‡mi µg

ÓKÓ wefvM, cÖ_g Aa¨vq :( ًثرM`¨)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

هقذهه
(f~wgKv)
حوذ و ًعت
(nvg` I bvZ)
اخالص
(wbôv)
رضا
(mš‘wó)
ادب
(wkóvPvi)
تواضع و احترام
(webq I m¤§vb)
شكر
(K…ZÁZv)
سخاوت و احساى
(`vbkxjZv I `qv)

حوذ و ًعت

4-6

04

1g-4_©

حكايت

6-11

06

5g-10g

اخالص

27-28

02

11k-12k

رضا

28-29

01

26k

ادب

34-36

02

27k-28k

تواضع و احترام

40-45

06

29k-34k

شكر

71-74

03

35k-37k

سخاوت و احساى

89-97

08

41k-48k

04

13k-16k

ÓLÓ wefvM, wØZxq Aa¨vq : ( ًظنc`¨)
1.

حوذ
(nvg`)

حوذ

98-101

gšÍe¨

µg

Aa¨vq I wk‡ivbvg

2.

ًعت
(bvZ)

3.
4.
5.
6.
7.

ًعت
(bvZ)
ًعت
(bvZ)
تواضع
(webq )
توبه
(ZvIev)
توبه
(ZvIev)

cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ
wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

g~j eB‡qi c„ôv
bs

cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

K¬v‡mi µg

ًعت

101-103

02

17k-18k

حكايت

103

01

38k

حكايت
ࢽدر اخالق ݒيغوبرا

106-107

02

39k-40k

تواضع و حكايت

109-111

02

49Zg-50Zg

توبه

116-117

01

51Zg

(حكايتMí)1wU

117-118

02

52Zg-53Zg

ÓMÓ wefvM, Z…Zxq Aa¨vq :  إًشاء،  قسن ترجوه، ( قواعذe¨vKiY, Abyev` I iPbv)
علن صرف
(Gj‡g mid)
فعل
(wµqvc`)

تعريف صرف واسن وأقسام آى

3-13

07

19k-25k

در بياى فعل و أقسام آى

13-20

06

54Zg-59Zg

حرف
(nid)

بياى حرف هفرد
ب-ا

24-27

02

60Zg-61Zg

4.

‡_† هصذرK فعل
MVb

D`vniY ¯^iƒc
،  دادى،  ديذى،  آهذى، گرفتي
رفتي خواًذى

02

62Zg-63Zg

5.

dvwm© fvlvq Abyev`

ترجوه از بٌگال به فارسي

06

64Zg-69Zg

1.
2.
3.

gšÍe¨

µg

Aa¨vq I wk‡ivbvg

6.

dvwm© fvlvq iPbv

cvV¨cy¯Í‡K
DwjøwLZ
wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

g~j eB‡qi c„ôv
bs

اًشاء فارسي
me©‡gvU

gvb e›Ub : cÖ‡kœi aviv I gvb e›Ub AcwiewZ©Z _vK‡e

cÖ‡qvRbxq K¬vm
msL¨v

K¬v‡mi µg

06

70Zg-75Zg

75wU

gšÍe¨

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: evsjv cÖ_gcÎ
welq †KvW: 134

welq: evsjv
Aa¨vq I
wk‡ivbvg
1. M`¨ (Mí)
2. M`¨ (cÖeÜ)
3. M`¨ (cÖeÜ)
4. M`¨ (cÖeÜ)
5. M`¨ (ågY
Kvwnwb)
6. M`¨ (Mí)
7. M`¨
(¯§„wZPviYg~jK
iPbv)
8. M`¨ (cÖeÜ)

cÎ: cÖ_g

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq †KvW: 134
c~Y© b¤^i: 100
ZË¡xq b¤^i: 100
wkÿvµg/cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj

11.5 we‡kl Pvwn`vm¤úbœ gvby‡li cÖwZ ms‡e`bkxj nIqvi ¸iæZ¡ e¨³
Ki‡Z cvi‡e|
10.1 evsjv ms¯‥…wZ I †jvKms¯‥…wZi cwiPq w`‡Z cvi‡e|
7.1 b¨vq, mZZv, †m․Rb¨, m`vPvi BZ¨vw` •bwZK g~j¨‡ev‡ai cwiPq
w`‡Z cvi‡e|
7.1 b¨vq, mZZv, †m․Rb¨, m`vPvi BZ¨vw` •bwZK g~j¨‡ev‡ai cwiPq
w`‡Z cvi‡e|
6.2 cwiwPZ RMr I wb‡Ri AwfÁZvi welq e¨³ Ki‡Z cvi‡e|
12.2 Aci RvwZ, †`k I Zvi ms¯‥…wZi cÖwZ kÖ×vi g‡bvfve cÖKvk
Ki‡Z cvi‡e|
11.1 Av_©-mvgvwRK †kÖwY-‡ckvi gvby‡li cÖwZ kÖ×v, gg‡Z¡i g‡bvfve
cÖKvk Ki‡Z cvi‡e|
8.2 gyw³hy‡×i †PZbvq DØy× n‡q †`k MV‡b mwµq nIqvi ¸iæZ¡ e¨³
Ki‡Z cvi‡e|
8.3 gyw³‡hv×v‡`i msMÖvgx, †`k‡cÖwgK f‚wgKvi cÖwZ kÖ×v cÖ`k©‡b DØy×
n‡e|
5.1. mvwn‡Z¨i wewfbœ iƒc‡kÖwYi cwiPq w`‡Z cvi‡e|
5.2 KweZv, †QvUMí,Dcb¨vm I bvU‡Ki mvaviY •ewkó¨ eY©bv Ki‡Z
cvi‡e|

1. KweZv

5.3 KweZv c‡o Zvi g~jfve we‡kølY Ki‡Z cvi‡e|

2. KweZv

5.3 KweZv c‡o Zvi g~jfve we‡kølY Ki‡Z cvi‡e|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

e¨envwiK b¤^i: 00

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

myfv
iex›`ªbv_ VvKzi

4

1g- 4_©

cwjømvwnZ¨
gynv¤§` knx`yjøvn
gvbyl gyn¤§` (m.)
†gvnv¤§` Iqv‡R` Avjx

3

8g- 10g

3

14k- 16k

wkÿv I gbyl¨Z¡
†gvZv‡ni †nv‡mb †P․ayix

3

20k-22k

cÖevm eÜz
•mq` gyRZev Avjx

3

26k- 28k

ggZvw`
gvwbK e‡›`¨vcva¨vq
GKvË‡ii w`b¸wj
Rvnvbviv Bgvg

3

32k- 34k

3

38k- 40k

mvwn‡Z¨i iƒc I ixwZ
nvqvr gvgy`

4

44k- 47k

e½evYx
Ave`yj nvwKg
K‡cvZvÿ b`
gvB‡Kj gaym~`b `Ë

3

5g- 7g

3

11k- 13k

gšÍe¨

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›`ª e‡›`¨vcva¨vq

3

17k- 19k

4. KweZv

9.2 RvwZ, ag©, eY©, †MvÎ wbwe©‡k‡l mKj gvby‡li cÖwZ ggZv I
cÖxwZi g‡bvfve cÖ`k©‡bi ¸iæZ¡ e¨³ Ki‡Z cvi‡e|
9.3 gvbeZv we‡ivax Kv‡Ri mv‡_ gvbweK g~j¨‡ev‡ai Zzjbv Ki‡Z
cvi‡e|
5.3 KweZv c‡o Zvi g~jfve we‡kølY Ki‡Z cvi‡e|

gvbyl
KvRx bRiæj Bmjvg

3

23k- 25k

hve Avwg †Zvgvi †`‡k
RmxgD`&`xb
Avwg †Kv‡bv AvMš‘K bB
Avnmvb nvexe

3

29k- 31k

3

35k- 37k

Avgvi cwiPq
‣mq` kvgmyj nK

3

41k- 43k

¯^vaxbZv, GB kãwU
Kxfv‡e Avgv‡`i n‡jv
wbg©‡j›`y ¸Y

3

48k- 50Zg

5. KweZv
6. KweZv

5.3 KweZv c‡o Zvi g~jfve e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
12.1 cwi‡ek m‡PZbZvi cwiPq w`‡Z cvi‡e|

7. KweZv

10.3 evsjvi ¸iæZ¡c~Y© HwZ‡n¨i cwiPq Zz‡j ai‡Z cvi‡e|
10.4 evsjvi ms¯‥…wZ I HwZ‡n¨i cÖwZ gg‡Z¡i g‡bvfve cÖKvk
Ki‡Z cvi‡e|
8.2 gyw³hy‡×i †PZbvq DØy× n‡q †`k MV‡b mwµq nIqvi ¸iæZ¡
e¨³ Ki‡Z cvi‡e|

8. KweZv

gvb eÈb: cÖ‡kœi aviv I gvb eÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: evsjv
cÎ: wØZxq
welq †KvW: 135

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: evsjv
cwi‡”Q`
cwi‡”Q` 4 :
cwi‡”Q` 5 :
cwi‡”Q` 6 :
cwi‡”Q` 7 :
cwi‡”Q` 8 :
cwi‡”Q` 10 :
cwi‡”Q` 11 :
cwi‡”Q` 12 :
cwi‡”Q` 13 :
cwi‡”Q` 14 :
cwi‡”Q` 16 :
cwi‡”Q` 17 :
cwi‡”Q` 18 :
cwi‡”Q` 19 :
cwi‡”Q` 20 :
cwi‡”Q` 21 :
cwi‡”Q` 22 :
cwi‡”Q` 23 :
cwi‡”Q` 24 :
cwi‡”Q` 25 :
cwi‡”Q` 26 :
cwi‡”Q` 28 :
cwi‡”Q` 29 :
cwi‡”Q` 31 :
cwi‡”Q` 33 :
cwi‡”Q` 34 :
cwi‡”Q` 35 :

cÎ: wØZxq

welq †KvW: 135

c~Y© b¤^i: 100

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
1.1 evsjv aŸwbmg~‡ni cwiPq, D”Pvi‡Yi ¯’vb I ixwZ Abyhvqx eY©bv
Ki‡Z cvi‡e|
1.2 evsjv aŸwb¸‡jvi D”Pvi‡Yi wbqg eY©bv Ki‡Z cvi‡e|

1.5 evsjv kã MV‡bi Dcvq¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvi‡e|

1.8 welq I fvee¯‘ Abyhvqx Dchy³ kã cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|
1.10 evsjv e¨vKiwYK kã †kÖwY (c`) m¤úwK©Z aviYv e¨³ Ki‡Z
cvi‡e|

1.11 evsjv wefw³i e¨envi m¤ú‡K© aviYv e¨³ Ki‡Z I Zv cÖ‡qvM
Ki‡Z cvi‡e|
1.10 evsjv e¨vKiwYK kã †kÖwY (c`) m¤úwK©Z aviYv e¨³ Ki‡Z
cvi‡e|
1.11 evsjv wefw³i e¨envi m¤ú‡K© aviYv e¨³ Ki‡Z I Zv cÖ‡qvM
Ki‡Z cvi‡e|
1.6 evsjv ev‡K¨i •ewkó¨ I cÖKvi‡f` m¤ú‡K© aviYv e¨³ Ki‡Z cvi‡e|
1.9 welq I fvee¯‘ Abyhvqx ï× evK¨ cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|
1.6 evsjv ev‡K¨i •ewkó¨ I cÖKvi‡f` m¤ú‡K© aviYv e¨³ Ki‡Z cvi‡e|
1.11 evsjv wefw³i e¨envi m¤ú‡K© aviYv e¨³ Ki‡Z I Zv cÖ‡qvM
Ki‡Z cvi‡e|

ZË¡xq b¤^i: 100

e¨venvwiK b¤^i:00

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
evM&hš¿
aŸwb I eY©
¯^iaŸwb
e¨ÄbaŸwb
e‡Y©i D”PviY
DcmM© w`‡q kã MVb
cÖZ¨q w`‡q kã MVb
mgvm w`‡q kã MVb
mwÜ
kãwØZ¡
msL¨vevPK kã
k‡ãi †kÖwYwefvM
we‡kl¨
me©bvg
we‡klY
wµqv
wµqvwe‡klY
AbymM©

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1

1
1
1
1
1

1g
2q
3q
4_©
5g
6ô
9g I 10g
11k I 12k
15k I 16k
17k
18k
19k
20k
21k
22k
25k
26k
27k

†hvRK
Av‡eM
wb‡`©kK
wefw³
wµqvwefw³
ev‡K¨i Ask I †kªwYwefvM
D‡Ïk¨ I we‡aq
mij, RwUj I †hŠwMK evK¨
KviK

1
1

28k
29k

1
1
1
2
1
1
2

30k

1
1

31k
33k
34k I 35k
36k

37k
38k I 39k

gšÍe¨

cwi‡”Q`
cwi‡”Q` 36 :
cwi‡”Q` 37 :
cwi‡”Q` 39 :
cwi‡”Q` 40 :
cwi‡”Q` 41 :
cwi‡”Q` 42 :
cwi‡”Q` 43 :

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
1.14 A_©MZ wfbœZv Abyhvqx kã cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|
1.14 A_©MZ wfbœZv Abyhvqx kã cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|
2.4 ev‡K¨ evM&aviv, cÖev` cÖePb e¨envi Ki‡Z cvi‡e|
1.14 A_©MZ wfbœZv Abyhvqx kã cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
evP¨
Dw³
evM‡_©i †kÖwY
evM&aviv
cÖwZkã
wecixZ kã
kã‡Rvo

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

1
1
1
1
1
1
1

42k

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
Aby‡”Q`

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

2

7g I 8g

mvivsk I mvigg©
fve-m¤úªmviY

2
2

13k I 14k
23k I 24k

wPwVcÎ

1

32k

msev` cÖwZ‡e`b
cÖeÜ

2
2

40k I 41k
46k I 47k

gšÍe¨

43k
44k
45k
48k
49Zg
50Zg

wbwg©wZ
cwi‡”Q`
cwi‡”Q` 44 :
cwi‡”Q` 45 :
cwi‡”Q` 46 :
cwi‡”Q` 47 :
cwi‡”Q` 48 :
cwi‡”Q` 49 :

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
4.1 cvV¨m~wP ewnf©~Z eB-cy¯ÍK I cÎ-cwÎKv c‡o welqe¯‘ I gg© e¨³
Ki‡Z cvi‡e|
3.5 mvigg© I mvims‡ÿc •Zwi Ki‡Z cvi‡e|
4.2 cv‡Vi m‡½ msMwZc~Y© iPbv c‡o Zzjbvg~jK Av‡jvPbv Ki‡Z
cvi‡e|
3.2 •`bw›`b e¨env‡ii cÖ‡qvR‡b wPwV-cÎ, `iLv¯Í, ÿz‡`evZv© BZ¨vw`
wjL‡Z cvi‡e|
3.6 msev`c‡Î cÖKv‡ki Rb¨ cÖwZ‡e`b •Zwi Ki‡Z cvi‡e|
4.2 cv‡Vi m‡½ msMwZc~Y© iPbv c‡o Zzjbvg~jK Av‡jvPbv Ki‡Z
cvi‡e|

gvbeÈb : cÖkœc‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

gšÍe¨

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

(AwbqwgZ cixÿv_x©‡`i Rb¨)
welq: evsjv wØZxqcÎ
welq †KvW: 135

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
(AwbqwgZ cixÿv_x©‡`i Rb¨)
welq: evsjv cÎ: wØZxq
Aa¨vq I Aa¨v‡qi wk‡ivbvg
1. wØZxq Aa¨vq
cÖ_g cwi‡”Q`
2. wØZxq Aa¨vq
wØZxq cwi‡”Q`
3. wØZxq Aa¨vq
PZz_© cwi‡”Q`
4. Z…Zxq Aa¨vq
wØZxq cwi‡”Q`
5. Z…Zxq Aa¨vq
Z…Zxq cwi‡”Q`
6. Z…Zxq Aa¨vq
cÂg cwi‡”Q`
7. Z…Zxq Aa¨vq
lô cwi‡”Q`
8. Z…Zxq Aa¨vq
mßg cwi‡”Q`
9. Z…Zxq Aa¨vq
beg cwi‡”Q`
10. Z…Zxq Aa¨vq
`kg cwi‡”Q`
11. Z…Zxq Aa¨vq
GKv`k cwi‡”Q`
12. PZz_© Aa¨vq
cÖ_g cwi‡”Q`

welq †KvW: 135

c~Y© b¤^i: 100

ZË¡xq b¤^i: 100

wkÿvµg/cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj

e¨venvwiK b¤^i: 00 (e¨vKiY Ask)

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

1.1 evsjv aŸwbmg~‡ni cwiPq D”Pvi‡Yi ¯’vb I ixwZ
Abyhvqx eY©bv Ki‡Z cvi‡e, evsjv aŸwb¸‡jvi D”Pvi‡Yi
wbqg eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
1.2 evsjv aŸwbmg~‡ni cwiPq D”Pvi‡Yi ¯’vb I ixwZ
Abyhvqx eY©bv Ki‡Z cvi‡e, evsjv aŸwb¸‡jvi D”Pvi‡Yi
wbqg eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
1.5 evsjv kã MV‡bi Dcvq¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvi‡e|

aŸwbZË¡

1.8 welq I fvee¯‘ Abyhvqx Dchy³ kã cÖ‡qvM Ki‡Z
cvi‡e|
1.8 welq I fvee¯‘ Abyhvqx Dchy³ kã cÖ‡qvM Ki‡Z
cvi‡e|
1.8 welq I fvee¯‘ Abyhvqx Dchy³ kã cÖ‡qvM Ki‡Z
cvi‡e|
1.5 evsjv kã MV‡bi Dcvq¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvi‡e|

wØiæ³ kã

1.5 evsjv kã MV‡bi Dcvq¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvi‡e|

DcmM©

1.5 evsjv kã MV‡bi Dcvq¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvi‡e|

K…r-cÖZ¨‡qi we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv

1.5 evsjv kã MV‡bi Dcvq¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvi‡e|

Zw×Z cÖZ¨q

1.10 evsjv e¨vKiwYK kã †kÖwY (c`) m¤úwK©Z aviYv
e¨³ Ki‡Z cvi‡e|
1.10 evsjv e¨vKiwYK kã †kÖwY (c`) m¤úwK©Z aviYv
e¨³ Ki‡Z cvi‡e|

k‡ãi †kÖwYwefvM

aŸwbi cwieZ©b

mwÜ

msL¨vevPK kã
c`vwkÖZ wb‡`©kK
mgvm

c`-cÖKiY

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi wk‡ivbvg
13. PZz_© Aa¨vq
wØZxq cwi‡”Q`
14. PZz_© Aa¨vq
mßg cwi‡”Q`
15. PZz_© Aa¨vq
Aóg cwi‡”Q`
16. cÂg Aa¨vq
cÖ_g cwi‡”Q`
17. cÂg Aa¨vq
wØZxq cwi‡”Q`
18. cÂg Aa¨vq
Z…Zxq cwi‡”Q`
19. cÂg Aa¨vq
PZz_© cwi‡”Q`
20. cÂg Aa¨vq
lô cwi‡”Q`

wkÿvµg/cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

1.10 evsjv e¨vKiwYK kã †kÖwY (c`) m¤úwK©Z aviYv e¨³
Ki‡Z cvi‡e|
1.11 evsjv wefw³i e¨envi m¤ú‡K© aviYv e¨³ Ki‡Z I
Zv cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|
1.11 evsjv wefw³i e¨envi m¤ú‡K© aviYv e¨³ Ki‡Z I
Zv cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|
1.9 welq I fvee¯‘ Abyhvqx ï× evK¨ cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e

wµqvc`

2.4 ev‡K¨ evMaviv, cÖev` cÖePb e¨envi Ki‡Z cvi‡e
1.14 A_©MZ wfbœZv Abyhvqx kã cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e
1.14 A_©MZ wfbœZv Abyhvqx kã cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e

k‡ãi †hvM¨Zvvi weKvk I evM&aviv

1.14 A_©MZ wfbœZv Abyhvqx kã cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e

Dw³ cwieZ©b

1.6 evsjv ev‡K¨i ˆewkó¨ I cÖKvi‡f` m¤ú‡K© aviYv e¨³
Ki‡Z cvi‡e|

ev‡K¨i †kªwYwefvM

3.5 mvigg© I mvims‡ÿc ˆZwi Ki‡Z cvi‡e
4.2 cv‡Vi m‡½ msMwZc~Y© iPbv c‡o Zzjvbg~jK Av‡jvPbv
Ki‡Z cvi‡e|
3.2 ˆ`bw›`b e¨env‡ii cÖ‡qvR‡b wPwV-cÎ, `iLv¯Í,
ÿz‡`evZv© BZ¨vw` ‡jL‡Z cvi‡e
4.1 cvV¨m~wP ewnf©~Z eB-cy¯ÍK I cÎ-cwÎKv c‡o welqe¯‘
I gg© e¨³ Ki‡Z cvi‡e
3.6 msev` c‡Î cÖKv‡ki Rb¨ cÖwZ‡e`b ˆZwi Ki‡Z
cvi‡e|
4.2 cv‡Vi m‡½ msMwZc~Y© iPbv c‡o Zzjbvg~jK Av‡jvPbv
Ki‡Z cvi‡e|

mvivsk/mvigg©
fvem¤úªmviY

KviK I wefw³ Ges m¤^Ü c` I m‡¤^vab c`
AbymM© ev Kg©cÖePbxq kã
evK¨ cÖKiY

evP¨ Ges evP¨ cwieZ©b

wbwg©wZ Ask
mvigg© I mvivsk wjLb
fvem¤úªmviY
cÎwjLb
Aby‡”Q`
cÖwZ‡e`b
cÖeÜ iPbv

me©‡gvU

gvb eÈb: cÖkœc‡Îi aviv I gvb eÈb AcwiewZ©Z _vK‡e

cÎ
Aby‡”Q`
cÖwZ‡e`b
cÖeÜ

gšÍe¨

Revised Syllabus for Dakhil Examination 2023
due to Covid-19 Pandemic

Subject: English 1st Paper
Subject Code: 136

1

Revised Syllabus for Dakhil Examination 2023 due to COVID-19 Pandemic
Sub: English 1st Paper
[The following 7 units have been taken from the EFT Text Book]
Chapters & Titles of the
lessons
Unit Three
Events and Festivals

Unit Four
Are We Aware?

Unit Five
Nature and Environment

Unit Seven
People Who Stand Out

Unit Ten

Learning outcomes

Content

Probable
no. of
periods

Order of the periods

Learners will be able to-- talk about events and festivals
 ask and answer questions and give
opinions in a logical sequence
 infer meaning from the context
Learners will be able to- ask and tell about problems
 seek and give suggestions
 listen for specific information
 narrate something in writing
 read charts and do a project work

Events and
Festivals

10 periods

1st,2nd,3rd,6th,7th,
8th,11th,12th,13th,16th

Are We aware?

9 periods

19th,20th,21st,24th,
25th,26th,29th,30th,
31st

Learners will be able to -- comprehend and summarize texts
 ask and answer questions
 take part in debates on given topics
 take part in role playing and conversations,
draft and deliver lectures on given topics
 write letters to newspapers highlighting
certain problems
 write slogans for posters.
Learners will be able to -- read and understand texts through silent
reading
 ask and answer questions
 write a dialogue.
Learners will be able to ---

Nature and
Environment

9 periods

34th,35th,36th,39th,
40th,41st,44th,45th ,48th,

People Who
Stand Out

12 periods

50th,53rd,54th,55th,58th,5
9th,60th, 62nd,63rd
,66th,67th,68th

Dreams

8 periods

71st,72nd,73rd

2

Remarks

Dreams

Unit Eleven
Renewable Energy

Unit Twelve
Roots

 listen for specific information
 participate in conversations and
discussions
 understand and narrate problems
 take and give interviews
 complete a grid.
Learners will be able to -- describe familiar objects
 participate in conversation and discussion
 read intensively and extensively
 write formal letters
Learners will be able to --- participate in conversations and
debates
 exchange personal information
 narrate incidents and events in a
logical sequence
 present own ideas, give and ask for
information
 write letters to newspapers
 lodge complaints
 present information in a chart

,76th,77th,78th,81st,82nd

Renewable
Energy

8 periods

83rd,86th,87th,88th,91st,92
nd
,93rd,94th

Roots

9 periods

95th,96th,99th,100th,101t
h,104th,105th,106th,107th

6 periods

110th,111th,112th
115th,116th,117th

Unseen Passage:
 Information
transfer

120th,121st,122nd
 Matching

3 periods

3

 Rearranging
has been
omitted to
lessen the
burden of
the
learners.
Writing:
1. Writing a paragraph
answering questions
2. Completing a story
3. Emails
4. Writing dialogue

125th,126th,127th,128th
4 periods
4 periods
3 periods
5 periods

Total number of classes 90

4

131st,132nd, 133rd,136th
137th,138th,139th
140th,143rd,144th,145th,1
48th

 Graph and
chart have
been
excluded to
minimize
the burden
of the
learners.
They may
practise
them in the
next level.

Revised Marks Distribution of English 1st Paper due to COVID-19 Pandemic
Only for Dakhil Exam 2023
Total Marks: 100

Reading (Marks: 50)
 Seen passage 1
 Multiple Choice Questions (MCQ)
1x 10=10
 Answering questions (open ended and close ended) 2x6 =12
 Seen passage 2
 Gap filling without clues
 Summarizing

1x5=5
10

 Unseen passage
 Information Transfer
 Matching

1x6=6
1x7=7

Writing (Marks: 50)
 Writing Paragraph answering questions
 Completing a story
 Writing an email
 Writing a dialogue

14
12
12
12

5

Revised Syllabus for Dakhil Examination 2023
due to Covid-19 Pandemic
(For Irregular Examinees)
Subject: English 1st Paper
Subject Code: 136

1

Revised Syllabus for Dakhil Examination 2023 due to COVID-19 Pandemic
Sub: English 1st Paper (For Irregular Examinees)
[The following 7 units have been taken from the EFT Text Book]

Chapters & Titles of the
lessons
Unit Three
Events and Festivals

Unit Four
Are We Aware?

Unit Five
Nature and Environment

Unit Seven
People Who Stand Out

Unit Ten
Dreams

Learning outcomes

Content

Learners will be able to--➢ talk about events and festivals
➢ ask and answer questions and give opinions in a logical
sequence
➢ infer meaning from the context
Learners will be able to-➢ ask and tell about problems
➢ seek and give suggestions
➢ listen for specific information
➢ narrate something in writing
➢ read charts and do a project work
Learners will be able to --➢ comprehend and summarize texts
➢ ask and answer questions
➢ take part in debates on given topics
➢ take part in role playing and conversations, draft and deliver
lectures on given topics
➢ write letters to newspapers highlighting certain problems
➢ write slogans for posters.
Learners will be able to --➢ read and understand texts through silent reading
➢ ask and answer questions
➢ write a dialogue.
Learners will be able to --➢ listen for specific information
➢ participate in conversations and discussions

Events and
Festivals

2

Are We aware?

Nature and
Environment

People Who Stand
Out

Dreams

Remarks

Unit Eleven
Renewable Energy

Unit Twelve
Roots

➢ understand and narrate problems
➢ take and give interviews
➢ complete a grid.
Learners will be able to --➢ describe familiar objects
➢ participate in conversation and discussion
➢ read intensively and extensively
➢ write formal letters
Learners will be able to ---➢ participate in conversations and debates
➢ exchange personal information
➢ narrate incidents and events in a logical sequence
➢ present own ideas, give and ask for information
➢ write letters to newspapers
➢ lodge complaints
➢ present information in a chart

Renewable
Energy

Roots

Unseen Passage:
➢ Information transfer
➢ Summarizing
➢ Rearranging has
been omitted to
lessen the burden
of the learners.
➢ Graph and chart
have been
excluded to
minimize the
burden of the
learners. They may
practise them in
the next level.

➢ Matching

Writing:
1. Writing a paragraph
answering questions
2. Completing a story
3. Emails
4. Writing dialogue

3

Revised Marks Distribution of English 1st Paper due to COVID-19 Pandemic
For Irregular Examinees 2023
Total Marks: 100

Reading (Marks: 50)
➢ Seen passage 1
❖ Multiple Choice Questions (MCQ)
1x 10=10
❖ Answering questions (open ended and close ended) 2x6 =12
➢ Seen passage 2
❖ Gap filling without clues

1x5=5

➢ Unseen passage
❖ Information Transfer
❖ Summarizing
❖ Matching

1x6=6
10
1x7=7

Writing (Marks: 50)
➢ Writing Paragraph answering questions
➢ Completing a story
➢ Writing an email
➢ Writing a dialogue

14
12
12
12

4

Revised Syllabus for Dakhil Examination 2023
due to Covid-19 Pandemic

Subject: English 2nd Paper
Subject Code: 137

1

Revised Syllabus for Dakhil Examination 2023 due to COVID-19 Pandemic
English 2nd Paper
Chapter & Title of the lessons
Grammar
1. Gap filling activities without clues (to test
prepositions, articles, zero articles)
2. Gap filling (cloze test) with clues (to test
vocabulary in general)
3. Substitution table
4. Right forms of verbs

Learning
outcomes

Probable
no. of
periods

Order of the periods

6 periods

4th,5th,9th,10th,14th, 15th

5 periods
4 periods
8 periods

17th,18th,22nd,23rd, 27th
28th,32nd, 33rd,37th,
38th,42nd,43th,
46th,47th,49th,51st,52nd

5. Changing sentences (Change of voice, Change of
Degrees, Affirmative to Negative, Assertive to
Exclamatory, Exclamatory to Assertive, Assertive
to Imperative)

9 periods

56th,57th,61st
64th,65th,69th,70th,64th, 75th

6. Completing sentences (Using Conditionals,
Gerund, Infinitive, Participle)

6 periods

79th,80th,84th,85th,89th,90th

7. Use of Suffix and Prefix

5 periods

97th,98th,102nd,129th,130th

8. Tag Questions

4 periods

134th,135th,141st,142nd

9. Punctuations

3 periods

146th,147th,149th

2

Remarks

➢ Narrative style, Sentence
Connectors have been
excluded to minimize the
burden of the learners.

Writing Part
1. Writing CV with cover letter

2 periods

103 ,108 , 118

2. Formal letters (complaint letter, notice, purchase
order, responses to an order/requests etc.)

4 periods

109th,113th,114th

4 periods

123rd,124th 150th

3. Writing paragraphs

Total number of periods

rd

60

3

th

th

➢ Email writing and
Composition writing have
been omitted to reduce the
burden of the learners.

Revised Marks Distribution of English 2nd paper due to COVID 19 Pandemic
Only for Dakhil Exam 2023
Total Marks: 100
Grammar (60 marks)
Serial
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Test items

Marks

General gap filling without clues (to test prepositions, articles, zero article)

0.5 x 10 = 5

Gap filling (Cloze Test) with clues (to test vocabulary in general)

0.5 x 10 = 5

Substitution table

1x 6= 6

Right forms of verbs

1 x 10 =10

Changing sentences (Change of Voice, Change of Degrees, Affirmative to Negative, Assertive to
Exclamatory, Exclamatory to Assertive, Assertive to Imperative)
Completing sentences (Conditionals, Infinitives, Gerunds, Participle)

1 x 10 =10

Use of Suffix and Prefix

0.5 x 14=7

Tag Questions

1x7 = 7

Punctuations

0.5 x10 =5

1x5= 5

Composition (40 marks)
➢

Writing CV with cover letter
➢ Formal letters (complaint letter, notice, purchase order, responses to an order/requests etc.)
➢ Writing Paragraph

4

15
10
15

ক োভবড ১৯ কেভিতে ২০২3 োতরয
ি
পুনভফন্যোকৃে
োঠ্যসূভি

ভফলয় : গভিে
ভফলয় ক োড : ১০8

যীিোয

ভফলয় : গভিে
ধ্যোয়  ধ্যোতয়য
ভতযোনোভ
ভিেীয় ধ্যোয়
কট  পোংন

তৃেীয় ধ্যোয়
ফীজগোভিভে যোভ

ক োভবড ১৯ কেভিতে ২০২3 োতরয
যীিোয পুনভফ িন্যোকৃে োঠ্যসূভি
ভফলয় ক োড : ১০8
পূি িভোন : ১০০
েত্ত্বীয় নম্বয: ১০০

ব্যোফোভয নম্বয: ০০

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত
উভিভিে ভিনপর
১। কট  উততটয ধোযিো ব্যোখ্যো তয
েেীত য োোতে ে ো যতে োযতফ।
২। কট ে োতয দ্ধভে ফি িনো যতে োযতফ।
৩। ীভ কট ব্যোখ্যো যতে োযতফ এফং
ীভ  ীভ কতটয োর্ ি য ভনরূি
যতে োযতফ।
৪। কতটয ংতমোগ  কেদ ব্যোখ্যো এফং
মোিোআ যতে োযতফ।
৫। ভি কট ব্যোখ্যো যতে এফং দুআ 
ভেন দস্যভফভষ্ট কতটয ভি কট গঠন
যতে োযতফ।
৬। ক্রভতজোড়  োতেিীয় গুিজ ব্যোখ্যো
যতে োযতফ।
৭। উদোযি  কবনভিতেয োোতে কট
েভক্রয়োয জ ভফভধগুতরো েভোি যতে
োযতফ এফং ভফভধগুতরো েতয়োগ তয ভফভবন্ন
ভস্যো ভোধোন যতে োযতফ।
৮। ন্বয়  পোংন ব্যোখ্যো যতে  গঠন
যতে োযতফ।
৯। কডোতভন  কযঞ্জ ী ব্যোখ্যো যতে োযতফ।

ভফলয়ফস্তু
(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ)
কট  উতট
 ফোস্তফ ংখ্যোয কট  উতট
 পাঁ ো কট  োভফ ি কট
 কতটয ভেো
কট ে োতয দ্ধভে (েোভর ো  কট গঠন দ্ধভে)
ীভ  ীভ কট
 কতটয ংতমোগ, কেদ, ন্তয  পূয কট
 ভি কট
 ক্রভতজোড়  োতেিীয় গুিজ

েতয়োজনীয়
ক্লো ংখ্যো
০২

ক্লোতয
ক্রভ
১ভ - ২য়

০৩

৩য় - ৫ভ

কতটয ভফভধমূঃ




০৩

৬ষ্ঠ - ৮ভ

ন্বয়  পোংন
কডোতভন  কযঞ্জ

০২

৯ভ - ১০ভ

১০। পোংতনয কডোতভন  কযঞ্জ ভনি িয় যতে
োযতফ।
১১। পোংতনয করিভিে ঙ্কন যতে োযতফ।

পোংতনয করিভিে

০2

ফীজগোভিভে যোভ
 ফগ ি ংফভরে সূেোফভর  এয েতয়োগ
 ঘন ংফভরে সূেোফভর  এয েতয়োগ

০২

১3 - ১4

০২

১5 - ১6

১। ফীজগোভিভে সূে েতয়োগ তয ফগ ি  ঘন
যোভয ম্প্রোযি যতে োযতফ।
২। বোগতল উোদ্য ী ব্যোখ্যো যতে



১১ - ১2

ভন্তব্য

ধ্যোয়  ধ্যোতয়য
ভতযোনোভ

িতুর্ ি ধ্যোয়
সূি  রগোভযদভ

প্তভ ধ্যোয়
ব্যফোভয
জযোভভভে

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত
উভিভিে ভিনপর
োযতফ এফং েো েতয়োগ তয উৎোদত
ভফতেলি যতে োযতফ।
৩। ফোস্তফ ভস্যো ভোধোতনয জন্য
ফীজগোভিভে সূে গঠন যতে োযতফ
এফং সূে েতয়োগ তয ভস্যো ভোধোন
যতে োযতফ।
১। মূরদ সূি ব্যোখ্যো যতে োযতফ।
২। ধনোত্ম পূি ি-োংভখ্য সূি , শূন্য  ঋনোত্ম
পূি ি-োংভখ্য সূি ব্যোখ্যো  েতয়োগ যতে
োযতফ।
৩। সূিত য ভনয়ভোফরী ফি িনো  েো েতয়োগ তয
ভস্যোয ভোধোন যতে োযতফ।
৪। n-েভ মূর  মূরদ বগ্োংসূি ব্যোখ্যো যতে
োযতফ এফং n-েভ মূরত সূি অ োতয ে ো
যতে োযতফ।
৫। রগোভযদভ ব্যোখ্যো যতে োযতফ।
৬। রগোভযদতভয সূেোফভর েভোি  েতয়োগ যতে
োযতফ।
৭। োধোযি রগোভযদভ  স্বোবোভফ রগোভযদভ ব্যোখ্যো
যতে োযতফ।
৮। ংখ্যোয বফজ্ঞোভন রূ ব্যোখ্যো যতে োযতফ।
৯। োধোযি রগোভযদতভয পূি ি  ং ব্যোখ্যো যতে
োযতফ।
১০। যোরকুতরটতযয োোতে োধোযি  স্বোবোভফ
রগোভযদভ ভনি িয় যতে োযতফ।
১। ভিতেয োোতে ভেভুজ  িতুভুিজ ব্যোখ্যো যতে
োযতফ।
২। েদত্ত উোত্ত ব্যফোয তয ভেভুজ ঙ্কন যতে
োযতফ।

ভফলয়ফস্তু
(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ)
উৎোদত ভফতেলি
 ভধ্যদ ভফবভি যি
 ঘন অ োয
বোগতল উোদ্য েতয়োগ তয উৎোদত ভফতেলি

েতয়োজনীয়
ক্লো ংখ্যো
০১

ক্লোতয
ক্রভ

ভন্তব্য
১7

০২

১8 - 19

০২

২0 - ২1




ফোস্তফ ভস্যো ভোধোতন ফীজগোভিভে সূে গঠন 
েতয়োগ
সূি
সূিত য সূেোফভর

০১

২2




শূন্য  ঋনোত্ম সূি
n-েভ মূর

০২

২3 - ২4




রগোভযদভ
রগোভযদতভয সূেোফভর

০১

২5




ংখ্যোয বফজ্ঞোভন ফো অদি রূ
রগোভযদভ দ্ধভে

০১

২6




োধোযি রতগয পূি ি
োধোযি রতগয ং

০১

27





ভফভবন্ন ে োয ভেভুজ  িতুভুিজ
ভেভুজ ংক্রোন্ত ম্পোদ্য
ভেভুতজয ভূভভ , ভূভভ ংরগ্ এ টি ক োি  য
দুআ ফোহুয ভভষ্ট কদয়ো অতে, ভেভুজটি আঁ তে

০3

২8 - ৩০



ধ্যোয়  ধ্যোতয়য
ভতযোনোভ

ষ্টভ ধ্যোয়
বৃত্ত

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত
উভিভিে ভিনপর
৩। েদত্ত উোত্ত ব্যফোয তয িতুভুিজ , োভোন্তভয ,
ট্রোভভজয়োভ ঙ্কন যতে োযতফ।

১। বৃত্তিো, ক ন্দ্রস্থ ক োি, বৃত্তস্থ ক োি, বৃতত্ত
ন্তভরিভিে িতুভুিজ ব্যোখ্যো যতে
োযতফ।
২। বৃত্ত ংক্রোন্ত উোদ্য েভোি যতে
োযতফ।
৩। বৃত্ত ংক্রোন্ত ভফভবন্ন ভস্যো ভোধোতন
উোদ্যগুতরো েতয়োগ যতে োযতফ।
ি ম্পোদ্য ফি িনো যতে
৪। বৃত্ত ম্পভ ে
োযতফ।

ভফলয়ফস্তু
(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ)
তফ।
 ভেভুতজয ভূভভ , ভূভভ ংরগ্ এ টি সূক্ষ্মত োি 
য দুআ ফোহুয ন্তয কদয়ো অতে, ভেভুজটি
আঁ তে তফ।
 ভেভুতজয ভূভভ ংরগ্ দুআটি ক োি  ভযীভো
কদয়ো অতে, ভেভুজটি আঁ তে তফ।
োভোন্তভয ংক্রোন্ত ম্পোদ্য
 োভোন্তভযত য দুআটি ি ি  েোতদয ন্তভূিি
ক োি কদয়ো অতে, োভোন্তভয টি আঁ তে
তফ।
 োভোন্তভযত য দুআটি ি ি  এ টি ফোহু কদয়ো
অতে, োভোন্তভয টি আঁ তে তফ।
ট্রোভভজয়োভ ংক্রোন্ত ম্পোদ্য
 ট্রোভভজয়োতভয দুআটি ভোন্তযোর ফোহু এফং
এতদয ভতধ্য বৃত্তয ফোহু ংরগ্ দুআটি ক োি
কদয়ো অতে, ট্রোভভজয়োভটি আঁ তে তফ।
ি উোদ্য
বৃত্ত, বৃত্তিো, বৃত্ত ম্পভ ে
 বৃতত্তয ক ন্দ্র  ব্যো ভবন্ন ক োতনো জযো এয
ভধ্যভফন্দুয ংতমোজ কযিোং ঐ জযো এয উয
রম্ব।
 বৃতত্তয  র ভোন জযো ক ন্দ্র কর্ত ভদূযফেী।
 বৃতত্তয ক ন্দ্র কর্ত ভদূযফেী  র জযো যস্পয
ভোন।

েতয়োজনীয়
ক্লো ংখ্যো

ক্লোতয
ক্রভ

০3

৩১ - ৩3

০2

৩4 - ৩৫

ভন্তব্য

ধ্যোয়  ধ্যোতয়য
ভতযোনোভ

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত
উভিভিে ভিনপর

ভফলয়ফস্তু
(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ)
বৃত্তস্থ ক োি, ক ন্দ্রস্থ ক োি
 বৃতত্তয এ আ িোতয উয দন্ডোয়ভোন ক ন্দ্রস্থ ক োি
বৃত্তস্থ ক োতিয ভিগুি।
 বৃতত্তয এ আ িোতয উয দন্ডোয়ভোন বৃত্তস্থ
ক োিগুতরো যস্পয ভোন।
 ধ িবৃত্তস্থ ক োি এ ভত োি।

েতয়োজনীয়
ক্লো ংখ্যো
০২

ক্লোতয
ক্রভ
৩৬ - ৩৭

বৃত্তস্থ িতুভুিজ
 বৃতত্ত ন্তভরিভিে িতুভুিতজয কম ক োতনো দুআটি
ভফযীে ক োতিয ভভষ্ট দুআ ভত োি।
 ক োতনো িতুভুিতজয দুআটি ভফযীে ক োি ম্পূয
তর েোয ীল িভফন্দু িোযটি ভবৃত্ত য়।

০৩

৩৮ - ৪০

বৃতত্তয কেদ  স্পি
 বৃতত্তয কম ক োতনো ভফন্দুতে ভঙ্কে স্পি
স্পিভফন্দুগোভী ব্যোোতধ িয উয রম্ব।
 বৃতত্তয ফভঃস্থ ক োতনো ভফন্দু কর্ত বৃতত্ত দুআটি
স্পি টোনতর, ঐ ভফন্দু কর্ত স্পি ভফন্দুিতয়য
দূযত্ব ভোন ।
 দুআটি বৃত্ত যস্পয স্পি যতর েোতদয ক ন্দ্রিয় 
স্পিভফন্দু ভতযি তফ।

০৩

৪১ - ৪৩

ভন্তব্য

ধ্যোয়  ধ্যোতয়য
ভতযোনোভ

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত
উভিভিে ভিনপর

নফভ ধ্যোয়
ভেত োতিোভভভে
নুোে

১। সূক্ষ্মত োতিয ভেত োিভভভে নুোে
ফি িনো যতে োযতফ।
২। সূক্ষ্মত োতিয ভেত োিভভভে
নুোেগুতরোয ভতধ্য োযস্পভয ম্প ি
ভনি িয় যতে োযতফ।
৩। সূক্ষ্মত োতিয ভেত োিভভভে
নুোেগুতরোয ধ্রুফেো মোিোআ তয েভোি
 গোভিভে ভস্যো ভোধোন যতে োযতফ।
৬। ভেত োিভভভে তবদোফভর েভোি যতে
োযতফ।
৪। জযোভভভে দ্ধভেতে
ক োতিয ভেত োিভভভে নুোতেয ভোন ভনি িয়
 েতয়োগ যতে োযতফ।
৫।

ক োতিয র্ িপূি ি
ভেত োিভভভে নুোেগুতরোয ভোন ভনি িয়
তয েতয়োগ যতে োযতফ।
৭। ভেত োিভভভে তবদোফভরয েতয়োগ

ভফলয়ফস্তু
েতয়োজনীয়
(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ)
ক্লো ংখ্যো
বৃত্ত ম্পভ িে ম্পোদ্য
০৩
 এ টি বৃত্ত ফো বৃত্তিো কদয়ো অতে, ক ন্দ্র ভনি িয়
যতে তফ।
 বৃতত্তয ক োতনো ভফন্দুতে এ টি স্পি আঁ তে তফ।
 বৃতত্তয ফভঃস্থ ক োতনো ভফন্দু কর্ত বৃত্তটিয স্পি
আঁ তে তফ।
 ক োতনো ভনভদ িষ্ট ভেভুতজয ভযবৃত্ত আঁ তে তফ।
 ক োতনো ভনভদ িষ্ট ভেভুতজয ন্তবৃ িত্ত আঁ তে তফ।
 ক োতনো ভনভদ িষ্ট ভেভুতজয ফভবৃ িত্ত আঁ তে তফ।











ভত োিী ভেভুতজয ফোহুগুতরোয নোভ যি
সূক্ষ্মত োতিয ভেত োিভভভে নুোে  এতদয
ম্প ি
দৃ ভত োিী ভেভুতজয ফোহুগুতরোয নুোেমুতয
ধ্রুফেো
ভেত োিভভভে তবদোফভর
ক োতিয ভেত োিভভভে
নুোে
পূয ক োতিয ভেত োিভভভে নুোে

ক োতিয ভেত োিভভভে নুোে
ভেত োিভভভে তবদোফভরয েতয়োগ

ক্লোতয
ক্রভ
৪৪ - ৪৬

০২

৪৭ - ৪৮

০৩

৪৯েভ - ৫১েভ

০৩

৫২েভ - ৫৪েভ

০১

৫৫েভ

০৩

৫৬েভ - ৫৮েভ

ভন্তব্য

ধ্যোয়  ধ্যোতয়য
ভতযোনোভ

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত
উভিভিে ভিনপর
যতে োযতফ।

েতয়োদ ধ্যোয়
ীভ ধোযো

১। নুক্রভ  ধোযো ফি িনো যতে  এতদয
োর্ ি য ভনরূন যতে োযতফ।
২। ভোন্তয ধোযো ব্যোখ্যো যতে োযতফ।
৩। ভোন্তয ধোযোয ভনভদ িষ্টেভ দ  ভনভদ িষ্ট
ংখ্য তদয ভভষ্ট ভনি িতয়য সূে গঠন
যতে োযতফ এফং সূে েতয়োগ তয
গোভিভে ভস্যোয ভোধোন যতে োযতফ।
৪। স্বোবোভফ ংখ্যোয ফতগযি  ঘতনয ভভষ্ট
ভনি িয় যতে োযতফ।
৫। ধোযোয ভফভবন্ন সূে েতয়োগ তয গোভিভে
ভস্যোয ভোধোন যতে োযতফ।
৬। গুতিোত্তয ধোযোয ভনভদ িষ্টেভ দ  ভনভদ িষ্ট
ংখ্য তদয ভভষ্ট ভনি িতয়য সূে গঠন
যতে োযতফ এফং সূে েতয়োগ তয
গোভিভে ভস্যোয ভোধোন যতে োযতফ।

কলোড় ধ্যোয়
ভযভভভে

১। ভেভুজতিে  িতুভুিজতিতেয কিেপতরয সূে
েতয়োগ তয ফহুভুজতিতেয কিেপর ভনি িয়
ি ভস্যো ভোধোন যতে
এফং এেদম্পভ ে
োযতফ।
২। বৃতত্তয ভযভধ  বৃত্তোংতয বদঘ িয ভনি িয় যতে
োযতফ।
৩। বৃতত্তয কিেপর ভনি িয় যতে োযতফ।
৪। বৃত্ততিে  েোয ংভফততলয কিেপর
ি ভস্যো ভোধোন
ভনি িয় তয এেদ ম্পভ ে
যতে োযতফ।
৫। অয়েো োয ঘনফস্তু , ঘন  কফরতনয
কিেপর ভযভো যতে োযতফ এফং এ
ি ভস্যো ভোধোন যতে োযতফ।
ম্পভ ে

ভফলয়ফস্তু
(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ)

েতয়োজনীয়
ক্লো ংখ্যো

ক্লোতয
ক্রভ

নুক্রভ  ধোযো

০১

৫৯েভ

ভোন্তয ধোযো
 ভনভদ িষ্টেভ দ
 ভনভদ িষ্ট ংখ্য তদয ভভষ্ট

০৪

৬০েভ - ৬৩েভ

ীভ স্বোবোভফ ংখ্যোয ভভষ্ট
 ভফতল ংখ্যোয ভভষ্ট
 কজোড় ংখ্যোয ভভষ্ট
 ফতগযি ভভষ্ট
 ঘতনয ভভষ্ট
গুতিোত্তয ধোযো
 ভনভদ িষ্টেভ দ
 ভনভদ িষ্ট ংখ্য তদয ভভষ্ট

০৩

৬৪েভ - ৬৬েভ

০৪

৬৭েভ - ৭০েভ

কিেপর ভনি িয়
ি
 ভেভুজতিে, অয়েতিে, ফগতিে,
যম্বতিে,
োভোন্তভয তিে, ট্রোভভজয়োভতিে  ফহুভুজতিে
বৃত্ত ংক্রোন্ত ভযভো
 বৃতত্তয ভযভধ  বৃত্তোংতয বদঘ িয, বৃত্ততিে  েোয
ংভফততলয কিেপর
ভফভবন্ন ঘনফস্তুয অয়েন
 অয়েো োয ঘনফস্তু , ঘন  কফরন

০৬

৭১েভ - ৭৬েভ

০৩

৭৭েভ - ৭৯েভ

০৫

৮০েভ - ৮৪েভ

০৬

৮৫েভ-৯০েভ

সুলভ  ভ অ োতযয ফহুভুজতিে

ভন্তব্য

ধ্যোয়  ধ্যোতয়য
ভতযোনোভ

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত
উভিভিে ভিনপর
৬। সুলভ  কমৌভগ ঘনফস্তুয পৃষ্টেতরয কিেপর
ভযভো যতে োযতফ।

প্তদ ধ্যোয়
ভযংখ্যোন

1। ক্রভতমোভজে গিংখ্যো, গিংখ্যো ফহুভুজ
 ভজব কযিো ব্যোখ্যো যতে োযতফ।
2। গিংখ্যো ফহুভুজ  ভজব কযিোয
োোতে উোত্ত ব্যোখ্যো যতে োযতফ।
3। ক ন্দ্রীয় েফিেোয ভযভো দ্ধভে ব্যোখ্যো
যতে োযতফ।
4। ক ন্দ্রীয় েফিেোয ভযভোত ংভিপ্ত
দ্ধভেয েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো যতে োযতফ।
5। ংভিপ্ত দ্ধভেয োোতে গড়, ভধ্য 
েচূয ভনি িয় যতে োযতফ।
6। গিংখ্যো ফহুভুজ  ভজব কযিো
করিভিতেয ব্যোখ্যো যতে োযতফ।

ভফলয়ফস্তু
(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ)

ক্লোতয
ক্রভ

ক ন্দ্রীয় েফিেো
 ক ন্দ্রীয় েফিেোয ভযভো
 ক ন্দ্রীয় েফিেোয ভযভোত ভিপ্ত দ্ধভেয
েতয়োজনীয়েো

০২

৯১েভ - ৯২েভ



০৪

৯৩েভ - ৯৬েভ

০২

৯৭েভ - ৯৮েভ

০২

৯৯েভ - ১০০েভ





ংভিপ্ত দ্ধভেয োোতে গড়, ভধ্য  েচূয
ভনি িয়
উোতত্তয উস্থোন, ির , ক্রভতমোভজে গিংখ্যো,
ভফভবন্ন ধযতিয েথ্য ভফতেলি , করিভিতে উস্থোন
 ব্যোখ্যো
গিংখ্যো ফহুভুজ  ভজব কযিো ঙ্কন
ফ িতভোট

ভোন ফন্টন: েশ্নতেয ধোযো  ভোন ফন্টন ভযফভেিে র্ো তফ।

েতয়োজনীয়
ক্লো ংখ্যো

১০০

ভন্তব্য

ক োভবড ১৯ কেভিতে ২০২3 োতরয
োঠ্যসূভি

ি
যীিোয পুনভফন্যোকৃে

ভফলয়: েথ্য ও কমোগোতমোগ েযুভি
ভফলয় ক োড: ১40

ক োভবড ১৯ কেভিতে ২০২3 োতরয
ভফলয়: েথ্য ও কমোগোতমোগ েযুভি
অধ্যোয় ও অধ্যোতয়য
ভতযোনোভ

পূর্ ি নম্বয: ৫০

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত উভিভিে ভিনপর


েথভ অধ্যোয়:

েথ্য ও কমোগোতমোগ
েযুভি এফং

আভোতেয ফোংরোতে








ভিেীয় অধ্যোয়:
ভিউটোয ও
ভিউটোয
ব্যফোয োযীয
ভনযোত্তো

ভফলয় ক োড: ১40






যীিোয পুনভফ িন্যোকৃে োঠ্যসূভি

েথ্য ও কমোগোতমোগ েযুভিয ব্যোখ্যো যতে োযতফ;
েথ্য ও কমোগোতমোগ েযুভি ংভিষ্ট ব্যভিফতগযি অফেোন ফর্ িনো যতে
োযতফ;
ফোংরোতেত ই-রোভন িং এয গুরুত্ব ব্যোখ্যো যতে োযতফ;
ফোংরোতেত ই-গবন্যিোতেয েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো যতে োযতফ;
ফোংরোতেত ই-োভবিতয গুরুত্ব ব্যোখ্যো যতে োযতফ;
ফোংরোতেত ই- ভোত িয গুরুত্ব ব্যোখ্যো যতে োযতফ;
ফোংরোতেত ভিতিতে েথ্য ও কমোগোতমোগ েযুভিয ম্ভোফনো ভফতিলর্
যতে োযতফ;
োভোভজ কমোগোতমোতগ েথ্য ও কমোগোতমোগ েযুভিয ভূভভ ো ব্যোখ্যো
যতে োযতফ;
ভফতনোেতনয কিতে আইভটিয ইভেফোি ভে গুতরো ব্যোখ্যো যতে
োযতফ;
েথ্য ও কমোগোতমোগ েযুভিভনবিয বভফষ্যৎ ফোংরোতেতয স্বরূ ব্যোখ্যো
যতে োযতফ এফং
‘েথ্য ও কমোগোতমোগ েযুভিভনবিয ফোংরোতে’ ভফলয় এ টি কোস্টোয
ভডজোইন যতে োযতফ।
ভিউটোয যির্োতফিতর্ পটওয়যোতযয গুরুত্ব ব্যোখ্যো যতে
োযতফ;
Software uninstall এফং Software delete-এয
োথ ি য যতে োযতফ;
ভিউটোয েথ্য উোত্ত ও Software-এয ভনযোত্তোয় োওয়োড ি
ও এভিবোইযোতয গুরুত্ব ব্যোখ্যো যতে োযতফ;
োধোযর্ ও োভোভজ োইটমূতয ভতধ্য োথ ি য ভনরূর্ যতে

েত্ত্বীয় নম্বয: ২৫

ব্যোফোভয নম্বয: ২৫

ভফলয়ফস্তু
(োঠ ও োতঠয ভতযোনোভ)

েতয়োজনীয়
ক্লো ংখ্যো

ক্লোতয ক্রভ

 একু ে এফং েথ্য ও কমোগোতমোগ
েযুভি

০2

১ভ ও ২য়

 েথ্য ও কমোগোতমোগ েযুভিয ভফ োত
উতিিতমোগ্য ব্যভিত্ব

02

৩য় ও ৪থ ি

 ই-রোভন িং ও ফোংরোতে

০1

৫ভ

 ই-গবন্যিোে ও ফোংরোতে
 ই-োভবি ও ফোংরোতে

02

৬ষ্ঠ ও ৭ভ

 ই- ভো ি ও ফোংরোতে, ফোংরোতেতয
ভিতিতে আইভটি

০১

৮ভ

 োভোভজ কমোগোতমোগ ও আইভটি

01

৯ভ

 ভফতনোেন ও
আইভটি
 ভডভজটোর ফোংরোতে

০২

১০ভ ও ১১

 ভিউটোতযয যির্োতফিতর্
পটওয়যোতযয গুরুত্ব

০2

১২ ও ১৩

 পটওয়যোয ইনস্টতরন ও
আনইনস্টতরন

02

১৪ ও ১৫

 পটওয়যোয ভডভরট

02

১৬ ও ১৭

ভন্তব্য

ব্যোফোভযত য
েোভর োয ১ভ
োজটি ১৪,
১৫,১৬ ও ১৭
ক্লোত িন্ন
যতে তফ।











তৃেীয় অধ্যোয়:
আভোয ভিোয়
ইিোযতনট







োযতফ;
অভেভোেোয় ইিোযতনট ব্যফোতযয পরোপর ভফতিলর্ যতে োযতফ;
অভেভোেোয় ভিউটোয কগভ কিরোয কনভেফোি ভে গুতরো ব্যোখ্যো
যতে োযতফ;
পটওয়যোয োইতযভয ভফলয়টি ফর্ িনো যতে োযতফ;
ভযোইট আইতনয গুরুত্ব ব্যোখ্যো যতে োযতফ;
ইিোযতনতটয েতথ্যয অফোধ েফোতয োতথ োতথ ভনযোত্তোয
েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো যতে োযতফ;
ভিউটোতযয ট্রোফরশ্যযটিং-এয গুরুত্ব ব্যোখ্যো যতে োযতফ;
মথোমথ েভক্রয়ো অফরম্বন তয ভনভে িষ্ট Software
install/uninstall যতে োযতফ;
Unique োওয়োড ি তেভয যতে োযতফ; এফং
ভিউটোতযয োধোযর্ ভস্যোয ট্রোফরশ্যযট যতে োযতফ।

ভডভজটোর নতটতিয ধোযর্ো ব্যোখ্যো যতে োযতফ;
ভিোয় ইিোযতনতটয গুরুত্ব ব্যোখ্যো যতে োযতফ;
োঠ্য ভফলতয় ইিোযতনট ব্যফোতযয কিে ভিভিে যতে োযতফ;
যোভযয়োয উন্নয়তন আইভটিয গুরুত্ব ব্যোখ্যো যতে োযতফ;
ইিোযতনট ব্যফোয তয োঠংভিষ্ট ভফলতয়য এ টি েভেতফেন
উস্থোন যতে োযতফ।

িতুথ ি অধ্যোয়:
 ওয়োড ি েততযয গুরুত্বপূর্ ি তফভষ্টয ব্যোখ্যো যতে োযতফ;
আভোয করিোতরভি ও  ওয়োড ি েতয ব্যফোতযয ক ৌর ফর্ িনো যতে োযতফ;
ভোফ

 ভনতজয ভিউটোতযয ভনযোত্তো ভিউটোয বোইযো ও
এভিবোইযো, োওয়োড ি

০৩

১৮, ১৯ ও
২০

ব্যোফোভযত য
েোভর োয ১ভ
োজটিয ইউভন
োওয়োড ি তেভযয
োজটি ২০
ক্লোত িন্ন
যতে তফ।

 ওতয়তফ ভনযোে থো ো, ভিউটোয
ও ইিোযতনট ব্যফোতয আভি,
ভিউটোয কগতভ আভি, আভি
কথত মুি থো োয উোয়

০৩

২১, ২২ ও
২৩

 োইতযভ, ভযোইট আইতনয
েতয়োজনীয়েো
 েথ্য অভধ োয ও ভনযোত্তো

০1

২৪

ব্যোফোভযত য
েোভর োয ২য়
োজটি অথ িোৎ
োওয়োড ি তেভযয
োজটি ২৬,
২৭, ২৮ ও
২৯ ক্লোত িন্ন
যতে তফ।

০1

২৫

 োধোযর্ ট্রোফরশ্যযটিং

04

২৬,
২৭, ২৮ ও
২৯

 ভডভজটোর নতটি, ভডভজটোর
নতটতিয ে োযতবে
 ই-বু , ই-বু ব্যফোতযয সুভফধো,
 ভফভবন্ন ে োয ই-বু

01

৩০

01

৩১

 ভিোয় ইিোযতনট, ইিোযতনট ও
আভোয োঠ্য ভফলয়গুতরো
 আভোয বভফষ্যৎ যোভযয়োয ও
আইভটি।
 ওয়োড ি েততয আভোয করিোয োজ,
অভপ ফোটন এফং এয অনমূ

02

৩২ ও ৩৩

01

৩৪

০3

৩৫,
৩৬ ও ৩৭







ঞ্চভ অধ্যোয়:
ভোভিভভভডয়ো ও
গ্রোভপক্স
(আংভ )









কেডীতটয গুরুত্বপূর্ ি তফভষ্টয ব্যোখ্যো যতে োযতফ;
কেডীট ব্যফোতযয কিেগুতরো ভিভিে যতে োযতফ;
কেডীতটয ব্যফোতযয ক ৌর ফর্ িনো যতে োযতফ;
ওয়োড ি েতয ব্যফোয তয িোেনো যতে োযতফ এফং
কেডীট ব্যফোয তয ভোফ-ভন ো যতে োযতফ।

ভোভিভভভডয়োয ধোযর্ো ব্যোখ্যো যতে োযতফ
ভোভিভভভডয়োয ভোধ্যভমু ফর্ িনো যতে োযতফ;
ভোভিভভভডয়োয ব্যফোতযয কিেমূ ভিভিে যতে োযতফ;
কেতজতিন পটওয়যোতযয ধোযর্ো ব্যোখ্যো যতে োযতফ;
কেতজতিন পটওয়যোয ব্যফোতযয গুরুত্ব ভফতিলর্ যতে োযতফ;
কেতজতিন পটওয়যোয ব্যফোতযয ক ৌর ফর্ িনো যতে োযতফ;
কেতজতিন পটওয়যোয ব্যফোয তয ভফলয়ংভিষ্ট স্লোইড তেভয ও
উস্থোন যতে োযতফ ।

 করিোতরভিয োজজ্জো: কটভফর ও
ভফভবন্ন ইরোতেন, কটভফর ফো োযভর্
কমোগ যো, ছভফ কমোগ যো।ওয়োড ি
আট ি কমোগ যো, ভোভজিন ঠি যো,
প্যোযোগ্রোতপয রোইন ব্যফধোন ভনধ িোযর্
যো, পৃষ্ঠোয নম্বয কেয়ো, ফোনোন
যীির্ ও ংতোধন।

০৪

৩৮, ৩৯,
৪০ ও ৪১

 কেডীট ও আভোয ভোফ ভন ো:
কেডীট ভফতিলর্, কেডীট
ব্যফোতযয কিে, কেডীট
ব্যফোতযয ক ৌর, গুর্ যো, বোগ
যো,ে যো ভনর্ িয় যো।

০৪

 ভোভিভভভডয়োয ধোযর্ো
 ভোভিভভভডয়োয ভোধ্যভমূ
 কেতজতিন পটওয়যোয:
 কেতজতিন তেভয যো
 োওয়োযতয়ি কেোগ্রোভ কিোরো ও
স্লোইড তেভয যো
 কেতজতিন কব ফো ংযির্ যো,
নতুন স্লোইড কমোগ যো, কেতজতিতন
স্লোইড েেিন

01

৪৬

02

৪৭ ও ৪৮

ব্যোফোভযত য
েোভর োয ৩য়
োজটি ৩৮,
৩৯, ৪০ ও
৪১ ক্লোত িন্ন
যতে তফ।

৪২, ৪৩, ৪৪ ব্যোফোভযত য
ও ৪৫
েোভর োয ৪থ ি
োজটি ৪৪েভ ও
৪৫েভ ক্লোত
িন্ন যতে
তফ।

ব্যোফোভযত য
েোভর োয ৫ভ
োজটি ৪৭
৪৮েভ,৪৯েভ ও
৫০েভ ক্লোত
িন্ন যতে
তফ।

02

 স্লোইতড ব্যো গ্রোউন্ড যুি যো ফো
ব্যো গ্রোউন্ড ভযফেিন যোয উোয়,
স্লোইতড ছভফ যুি যো , স্লোইতড
ট্রোনভজন যুি যো, করিোয়
স্বেন্ত্রবোতফ ট্রোনভজন েতয়োগ যো,
ট্রোনভজতন ব্দ েতয়োগ যো, স্লোইতড
ভবভডও যুি যো।

৪৯েভ ও ৫০েভ

ফ িতভোট 50
ব্যোফোভয
1. পটওয়যোয ইনস্টতরন ও আনইনস্টতরন,
2. পটওয়যোয ভডভরট ও ইউভন োওয়োড ি তেভয।
3. োধোযর্ ট্রোফরশ্যটিং
4. কটভফর ও ভফভবন্ন ইরোতেন, কটভফর ফো োযভর্ কমোগ যো, ছভফ কমোগ যো ,ওয়োড ি আট ি কমোগ যো, ভোভজিন ঠি
যো, প্যোযোগ্রোতপয রোইন ব্যফধোন ভনধ িোযর্ যো, পৃষ্ঠোয নম্বয কেয়ো, ফোনোন যীির্ ও ংতোধন।
5. কেডীট ভফতিলর্, কেডীট ব্যফোতযয কিে, কেডীট ব্যফোতযয ক ৌর, গুর্ যো, বোগ যো এফং ে যো
ভনর্ িয় যো।
6. কেতজতিন পটওয়যোয ব্যফোয তয ভফলয় ংভিষ্ট স্লোইড তেভয ও উস্থোন ।

ভোন ফণ্টন: েতেয ধোযো ও ভোন ফণ্টন অভযফভেিে থো তফ।

েত্ত্বীয় ক্লোতয োোোভ উভিভিে ভতয়য ভতধ্য
ব্যোফোভয োজ িন্ন যতে তফ।

ক োভবড ১৯ কেভিতে 2023 োতরয
ি
পুনভফন্যোকৃে
োঠ্যসূভি

welq : imvqb
welq †KvW : 131

যীিোয

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq †KvW: 131
c~Y©b¤^i: 100
ZË¡xq b¤^i: 75

welq: imvqb
Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
েথভ অধ্যোয়
যোয়তনয ধোযণো










ভিেীয় অধ্যোয়
দোতথ িয অফস্থো

যোয়তনয ধোযণো ব্যোখ্যো যতে োযফ।
যোয়তনয কিত্রমূ ভিভিে যতে োযফ।
যোয়তনয োতথ ভফজ্ঞোতনয অন্য োখোগুতরোয ম্প ি
ব্যোখ্যো যতে োযফ।
যোয়ন োতেয গুরুত্ব ব্যোখ্যো যতে োযফ।
যোয়তন অনুন্ধোন ও গতফলণো েভিয়োয ফণ িনো যতে
োযফ।
ভফভবন্ন ধযতনয অনুন্ধোনমূর োতেয ভয ল্পনো
েণয়ন, অনুভভে ভদ্ধোন্ত গেন ও যীিো যতে োযফ।
েকৃভে ও ফোস্তফ েীফতনয ঘটনোফভর যোয়তনয দৃভিতে
ব্যোখ্যো যতে আগ্র েদিন যফ।
ি ো
যোয়তন ব্যোফোভয োতেয ভয় েতয়োেনীয় ে ে
অফরম্বন যতে োযফ।



welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
imvqb cwiwPwZ



imvq‡bi cwiwa ফো কিত্রমূ



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 ফো M‡elYvi েভিয়ো

ণোয গভেেতেয োোতে দোতথ িয কবৌে অফস্থো ব্যোখ্যো
যতে োযফ।
ণোয গভেেতেয োোতে ব্যোন ও ভনিঃযণ ব্যোখ্যো
যতে োযফ।
দোতথ িয কবৌে অফস্থো ও েোতয ভতধ্য ম্প ি ব্যোখ্যো
যতে োযফ।
েোভোত্রো বৃভদ্ধতে ব্যোন োয বৃভদ্ধ যীিোয ভোধ্যতভ
কদখোতে োযফ।
ঠিন দোতথ িয গরন ও ঊর্ধ্িোেন এফং েযর দোতথ িয
স্ফুটন েভিয়ো ফণ িনো যতে োযফ।
ঠিন দোতথ িয গরন ও ঊর্ধ্িোেন এফং েযর দোতথ িয
স্ফুটন েভিয়ো যীিোয ভোধ্যতভ কদখোতে োযফ।
েকৃভেতে ংঘটিে ফোস্তফ ঘটনো যোয়তনয দৃভিতে

 c`v_© ও দোতথ িয অফস্থো
 KYvi MwZZË¡
 MwZZË¡ I c`v‡_©i †f․Z Ae¯’v
 e¨vcb I wbtmi‡Yi ev¯Íe NUbv
 e¨vcb I wbtmiY
 কভোভফোভেয জ্বরন ও কভোতভয ভেন অফস্থো

wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj













যোয়ন যীিোগোয ব্যফোতয ও যীিোগোতয
ি ো
ব্যফহৃে ভফভবন্ন যোোয়ভন দ্রব্য ব্যফোতয ে ে
গ্রণ

 গরন ও স্ফুটন, ফোষ্পীবফন, Nbxfeb, EaŸ©cvZb
cÖwµqv
 োেন ও EaŸ©cvZb

e¨venvwiK: 25

cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v

K¬v‡ki µg

1

1g

1

2q

1

3q

1

4_©

1

5g

2

6ô-7g

2

8g-9g

e¨venvwiK welqe¯‘

 wewfbœ ZvcgvÎvq KwVb I Zij c`v_©KYvi
e¨vcb nvi cixÿv |

10g-11k

gšÍe¨

e¨venvwiK
ZvwjKvi 1
b¤^i cixÿv

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

তৃেীয় অধ্যোয়
দোতথ িয গেন

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
ভফতেলতণ আগ্র েদিন যতে োযফ।
 যোোয়ভন দ্রব্য ও থোতভিোভভটোয ঠি বোতফ ব্যফোয
যতে োযফ।
 কভৌতরয ইংতযভে ও ল্যোটিন নোভ কথত েোতদয েেী
ভরখতে োযফ।
 কভৌভর ও স্থোয়ী ভণ োগুতরোয বফভিয ফণ িনো যতে
োযফ।
 োযভোণভফ ংখ্যো , বয ংখ্যো, আতভি
োযভোণভফ বয ব্যোখ্যো যতে োযফ।
 আতভি োযভোণভফব বয কথত আতভি আণভফ
বয ভোফ যতে োযফ।
 যভোণু ইতর ট্রন, কেোটন ও ভনউট্রন ংখ্যো ভোফ
যতে োযফ।
 আইতোতটোতয ব্যফোয ব্যোখ্যো যতে োযফ।
 যভোণুয গেন ম্পত ি যোদোযতপোড ি ও কফোয যভোণু
ভতডতরয ফণ িনো যতে োযফ।
 যোদোযতপোড ি ও কফোয যভোণু ভতডতরয ভতধ্য ক োনটি
কফভ গ্রণতমোগ্য েো ব্যোখ্যো যতে োযফ।
 যভোণু ভফভবন্ন িথ এফং িতথয ভফভবন্ন উস্ততয
যভোণুয ইতর ট্রনমূত ভফন্যো যতে োযফ।






কভৌভর ও কমৌভগ দোথ ি
যভোণু ও অণু
কভৌতরয েেী
ংত ে

 যভোণুয কবেতযয ণো
 cvigvYweK fi, Av‡cwÿK AvYweK fi,
Av‡cwÿK AvYweK fi wnmve
 cigvYyi B‡jKUªb, †cªvUb I wbDUªb wnmve
 AvB‡mv‡Uvc
 কেেভিয় AvB‡mv‡Uv‡ci e¨envi
(wPwKrmv, K…wl, we`y¨r Drcv`‡b) এফং এয
েবোফ
 cigvYyi g‡Wj
 iv`vi‡dvW© cigvYy g‡Wj I Gi
mxgve×Zv
 †evi cigvYy g‡Wj I Gi mxgve×Zv
 kw³¯Í‡i B‡jKUªb web¨vm
 cigvYyi kw³¯Íi I উভিস্ততযয ধোযণো
 kw³¯Í‡i B‡jKUªb aviY ÿgZv
 B‡jKUªb ভফন্যোতয নীভে
 ইতর ট্রন ভফন্যোতয োধোযণ ভনয়তভয ভ ছু
ব্যভেিভ

cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v
2

K¬v‡ki µg

1

12k

1

13k

1

14k

2

15k-16k

1

17k

2

18k-19k

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
িতুথ ি অধ্যোয়
ম িোয় োযভণ

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj












ম িোয় োযভণ ভফ োতয টভূভভ ফণ িনো যতে োযফ।
কভৌতরয ফ িফভিঃস্তয ভিস্ততযয ইতর ট্রন ভফন্যোতয
োতথ ম িোয় োযভণয েধোন গ্রুগুতরোয ম্প ি ভনণ িয়
যতে োযফ (েথভ 30 টি কভৌর)।
এ টি কভৌতরয ম িোয় নোি যতে োযফ।
ম িোয় োযভণতে ক োতনো কভৌতরয অফস্থোন কেতন এয
কবৌে ও যোোয়ভন ধভি ম্পত ি ধোযণো যতে োযফ।
কভৌরমূতয ভফতল নোভ যতণয োযণ ফরতে োযফ।
ম িোয় োযভণয গুরুত্ব ব্যোখ্যো যতে োযফ।
ম িোয় োযভণয এ ই গ্রুতয কভৌর িোযো গঠিে কমৌতগয
এ ই ধযতনয ধভি েদিন যতে োযফ।
যীিতণয ভয় োতিয মন্ত্রোভেয ঠি ব্যফোয যতে
োযফ।
ি ো অফরম্বন যতে োযফ।
যীিণ োতে ে ে
ম িোয় োযভণ অনুযণ তয কভৌরমূতয ধভি অনুভোতন
আগ্র েদিন যতে োযফ।

 ch©vq mviwYi weKvk
 cUf~wg
 ch©vq mviwYi •ewkó¨
 wewfbœ chv©q m~Î


cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v
1

K¬v‡ki µg

gšÍe¨

20k

ch©vq mviwYi g~j wfwË

 ম িোয় োযভণয ভ ছু ব্যভেিভ
 B‡jKUªb web¨vm †_‡K ch©vq mviwY‡Z †g․‡ji
Ae¯’vb wbY©q
 †kÖwY wbY©q
 ch©vq wbY©q
 †g․‡ji ch©vqe„Ë ag©

1

21k

2

22k-23k

2

24k-25k

1

26k

2

27k-28k

1

29k

 wewfbœ †kÖwY‡Z Dcw¯’Z †g․jmg~‡ni we‡kl bvg
(ÿviavZz, g„rÿviavZz, g~`ªvavZz, n¨v‡jv‡Rb,
wbw®ŒqM¨vm, Ae¯’všÍi †g․j)

 ch©vq mviwYi myweav

e¨venvwiK welqe¯‘
 avZe Kve©‡bU †h․‡Mi mv‡_ jNy Gwm‡Wi wewµqvq
Drcbœ M¨vm kbv³KiY|

ঞ্চভ অধ্যোয়
যোোয়ভন ফন্ধন





কমোেযেো ইতর ট্রতনয ধোযণো ব্যোখ্যো যতে োযফ।
কভৌতরয েেী , কমৌগমূরত য ংত ে ও এগুতরোয
কমোেনী ব্যফোয তয কমৌতগয ংত ে ভরখতে োযফ।
ভনভিয় গ্যোতয ভস্থভেীরেো ব্যোখ্যো যতে োযফ।





†hvR¨Zv B‡jKUªb
কমোেনী ফো কমোেযেো
কমৌগমূর ও েোতদয কমোেনী

e¨venvwiK
ZvwjKvi 2
b¤^i cixÿv

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg




welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
কমৌতগয যোোয়ভন ংত ে
আণভফ ংত ে ও গোেভন ংত ে



wbw¯Œq M¨vm Ges Gi w¯’wZkxjZv



AóK I দুই এয wbqg

1

31k



ivmvqwbK eÜb
 ivmvqwbK eÜb MV‡bi KviY
K¨vUvqb I Av¨bvqb

1

32k



AvqwbK eÜb
 AvqwbK eÜb MV‡bi cÖwµqv

1

33k



mg‡hvRx eÜb
 mg‡hvRx eÜb MV‡bi cÖwµqv

1

34k



AvqwbK I mg‡hvRx †h․‡Mi •ewkó¨ Ges •ewk†ó¨i
e¨vL¨v
 গরনোঙ্ক I স্ফুটনোঙ্ক
 `ªeYxqZv
 we`y¨Z cwievwnZv
 †Kjvm MVb

1

35k

wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj














অি ও দুইতয়য ভনয়তভয ধোযণো ব্যোখ্যো যতে োযফ।
যোোয়ভন ফন্ধন এফং েো গেতনয োযণ ব্যোখ্যো যতে
োযফ।
আয়ন ীবোতফ এফং ক ন সৃভি য় েো ব্যোখ্যো যতে
োযফ।
আয়ভন ফন্ধন গেতনয েভিয়ো ফণ িনো যতে োযফ।
ভতমোেী ফন্ধন গেতনয েভিয়ো ফণ িনো যতে োযফ।
আয়ভন ও ভতমোেী ফন্ধতনয োতথ গরনোঙ্ক, স্ফুটনোঙ্ক,
দ্রোব্যেো , ভফদুযৎ ভযফোভেো এফং ক রো গেতনয ধভি
ব্যোখ্যো যতে োযফ।
ধোেফ ফন্ধতনয ধোযণো ব্যোখ্যো যতে োযফ।
ধোেফ ফন্ধতনয োোতে ধোতুয ভফদুযৎ ভযফোভেো ব্যোখ্যো
যতে োযফ।
স্থোনীয়বোতফ েেোপ্য দ্রতব্যয ভতধ্য আয়ভন ও
ভতমোেী কমৌগ নোি যতে োযফ।
আয়ভন ও ভতমোেী ফন্ধতনয োতথ গরনোঙ্ক, স্ফুটনোঙ্ক,
দ্রোব্যেো , ভফদুযৎ ভযফোভেো এফং ক রো গেতনয ধভি
ব্যোখ্যো যতে োযফ।
আয়ভন ও ভতমোেী ফন্ধতনয োতথ গরনোঙ্ক, স্ফুটনোঙ্ক,
দ্রোব্যেো , ভফদুযৎ ভযফোভেো এফং ক রো গেতনয ধভি
ব্যোখ্যো যতে োযফ।
স্থোনীয়বোতফ েেোপ্য দ্রতব্যয ভতধ্য আয়ভন ও
ভতমোেী কমৌগ নোি যতে োযফ।







avZe eÜb
avZzi we`y¨r I Zvc cwievwnZvi KviY
¯’vbxqfv‡e mnRcÖvc¨ `ª‡e¨i g‡a¨ AvqwbK I
mg‡hvRx †h․M kbv³ KiY

cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v

K¬v‡ki µg

1

30k

1
36k

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

e¨envwiK welqe¯‘
 †mvwWqvg †K¬vivBW/†divm mvj‡dU je‡Yi †Kjvm
MVb|
Ÿ¨venvwiK welqe¯‘
 `ªve¨Zv I we`y¨r cwievwnZv cixÿvi gva¨‡g
AvqwbK I mg‡hvRx †h․M kbv³KiY |

লষ্ঠ অধ্যোয়
কভোতরয ধোযণো ও
যোোয়ভন গণনো










কভোতরয ধোযণো ব্যফোয তয যর গোভণভে ভোফ
যতে োযফ।
ভনভদ িি ঘনভোত্রোয দ্রফণ েস্তুে যতে োযফ।
েদত্ত েথ্য ও উোত্ত ব্যফোয তয কমৌতগ উভস্থে
কভৌতরয ে যো ংযুভে ভনণ িয় যতে োযফ।
ে যো ংযুভে ব্যফোয তয স্থূর ংত ে ও আণভফ
ংত ে ভনণ িয় যতে োযফ।
কভৌর ও কমৌগমূরত য েেী , ংত ে ও কমোেনী
ব্যফোয তয যোোয়ভন ভী যণ ভরখতে এফং ভেো
ভফধোন যতে োযফ।
যোোয়ভন ভী যতণয ভোভত্র েোৎম ি কথত ভফভিয়
ও উৎোতদয বযভবভত্ত গোভণভে ভস্যো ভোধোন
যতে োযফ।
তুুঁতেয ক রো োভনয ে যো ভযভোণ ভনণ িয় যতে
োযফ।
ভনভি ব্যফোয তয যোোয়ভন দ্রব্য ভযভো যতে
িভ ফ।









†gvj I A¨v‡fv‡M‡Wªv msL¨v
 †gvj msL¨v wbY©q
 †gvjvi AvqZb
 †gvj, †gvjvi fi, A¨v‡fv‡M‡Wªv msL¨v,
†gvjvi AvqZb wfwËK MvwYwZK mgm¨v
কভোর এফং আণভফ ংত ে
†gvjvi `ªeY ev †gvjvwiwU
 †gvjvwiwUwfwËK MvwYvwZK mgm¨v
†g․‡ji cÖZxK, †h․Mg~jK I †h․‡Mi ms‡KZ
†h․‡M Dcw¯’Z †g․‡ji kZKiv mshywZ
¯’~j
’ ms‡KZ I AvYweK ms‡KZ
 ¯’’~j ms‡KZ I AvYweK ms‡KZwfwËK

cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v
2

K¬v‡ki µg

gšÍe¨

37k-38k

2

39k-40k

1

41k

1

42k

1

43k

2

44k-45k

2

46k-47k

1

48k

2

49Zg-50Zg

e¨venvwiK
ZvwjKvi 3
I 4 b¤^i
cixÿv

MvwYwZK mgm¨v







ivmvqwbK mgxKiY
 ivmvqwbK mgxKi‡Yi mgZvweavb
 কভোর এফং যোোয়ভন ভী যণ
ভরভভটিং ভফভিয়
ivmvqwbK mgxKi‡Yi gvwÎK Zvrch© e¨envi
K‡i Drcv‡`i cwigvY wbY©q
†Kjvm cvwb

e¨venvwiK welqe¯‘



Zuy‡Zi g‡a¨ †Kjvm cvwbi Dcw¯’wZ I Zvi
cwigvb cÖgvY|

2

51 Zg- 52
Zg

e¨venvwiK
ZvwjKvi 5
b¤^i cixÿv

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj


প্তভ অধ্যোয়
যোোয়ভন ভফভিয়ো 












কবৌে ভযফেিন ও যোোয়ভন ভফভিয়োয োথ ি য যতে
োযফ।
দোতথ িয ভযফেিনত ভফতেলণ তয যোোয়ভন ভফভিয়ো
নোি যতে োযফ।
যোোয়ভন ভফভিয়োয কেভণভফবোগ, কযডক্স/নন-কযডক্স,
এ মুখী, উবমুখী, েো উৎোদী, েোোযী ভফভিয়োয
ংজ্ঞো ভদতে োযফ এফং ভফভিয়োয ভফভবন্ন ে োয নোি
যতে োযফ।
যোোয়ভন ভফভিয়োয় উৎন্ন দোতথ িয ভযভোণত রোোতেভরয়োতযয নীভেয আতরোত ব্যোখ্যো যতে োযফ।
ভযফেিন ভফতেলণ তয েোযণ-ভফেোযণ ভফভিয়োয ে োয
নোি তয োযফ।
ফোস্ততফ ভফভবন্ন কিতত্র ংঘটিে ভফভিয়ো ব্যোখ্যো যতে
োযফ।
ফোস্তফ কিতত্র ংঘটিে িভে য ভফভিয়োমূ ভনয়ন্ত্রণ ফো
কযোতধয উোয় ভনধ িোযণ যতে োযফ। (করোোয বেভয
ভেভনতয ভভযিো ড়ো কযোতধয মথোথ ি উোয় ভনধ িোযণ
যতে োযফ।)
যোোয়ভন ভফভিয়োয োয ব্যোখ্যো ও ংভেি োতযয
তুরনো যতে োযফ।
ভফভবন্ন দোথ ি ব্যফোয তয ভফভিয়োয গভেতফগ ফো োয
যীিো ও তুরনো যতে োযফ।
বদনভিন োতে ধোেফ ফস্তু ব্যফোতয তিেনেো েদিন
যতে োযফ।
যীিোয োোতে ভফভিয়োয োতযয ভবন্নেো েদিন যতে









welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
দোতথ িয cwieZ©b
 †f․Z cwieZ©b I ivmvqwbK cwieZ©b
 †f․Z cwieZ©b I ivmvqwbK cwieZ©‡bi
•ewkó¨
ivmvqwbK wewµqvi †kÖwYwefvM (Aat‡ÿcY,
A¤ø-ÿvi cÖkgb I RviY-weRviY) I eY©bv
RviY-weRviY wewµqv
 wewfbœ cÖKv‡ii RviY-weRviY wewµqv
 RviY msL¨v I RviY msL¨v wnmve
 RviY-weRvi‡Yi B‡jKUªbxq gZev`
 RviY Aa©wewµqv I weRviY Aa©wewµqv
RviY-weRviY wewµqv hyMcr N‡U ev¯Íe †ÿ‡Î
msNwUZ wKQz ivmvqwbK wewµqv






ভফতল ধযতনয যোোয়ভন ভফভিয়ো
ev¯Íe †ÿ‡Î msNwUZ তয় টি ivmvqwbK wewµqvi
উদোযণ
 ev¯Íe †ÿ‡Î msNwUZ ivmvqwbK wewµqvi
cÖfve
 ev¯Íe †ÿ‡Î msNwUZ ÿwZKi ivmvqwbK
wewµqv †iva I wbqš¿Y (†jvnvi •Zix
wRwb‡mi gwiPvcov I Zv †iv‡ai h_vh_
Dcvq)
cÖK…wZ‡Z msNwUZ Ges M‡elYvMv‡i msMwVZ
ivmvqwbK wewµqvi nv‡ii Zzjbv
 wewµqvi MwZ‡eM ev wewµqvi nvi
 wewµqvi MwZ‡eM ev wewµqvi nvi cixÿv
 রো োতেভরয়োতযয নীভে ও নীভেয ব্যোখ্যো

cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v

K¬v‡ki µg

1

53 Zg

1

54 Zg

1

55 Zg

1

56 Zg

2

57Zg-58Zg

1

59 Zg

1

60 Zg

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg


এ োদ অধ্যোয়
খভনে ম্পদ:
েীফোশ্ম

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj












োযফ।
অম্ল-িোয েভন ভফভিয়ো এফং অধিঃতিণ ভফভিয়ো
েদিন যতে োযফ।

K¬v‡ki µg

gšÍe¨

2

61Zg-62Zg

e¨venvwiK
ZvwjKvi 6
b¤^i cixÿv

েীফোশ্ম জ্বোরোভন
†c‡Uªvwjqv‡gi Dcv`vbmg~n
†c‡Uªvwjqv‡gi e¨envi

1

63 Zg

nvB‡WªvKve©b
nvB‡WªvKve©‡bi †kªwYwefvM

1

64 Zg

m¤ú„³ I Am¤ú„³ nvB‡WªvKve©‡bi cÖ¯w‘ Zi
wewµqv I ag©

3

65 Zg 67Zg

3

68Zg- 70
Zg

3

71 Zg-73
Zg

e¨venvwiK welqe¯‘
 Kve©‡bU je‡Yi m‡½ cvwb I GwmW wgwkªZ K‡i
wewµqvi nvi cix¶v |

েীফোশ্ম জ্বোরোভনয ধোযণো ব্যোখ্যো যতে োযফ।

কতট্রোভরয়োভত বেফ কমৌতগয ভভেণ ভততফ ব্যোখ্যো

যতে োযফ।

†c‡Uªvwjqv‡gi ব্যফোয ব্যোখ্যো যতে োযফ।

োইতরো োফ িতনয ধযন ও কেভণভফবোগ ব্যোখ্যো যতে

োযফ।
ম্পৃি ও অম্পৃি োইতরো োফ িতনয েস্তুভেয ভফভিয়ো ও

ধভি ব্যোখ্যো এফং এতদয ভতধ্য োথ ি য যতে োযফ।
োইতডো োফ িন কথত অযোরত োর, অযোরভডোইড ও বেফ
এভতডয েস্তুভেয ক ৌর ব্যোখ্যো যতে োযফ।

অযোরত োর, অযোরভডোইড ও বেফ এভতডয ব্যফোয
যতে োযফ।
প্লোভি দ্রব্য ও েন্তু বেভযয যোোয়ভন ভফভিয়ো এফং এয
ব্যফোয ফণ িনো যতে োযফ।

ভযতফতয ওয প্লোভি দ্রব্য অব্যফোতযয কুপর
উতেখ যতে োযফ।

েোকৃভে গ্যো, কতট্রোভরয়োভ এফং য়রো ব্যফোতযয

সুভফধো, অসুভফধো ও ব্যফোতযয ক ৌর ব্যোখ্যো যতে

োযফ।


cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v

A¨vj‡Kvnj, A¨vjwWnvBW I •Re Gwm‡Wi
cÖ¯w‘ Z‡Z nvB‡WªvKve©‡bi e¨envi
 A¨vj‡Kvn‡ji e¨envi
 A¨vjwWnvB‡Wi e¨envi
 •Re Gwm‡Wi e¨envi
cÖvK…wZK M¨vm I †c‡Uªvwjqv‡gi h_vh_
e¨envi
ভরভোয
cøvw÷K `ªªe¨
cøvw÷K cÖ¯w‘ Z (cwjgviKiY wewµqv)
cwi‡e‡ki Dci cøvw÷K `ª‡e¨i cÖfve

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj




ি
ভযতফতয উয প্লোভি দ্রতব্যয েবোফ ম্পভ ে
অনুন্ধোনমূর োে যতে োযফ।
যীিোয ভোধ্যতভ বেফ ও অজেফ কমৌতগয ভতধ্য োথ ি য
তয কদখোতে োযফ।
েীফোশ্ম জ্বোরোভনয ঠি ব্যফোয ম্পত ি তিেনেো
েদিন যতে োযফ।

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
 প্লোভি ব্যফোতযয সুভফধো ও অসুভফধো
 •Re I A‣Re †h․‡Mi g‡a¨ cv_©K¨
 cixÿvi gva¨‡g •Re I A‣Re †h․‡Mi g‡a¨
cv_©K¨KiY

cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v

K¬v‡ki µg

2

74Zg-75Zg

gšÍe¨

me©‡gvU 75
e¨venvwi‡Ki ZvwjKv
1) wewfbœ ZvcgvÎvq KwVb I Zij c`v_©KYvi e¨vcb nvi cixÿv |
2) avZe Kve©‡bU †h․‡Mi mv‡_ jNy Gwm‡Wi wewµqvq Drcbœ M¨vm kbv³KiY |
3) †mvwWqvg †K¬vivBW/†divm mvj‡dU je‡Yi †Kjvm MVb|
4) `ªve¨Zv I we`y¨r cwievwnZv cixÿvi gva¨‡g AvqwbK I mg‡hvRx †h․M kbv³KiY|
5) Zuy‡Zi g‡a¨ †Kjvm cvwbi Dcw¯’wZ I Zvi cwigvb cÖgvY|
6) Kve©‡bU je‡Yi m‡½ cvwb I GwmW wgwkªZ K‡i wewµqvi nvi cix¶v |

gvb eÈb: cÖkœc‡Îi aviv I gvb eÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

ZË¡xq K¬v‡mi mv‡_ DwjøwLZ mg‡qi g‡a¨
e¨venvwiK KvR¸‡jv Ki‡Z n‡e|

ক োভবড ১৯ কেভিতত 2023 োতরয
ি
পুনভফন্যোকৃত
োঠ্যসূভি

ভফলয়: উচ্চতয গভণত
ভফলয় ক োড: ১15

যীিোয

ক োভবড ১৯ কেভিতত 2023 োতরয
যীিোয পুনভফ িন্যোকৃত োঠ্যসূভি
ভফলয় ক োড: ১15
পূণ িভোন: ১০০
তত্ত্বীয়: ৭৫

ভফলয়: উচ্চতয গভণত
অধ্যোয়  অধ্যোতয়য
ভতযোনোভ
1.
2.
3.
4.
ভিতীয় অধ্যোয়
ফীজগোভণভত যোভ

5.
6.
7.
1.
2.
3.

তৃতীয়

4.

জযোভভভত

5.

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত
উভিভিত ভিনপর
ফহুদীয ধোযণো ব্যোখ্যো যতত োযতফ।
উদোযতণয োোতে এ ির ভফভষ্ট ফহুদী
ব্যোখ্যো যতত োযতফ।
ফহুদীয গুণ  বোগ ব্যোখ্যো যতত োযতফ।
বোগতল উোদ্য  উৎোদ উোদ্য ব্যোখ্যো
এফং তো েতয়োগ তয ফহুদীয উৎোদ ভফতেলণ
যতত োযতফ।
ভভোভি যোভ, েভতভ যোভ এফং িক্র-ক্রভভ
যোভ ব্যোখ্যো যতত োযতফ।
ভভোভি যোভ, েভতভ যোভ এফং িক্র-ক্রভভ
যোভয উৎোদ ভনণ িয় যতত োযতফ।
মূরদ বগ্োংত আংভ বগ্োংত ে ো যতত
োযতফ।
রম্ব অভবতিতয ধোযণো ব্যোখ্যো যতত োযতফ।
ভথোতগোযোতয উোতদ্যয উয ভবভি তয েদি
উোদ্যগুতরো েভোণ  েতয়োগ যতত োযতফ।
ভিভুতজয ভযত ন্দ্র, বযত ন্দ্র  রম্বভফন্দু
ি উোদ্যগুতরো েভোণ  েতয়োগ যতত
ম্পভ ত
োযতফ।
ব্রহ্মগুতেয উোদ্য েভোণ  েতয়োগ যতত
োযতফ।
টতরভভয উোদ্য েভোণ  েতয়োগ যতত
োযতফ।

ভফলয়ফস্তু (োঠ  োতঠয ভতযোনোভ)






ফহুদী
 এ ির ভফভষ্ট ফহুদী
 ফহুদীয গুণ  বোগ
 ফহুদীয উৎোদ ভফতেলণ (বোগতল
উোদ্য  উৎোদ উোদ্য)
ভভোভি , েভতভ এফং িক্র-ক্রভভ যোভ
(অনুর্ধ্ি ভতন ির )
মূরদ বগ্োংত আংভ
(যর মূরদ বগ্োং)

ব্যোফোভয : ২৫
েতয়োজনীয়
ক্লো ংখ্যো

ক্লোতয
ক্রভ

০৪

১ভ -৪থ ি

০৩

৫ভ -৭ভ

০৩

৮ভ- ১০ভ

বগ্োংত ে ো



রম্ব অভবতি

০১

১১



ভথোতগোযোতয উোতদ্যয ভফস্তৃভত
 স্থূরত োণী ভিভুতজয স্থূরত োতণয ভফযীত
ি
ফোহুয উয অভিত ফগতিি
ঐ ক োতণয
ভিভত অন্য দুই ফোহুয উয অভিত
ি
ফগতিিিতয়য
কিিপর এফং ঐ দুই ফোহুয
কমত োতনো এ টি  তোয উয অয
ফোহুয রম্ব অভবতিতয অন্তগতি
আয়ততিতিয কিিপতরয ভিগুতণয
ভভষ্টয ভোন।
 কমত োতনো ভিভুতজয সূক্ষ্ণত োতণয ভফযীত
ি
ফোহুয উয অভিত ফগতিি
অয দুই
ি
ফোহুয উয অভিত ফগতিিিতয়য
কিিপতরয ভভষ্ট অতিো ঐ দুই ফোহুয
কমত োতনো এ টি  তোয উয অযটিয

০২

১২- ১৩

ভন্তব্য

অধ্যোয়  অধ্যোতয়য
ভতযোনোভ

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত
উভিভিত ভিনপর

ভফলয়ফস্তু (োঠ  োতঠয ভতযোনোভ)

েভ
অীভ ধোযো

ক্লোতয
ক্রভ

০২

১৪-১৫

০১

১৬

০২

১৭ -১৮

০১

১৯

০১

২০




রম্ব অভবতিতয অন্তগতি আয়ততিতিয
কিিপতরয ভিগুণ ভযভোণ ভ।
 ভিভুতজয কমত োতনো দুইফোহুয উয
ি
অভিত ফগতিিিতয়য
কিিপতরয ভভষ্ট,
তৃতীয় ফোহুয অতধ িত য উয অভিত
ি
ফগতিতিয
কিিপর এফং ঐ ফোহুয
ভভিিন্ড ভধ্যভোয উয অভিত
ি
ফগতিতিয
কিিপতরয ভভষ্টয ভিগুণ।
ভিভুতজয ভযত ন্দ্র, বযত ন্দ্র  রম্বভফন্দু
ভতযি।
ব্রহ্মগুতেয উোদ্য
 বৃতি অন্তভরিভিত ক োতনো িতুভুিতজয ণ ি
দুইটি মভদ যস্পয রম্ব য়, ততফ তোতদয
কেদ ভফন্দু তত ক োতনো ফোহুয উয
অভিত রম্ব ভফযীত ফোহুত ভিিভন্ডত
তয।
টতরভভয উোদ্য
 বৃতি অন্তভরিভিত ক োতনো িতুভুিতজয
ণ িিতয়য অন্তগতি
আয়ততিি ঐ
িতুভুিতজয ভফযীত ফোহুিতয়য অন্তগতি
আয়ততিতিয ভভষ্টয ভোন।
অনুক্রভ
অীভ ধোযো



অীভ গুতণোিয ধোযো

০১

২১




অীভ গুতণোিয ধোযোয ভভষ্ট
আবৃি দভভ ংখ্যোত অনন্ত গুতণোিয ধোযোয়
ে ো এফং োধোযণ বগ্োংত রূোন্তয

০১

২২

০১

২৩



1. অনুক্রতভয ধোযণো ব্যোখ্যো যতত োযতফ।
২. অীভ ধোযো ভিভিত যতত োযতফ।
৩. অীভ গুতণোিয ধোযোয ভভষ্ট থো োয তি
ব্যোখ্যো যতত োযতফ।
৪. অীভ গুতণোিয ধোযোয ভভষ্ট ভনণ িয় যতত
োযতফ।
৫. আবৃি দভভ ংখ্যোত অনন্ত গুতণোিয ধোযোয়
ে ো এফং োধোযণ বগ্োংত রূোন্তয যতত
োযতফ।

েতয়োজনীয়
ক্লো ংখ্যো

ভন্তব্য

অধ্যোয়  অধ্যোতয়য
ভতযোনোভ
1.
2.
3.
4.
অষ্টভ
ভিত োণভভভত

5.

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত
উভিভিত ভিনপর
কযভডয়োন ভযভোতয ধোযণো ব্যোখ্যো যতত
োযতফ।
কযভডয়োন ভযভো  ভডভি ভযভোতয
োযস্পভয ম্প ি ভনণ িয় যতত োযতফ।
িোযটি িতুবিোতগ ভিত োণভভভত অনুোতমূতয
ভিি ভনতদ ি যতত োযতফ।
অনূর্ধ্ি
ক োতণয ভিত োণভভভত অনুোত
ভনণ িয় যতত োযতফ।
ক োতণয ভিত োণভভভত অনুোত ভনণ িয়
যতত োযতফ।

ভফলয়ফস্তু (োঠ  োতঠয ভতযোনোভ)

েতয়োজনীয়
ক্লো ংখ্যো

ক্লোতয
ক্রভ



কযভডয়োন ভযভো

0১

২৪



কযভডয়োন ভযভো  ভডভি ভযভোতয
োযস্পভয ম্প ি
িোযটি
িতুবিোতগ
ভিত োণভভভত
অনুোতমূতয ভিি
অনূর্ধ্ি
ক োতণয ভিত োণভভভত অনুোত

০১

২৫

০১

২৬

০১

২৭

০১

২৮

০২

২৯- ৩০

০৩

৩১ -৩৩






6. পূণ িংখ্যো
এয জন্য (
)
ক োতণয ভিত োণভভভত অনুোত ভনণ িয়  েতয়োগ
যতত োযতফ।

7. জ ভিত োণভভভত
ভী যতণয ভোধোন
যতত োযতফ।

ক োতণয ভিত োণভভভত অনুোত
পূণ িংখ্যো
এয জন্য (
)
ক োতণয ভিত োণভভভত অনুোত ভনণ িয় 
েতয়োগ
জ ভিত োণভভভত ভী যতণয ভোধোন

ব্যোফোভয : পূণ িংখ্যো
ক োতণয ভিত োণভভভত
।
1. মূরদ সূি  অমূরদ সূি ব্যোখ্যো যতত 
োযতফ।
নফভ
2. মূরদ  অমূরদ সূিত য জন্য ভফভবি সূি েভোণ
 েতয়োগ যতত োযতফ।
সূি ীয়  রগোভযদভীয় 3. সূি  রগোভযদতভয োযস্পভয ম্প ি ব্যোখ্যো
পোংন
যতত োযতফ।

4. রগোভযদতভয ভফভবি সূি েভোণ  েতয়োগ যতত

এয জন্য (
)
অনুোত ভনণ িয়, কমিোতন

০২

৩৪ - ৩৫

০১

৩৬

০১

৩৭

মূরদ  অমূরদ সূি

ি ভফভবি সূি (মূরদ  অমূরদ
সূি ম্পভ ত
সূিত য জন্য)

ভন্তব্য

তোভর োয
১ নম্বয
ব্যোফোভয

অধ্যোয়  অধ্যোতয়য
ভতযোনোভ

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত
উভিভিত ভিনপর
5.
6.
7.
8.
9.

দভ অধ্যোয়
ভিদী ভফস্তৃভত

এ োদ
স্থোনোি জযোভভভত

োযতফ।
রগোভযদতভয ভবভি ভযফতিন যতত োযতফ।
সূি ীয়, রগোভযদভীয়  যভভোন পোংতনয
ধোযণো ব্যোখ্যো এফং গোভণভত ভস্যো ভোধোন
যতত োযতফ।
পোংনমূতয করিভিি অিতন আিী তফ।
সূি ীয়,
রগোভযদভীয়

যভভোন
পোংনমূত করিভিতিয োোতে উস্থোন
যতত োযতফ।
যোরকুতরটতযয োোতয়য রগ  েভতরগ ভনণ িয়
যতত োযতফ।

১. ভিদী ভফস্তৃভত ফণ িনো যতত োযতফ।
২. প্যোত র ভিভুজ ফণ িনো যতত োযতফ।
৩. স্বোবোভফ ংখ্যোয ঘোততয জন্য ভিদী ভফস্তৃভত
ফণ িনো যতত োযতফ।
৪. n! 
এয ভোন ভনণ িয় যতত োযতফ।
৫. ভিদী ভফস্তৃভত ব্যফোয তয গোভণভত ভস্যো
ভোধোন যতত োযতফ।
1. ভততর োততিীয় স্থোনোতিয ধোযণো ব্যোখ্যো
যতত োযতফ।
2. দুইটি ভফন্দুয ভধ্যফতী দূযত্ব ভনণ িয় যতত োযতফ।
3. যরতযিোয ঢোতরয ধোযণো ব্যোখ্যো যতত োযতফ।
4. যরতযিোয ভী যণ ভনণ িয় যতত োযতফ।
5. স্থোনোতিয ভোধ্যতভ ভিভুতজয কিিপর ভনণ িয়
যতত োযতফ।
6. ফোহুয বদঘ িয ভনণ িতয়য ভোধ্যতভ ভিভুজ  িতুভুিতজয
কিিপর ভনণ িয় যতত োযতফ।

ভফলয়ফস্তু (োঠ  োতঠয ভতযোনোভ)

েতয়োজনীয়
ক্লো ংখ্যো

ক্লোতয
ক্রভ



রগোভযদভ
০২

৩৮ - ৩৯



,
রগোভযদতভয সূিোফভর



সূি ীয়, রগোভযদভীয়  যভভোন পোংন

০২

৪০- ৪১

০২

৪২ - ৪৩

০৩

৪৪ - ৪৬

০৪

৪৭ - ৫০তভ

০৬

৫১তভ - ৫৬তভ

 ব্যফোভয
পোংনমূতয করিভিি  ভফযীত পোংন ভনণ িয়
সূি ীয়, রগোভযদভীয়  যভভোন পোংনমূতয
করিভিি অিন  বফভষ্টয ভনণ িয়
ভিদী

এয ভফস্তৃভত

প্যোত তরয ভিভুজ ব্যফোয

ভিদী এয ভফস্তৃভত


ভততর োততিীয় স্থোনোি

০১

৫৭তভ



দুইটি ভফন্দুয ভধ্যফতী দূযত্ব

০১

৫৮তভ




যরতযিোয ঢোর
যরতযিোয ভী যণ

০২

৫৯তভ - ৬০তভ




ভিভুতজয কিিপর
ভিভুজ  িতুভুিজ অিন  কিিপর

০১
০২

৬১তভ
৬২তভ - ৬৩তভ

ভন্তব্য

তোভর োয
২ ৩
নম্বয
ব্যোফোভয

অধ্যোয়  অধ্যোতয়য
ভতযোনোভ

িতুদ ি অধ্যোয়
ম্ভোফনো

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত
উভিভিত ভিনপর
7. ভফন্দুোততনয ভোধ্যতভ ভিভুজ  িতুভুিজ ংক্রোন্ত 
জযোভভভত অিন যতত োযতফ।
8. যরতযিোয ভী যণ করিভিতি উস্থোন যতত 
োযতফ।

১. ম্ভোফনোয ধোযণো ব্যোখ্যো যতত োযতফ।
২. বদনভিন ভফভবি উদোযতণয োোতে
ভনভিত ঘটনো, অম্ভফ  ম্ভোব্য ঘটনোয
ফণ িনো যতত োযতফ।
৩. এ ই ঘটনোয পুনযোবৃভি ঘটতর ম্ভোব্য
পরোপর ফণ িনো যতত োযতফ।
৪. এ ই ঘটনোয পুনযোবৃভি ঘটতর ম্ভোফনো
ভনণ িয় যতত োযতফ।
৫. ম্ভোফনোয জ  ফোস্তফভবভি
ভস্যোয ভোধোন যতত োযতফ।

ভফলয়ফস্তু (োঠ  োতঠয ভতযোনোভ)
ভফন্দুোততনয ভোধ্যতভ ভিভুজ  িতুভুিজ
ংক্রোন্ত জযোভভভত অিন  কিিপর ভনণ িয়
যরতযিোয করিভিি অিন

ব্যোফোভয : ফোহুয বদঘ িয  ভফন্দুোততনয ভোধ্যতভ
ভিভুজ অথফো িতুভুিজ ংক্রোন্ত জযোভভভত অিন 
কিিপর ভনণ িয়।
ম্ভোফনো  এয ব্যফোয
 ম্ভোফনোয ধোযণো
 ভনভিত ঘটনো, অম্ভফ ঘটনো  ম্ভোব্য
ঘটনো
 এ ই ঘটনো অনুর্ধ্ি ভতনফোয পুনযোবৃভি
ঘটতর পরোপর ভনণ িয় ( মুদ্রো  েক্কোয
োোতে)
 জ  ফোস্তফভবভি ভস্যোয ভোধোন
ফ িতভোট

ব্যোফোভয
১.
২.
৩.
৪.

তোভর ো

পূণ িংখ্যো এয জন্য (
) ক োতণয ভিত োণভভভত অনুোত ভনণ িয় ; কমিোতন
।
পোংনমূতয করিভিি  ভফযীত পোংন ভনণ িয়।
সূি ীয়, রগোভযদভীয়  যভভোন পোংনমূতয করিভিি অিন  বফভষ্টয ভনণ িয়।
ফোহুয বদঘ িয  ভফন্দুোততনয ভোধ্যতভ ভিভুজ অথফো িতুভুিজ ংক্রোন্ত জযোভভভত অিন  কিিপর ভনণ িয়।

ভোন ফণ্টন : েশ্নতিয ধোযো  ভোন ফণ্টন অভযফভতিত থো তফ।

েতয়োজনীয়
ক্লো ংখ্যো

ক্লোতয
ক্রভ

০৩

৬৪তভ - ৬৬তভ

০২

৬৭তভ - ৬৮তভ

০৭

৬৯তভ - ৭৫তভ

ভন্তব্য

তোভর োয
৪ নম্বয
ব্যোফোভয

৭৫
তত্ত্বীয় ক্লোতয োতথ উভিভিত ভতয় ব্যোফোভয
োজগুতরো যতত তফ।

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: c`v_©weÁvb
welq †KvW : 130

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq ‡KvW: 130
c~Y© b¤^i: 100
ZË¡xq b¤^i:75

welq: c`v_©weÁvb

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
wk‡ivbvg
Aa¨vq 01:
 c`v_©weÁv‡bi cwimi I µgweKvk e¨vL¨v Ki‡Z
†f․Z ivwk Ges
cvie|
cwigvc
 c`v_©weÁvb cv‡Vi D‡Ïk¨ eY©bv Ki‡Z cvie|
 †f․Z 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|
 †g․wjK 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| •eÁvwbK 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 †f․Zivwk cwigvc Ki‡Z
cvie|
 cwigv‡c h_v_©Zv, wbf©yjZv eRvq ivLvi †K․kj
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
 mij hš¿cvwZ e¨envi K‡i mylg AvK…wZi e¯‘i
†ÿÎdj I AvqZb wbY©q Ki‡Z cvie|
 •`bw›`b Rxe‡b e¨eüZ mylg AvK…wZi e¯‘ mvgMÖxi
‣`N©¨,fi, †ÿÎdj I AvqZb wbY©q Ki‡Z cvie|

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|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
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 †f․Z ivwk Ges Zvi cwigvc
1.5.1 cwigv‡ci GKK
1.5.2 DcmM© ev ¸wYZK
1.5.3 gvÎv
1.5.4 •eÁvwbK cÖZxK I ms‡KZ
1.6 cwigv‡ci hš¿cvwZ
1.6.1 †¯‥j
e¨venvwiK welqe¯‘
 ¯øvBW K¨vwjcvm© w`‡q †Kv‡bv wKQzi
•`N©¨, cÖ¯’ I D”PZv †g‡c Zvi AvqZb
†ei Kiv|
1.6.2 e¨vjvÝ (fi gvcvi hš¿)
1.6.3 _vgv Nwo
1.7 cwigv‡ci ÎæwU I wbf©yjZv
2.1 w¯’wZ I MwZ
2.2 wewfbœ cÖKvi MwZ
2.3 †¯‥jvi I †f±i ivwk
2.4 `~iZ¡ I miY

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
1

e¨venvwiK b¤^i: 25
K¬v‡mi µg

gšÍe¨

1g

1

2q

1

3q

1

4_©

3

5g-7g

2

8g-9g

2

10g-11k

4

12k-15k

e¨vnvwi‡Ki
KvRwU 5g-7g
K¬v‡m m¤úbœ
Ki‡Z n‡e|

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg











Aa¨vq 03:
ej








Aa¨vq 04: KvR,

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
MwZ m¤úwK©Z ivwk mg~‡ni g‡a¨ cvi¯úwiK m¤úK© 2.5 `ªæwZ Ges †eM
2.6 Z¡iY I g›`b
we‡kølY Ki‡Z cvie|
evavnxb ev gy³fv‡e cošÍ e¯‘i MwZ e¨vL¨v Ki‡Z 2.7 MwZi mgxKiY
e¨venvwiK welqe¯‘
cvie|
 Xvjy Z‡ji Dci Mov‡Z _vKv e¯‘i Mo
†jLwP‡Îi mvnv‡h¨ MwZ m¤úwK©Z ivwk mg~‡ni
`ªæwZ †ei Kiv|
g‡a¨ m¤úK© we‡kølY Ki‡Z cvie|
Avgv‡`i Rxe‡b MwZi cÖfve Dcjwä Ki‡Z cvie| 2.8 cošÍ e¯‘i m~Îvewj
wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj



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|
†g․wjK 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|
KvR I kw³i m¤úK© e¨vL¨v 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 †g․wjK e‡ji cÖK…wZ
3.2.1 gnvKl© ej
3.2.2 Zwor †P․¤^K ej ev we`y¨r †P․¤^Kxq
ej
3.2.3 `ye©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`ªe
4.1 KvR

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

gšÍe¨

2

16k-17k

e¨vnvwi‡Ki
KvRwU 16k17k K¬v‡m
m¤úbœ Ki‡Z
n‡e|

2

18k-19k

1

20k

2

21k-22k

2

23k-24k

2

25k-26k

2

27k-28k

2

29k-30k

1

31k

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
ÿgZv I kw³














Aa¨vq 05:
c`v‡_©i Ae¯’v I
Pvc









wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

KvR, ej I mi‡Yi g‡a¨ m¤úK© ¯’vcb Ki‡Z
cvie|
MwZkw³ I wefekw³ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
Dr‡m kw³i iƒcvšÍi e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
A_©‣bwZK, mvgvwRK I cwi‡ekMZ cÖfve
we‡ePbvq kw³i cÖavb Drmmg~‡ni Ae`vb we‡kølY
Ki‡Z cvie|
kw³i iƒcvšÍi Ges kw³i wbZ¨Zvi g‡a¨ m¤úK©
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
kw³i iƒcvšÍi I Gi e¨envi cwi‡e‡ki fvimvg¨
e¨vnZ Kiv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
Dbœqb Kvh©µ‡g kw³i Kvh©Ki e¨envi e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|
kw³i Kvh©Ki I wbivc` e¨env‡i m‡PZb ne|
fi-kw³i m¤úK© e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
ÿgZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
Kg©`ÿZv cwigvc Ki‡Z cvie|

4.2kw³
4.3 kw³i wewfbœ iƒc
4.3.1 MwZkw³
4.3.2 wefekw³
4.4 kw³i wewfbœ Drm
4.4.1 Abevqb‡hvM¨ kw³
4.4.2 bevqb‡hvM¨ kw³
4.4.3 kw³i iƒcvšÍi Ges cwi‡e‡ki Dci
cÖfve
4.5 kw³i wbZ¨Zv Ges iƒcvšÍi
4.5.1 kw³i wbZ¨Zv
4.5.2 kw³i iƒcvšÍi
4.6 fi I kw³i m¤úK©
4.7 ÿgZv
4.8 Kg©`ÿZv
e¨venvwiK welqe¯‘
 wkÿv_©xi kvixwiK ÿgZv †ei Kiv|

ej I †ÿÎd‡ji cwieZ©‡bi mv‡_ Pv‡ci m¤úK©
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
w¯’i Zi‡ji g‡a¨ †Kv‡bv we›`y‡Z Pv‡ci ivwkgvjv
cwigvc Ki‡Z cvie|
c¨vm‡K‡ji m~Î e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
AvwK©wgwW‡mi m~Î e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
NbZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
•`bw›`b Rxe‡b Nb‡Z¡i e¨envi e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
e¯‘ †Kb cvwb‡Z fv‡m Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
evsjv‡`‡k †b․c‡_ `~N©Ubvi KviY we‡kølY Ki‡Z
cvie|
evqygÛ‡ji Pvc e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

5.1 Pvc
5.2 NbZ¡
5.2.1 •`bw›`b Rxe‡b Nb‡Z¡i e¨envi
5.3 Zi‡ji †fZi Pvc
5.3.1 AvwK©wgwW‡mi m~Î Ges cøeZv
5.3.2 e¯‘i †f‡m _vKv ev Wz‡e hvIqv
5.3.3 evsjv‡`‡k †b․c‡_ `~N©Ubvi KviY
5.3.4 c¨vm‡K‡ji m~Î
5.4 evZv‡mi Pvc
5.4.1 U‡i‡mwji cixÿv
5.4.2 evZv‡mi Pvc Ges AvenvIqv
5.5 w¯’wZ¯’vcKZv
5.6 c`v‡_i wZb Ae¯’v : KwVb, Zij Ges
M¨vm

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

2

32k-33k

2

34k-35k

2

36k-37k

1

38k

2

39k-40k

2

41k -42k

1

43k

3

44k-46k

2

47k-48k

2

49Zg-50Zg

gšÍe¨

e¨venvwi‡Ki
ZvwjKvi 4
b¤^i cixÿv

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj













Aa¨vq 07: Zi½
I kã







Aa¨vq 08:
Av‡jvi cÖwZdjb







Zij ¯Í‡¤¢i D”PZv e¨envi K‡i evqygÛjxq Pvc
cwigvc Ki‡Z cvie|
D”PZv e„w×i mv‡_ evqygÛ‡ji Pv‡ci cwieZ©b
we‡kølY Ki‡Z cvie|
AvenvIqvi Dci evqygÛ‡ji Pv‡ci cwieZ©b
we‡kølY Ki‡Z cvie|
cxob I weK…wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
û‡Ki m~Î e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
c`v‡_©i AvYweK MwZZË¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
c`v‡_©i cøvRgv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
Zi‡½i •ewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
Zi½ mswkøó ivwk mg~‡ni g‡a¨ mij MvwYwZK
m¤úK© ¯’vcb Ges cwigvc Ki‡Z cvie|
kã Zi‡½i •ewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
cÖwZaŸwb m„wó e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
•`bw›`b Rxe‡b cÖwZaŸwbi e¨envi e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
k‡ãi †eM, K¤úv¼ Ges Zi½ •`‡N©¨i MvwYwZK
m¤úK© ¯’vcb Ges Zv †_‡K ivwk mg~n cwigvc
Ki‡Z cvie|
k‡ãi †e‡Mi cwieZ©b e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
kÖve¨Zvi mxgv I G`i e¨envi e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
k‡ãi wcP I ZxÿèZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
kã `~l‡Yi KviY I djvdj Ges cÖwZ‡iv‡ai
†K․kj e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
Av‡jvi cÖK…wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
Av‡jvi cÖwZdj‡bi m~Î e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
`c©Y e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
cÖwZwe¤^ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
Av‡jvK iwk¥i wµqv‡iLv A¼b K‡i `c©‡Y Av‡jvi

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
5.6.1 c`v‡_©i AvYweK MwZZË¡
5.6.2 c`v‡_©i PZz_© Ae¯’v
e¨venvwiK welqe¯‘
 KwVb e¯‘i NbZ¡ †ei Kiv|

7.1 mij ¯ú›`b MwZ
7.2 Zi½
7.2.1 Zi‡½i •ewkó¨
7.2.2 Zi‡½i cÖKvi‡f`
7.2.3 Zi½ mswkøó ivwk
7.3 kã Zi½
7.3.1 cÖwZaŸwb
7.3.2 k‡ãi †e‡Mi cv_©K¨
7.3.3 k‡ãi e¨envi
7.3.4 myihy³ kã
7.3.5 k‡ãi `~lY

8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.3
8.3.1

Av‡jvi cÖK…wZ
cÖwZdjb
cÖwZdj‡bi m~Î
gm„Y Ges Agm„Y c„‡ô cÖwZdjb
Avqbv A_ev `c©Y
cÖwZwe¤^

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

1

51Zg

gšÍe¨

e¨venvwi‡Ki
ZvwjKvi 5
b¤^i cixÿv

1

52Zg

2

53Zg-54Zg

2

55Zg-56Zg

1

57Zg

2

58Zg-59Zg

1

60Zg

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg











Aa¨vq 11:
Pj we`y¨r

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cÖwZwe¤^ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
8.4
†Mvjxq Avqbv
8.5
DËj Avqbv
`c©‡Y cÖwZwe¤^ m„wói wKQz mvaiY NUbv e¨vL¨v
8.5.1 †Mvjxq DËj Avqbvq cÖwZwe¤^
Ki‡Z cvie|
8.6
AeZj †Mvjxq Avqbv
`c©‡Yi e¨envi e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
8.6.1
AeZj
Avqbvq cÖwZwe¤^
wee©ab e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
8.7
weea©b
cÖwZwe¤^ m„wó cÖ`k©b Ki‡Z cvie|
8.8
Avqbvi e¨envi
Avgv‡`i Rxe‡b wewfbœ Av‡jvKxq NUbvi cÖfve
8.8.1 mvaviY Avqbv
Ges G‡`i Ae`vb Dcjwä Ki‡Z cvie Ges
8.8.2 DËj Avqbv
cÖksmv Ki‡Z cvie|
8.8.3 AeZj Avqbv
8.8.4 wbivc` WªvBwfs
8.8.5 cvnvwo iv¯Ívi A`„k¨ euvK
w¯’i Zwor n‡Z PjZwor m„wó cÖ`k©b Ki‡Z cvie| 11.1 we`y¨r cÖevn
11.1.1 Zwor PvjK kw³ Ges wefe cv_©K¨
Zwor cÖev‡ni w`K Ges B‡j±ªb cÖev‡ni w`K
11.1.2 cwievnx, Acwievnx Ges Aa©cwievnx
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
Zwor hš¿ I DcKi‡Yi cÖZxK e¨envi K‡i eZ©bx c`v_©
11.1.3 we`y¨r cÖev‡ni w`K
A¼bKi‡Z cvie|
11.2 wefe cv_©K¨ Ges Zwor cÖevn Gi
cwievnx, Acwievnx Ges Aa©cwievnx c`v_© e¨vL¨v
g‡a¨ m¤úK©
Ki‡Z cvie|
11.2.1 IÕ‡gi m~Î
†jLwP‡Îi mvnv‡h¨ Zwor cÖevn Ges wefe cv_©K¨ 11.2.2 †iva
Gi g‡a¨ m¤úK© ¯’vcb Ki‡Z cvie|
11.2.3 eZ©bx ev mvwK©U
w¯’i †iva Ges cwieZ©bkxj †iva e¨vL¨v Ki‡Z
11.2.4 Zzj¨ †iva: †kªwY eZ©bx
cvie|
11.2.5 Zzj¨ †iva: mgvšÍivj eZ©bx
ZworPvjK kw³ Ges wefe cv_©K¨ e¨vL¨v Ki‡Z
11.3 Zwor ÿgZv
cvie|
11.4 we`y¨r cwienb
†iv‡ai wbf©ikxjZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
11.4.1 Zwo‡Zi wm‡÷g jm
Av‡cwÿK †iva I cwievnKZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 11.4.2 †jvW‡kwWs
11.5 we`y¨‡Zi wbivc` e¨envi
†kÖwY I mgvšÍivj eZ©bx‡Z †iva e¨envi Ki‡Z
11.6 evmvevwo‡Z Zwor eZ©bxi bKkv
cvie|
eZ©bx‡Z Zzj¨‡iva e¨envi Ki‡Z cvie|
Zwor ÿgZvi wnmve Ki‡Z cvie|
Zwo‡Zi wm‡÷g jm Ges †jvW‡kwWs e¨vL¨v Ki‡Z
wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj










cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

2
3

61Zg-62Zg
63Zg-65Zg

1

66Zg

2

67Zg-68Zg

2

69Zg-70Zg

3

71Zg-73Zg

2

74Zg-75Zg

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj





welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

gšÍe¨

cvie|
Zwo‡Zi wbivc` I Kvh©Ki e¨envi eY©bv Ki‡Z
cvie|
evmv evwo‡Z e¨envi Dc‡hvMx eZ©bxi bKkv
cÖYqb K‡i Gi wewfbœ As‡k Gwm Drm Gi e¨envi
cÖ`k©b Ki‡Z cvie|
Zwo‡Zi wbivc` I Kvh©Ki e¨env‡i m‡PZbZv
m„wó Ki‡Z cvi‡e| Zwor ÿgZvi wnmve Ki‡Z
cvi‡e|
Zwor kw³i AcPq †iva I msiÿ‡Y m‡PZbZv
m„wói Rb¨ †cv÷vi AsKb Ki‡Z cvie|
me©‡gvU

e¨venvwi‡Ki ZvwjKv:
1| ¯øvBW K¨vwjcvm© w`‡q †Kv‡bv wKQzi •`N©¨, cÖ¯’ I D”PZv †g‡c Zvi AvqZb †ei Kiv|
2| Xvjy Z‡ji Dci Mov‡Z _vKv e¯‘i Mo `ªæwZ †ei Kiv|
3| wkÿv_©xi kvixwiK ÿgZv †ei Kiv|
4|KwVb e¯‘i NbZ¡ †ei Kiv|

gvb eÈb: cÖkœc‡Îi aviv I gvb eÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

75
ZË¡xq K¬v‡mi mv‡_ mv‡_ DwjøwLZ mg‡qi g‡a¨
e¨venvwiK KvR m¤úbœ Ki‡Z n‡e|

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z
cvV¨m~wP

welq: RxeweÁvb
welq †KvW: 132

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: RxeweÁvb
Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

cÖ_g Aa¨vq:
RxebcvV

wØZxq Aa¨vq:
Rxe‡Kvl I wUmy¨

welq †KvW:132

c~Y© b¤^i: 100

wk¶vµ‡g/ cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
 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¯ÍeRxe‡b Rx‡ei †kÖwYweb¨v‡mi cÖ‡qvRbxqZv m¤ú‡K© m‡PZb
ne|
 Dw™¢` I cÖvwY‡Kv‡li A½vYyi 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|
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 cÖvYx wUmy¨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|







ZË¡xq b¤^i: 75

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
RxeweÁv‡bi aviYv
RxeweÁv‡bi kvLv¸‡jv:
 †fŠZ RxeweÁvb
 dwjZ RxeweÁvb
Rx‡ei †kÖwYweb¨vm
†kÖwYweb¨v‡mi wewfbœ avc
 wØc` bvgKiY c×wZ




Rxe‡Kvl
Dw™¢` I cÖvwY‡Kv‡li cÖavb A½vby Ges
Zv‡`i KvR
 Dw™¢` I cÖvYxi KvR cwiPvjbvq wewfbœ
cÖKvi †Kv‡li f~wgKv:
 Dw™¢`wUmy¨
 cÖvwYwUmy¨
 A½ I Zš¿
 AYyexÿY hš¿
e¨venvwiK:
 AYyexÿY h‡š¿i mvnv‡h¨ Dw™¢`‡Kvl
(†cuqv‡Ri †Kvl) I cÖvwY‡Kvl
(A¨vwgev) ch©‡eÿY|

e¨venvwiK b¤^i: 25

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

2

1g-2q

1

3q

2

4_©-5g

3

6ô-8g

2

9g-10g

2

11k-12k

2

13k-14k

gšÍe¨

e¨venvwi‡Ki
ZvwjKvi
1 b¤^i
cix¶v

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

wk¶vµ‡g/ cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj


PZz_© Aa¨vq:
Rxebxkw³












cÂg Aa¨vq:
Lv`¨, cywó Ges
cwicvK











†Kv‡l cÖavb kw³i Drm wn‡m‡e GwUwci (ATP) f~wgKv e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|
mv‡jvKms‡kølY cÖwµqvq kK©iv cÖ¯w‘ Z e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
mv‡jvKms‡køl‡Y †K¬v‡ivwdj Ges Av‡jvi f~wgKv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
mv‡jKms‡køl‡Y cÖfve‡Ki f~wgKv eY©bv Ki‡Z cvie|
mv‡jvKms‡køl‡Yi Dci Rx‡ei wbf©ikxjZvi KviY g~j¨vqb
Ki‡Z cvie|
k¦mb e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
mevZ I AevZ k¦m‡bi aviYv I MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
mv‡jvKms‡kølY I k¦m‡bi Zzjbv Ki‡Z cvie|
mv‡jvKms‡kølY cÖwµqvq †K¬v‡ivwdj I Av‡jvi Acwinvh©Zvi
cixÿv Ki‡Z cvie|
k¦mb cÖwµqvq Zvc wbM©g‡bi cixÿv Ki‡Z cvie|
Rx‡ei Lv`¨ cÖ¯‡‘ Z Dw™¢‡`i Ae`vb Dcjwä Ki‡Z cvie Ges
Dw™¢‡`i cÖwZ ms‡e`bkxj AvPiY Ki‡Z wkLe|






welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
Rxebxkw³ (Bioenergetics) I
GwUwci f~wgKv
mv‡jvKms‡kølY:
 mv‡jvKms‡kølY cÖwµqv
 mv‡jvKms‡køl‡Y †K¬v‡ivwd‡ji
f~wgKv
 mv‡jvKms‡køl‡Y Av‡jvi f~wgKv
 mv‡jvKms‡køl‡Yi cÖfveK
 RxeRM‡Z mv‡jvK ms‡køl‡Yi
MyiæZ¡
k¦mb:
 k¦m‡bi cÖKvi‡f`
 k¦mb cÖwµqvi cÖfveKmg~n
 k¦m‡bi MyiæZ¡

e¨venvwiK:
 mv‡jvKms‡kølY cÖwµqvq Av‡jvi
Acwinvh©Zvi cixÿv|
 k¦mb cwµqvq Zvc wbM©g‡bi cixÿv|

Dw™¢‡`i cywói AwZ cÖ‡qvRbxq Dcv`vb eY©bv Ki‡Z cvie |

Dw™¢‡` cywói AfveRwbZ jÿY we‡kølY Ki‡Z cvie |
cÖvYxi Lv‡`¨i cÖavb Dcv`vb I Drm eY©bv Ki‡Z cvie|
Av`k© Lv`¨ wcivwgW e¨vL¨v Ki‡Z cvie |

Lv`¨ MÖn‡Yi wbqgbxwZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
cywói AfveRwbZ †iv‡Mi jÿY, cÖwZ‡iva I cÖwZKvi eY©bv
Ki‡Z cvie|
wK‡jvK¨vjwi Ges wK‡jvRyj e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
cywó Dcv`v‡b kw³i cwigvY Ges K¨vjwi I Ry‡j G‡`i iƒcvšÍi

e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
ewW gvm Bb‡W· (weGgAvB) I ewW gvm †iwkIi (weGgAvi)

Dw™¢‡`i LwbR cywó:
 cywó Dcv`v‡bi Drm I f~wgKv
 cywó Dcv`v‡bi
AfveRwbZ
jÿY
cÖvYxi Lv`¨ I cywó:
 Lv‡`¨i cÖavb Dcv`vb I Zvi
Drm
 Av`k© Lv`¨ wcivwgW
 Lv`¨ MÖn‡Yi bxwZgvjv
cywói AfveRwbZ †ivM:
 MqUvi
 ivZKvbv

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

3

15k-17k

2

18k-19k

4

20k-23k

2

24k-25k

2

26k-27k

1

28k

gšÍe¨

e¨venvwi‡Ki
ZvwjKvi 2
I 3 b¤^i
cix¶v

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
















lô Aa¨vq:
Rx‡e cwienb

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
 wi‡KUm
 i³ k~b¨Zv

wk¶vµ‡g/ cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj





¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
weGgAvB I weGgAvi Gi wnmve Ki‡Z cvie|
weGgAvi Ges e¨wqZ kw³i mv‡_ m¤úK© wbY©q Ki‡Z cvie|
eqm I wj½ †f‡` weGgAvB wnmve Ki‡Z cvie|
my¯’ Rxeb hvc‡b kixiPP©v I wekÖv‡gi MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
Lv`¨ msiÿ‡Y ivmvqwbK c`v_© e¨env‡ii cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|
Lv‡`¨ AwZgvÎvq ivmvqwbK c`v_© Ges iÄK e¨env‡ii kvixwiK
wewµqv we‡kølb Ki‡Z cvi‡e|
†cŠwóKZ‡š¿i cÖavb Ask Ges mnvqZvKvix A‡½i MVb I KvR
eY©bv Ki‡Z cvie|
†cŠwóKZ‡š¿i cÖavb As‡ki wPwýZ wPÎ A¼b Ki‡Z cvie|
hK…‡Zi (Liver) KvR eY©bv Ki‡Z cvie|
AMœ¨vk‡qi KvR eY©bv Ki‡Z cvie|
Lv`¨ cwicv‡K Dr‡mP‡Ki (Enzyme) f~wgKv g~j¨vqb Ki‡Z
cvie|
A‡š¿i wewfbœ mgm¨vRwbZ †ivM Ges Gi cÖwZ‡iva I cÖwZwµqv
eY©bv Ki‡Z cvie|
cwicvKZ‡š¿i †iv‡Mi wel‡q wb‡R m‡PZb ne Ges cwiev‡ii
m`m¨‡`i m‡PZb n‡Z DØy× Kie|
mvZw`‡bi M„nxZ Lv‡`¨i GKwU ZvwjKv •Zwi K‡i GwU‡K mylg
Lv‡`¨i mv‡_ Zzjbv Ki‡Z cvie|
¯^v¯’¨m¤§Z Rxeb hvc‡b cywói Ae`vb wel‡q m‡PZbZv m„wói
j‡ÿ¨ †cv÷vi A¼b Ki‡Z cvie|
¯^v¯’¨m¤§Z Rxeb hvc‡b cywói Ae`vb wel‡q wb‡R m‡PZb ne
Ges Ab¨‡`i m‡PZb Ki‡Z cvie|
D™¢‡` cwien‡bi aviYv I cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
Dw™¢` I cvwbi m¤úK© e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
Dw™¢‡` cvwb I LwbR c`v_© †kvlY cÖwµqv Ges Gi cÖ‡qvRbxqZv













cywó Dcv`v‡b kw³ (Energy in
nutrients):
 Lv`¨ kw³ cwigv‡ci GKK
 cywói Dcv`v‡b Zvckw³ wbY©q
weGgAvi (BMR) Ges weGgAvB
(BMI)
 weGgAvi gvb wbY©q
 weGgAvB gvb wbY©q
kixiPP©v I wekÖvg
Lv`¨`ªe¨ msiÿ‡Y ivmvqwbK c`v‡_©i
e¨envi
cwicvK:
 †cŠwóKbvwj
 †cvwóKMÖwš’
 Lv`¨ cwicvK wµqv

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

2

29k-30k

31k-32k

3

Avwš¿K mgm¨v:
 ARxY©Zv
 Avgvkq
 †KvôKvwVb¨
 M¨vw÷ªK I †ccwUK Avjmvi
 A¨v‡cbwWmvBwUm
 K…wgRwbZ †ivM
 Wvqwiqv

2

Dw™¢` I cvwbi m¤úK©:
 BgevBwekb
 e¨vcb
 Awf¯ªeY

1

33k-35k

36k-37k

38k

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
 cvwb I LwbR jeY †kvlY
mv‡jvKms‡kø‡Yi d‡j Drcvw`Z c`v‡_©i cwienb eY©bv Ki‡Z  Dw™¢‡` cwienb:
cvie|
 mv‡jvK ms‡køl‡Y Drcvw`Z
Dw™¢‡` cvwb I LwbR c`v_© cwienb Ges Gi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v
c`v‡_©i cwienb
Ki‡Z cvie|
 cÖ‡¯^`b
cÖ‡¯^`‡bi aviYv I Zvrch© e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
 gvbe‡`‡n i³ msenb:
cÖ‡¯^`‡bi nvi wbqš¿‡Y cÖfve‡Ki f~wgKv we‡kølY Ki‡Z cvie|
 i³
 eøvW MÖæc ev i‡³i MÖæc
cÖ‡¯^`b GKwU AwZcÖ‡qvRbxq Ag½j Zv g~j¨vqb Ki‡Z cvie|
 ürwc‡Ði MVb I KvR:
Dw™¢‡` cÖ‡¯^`‡bi cixÿv Ki‡Z cvie|
 ürwc‡Ði MVb
gvbe‡`‡n msen‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
 ürwc‡Ði g‡a¨ i³ mÂvjb
i³ Dcv`v‡bi KvR e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
c×wZ
wewfbœ MÖæ‡ci i‡³i •ewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
 i³evwnKv
i³ MÖæc •ewk‡ó¨i Dci wfwË K‡i i³ wbe©vPb Ki‡Z cvie|
i³`v‡bi wbqgvewj Ges Gi mvgvwRK `vqe×Zv eY©bv Ki‡Z  i³Pvc
 †Kv‡jóij
cvie|
 Aw¯’g¾v I i‡³i A¯^vfvweK Ae¯’v:
gvbe‡`‡n i³ mÂvjb Kvh©µg eY©bv Ki‡Z cvie|
wjD‡Kwgqv
ürwc‡Ði MVb I KvR eY©bv Ki‡Z cvie|
ürwcÐ MVbMZfv‡e †h Gi Kvh©µ‡gi mv‡_ Awf‡hvwRZ Zv  i³ msenbZ‡š¿i K‡qKwU †ivM I
cÖwZKvi
we‡kølY Ki‡Z cvie|
 nvU© A¨vUvK
i³ mÂvj‡b i³Pv‡ci f~wgKv we‡kølY Ki‡Z cvie|
 evZR¡i
Av`k© i³Pvc e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
 ürwcÐ‡K my¯’ ivLvi Dcvq
†Kv‡j‡÷i‡ji cÖKvi‡f`, mxgv, DcKvwiZv I ¯^v¯’¨SuywK eY©bv
Ki‡Z cvie|
e¨venvwiK:
i³ mÂvj‡b †Kv‡j‡÷i‡ji f~wgKv we‡kølY Ki‡Z cvie|
 †Kvl †_‡K †Kv‡li Awf¯ªe‡Yi
i‡³ A¯^fvweKZvi KviY I djvdj e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
cixÿY|
ürwcÐ m¤úwK©Z †iv‡Mi jÿY, KviY, cÖwZ‡iva I cÖwZKvi
 Dw™¢‡`i im D‡Ëvjb cixÿY|
we‡kølY Ki‡Z cvie|
 wekÖvgiZ Ges kixiPP©vi ci 3
ürwcÐ‡K my¯’ ivLvi Dcvq we‡kølY Ki‡Z cvie|
Rb e¨vw³ cvjm‡iU I i³Pvc
wekÖvgiZ Ae¯’vq Ges kixiPP©vi ci i³Pvc I cvjm‡iU
wbY©q|
cwigvc Ki‡Z Ges `yB Ae¯’v‡b cwigvcK…Z i³Pvc I cvjm‡iU
wk¶vµ‡g/ cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
























cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

2

39k-40k

3

41k-43k

2

44k-45k

1

46k

6

47k-52Zg

gšÍe¨

e¨venvwi‡Ki
ZvwjKvi 4,
5 I 6 b¤^i
cix¶v

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg



Aóg Aa¨vq:
†iPb cÖwµqv

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

†iPb

1

53Zg

e„°

1

54Zg

 Am‡gv‡i¸‡jk‡b e„‡°i f~wgKv

1

55Zg

 e„° weKj, WvqvjvBwmm I
cÖwZ¯’vcb

1

56Zg

wk¶vµ‡g/ cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj


















we‡kølY Ki‡Z cvie|
mwVKfv‡e i³Pvc I cvjm‡iU cwigvc Ki‡Z cvie|
ürwcÛ‡K my¯’ ivLvi Rb¨ wb‡R m‡PZb ne Ges Ab¨‡K m‡PZb
Ki‡Z cvie|
gvby‡li †iPb e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
gvbe‡`‡n Drcbœ †iPb c`v‡_©i eY©bv Ki‡Z cvie|

e„‡°i MVb I KvR eY©bv Ki‡Z cvie|
†bd«‡bi MVb I KvR eY©bv Ki‡Z cvie|
Am‡gv‡iMy‡jk‡b e„‡°i f~wgKv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
e„‡° cv_i m„wó cÖwZ‡iva Ges cÖwZKvi eY©bv Ki‡Z cvie|
e„° weK‡ji jÿY I KiYxq eY©bv Ki‡Z cvie|

e„‡°i ¯^vfvweK Kvh©µg eRvq ivL‡Z WvqvjvBwm‡mi f~wgKv
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
e„° cÖwZ¯’vcb Ges gi‡YvËi e„°`v‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
g~Îbvwji †ivM I my¯’ _vKvi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie|
gi‡YvËi e„°`vb wel‡q RbgZ wbiƒc‡Yi GKwU AbymÜvb KvR
Ki‡Z cvie|
gvbe e„° I †bd«‡bi wPÎ A¼b K‡i wPwýZ Ki‡Z cvie
mvgvwRK m‡PZbZv m„wói Rb¨ gi‡YvËi e„° `vb wel‡q †cv÷vi
A¼b Ki‡Z cvie|
e„° I g~Îbvwji my¯’Zv iÿvq m‡PZbZv m„wó Ki‡Z wjd‡jU A¼b
Ki‡Z cvie|
e„° I g~Îbvwji my¯’Zvq m‡PZbZv m„wó Ki‡Z cvie|
gi‡YvËi e„°`vb wel‡q mvgvwRK m‡PZbZv m„wó Ki‡Z cvie|

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
GKv`k Aa¨vq:
Rx‡ei cÖRbb














Øv`k Aa¨vqt
Rx‡ei eskMwZ I
weeZ©b

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

wk¶vµ‡g/ cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj













Rx‡e cÖRb‡bi aviYv I MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
cÖRbb A½ wn‡m‡e dz‡ji KvR eY©bv Ki‡Z cvie|
mcy®úK Dw™¢‡`i RxebP‡µi mvnv‡h¨ Dw™¢‡`i †hŠb cÖRbb e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|
cÖvYxi A‡hŠb I †hŠb cÖRbb e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
cÖRb‡bi cÖK…wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
ewnt I AšÍt wb‡l‡Ki cv_©K¨ Ki‡Z cvie|
eøK wP‡Îi mvnv‡h¨ gvbe cÖRb‡bi avcmg~n eY©bv Ki‡Z cvie|
cÖRbb Kvh©µ‡g ni‡gv‡bi f~wgKv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
gvbe åƒ‡Yi weKvk e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
gvbe‡`‡n GBW‡mi msµg‡Yi KviY, cÖwZ‡iva I cÖwZKvi e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|
†`‡ni cÖwZ‡iva e¨e¯’vi Dci GBW‡mi wµqv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
GBWm cÖwZ‡iv‡a †cv÷vi/wjd‡jU A¼b K‡i m‡PZbZv m„wó
Ki‡Z cvie|
GBWm †ivMx‡`i cÖwZ mnvbyf~wZkxj AvPiY cÖ`k©b Kie|
eskMwZi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
eskci¤úivq PvwiwÎK •ewkó¨ enbKvix Dcv`vbmg~n m¤ú‡K©
eY©bv Ki‡Z cvie|
PvwiwÎK •ewkó¨ eskci¤úivq ¯’vbvšÍi e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
DNA Gi cÖwZiƒc e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
eskMwZi Z_¨ ¯’vbvšÍ‡i (DNA) Gi f~wgKv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
DNA †U‡÷i cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
wj½ wba©vi‡Y cyiæ‡li f~wgKv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
†R‡bwUK wWmAW©v‡ii KviY I djvdj eY©bv Ki‡Z cvie|
weeZ©‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
weeZ©‡bi cÖvK…wZK wbe©vPb gZev` eY©bv Ki‡Z cvie|




Rx‡ei cÖRb‡bi aviYv I ¸iæZ¡
Dw™¢‡`i cÖRbb:
 cÖRbb A½:dzj
 civMvqb
 wb‡lK
 gvbe cÖRb‡b ni‡gv‡bi f~wgKv:
 åæ‡Yi weKvk


cÖRbb-msµvšÍ †ivM:
 GBWm

e¨venvwiK:
 Av`k© dz‡ji wewfbœ ¯ÍeK ch©‡eÿY|




Rx‡ei eskMwZ
esk ci¤úivq PvwiwÎK •ewkó¨
enbKvix Dcv`vb (eskMwZe¯‘):
 †µv‡gv‡Rvg
 wWGbG (DNA)
 AviGbG (RNA)
 wRb (Gene)
 DNA Abywjcb
(DNA

K¬v‡mi µg

1

57Zg

3

58Zg-60Zg

2

61Zg-62Zg

1

63Zg

2

64Zg-65Zg

gšÍe¨

e¨venvwi‡Ki
ZvwjKvi 7
b¤^i cix¶v

3

66Zg-68Zg

 wWGbG †U÷

1

69Zg

gvby‡li wj½ wba©viY

1

70Zg

Replication)



cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

wk¶vµ‡g/ cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj




cÖRvwZi wU‡K _vKvq weeZ©‡bi MyiæZ¡ we‡kølY Ki‡Z cvie|
gv-evevi mv‡_ mv`„k¨ I •emv`„k¨g~jK •ewkó¨mg~n wbY©q Ki‡Z 
cvie|
Avgv‡`i Rxe‡b wWGbG (DNA) †U‡÷i Ae`vb Dcjwä Ki‡Z
cvie|



me©‡gvU

e¨venvwi‡Ki ZvwjKv:
1| AYyexÿY h‡š¿i mvnv‡h¨ Dw™¢`‡Kvl (†cuqv‡Ri †Kvl) I cÖvwY‡Kvl (A¨vwgev) ch©‡eÿY Ki|
2| mv‡jvKms‡kølY cÖwµqvq Av‡jvi Acwinvh©Zvi cixÿv|
3| k¦mb cwµqvq Zvc wbM©g‡bi cixÿv|
4| †Kvl †_‡K †Kv‡li Awf¯ªe‡Yi cixÿY|
5| Dw™¢‡`i im D‡Ëvjb cixÿY|
6| wekÖvgiZ I kixiPP©vi ci 3 Rb e¨vw³i cvjm‡iU I i³Pvc wbY©q|
7| Av`k© dz‡ji wewfbœ ¯ÍeK ch©‡eÿY|

gvb eÈb: cÖkœc‡Îi aviv I gvb eÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

†R‡bwUK wWmAW©vi ev eskMwZ
e¨vwa/A¯^vfvweKZv:
 eY©vÜZv
 _¨vjv‡mwgqv
•Re weeZ©b ZË¡:
 Rxe‡bi Avwef©vi
 WviDB‡bi gZev`
cÖRvwZi wU‡K _vKvq weeZ©‡bi MyiæZ¡

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

2

71Zg-72Zg

3

gšÍe¨

73Zg-75Zg

75

ZË¡xq K¬v‡mi mv‡_ DwjøwLZ mg‡qi g‡a¨
e¨venvwiK KvR¸‡jv Ki‡Z n‡e|
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বোলো আতদোরতনয টভূভভ  েোৎম ি ব্যোখ্যো যতে োযফ;
জোেীয়েোফোতেয উতেতল বোলো আতদোরতনয গুরুত্ব ভফতেলর্ যতে োযফ;
জোভোংঘ র্তি 21 ক কপব্রুয়োভযত আন্তজিোভে ভোর্তবোলো ভেফ ভততফ স্বীকৃভে কেয়োয গুরুত্ব
ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ভনজ  অতযয ভোর্তবোলোয েভে শ্রদ্ধোীর তে োযফ;
আয়োভী মুভরভ রীগ  যুক্তফ্রন্ট গঠতনয োযর্ ব্যোখ্যো যতে োযফ;
1954 োতরয যুক্তফ্রতন্টয ভনফ িোচতনয েবোফ ভফতেলর্ যতে োযফ;
1955 োতর আয়োভী মুরীভ রীগ কথত আয়োভী রীতগ রূোন্ততযয োযর্ এফাং 1958-যফেী
যোজননভে ঘটনোফভর ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ফোঙোভর জোেীয়েোফোেী কচেনোয় উদ্বুদ্ধ তে োযফ;
1958 োতরয োভভয োনভফতযোধী আতদোরতনয োযর্  পরোপর ফর্ িনো যতে োযফ;
ভফভবন্ন কিতে পূফ ি ফোাংরোয েভে ভিভ োভ স্তোতনয বফলতেয েকৃভে ভফতেলর্ যতে োযফ;
ঐভেোভ ছয় েপোয গুরুত্ব ভফতেলর্ যতে োযফ;
ঐভেোভ আগযেরো ভোভরোয (যোষ্ট্র ফনোভ কখ মুভজবুয যভোন এফাং অন্যোন্য) ঘটনো ফর্ িনো
যতে োযফ;
ঊনত্ততযয গর্অভ্যুত্থোতনয টভূভভ ফর্ িনো যতে োযফ;
স্বোধীনেো যুতদ্ধ কেযর্োেোয় ভক্ত ভততফ গর্ আতদোরতনয ভূভভ ো মূল্যোয়ন যতে োযফ;
1970 োতরয ভনফ িোচতনয ফর্ িনো যতে োযফ এফাং যফেী ঘটনোেফোত এয েবোফ ভফতেলর্ যতে
োযফ;
কেতয স্বোথ ি যিোয় তচেন ফ।
ফোাংরোতেতয স্বোধীনেো অজিতন 7ই ভোতচ িয বোলতর্য গুরুত্ব ভফতেলর্ যতে োযফ;
স্বোধীনেোযুদ্ধ ভযচোরনোয় মুভজফনগয য োতযয ভূভভ ো মূল্যোয়ন যতে োযফ;
মুভক্তযুতদ্ধ ভফভবন্ন যোজননভে ের, ছোে, কোজীফী, নোযী, গর্ভোধ্যভ, োাংস্কৃভে ভী  োধোযর্
ভোনুতলয ভূভভ ো মূল্যোয়ন যতে োযফ;
স্বোধীনেো অজিতনয ঘটনোেফোত গুরুত্বপূর্ ি যোজননভে ব্যভক্তফতগযি অফেোন মূল্যোয়ন যতে োযফ;

ভফলয়ফস্তু
(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ)

ব্যোফোভয নম্বয: 00
েতয়োজনীয়
ক্লো াংখ্যো

ক্লোতয ক্রভ

ভযতেে 1.1 : ফোঙোভর জোেীয়েোফোতেয
ভফ োত বোলো আতদোরন

2

1ভ,
2য়

ভযতেে 1.2 : ফোঙোভর জোেীয়েোফোতেয
ভফ োত যোজননভে আতদোরতনয ভূভভ ো

2

3য়,
4থ ি

ভযতেে 1.3 : োভভয োন  যফেী
যোজননভে ঘটনো েফো

4

5ভ-8ভ

ভযতেে 2.1 : মুভক্তযুতদ্ধয েস্তুভে, স্ত্র
মুভক্তযুদ্ধ  স্বোধীন ফোাংরোতেতয অভ্যুেয়

3

9ভ-11

ি
ভযতেে 2.2 : স্বোধীন ফোাংরোতে পুনগঠতন
ফঙ্গফন্ধুয োন আভর  যফেী ঘটনোফভর

3

12-14

ভযতেে 2.3 : কনো োন আভর (1975-

2

15,

ভন্তব্য

1

অধ্যোয়  অধ্যোতয়য
ভখনপর

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত উভিভখে ভখনপর













চতুথ ি অধ্যোয় :

ফোাংরোতেতয

ভূ-েকৃভে  জরফোয়ু 








ভফলয়ফস্তু
(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ)

েতয়োজনীয়
ক্লো াংখ্যো

ক্লোতয ক্রভ

স্বোধীন ফোাংরোতেতয অভ্যুেতয় ভফশ্বজনভে সৃভি  ভফতশ্বয ভফভবন্ন কেতয ভূভভ ো মূল্যোয়ন যতে
োযফ;
ভোন মুভক্তযুতদ্ধয ঐভেোভ েোৎম ি ভফতেলর্ যতে োযফ;
স্বোধীনেোয স্থভে জোভেয ভেো ফঙ্গফন্ধু কখ মুভজবুয যভোতনয আেতিয েভে উদ্বুদ্ধ ফ;
ি েভক্রয়োয ফর্ িনো ভেতে োযফ;
যুদ্ধভফধ্বস্ত কে পুনগঠন
1972 োতরয াংভফধোন ের্য়তনয টভূভভ ব্যোখ্যো যতে োযফ;
1975 োতর জোভেয ভেো  চোয জোেীয় কনেোয েুো এফাং যোজননভে ট ভযফেিতনয ফর্ িনো
যতে োযফ;
1975-এয 15ই আগস্ট যফেী োভভয োতনয উত্থোন ম্পত ি ফর্ িনো যতে োযফ:
1981 োতর ভজয়োউয যভোতনয েুো এফাং যফেী ভনফ িোচন ফর্ িনো যতে োযফ;
1982 োতরয এযোতেয োভভয োন  েোয েবোফ মূল্যোয়ন যতে োযফ;
1990 োতরয গর্অভ্যুত্থোন এফাং গর্েতেয পুনম িোেোয ফর্ িনো যতে োযফ;
ফোাংরোতেতয উতিখতমোগ্য আথ ি-োভোভজ  োাংস্কৃভে অগ্রমোেো ফর্ িনো যতে োযফ;
কেতয েভে বোতরোফোো, গর্েে এফাং মুভক্ততমোদ্ধোতেয েভে শ্রদ্ধো কোলর্ যফ;

1990)
ভযতেে 2.4 : গর্েতেয পুনম িোেো

2

17,
18

ফোাংরোতেতয কবৌতগোভর অফস্থোন  ীভোনো ফর্ িনো যতে োযফ;
ভফশ্ব ভোনভচতে ফোাংরোতেতয কবৌতগোভর অফস্থোন  ভূ-েোকৃভে অঞ্চর ভচভিে যতে োযফ;
ফোাংরোতেতয ভূ-েোকৃভে অঞ্চতরয কশ্রভর্ভফবোগ  গঠন ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ভূ-েোকৃভে গঠন ীবোতফ জনাংখ্যোয (জনফভে) ভফস্তযতর্ েবোফ ভফস্তোয তয েো ভফতেলর্ যতে
োযফ;
ফোাংরোতেতয ভূভভ ব্যফোতযয উয জনফভে ভফস্তোতযয েবোফ ভফতেলর্ যতে োযফ;
ভযতফ াংযিতর্ উদ্বুদ্ধ ফ;
ফোাংরোতেতয োতথ েভির্ এভয়োয তয় টি কেতয (বোযে, ভভয়োনভোয  কনোর) জরফোয়ুয
বফভতিুয তুরনো যতে োযফ;
ফোাংরোতেতয ভোনুতলয জীফন-জীভফ োয য জরফোয়ুয েবোফ ভফতেলর্  এ ভফলতয় েভেতফেন
বেভয যতে োযফ;
ভূভভ তম্পয ধোযর্ো  োযর্ ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ভফতশ্বয ভূভভ ম্পেফর্ কে ভততফ ভযভচে তয় টি কেতয ভযভস্থভে ফর্ িনো যতে োযফ;

ভযতেে 4.1 : ফোাংরোতেতয ভূ-েকৃভে

3

19-21

ভযতেে 4.2 : ফোাংরোতেতয জরফোয়ু 
েোকৃভে দুতম িোগ

6

22-27

ভন্তব্য

16

2

অধ্যোয়  অধ্যোতয়য
ভখনপর

ঞ্চভ অধ্যোয়:
ফোাংরোতেতয নেনেী  েোকৃভে
ম্পে

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত উভিভখে ভখনপর





ফোাংরোতেত ভূভভ ম্পেফর্ অঞ্চর ফরোয োযর্ ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ভূভভ ম্প ঝভুঁ কভো োভফরোয় ফোাংরোতেতয েস্তুভে  েতয়োজনীয় েতি ব্যোখ্যো যতে োযফ;
জরফোয়ু ভযফেিনজভনে ভস্যো কভো োভফরোয় তচেন ফ এফাং অভবতমোজতন িভেো রোব যফ;
ভূভভ ম্প যফেী ভযভস্থভে কভো োভফরোয় তমোভগেোয ভতনোবোফ বেভয যফ।



ফোাংরোতেতয েধোন নে-নেীগুতরো (দ্মো, ব্রহ্মপুে, মমুনো, কভঘনো, র্ িফুরী, ভেস্তো, শুয, োঙ্গু,
কপনী, নোপ নেী  ভোোমুহুযী) উৎভত্তস্থর  েফো তথয ভফফযর্ ভেতে োযফ এফাং এগুতরো
াংযিতর্য গুরুত্ব ভফতেলর্ যতে োযফ;
নেী-নেীয উতয জনফভেয ভনবিযীরেো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ফোাংরোতেতয ক োতনো ক োতনো অাংত োভনয অবোতফয োযতর্য োতথ াংভেি কেমূতয নেীয
েবোফ ভফতেলর্ যতে োযফ;
ফোাংরোতেতয ক োতনো ক োতনো অাংত োভনয অবোতফয োযতর্ সৃি ভস্যো ভফতেলর্ যতে োযফ
এফাং ভোধোন েতি ম্পত ি ভেোভে ব্যোখ্যো যতে োযফ;
মোেোয়োে, জরভফদুুৎ  ফোভর্তজুয কিতে নেীতথয ভূভভ ো ভফতেলর্ যতে োযফ;
োভনয অবোফ দূযী যতর্ নেী াংযিতর্য েতয়োজনীয়েো উরভি যতে োযফ;
েোকৃভে ম্পতেয ধোযর্ো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ফোাংরোতেতয েোকৃভে ম্পতেয (খভনজ, ফনজ, কৃভলজ, োভন-মুদ্র ম্পে (ভৎস্য ম্পে), কৌয
ম্পে, োতথ েভির্ এভয়োয তয় টি কেতয (বোযে, ভভয়োনভোয, কনোর) েোকৃভে ম্পতেয
তুরনো যতে োযফ;
োভন ম্পে ব্যফস্থোনোয ধোযর্ো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ফোাংরোতেতয োভন  খোদ্য ভনযোত্তোয োভন ম্পে ব্যফস্থোনোয গুরুত্ব ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ফোাংরোতেতয ফনভূভভয কশ্রভর্ভফবোগ ফর্ িনো যতে োযফ;
ফোাংরোতেতয অথ িনীভেতে এফ ম্পতেয গুরুত্ব ভফতেলর্ যতে োযফ;
েোকৃভে ম্পে াংযিতর্ তচেন ফ।















ভফলয়ফস্তু
(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ)

েতয়োজনীয়
ক্লো াংখ্যো

ক্লোতয ক্রভ

ভযতেে 5.1 ফোাংরোতেতয নে-নেী  োভন
ম্পে

6

28-33

ভযতেে 5.2 ফোাংরোতেতয েোকৃভে ম্পে

4

34-37

ভন্তব্য

3

অধ্যোয়  অধ্যোতয়য
ভখনপর

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত উভিভখে ভখনপর

লষ্ঠ অধ্যোয় :

যোষ্ট্র, নোগভয েো  
আইন







নফভ অধ্যোয়:
জোভোংঘ 
ফোাংরোতে

েভ অধ্যোয় :
কট ই উন্নয়ন
অবীি (এভডভজ)

এ োে অধ্যোয় :
জোেীয় ম্পে 

ভফলয়ফস্তু
(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ)

েতয়োজনীয়
ক্লো াংখ্যো

ক্লোতয ক্রভ

যোতষ্ট্রয ধোযর্ো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
যোতষ্ট্রয োম িোফভর ব্যোখ্যো যতে োযফ;
নোগভযত য ধোযর্ো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ফোাংরোতেতয নোগভয ভততফ যোতষ্ট্রয েভে েোভয়ত্ব  েিব্য ব্যোখ্যো যতে োযফ;
নোগভয ভততফ ভনজ েোভয়ত্ব োরতন উদ্বুদ্ধ ফ;
আইতনয ধোযর্ো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
আইতনয উৎ ব্যোখ্যো যতে োযফ;
সুোতনয জন্য আইতনয েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ফোাংরোতেতয েথ্য অভধ োয আইন  এয েতয়োগ ফর্ িনো যতে োযফ এফাং এ ব্যোোতয তচেন ফ।



যোষ্ট্র, নোগভয েো  আইন

7

38-44



জোভোংঘ সৃভিয টভূভভ ফর্ িনো যতে োযফ;



জোভোংঘ  ফোাংরোতে

5

45-49েভ






ফোাংরোতেত জোভোংতঘয ভূভভ ো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
নোযীয েভে  র ে োয বফলে দূযী যতর্ জোভোংতঘয ভূভভ ো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ভফশ্ব োভন্ত েভেষ্ঠোয় জোভোংতঘ ফোাংরোতেতয োভন্তযিী ফোভনীয ভূভভ ো মূল্যোয়ন যতে োযফ;
ভফশ্বোভন্ত েভেষ্ঠোয় জোভোংতঘয োম িক্রতভয েভে শ্রদ্ধোীর ফ।



কট ই উন্নয়ন অবীি অজিতন অাংীেোভযতত্বয গুরুত্ব ব্যোখ্যো যতে োযফ;






কট ই উন্নয়ন অবীি অজিতনয পরোপর ভফতেলর্ যতে োযফ;
কট ই উন্নয়ন অবীি অজিতন চুোতরঞ্জমূ ভচভিে যতে োযফ;
কট ই উন্নয়ন অবীি অজিতন চুোতরঞ্জ কভো োভফরোয় যর্ীয় ব্যোখ্যো যতে োযফ;
কট ই উন্নয়ন অবীি অজিতন যর্ীয় ম্পত ি তচেনেো সৃভিয জন্য কোস্টোয ভডজোইন যতে
োযফ;



কট ই উন্নয়ন অবীি ফোস্তফোয়তন অনুেোভর্ে ফ।



জোেীয় ম্পতেয ধোযর্ো ব্যোখ্যো যতে োযফ;

োঠ-১ : কট ই উন্নয়ন অবীি অজিতন
অাংীেোভযতত্বয গুরুত্ব

1

50েভ

োঠ-2 : কট ই উন্নয়ন অবীি অজিতনয
ম্ভোব্য পরোপর

1

51েভ

োঠ-3 : কট ই উন্নয়ন অবীি অজিতন
ফোাংরোতেতয চুোতরঞ্জ

1

52েভ

োঠ-৪ : চুোতরঞ্জ কভো োভফরোয় যর্ীয়

2

53েভ,
54েভ

জোেীয় ম্পে  অথ িননভে ব্যফস্থো

ভন্তব্য

55েভ-61েভ
4

অধ্যোয়  অধ্যোতয়য
ভখনপর

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত উভিভখে ভখনপর

অথ িননভে ব্যফস্থো 






ফোাংরোতেতয জোেীয় ম্পতেয াংযির্  অচয় কযোতধয উোয় ফর্ িনো যতে োযফ;
ভফভবন্ন অথ িননভে ব্যফস্থোয তুরনো যতে োযফ;
ফোাংরোতেতয েচভরে অথ িননভে ব্যফস্থোয বফভিু ভচভিে যতে োযফ;
ফোাংরোতেতয জোেীয় আতয়য ফণ্টর্ ভযভস্থভে ফর্ িনো যতে োযফ;

কলোড় অধ্যোয় : 
ফোাংরোতেতয

োভোভজ ভস্যো 

এয েভে োয

োভোভজ ভস্যোয ধোযর্ো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
োভোভজ বনযোজু  োভোভজ মূল্যতফোতধয অফিতয়য ধোযর্ো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ফোাংরোতেত োভোভজ বনযোজু  োভোভজ মূল্যতফোতধয অফিতয়য োযর্  েবোফ ব্যোখ্যো যতে
োযফ;
োভোভজ বনযোজু  োভোভজ মূল্যতফোতধয অফিয় েভেতযোতধয েতি ভচভিে যতে োযফ;
‘নোযীয েভে ভাংেো’- ধোযর্োটি ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ফোাংরোতেত নোযীয েভে ভাংেোয ধযন  োযর্ ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ফোাংরোতেত নোযীয েভে ভাংেোয েবোফ ভফতেলর্ যতে োযফ;
নোযীয েভে ভাংেো কযোতধ আইতনয ভফলয়ফস্তু  োভস্ত ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ফোাংরোতেত নোযীয েভে ভাংেো কযোতধ োভোভজ আতদোরন গতড় কেোরোয উোয় ব্যোখ্যো যতে
োযফ;
ভশুশ্রভ  ভ তোয অযোতধয ধোযর্ো, ধযন  আইভন েভে োয ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ভোর্ত ল্যোর্ ধোযর্ো  ভোর্তত্ব োরীন সুভফধো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
এইচআইভব/এইডতয ধোযর্ো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
এইচআইভব/এইডতয ভযভস্থভে  োযর্ ব্যোখ্যো যতে োযফ;
এইচআইভব/এইডতয েবোফ ভফতেলর্ যতে োযফ এফাং েভেতযোধ োম িক্রভ ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ড় দুঘ িটনোয োযর্ ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ফোাংরোতেত ড় দুঘ িটনোয ভযভস্থভে ফর্ িনো যতে যফ;
ড় দুঘ িটনোয েবোফ ব্যোখ্যো যতে োযফ;
দুঘ িটনোমুক্ত ফো ভনযোে ড় যোয উোয় এফাং দুঘ িটনো হ্রোতয েতি ব্যোখ্যো যতে োযফ;


















ভফলয়ফস্তু
(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ)

েতয়োজনীয়
ক্লো াংখ্যো

ক্লোতয ক্রভ

ভন্তব্য

7

ম্পে াংযির্  অচয় কযোতধ তচেন ফ:
ভফভবন্ন অথ িননভে ব্যফস্থো ম্পত ি জোনতে আগ্রী ফ।
cwi‡”Q` 16.1: mvgvwRK ˆbivR¨ I
g~j¨‡ev‡ai Aeÿq

2

62েভ,
63েভ

cwi‡”Q` 16.2: bvixi cÖwZ mwnsmZv

5

64েভ- 68েভ

cwi‡”Q` 16.3 : GBPAvBwf
(HIV)/GBW (AIDS)

2

69েভ,
70েভ

cwi‡”Q` 16.4 : moK `yN©Ubv

2

71েভ,
72েভ

cwi‡”Q`

1

73েভ

2

74েভ,
75েভ

16.5 : Rw½ev`

cwi‡”Q` 16.6 : `ybx© wZ

জভঙ্গফোতেয ধোযর্ো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
5

অধ্যোয়  অধ্যোতয়য
ভখনপর

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত উভিভখে ভখনপর









ভফলয়ফস্তু
(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ)

েতয়োজনীয়
ক্লো াংখ্যো

ক্লোতয ক্রভ

ভন্তব্য

জভঙ্গফোতেয োযর্  েবোফ ব্যোখ্যো যতে োযফ;
জভঙ্গফোে েভেতযোতধয েতি ভচভিে যতে োযফ;
দুনীভেয ধোযর্ো, োযর্ ব্যোখ্যো যতে োযফ;
দুনীভেয ভফরুতদ্ধ েভেতযোতধয েতি ব্যোখ্যো যতে োযফ এফাং আে ি জীফন গঠতন উদ্বুদ্ধ ফ;
নোযীয েভে শ্রদ্ধোীর ফ এফাং নোযী ভনম িোেন েভেতযোতধ তচেন ফ;
এইচআইভব/এইড ম্পত ি তচেন ফ এফাং আক্রোন্ত কযোগীয কফোয় স্বেঃস্ফূেিবোতফ এভগতয় আফ;
দুনীভে েভেতযোধ  দুঘ িটনো ভফলতয় তচেন ফ;
ধভীয় আেি জীফন গঠতন উদ্বুদ্ধ ফ।

ফ িতভোট ক্লো াংখ্যো

75

gvb eÈb: cÖkc
œ ‡Îi aviv I gvb eÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

6

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: †c․ibxwZ I bvMwiKZv
welq †KvW: 111

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: †cŠibxwZ I bvMwiKZv
Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
1g Aa¨vq :
†c․ibxwZ I
bvMwiKZv

2q Aa¨vq:
bvMwiK I
bvMwiKZv

4_© Aa¨vq :
ivóª I miKvi
e¨e¯’v

welq †KvW: 111

c~Y© b¤^i: 100

























wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
 †c․ibxwZ I bvMwiKZv wel‡q aviYv e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e|
 ‡c․ibxwZ I bvMwiKZv wel‡qi cwimi I welqe¯‘
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
 †c․ibxwZ 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|
 bvMwiK I bvMwiKZvi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
 bvMwiKZv AR©‡bi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
 ‣ØZ bvMwiKZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
 mybvMwiKZvi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
 bvMwi‡Ki AwaKvi I KZ©‡e¨i aviYv eY©bv Ki‡Z
cvi‡e|
 bvMwiK AwaKvi I KZ©‡e¨i m¤úK© e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e|
 bvMwiK `vwqZ¡ I KZ©e¨ cvj‡b AvMÖnx n‡e|

 wewfbœ ai‡bi ivóª I miKvi e¨e¯’v eY©bv Ki‡Z
cvi‡e|
 wewfbœ miKvi I ivóª e¨e¯’vq bvMwi‡Ki Ae¯’vb I

ZË¡xq b¤^i: 00

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
†c․ibxwZ I bvMwiKZv
†c․ibxwZ I bvMwiKZv wel‡qi cwimi ev welqe¯‘
cwievi,cwiev‡ii †kÖwYwefvM
cwiev‡ii Kvh©vewj
mgvR
ivóª
iv‡óªi DrcwË
miKv‡ii aviYv
ivóª I miKv‡ii m¤úK©

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
1
1
1
1
1

e¨venvwiK b¤^i :00
K¬v‡mi µg
1g
2য়
3য়
4_©
5g

1
1

6ô
7g

bvMwiK I bvMwiKZv
bvMwiKZv AR©‡bi c×wZ
•ØZ bvMwiKZv
mybvMwiK
bvMwiK AwaKvi
AwaKv‡ii †kÖwYwefvM
Z_¨ AwaKvi AvBb
†hme Z_¨ cÖKvk ev cÖ`vb eva¨Zvg~jK bq
Z_¨ cÖvwßi cÖwµqv
bvMwi‡Ki KZ©e¨
KZ©‡e¨i †kÖwYwefvM
AwaKvi I KZ©‡e¨i m¤úK©

1
1
1
1
1

8g
9g
10g
11k
12k

1
1
1
1

13k
14k
15k
16k

1

17k

ivóª I miKvi
iv‡óªi aib
A_©bxwZi wfwË‡Z ivóª

1

18k

1

19k

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
miKv‡ii m‡½ m¤úK© e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
 MYZš¿ I GKbvqKZ‡š¿i cv_©K¨ wbY©q Ki‡Z
cvi‡e|
 MYZvwš¿K AvPiY wkL‡e I Zv cÖ‡qvM Ki‡Z DØy×
n‡e|






























welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cuywRev`x ivóª
mgvRZvwš¿K ivóª
ÿgZvi Dr‡mi wfwË‡Z ivóª
MYZvwš¿K ivóª
MYZvwš¿K ivóª e¨e¯’vi ¸Y
MYZvwš¿K ivóª e¨e¯’vi ÎæwU
MYZš¿ mdj Kivi Dcvq I MYZvwš¿K AvPiY
GKbvqKZvwš¿K ivóª e¨e¯’v
GKbvqKZvwš¿K iv‡óªi †`vl
ÿgZv eÈ‡bi bxwZi wfwË‡Z ivóª
GK‡Kw›`ªK ivóª
hy³ivóª
DËivwaKvi m~‡Îi wfwË‡Z ivóª
D‡Ï‡k¨i wfwË‡Z ivóª
miKv‡ii †kÖwYwefvM
ÿgZv eÈ‡bi bxwZi wfwË‡Z miKv‡ii †kÖwYwefvM
GK‡Kw›`ªK miKvi
GK‡Kw›`ªK miKv‡ii ¸Y
GK‡Kw›`ªK miKv‡ii ÎæwU
hy³ivóªxq miKvi
hy³ivóªxq miKv‡ii ¸Y
hy³ivóªxq miKv‡ii ÎæwU
AvBb I kvmb wefv‡Mi m¤ú‡K©i wfwË‡Z miKv‡ii
†kÖwYwefvM
msm`xq miKvi
msm`xq miKv‡ii ¸Y
msm`xq miKv‡ii ÎæwU
ivóªcwZ kvwmZ miKvi
ivóªcwZ kvwmZ miKv‡ii ¸Y

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

1

20k

1

21k

1

22k

1

23k

1

24k

1

25k

1

26k

2

27k,
28k

1

29k

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
5g Aa¨vq:
msweavb







6ô Aa¨vq :
evsjv‡`‡ki miKvi
e¨e¯’v











welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
ivóªcwZ kvwmZ miKv‡ii ÎæwU
msweav‡bi aviYv I ¸iæZ¡
msweavb cÖYqb c×wZ
msweav‡bi †kÖwYwefvM
wjwLZ msweav‡bi •ewkó¨
AwjwLZ msweav‡bi •ewkó¨
DËg msweav‡bi ‣ewkó¨
evsjv‡`‡ki msweavb
evsjv‡`‡ki msweav‡bi •ewkó¨





















evsjv‡`k miKv‡ii ¯^iƒc
evsjv‡`k miKv‡ii wewfbœ wefvM
kvmb wefvM
ivóªcwZ
ivóªcwZi ÿgZv I KvR
cÖavbgš¿x
cÖavbgš¿xi ÿgZv I KvR
gwš¿cwil`
gwš¿cwil‡`i ÿgZv I Kvh©vewj
evsjv‡`‡ki cÖkvmwbK KvVv‡gv
†K›`ªxq cÖkvmb
wefvMxq cÖkvmb
†Rjv cÖkvmb
Dc‡Rjv cÖkvmb
evsjv‡`‡ki AvBbmfv
MVb
RvZxq msm‡`i ÿgZv I Kvh©vewj
evsjv‡`‡ki wePviwefvM
wePvi wefv‡Mi MVb

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
msweav‡bi aviYv I ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
msweavb cÖYq‡bi c×wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
DËg msweav‡bi •ewkó¨ eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
evsjv‡`‡ki msweavb iPbvi BwZnvm eY©bv Ki‡Z
cvi‡e|
evsjv‡`‡ki msweav‡bi •ewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e|

 evsjv‡`k miKv‡ii ¯^iƒc D‡jøL Ki‡Z cvi‡e|
 evsjv‡`‡ki ivóªcwZ,cÖavbgš¿x I gwš¿mfvi ÿgZv
I Kvhv©ewj eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
 evsjv‡`‡ki cÖkvmwbK KvVv‡gv eY©bv Ki‡Z
cvi‡e|
 evsjv‡`‡ki AvBbmfvi MVb,ÿgZv I Kvh©vewj
eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
 evsjv‡`‡ki wePvi wefv‡Mi MVb,ÿgZv I Kvh©vewj
eY©bv Ki‡Z cvi‡e|

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
2

K¬v‡mi µg

1
1
1
1
1
1

30k,
31k
32k
33k
34k
35k
36k
37k

1

38k

1

39k

1

40k

1

41k

1
1

42k
43k

1

44k

2

45k-46k

1

47k

gšÍe¨

AvswkK

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

10g Aa¨vq :
¯^vaxb evsjv‡`‡ki
Afz¨`‡q bvMwiK
†PZbv

GKv`k Aa¨vq:
evsjv‡`k I
AvšÍRv© wZK msMVb

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

 evsjv‡`‡ki ¯^vaxbZv msMÖvg, fvlv Av‡›`vjb,
gyw³hy‡×i †PZbv I Av`k© Ges Amv¤úª`vwqK
g~j¨‡eva Rvb‡Z I e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
 ‡`k‡cÖ‡gi ¸iæZ¡ e¨vL¨v I Dcjwä Ki‡Z cvi‡e|

 mv‡K©i MVb, D‡Ïk¨ Ges evsjv‡`‡ki mv‡_ Gi
m¤úK© we‡kølY Ki‡Z cvi‡e|
 RvwZms‡Ni MVb I D‡Ïk¨ eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
 RvwZmsN I evsjv‡`‡ki m¤úK© eY©bv Ki‡Z
cvi‡e|
 RvwZms‡Ni kvwšÍiÿv wgk‡b evsjv‡`‡ki f~wgKv
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
 KgbI‡qj‡_i MVb, D‡Ïk¨ Ges evsjv‡`‡ki mv‡_
Gi m¤úK© eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
 IAvBwmi MVb, D‡Ïk¨ Ges evsjv‡`‡ki mv‡_ Gi






mywcÖg †KvU©
mywcÖg †Kv‡U©i ÿgZv I Kvh©vewj
Avwcj wefv‡Mi ÿgZv I KvR
nvB‡KvU© wefv‡Mi ÿgZv I KvR

























cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
1

K¬v‡mi µg
48k

1
1

49Zg
50Zg

evsjv‡`‡ki ¯^vaxbZv msMÖv‡gi cUf~wg
1940 mv‡ji jv‡nvi cÖmÍve
fvlv Av‡›`vjb
1954 mv‡ji wbe©vPb
6 `dv Kg©m~wP
EbmË‡ii MYAfy¨Ìvb
1970 Gi wbev©Pb
wbe©vPwb djvdj
Amn‡hvM Av‡›`vjb
¯^vaxbZvi †NvlYv
1971 mv‡ji gyw³hy× I ¯^vaxbZv jvf
Af¨šÍixY cÖwZ‡iva I †Mwijv AvµgY
gyw³hy× msMVb I cwiPvjbv
gyw³hy‡×i †PZbv I Av`k©
mvK©
MVb
mvK© MV‡bi jÿ¨ I D‡Ïk¨
mv‡K©i mv‡_ evsjv‡`‡ki m¤úK©

1
1
1
1
1
1
2

51Zg
52Zg
53Zg
54Zg
55Zg
56Zg
57Zg,
58Zg

1
1
1

59Zg
60Zg
61Zg

1
1
2

62Zg
63Zg
64Zg,
65Zg

1

66Zg

RvwZmsN
RvwZms‡Ni D‡Ïk¨
RvwZms‡Ni MVb
mvaviY cwil`
MVb

1

67Zg

1

68Zg

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
m¤úK© eY©bv Ki‡Z cvi‡e|

gvb eÈb: cÖkœc‡Îi aviv I gvb eÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|




























Kvh©vewj
wbivcËv cwil`
MVb
Kvh©vewj
A_©‣bwZK I mvgvwRK cwil`
MVb
Kvh©vewj
AwQ cwil`
MVb
Kvh©vewj
AvšÍRv© wZK Av`vjZ
MVb
Kvh©vewj
RvwZmsN mwPevjq
MVb
Kvh©vewj
RvwZms‡Ni mv‡_ evsjv‡`‡ki m¤úK©
RvwZmsN kvwšÍiÿv evwnbx‡Z evsjv‡`‡ki f~wgKv
KgbI‡qj_
MVb
jÿ¨ I D‡Ïk¨
evsjv‡`k I KgbI‡qj_
Bmjvwg mn‡hvwMZv ms¯’v (IAvBwm)
MVb
jÿ¨ I D‡Ïk¨
evsjv‡`k I Bmjvwg mn‡hvwMZv ms¯’v
me©‡gvU

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

1

69Zg

1

70Zg

1
1
1

71Zg
72Zg
73Zg

1

74Zg

1
75

75Zg

gšÍe¨

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡jয
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

বফলয়: কৃবলবক্ষা
বফলয় ককাড: 113

cixÿvi

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji
welq: K…wlwkÿv
Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
প্রথভ অধ্যায়:
কৃবল প্রযুবি

welq †KvW: 113
wkÿvµg/cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj
















বিেীয় অধ্যায়:
কৃবল উকযর্



ভাটি ও বযবফবয বফবষ্ট্য অনুমায়ী পর বনফ বাচন
কযবে াযফ।
ধা উবেখপূফ বক জবভ প্রস্তুবেয দ্ধবে ফর্ বনা কযবে
াযফ।
জবভ প্রস্তুবেয প্রবয়াজনীয়ো বফবেলর্ কযবে াযফ।
ভূবভক্ষয়, ভূবভক্ষবয়য কাযর্ এফং প্রকাযববদ ব্যাখ্যা
কযবে াযফ।
ভূবভক্ষবয়য ক্ষবেকাযক বদকগুবরা ফর্ বনা কযবে াযফ।
ভূবভক্ষয় কযাবধয কাম বকযী উায়মূ বফবেলর্ কযবে
াযফ।
ফীজ ংযক্ষবর্য দ্ধবেগুবরা ফর্ বনা কযবে াযফ।
ফীজ ংযক্ষবর্য গুরুত্ব ব্যাখ্যা কযবে াযফ।
স্যফীজ ংযক্ষর্ কযে াযফ।
ভাছ ও শুাবখয খাদ্য ংযক্ষবর্য প্রবয়াজনীয়ো ব্যাখ্যা
কযবে াযফ।
ভাছ ও শুাবখয খাদ্য ংযক্ষবর্য ধাগুবরা ফর্ বনা
কযবে াযফ।
ম্পূযক খাদ্য ম্পবকব ব্যাখ্যা কযবে াযফ।
ভাবছয ও শুাবখয ম্পূযক খাদ্য োবরকা বেবয কযবে
াযফ।
ভাছ ও শুাবখয ম্পূযক খাবদ্যয প্রবয়াগ দ্ধবে ফর্ বনা
কযবে াযফ।
ভাছ ও শুাবখয দ্রুে বৃবদ্ধ ও বযপুবষ্ট্য জন্য ম্পূযক
খাবদ্যয প্রবয়াজনীয়ো বফবেলর্ কযবে াযফ।

পর ফীজ ও ফংবফস্তাযক উকযর্ ও ধাগুবরা
ম্পবকব ফর্ বনা কযবে াযফ।

cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

c~Y© b¤^i: 100

ZË¡xq b¤^i: 75
welqe¯‘
cÖ‡qvRbxq
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
K¬vm msL¨v

1g cwi‡”Q`: পর বনফ বাচন
 gvwU I cwi‡e‡ki •ewkó¨
Abyhvqx dmj wbe©vPb

e¨venvwiK b¤^i: 25
K¬v‡mi µg
gšÍe¨

1

1g

g„wËKvwfwËK cwi‡ek AÂ‡ji
•ewkó¨ Abyqvqx dmj wbe©vPb
e¨venvwiK-1 wewfbœ cÖKvi gvwUi bgybv
msMÖn I kbv³Kiর্

1

2q

1

3q

2q cwi‡”Q`: পর উৎাদবনয জন্য জবভ
প্রস্তুবে
3q cwi‡”Q`: ভূবভক্ষয় ও ক্ষয়বযাধ
4_© cwi‡”Q`: ফীজ ংযক্ষর্
e¨venvwiK-2: gvwUi cv‡Î exR msiÿY

2

4_©-5g

2
2
1

6ô-7g
8g-9g
10g

5g cwi‡”Q`: Lv`¨ msiÿY
e¨venvwiK-3: mvB‡jR •Zwii c×wZ

2
1

11k-12k
13k

6ô cwi‡”Q`: ম্পূযক খাদ্য
o ভাছ
o শু
1ভ বযবেদ: পর ফীজ ও ফংবফস্তাযক
উকযর্
ব্যাফাবযক-4: বফববন্ন ধযবনয উবিদোবিক

2

14k-15k

2
3

16k-17k
18-20

1

21



e¨venvwiK
ZvwjKvi 1 b¤^i
KvRwU 3q K¬v‡m
m¤úbœ Ki‡Z
n‡e|

e¨venvwiK
ZvwjKvi 2 b¤^i
KvRwU 10g
K¬v‡m m¤úbœ
Ki‡Z n‡e|
e¨venvwiK
ZvwjKvi 3 b¤^i
KvRwU 13k
K¬v‡m m¤úbœ
Ki‡Z n‡e|

e¨venvwiK

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

wkÿvµg/cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj












চতুথ ব অধ্যায়:
কৃবলজ উৎাদন







পর ফীজ ও ফংবফস্তাযক উকযবর্য গুরুত্ব ব্যাখ্যা
কযবে াযফ।
ভাবছয পুকুবযয স্বরূ ও পুকুয প্রস্তুবেয ধাগুবরা ফর্ বনা
কযবে াযফ।
ভাবছয পুকুয প্রস্তুবেয প্রবয়াজনীয়ো ব্যাখ্যা কযবে
াযফ।
পুকুবযয বফববন্ন স্তবযয ফর্ বনা ও ফাস্তুংস্থান ব্যাখ্যা
কযবে াযফ।
স্থায়ী, কভৌসুভী ও আঁতুড় পুকুয ফর্ বনা এফং প্রবয়াজনীয়ো
ব্যাখ্যা কযবে াযফ।
ভাবছয অবয়াশ্রবভয গুরুত্ব ম্পবকব ব্যাখ্যা কযবে াযফ।
ভাবছয আফাস্থর যক্ষায় ভৎস্য ংযক্ষর্ আইবনয গুরুত্ব
ব্যাখ্যা কযবে াযফ।
গৃাবরে াবখয আফান স্বরূ ও আফান বেবযয
ধাগুবরা ফর্ বনা কযবে াযফ।
গৃাবরে াবখয আফান বেবযয প্রবয়াজনীয়ো ব্যাখ্যা
কযবে াযফ।
গৃাবরে াবখয খাদ্য এফং খাবদ্যয গুরুত্ব ব্যাখ্যা কযবে
াযফ।
গফাবদশুয খাদ্য ও খাদ্য বেবযয দ্ধবে ফর্ বনা কযবে
াযফ।
গফাবদশুয খাবদ্যয গুরুত্ব ব্যাখ্যা কযবে াযফ।
চাল উবমাগী বফববন্ন জাবেয পবরয নাভ, পবরয
উৎাদন দ্ধবে, কযাগ ফারাই ব্যফস্থানা ও পবরয
অথ বননবেক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কযবে াযফ।
াকফবজ চাল দ্ধবে, কযাগ ফারাই ও দভন দ্ধবে এফং
াকফবজ চাবলয অথ বননবেক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কযবে
াযফ।
বফববন্ন প্রকায ফুর-পরচাল দ্ধবে, কযাগ ফারাই ও দভন
দ্ধবে এফং ফুর-পর চাবলয অথ বননবেক গুরুত্ব ব্যাখ্যা
কযবে াযফ।
ভাছ ারন দ্ধবে, ভাবছয কযাগ নািকযর্ ও

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

ও কৃবল োবিক ফীজ নািকযর্ (ধান, গভ,
মূরা, ভবযচ পবরয এফং আলু, আদা,
গাঁদাফুর ও কভববদয কান্ড)

gšÍe¨
ZvwjKvi 4 b¤^i
KvRwU 21k
K¬v‡m m¤úbœ
Ki‡Z n‡e|

2য় বযবেদ: ভাবছয পুকুয
3য় বযবেদ: ভাছ চাবলয জন্য পুকুয
খনন এফং প্রস্তুেকযর্
ব্যাফাবযক-5: পুকুবযয প্রাকৃবেক খাবদ্যয
উবস্থবে বনর্ বয়

3
2

22-24
25-26

1

27

4থ ব বযবেদ: ভাবছয অবয়াশ্রভ
5ভ বযবেদ: ভৎস্য ংযক্ষর্ আইন
6ষ্ঠ বযবেদ: গৃাবরে াবখয আফান
7ভ বযবেদ: গৃাবরে াবখয খাদ্য
8ভ বযবেদ: গফাবদশুয খাদ্য

1
1
1
2
1

28
29
30
31-32
33

1ভ বযবেদ: পর চাল দ্ধবে
 ধান চাল
 াট চাল
 বযলা চাল
 ভালকারাই চাল
ব্যাফাবযক-6: বফববন্ন পবরয উকাযী ও
অকাযী কাকা ংগ্র ও নািকযর্

4

34-37

4
2
1
1

38-41
42-43
44
45

e¨venvwiK
ZvwjKvi 5 b¤^i
KvRwU 27k
K¬v‡m m¤úbœ
Ki‡Z n‡e|

e¨venvwiK
ZvwjKvi 6 b¤^i
KvRwU 45k
K¬v‡m m¤úbœ
Ki‡Z n‡e|

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

wkÿvµg/cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj







ব্যফস্থানা এফং ভাছ চাবলয অথ বননবেক গুরুত্ব ব্যাখ্যা
কযবে াযফ।
গৃাবরে শুাবখয আফান ও ারন দ্ধবে, কযাগ
নািকযর্ ও ব্যফস্থানা, বযচম বা এফং গৃাবরে
শুাবখ ারবনয প্রবয়াজনীয়ো ব্যাখ্যা কযবে াযফ।
ভবিে চাল ম্পবকব ব্যাখ্যা এফং বফববন্ন প্রকায ভবিে
চাল দ্ধবে ম্পবকব ফর্ বনা কযবে াযফ।
ভবিে চাল দ্ধবেবে ভাবছয স্বাস্থয ব্যফস্থানা ম্পবকব
ফর্ বনা কযবে াযফ এফং ভবিে চাল দ্ধবেয ব্যফস্থা
বফবেলর্ কযবে াযফ।
ববে ব্যফহৃে য় এরূ কৃবলজ দ্রব্যাবদয বফবষ্ট্য,
ব্যফায এফং ব্যফাবযয গুরুত্ব ফর্ বনা কযবে াযফ।
ঔলবধ উবিদ নািকযর্ এফং ঔলবধ উবিবদয
প্রবয়াজনীয়ো ব্যাখ্যা কযবে াযফ।

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

2য় বযবেদ: াক-ফবজয চাল দ্ধবে
 াক-ফবজয গুরুত্ব ও কশ্রবর্বফবাগ
 ারং াক ও পুইুঁ াক চাল
 কফগুন চাল
 বভবষ্ট্ কৃভড়া, চার কুভড়া, রাউ
চাল ও বভ চাল
3য় বযবেদ: ফুর-পর চাল বদ্ধবে
 কগারা চাল
 কফরী ফুর চাল
 করা চাল
 আনায চাল
4থ ব বযবেদ: ভাছ চাল দ্ধবে
5ভ বযবেদ: ভবিে ভাছ চাল দ্ধবে
6ষ্ঠ বযবেদ: গৃাবরে শুাবখ ারন
দ্ধবে
 গৃাবরে শুয আফান,
আফাবনয উবেশ্য, গরুয
আফান
 গাবী ারন
 ফাছুয ারন
 কবড়া ারন
 াঁ ারন দ্ধবে
7ভ বযবেদ: ববেয কাঁচাভার: কৃবলজ
দ্রব্যাবদ
8ভ বযবেদ: ঔলবধ উবিদ ও এয ব্যফায
ব্যাফাবযক 7: ঔলবধ উবিদ ংগ্র ও
নািকযর্

1

46

1
1
2

47
48
49েভ -50 েভ

1

51েভ

1
2
1
3
3
1

52েভ
53েভ-54েভ
55েভ
56েভ-58েভ
69েভ-61েভ
62েভ

2
2
2
2
3

63েভ-64েভ
65েভ-66েভ
67েভ-68েভ
69েভ-70েভ
71েভ-73েভ

1
1

74েভ
75েভ

ফ ববভাট

75

gšÍe¨

e¨venvwiK
ZvwjKvi 7 b¤^i
KvRwU 75Zg
K¬v‡m m¤úbœ
Ki‡Z n‡e|

e¨venvwiK
1. wewfbœ cÖKvi gvwUi bgybv msMÖn I kbv³KiY
2. gvwUi cv‡Î exR msiÿY
3. mvB‡jR •Zwii c×wZ
4. বফববন্ন ধযবনয উবিদোবিক ও কৃবলোবিক ফীজ নািকযর্ (ধান, গভ, মূরা, ভবযচ পবরয এফং আলু, আদা, গাঁধাফুর
ও কভববদয কাণ্ড)
5. পুকুবযয প্রাকৃবেক খাবদ্যয উবস্থবে বনর্ বয়
6. বফববন্ন পবরয উকাযী ও অকাযী কাকা ংগ্র ও নািকযর্
7. ঔলবধ উবিদ ংগ্র ও নািকযর্

gvb eÈb: cÖ‡kœi aviv I gvb eÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

ZË¡xq K¬v‡mi mv‡_ mv‡_ DwjøwLZ mg‡qi g‡a¨
e¨venvwiK KvR¸‡jv m¤úbœ Ki‡Z n‡e|

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq: Mvn©¯’¨ weÁvb
welq †KvW: 114

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji `vwLj cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: Mvn©¯’¨weÁvb

welq †KvW: 114

Aa¨vq I Aa¨v‡qi wk‡ivbvg
K wefvM: M„n I
cvwievwiK
m¤ú`
e¨e¯’vcbv

Aa¨vq-1
M„n e¨e¯’vcbv

c~Y© b¤^i: 100

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj




M„n e¨e¯’vcbvi aviYv, KvVv‡gv I D‡Ïk¨ eY©bv Ki‡Z
cvie;
M„n e¨e¯’vcbvi wewfbœ c×wZ ev ch©vq e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
mwVK wm×všÍ MÖnY Ki‡Z DØy× ne;

Aa¨vq-2
M„n e¨e¯’vcK



M„n e¨e¯’vc‡Ki ¸Yvewj, `vwqZ¡ I KZ©e¨ e¨vL¨v Ki‡Z
cvie;

Aa¨vq-3
M„n m¤ú`



Aa¨vq-4
M„n m¤ú‡`i
e¨e¯’vcbv



M„n m¤ú‡`i •ewkó¨, †kÖwYwefvM I cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v
Ki‡Z cvie Ges myôzfv‡e M„nm¤ú` e¨env‡i Ab¨‡K DØy×
Ki‡Z cvie;
ev‡R‡Ui aviYv, ¸iæZ¡ Ges ev‡RU •Zwii wbqg eY©bv
Ki‡Z cvie Ges cwiev‡ii Rb¨ gvwmK ev‡RU cÖYqb
Ki‡Z cvie;
mgq I kw³ e¨e¯’vcbvi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
KvR mnRKi‡Yi †K․kj eY©bv Ki‡Z cvie




Aa¨vq-5
M„‡ni Af¨šÍixY
m¾v






M„‡ni Af¨šÍixY m¾vi DcKiY I web¨v‡mi c×wZ e¨vL¨v
Ki‡Z cvie;
M„n m¾vi bv›`wbK w`K m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie;
M„‡n ¯^v¯’¨Ki cwi‡ek msiÿ‡Yi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie;
Ae¨eüZ wRwbcÎ w`‡q M„nm¾vi mvgMÖx •Zwi Ki‡Z
cvie|

ZË¡xq b¤^i: 75

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV-1- M„n e¨e¯’vcbvi aviYv
cvV-2 jÿ¨ I j‡ÿ¨i cÖKvi‡f`
cvV-3 M„ne¨e¯’vcbvi D‡Ïk¨
cvV-4 M„n e¨e¯’vcbvi c×wZ ev ch©vq
cvV- 5 wm×všÍ MÖnY
cvV-1 M„n e¨e¯’vc‡Ki ¸Yvewj
cvV-2 M„n e¨e¯’vc‡Ki `vwqZ¡ I KZ©e¨
cvV¨-3 M„n e¨e¯’vc‡Ki mvgvwRK `vwqZ¡ I
KZ©e¨
cvV 1-2 m¤ú` I m¤ú‡`i ‣ewkó¨
cvV-3 m¤ú‡`i †kÖwYwefvM
cvV-4 m¤ú‡`i myôz e¨env‡ii cÖ‡qvRbxqZv
cvV-1 A_© e¨e¯’vcbv-ev‡RU, ev‡R‡Ui
cÖ‡qvRbxqZv I ev‡R‡Ui LvZ
cvV-2 ev‡RU •Zwii wbqg
cvV-3 mgq I kw³i e¨e¯’vcbv-mgq
ZvwjKvi cÖ‡qvRbxqZv I we‡eP¨ welq
cvV-4 •`wbK mgq ZvwjKv cÖ¯Z
‘
cvV-5 kw³ e¨e¯’vcbv
cvV 1- Avmeve wbe©vPb
cvV 2- Avmeve web¨vm
cvV 3- wewfbœ K‡ÿ Avmeve web¨vm
cvV 4- M„‡ni bv›`wbKZv e„w×
cvV 5- M„‡n ¯^v¯’¨Ki cwi‡ek msiÿY
cvV 6- Af¨šÍixY M„nm¾vq Ae¨eüZ
wRwb‡mi e¨envi

e¨venvwiK b¤^i: 25
cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
1
1
1
2
1
1
2
1

K¬v‡mi µg

2
1
1
2

11k I 12k
13k
14k
15k I 16k

2
1

17k I 18k
19k

1
1

20k
21k

2
1
1
1
1
1

22k I 23k
24k
25k
26k
27k
28k

gšÍe¨

1g
2q
3q
4_© I 5g
6ô
7g
8g I 9g
10g

e¨venvwiK
ZvwjKvi 1
b¤^i KvRwU
17k I 18k
Ges 2 b¤^i
KvRwU 20k
K¬v‡m m¤úbœ
Ki‡Z n‡e|
e¨venvwiK
ZvwjKvi 3
b¤^i KvRwU
28k K¬v‡m
m¤úbœ Ki‡Z
n‡e|

Aa¨vq I Aa¨v‡qi wk‡ivbvg
L wefvM: wkkyi
weKvk I
cvwievwiK
m¤úK©

M wefvM: Lv`¨
I Lv`¨
e¨e¯’vcbv

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

Aa¨vq-6
wkïi ea©b I
weKvk






Aa¨vq-7
wkïi weKvk I
cvwievwiK
cwi‡ek




Aa¨vq-8
‰K‡kv‡ii
g‡bvmvgvwRK
mgm¨v-cÖwZKvi I
cÖwZ‡iva
Aa¨vq-10
Lv‡`¨i KvR I
Dcv`vb



Aa¨vq-13
Lv`¨ cÖ¯Z
‘ I






wkïi ea©b I weKv‡ki aviYv I •ewkó¨ eY©bv Ki‡Z cvie;
weKv‡ki ¯Íi ev avc¸‡jv wPwýZ Ki‡Z cvie;
wewfbœ ¯Í‡ii weKvkg~jK Kvh©µg eY©bv Ki‡Z cvie;
wkïi weKv‡k eskMwZ I cwi‡e‡ki cÖfve we‡kølY Ki‡Z
cvie;
wkkyi weKv‡k cvwievwiK eÜ‡bi MyiæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie;
wewfbœ ai‡bi cvwievwiK wech©‡qi aviYv I ¯^iƒc e¨vL¨v
Ki‡Z cvie;
wkky cwiPvjbvi bxwZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
wK‡kvi eq‡mi wewfbœ g‡bvmvgvwRK mgm¨v¸‡jv eY©bv
Ki‡Z cvie;



Lv‡`¨i KvR e¨vL¨v Ki‡Z cvie;
Lv‡`¨i wewfbœ Dcv`v‡bi MVb, Drm, Kvh©KvwiZv I
†kÖwYwefvM Ki‡Z cvie;
Lv`¨ Dcv`v‡bi AfveRwbZ †ivM wPwýZ Ki‡Z cvie;



Lv`¨ cÖ¯‡‘ Z †iwmwci cÖ‡qvRbxqZv eY©bv Ki‡Z cvie;

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV 1- ea©b I weKv‡ki aviYv
cvV 2- weKv‡ki ¯Íi
cvV-3- weKvkg~jK Kvh©µg
cvV 4 I 5- wkïi weKv‡k eskMwZ I cwi‡ek

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
2
2
1
2

K¬v‡mi µg
29k I 30k
31k I 32k
33k
34k I 35k

cvV 1 gv- evevi mv‡_ wkïi eÜb
cvV 2 I 3- wkïi weKv‡k cvwievwiK
m¤ú‡K©i ¸iæZ¡
cvV 4- wkï cwiPvjbvi bxwZ

1
2

36k
37k I 38k

1

39k

cvV 1I 2- •K‡kviKvjxb g‡bvmvgvwRK
mgm¨v
cvV 3- nZvkv I welYœZv
cvV 4- gvbwmK Pvc

2

40k I 41k

1
1

42k
43k

cvV 1-Lv‡`¨i KvR
cvV 2- Lv‡`¨i Dcv`vb-†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- †j․n I Av‡qvwWb
cvV 12- cvwb
cvV 1- †gby ‣Zwi
cvV 2- †iwmwci cÖ‡qvRbxqZv

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

44k
45k
46k
47k
48k
49Zg
50Zg
51Zg
52Zg
53Zg
54Zg
55Zg
56Zg
57Zg

gšÍe¨

e¨venvwiK
ZvwjKvi 4

Aa¨vq I Aa¨v‡qi wk‡ivbvg
cwi‡ekb

Aa¨vq-15
†cvkv‡Ki wkí
Dcv`vb I
wkíbxwZ
N-wefvM:
e¯¿ I eqb Zš‘

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj


Lv`¨ cwi‡ek‡bi wewfbœ c×wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|



†cvkvK wbe©vP‡bi †ÿ‡Î wkí Dcv`vb I wkíbxwZ
mwVKfv‡e cÖ‡qvM Ki‡Z cvie;
eY©Pµ we‡kølY Ki‡Z cvie;
eY©P‡µi gva¨‡g †`‡ni Z¡K Ges kvixwiK KvVv‡gv
Abymv‡i †cvkv‡Ki is wbe©vPb Ki‡Z cvie;
†cvkvK wbe©vP‡bi †ÿ‡Î †iLv, Rwgb Ges bKkvi †ÿ‡Î
wkíbxwZi ¸iæZ¡ we‡kølY Ki‡Z cvie;
e¯¿ †a․ZKi‡Y e¨eüZ wewfbœ cwi®‥viK `ªe¨ I miÄvgw`i
eY©bv Ki‡Z cvie;
wewfbœ ai‡bi †cvkvK †a․ZKiY I msiÿ‡bi c×wZ eY©bv
Ki‡Z cvie|
e¨w³Z¡ Abyhvqx †cvkvK wbe©vPb Ki‡Z cvie|





Aa¨vq-18
†cvkv‡Ki hZœ I
cvwicvU¨





e¨venvwiK
1. ev‡RU •Zwii wbqg
2. mgq ZvwjKv cÖ¯Z
‘
3. Af¨šÍixY M„n m¾vq Ae¨eüZ wRwb‡mi e¨envi
4. Lv`¨ cª¯Z
‘ : cywWs Ges mewR wbivwgk
5. AcÖ‡qvRbxq e‡¯¿i e¨envi (cy‡iv‡bv Kvco e¨envi K‡i cv‡cvk •Zwi)

gvbeÈb: cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV 3- Lv`¨ cÖ¯Z
‘
cvV 4- Lv`¨ cwi‡ekb
cvV 5- ey-‡d cwi‡ekb
cvV 6- c¨v‡KU cwi‡ekb

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
2
1
1
1

K¬v‡mi µg

gšÍe¨

58Zg I 59Zg
60Zg
61Zg
62Zg

b¤^i KvRwU
58Zg I
59Zg K¬v‡m
m¤úbœ Ki‡Z
n‡e|

cvV 1-3 †cvkv‡Ki wkí Dcv`vb
cvV 4-5 †cvkv‡K wkíbxwZ

3
2

63Zg - 65Zg
66Zg I 67Zg

cvV 1- e¯¿ †a․ZKiY
cvV 2- e¯¿ †a․ZKi‡Yi c~e©cÖ¯w‘ Z
cvV 3- †ikwg e¯¿ †a․ZKiY
cvV 4- ï®‥ †a․ZKiY
cvV 5- msiÿY
cvV 6- cvwicvU¨ I •`wnK cwi”QbœZv
cvV 7- †cvkv‡Ki gva¨‡g e¨w³Z¡ cÖKvk
cvV 8- AcÖ‡qvRbxq e‡¯¿i e¨envi
me©‡gvU

1
1
1
1
1
1
1
1
75

68Zg
69Zg
70Zg
71Zg
72Zg
73Zg
74Zg
75Zg

e¨venvwiK
ZvwjKvi 5
b¤^i KvRwU
75Zg K¬v‡m
m¤úbœ Ki‡Z
n‡e|

ZË¡xq K¬v‡mi mv‡_ mv‡_ DwjøwLZ mg‡qi g‡a¨ e¨venvwiK
KvRwU m¤úbœ Ki‡Z n‡e|

ক োভভড ১৯ কেভিতে 2023 োতর

পরীিোর

ি
পুনভবন্যোকৃে
পোঠ্যসূভি

ভবয়: লোরীভর ভলিো, স্বোস্থ্যভবজ্ঞোন ও কেোধুো
ভবয় ক োড: ১৪2

ক োভভড ১৯ কেভিতে 2023 োতর দোভে পরীিোর পুনভব িন্যোকৃে পোঠ্যসূভি
ভবয়: লোরীভর ভলিো, স্বোস্থ্যভবজ্ঞোন ও কেোধুো
ভবয় ক োড: ১৪2
পূর্ ি নম্বর ১০০
েত্ত্বীয় নম্বর: 75
ধ্যোয় ও ধ্যোতয়র
ভলতরোনোম
প্তম ধ্যোয়:
বয়ঃভি ো ও
েজনন স্বোস্থ্য

িম ধ্যোয়:
দগে কেো

পোঠ্যপুস্তত উভিভেে ভলেনফ
 বয়ঃভি ো ও বয়ঃভি োতর পভরবেিনমূ ব্যোখ্যো
রতে পোরব।
 বয়ঃভি োত লোরীভর ও মোনভ পভরবেিতনর ময় ী
রর্ীয় েো ভনর্ িোরর্ রতে পোরব।
 বয়ঃভি োত ভবভভন্ন ে োর মোনভ িোপ কমো োভবোর
ক ৌলগুতো ব্যোখ্যো রতে পোরব।
 বয়ঃভি োত পুভি র েোবোতরর েতয়োজনীয়েো বর্ িনো
রতে পোরব।
 েজনন স্বোস্থ্য ও েো সুরিোর উপোয় ব্যোখ্যো রতে পোরব।
ি ভবভর্গুতো ব্যোখ্যো রতে পোরব।
 েজনন স্বোস্থ্য ম্পভ ে
 গভি োীন েতয়োজনীয় স্বোস্থ্য কবোগুতো ব্যোখ্যো রতে
পোরব।
 টিজম ম্বতি র্োরর্ো োভ ও বর্ িনো রতে পোরব।
 ফুটব, ভক্রত ট, োবোভড ও ব্যোডভমন্টন কেোর অআনোনুন বর্ িনো রতে পোরব।
 উভিভেে কেোর ো-ক ৌল বর্ িনো রতে পোরব।
 ভবভভন্ন কেোর ভবভভন্ন পভজলতনর ী ী কযোগ্যেো দর োর
েো বর্ িনো রতে পোরব।
 কেোর অআন োনুন কমতন ভবভভন্ন কেোয় ংলগ্রর্ রতে
পোরব।
 কেতোয়োড়তদর কযোগ্যেো ও গুর্োবভ জিতনর মোধ্যতম
মপতি এ টি কেোয় পোরদলী তয় উঠতে পোরব।
 দগে কেোর মোধ্যতম তযোভগেোমূ মতনোভোব বৃভি
রতে পোরব।
 দগে কেোর মোধ্যতম কনতৃত্বদোতন িম ব।
 দগে কেোর মোধ্যতম অআন- োনুন মোনো ও শৃঙ্খোতবোর্
বৃভি রতে পোরব।

ভবয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠর ভলতরোনোম)
 পোঠ-১ : বয়ঃভি ো ও বয়ঃভি োতর
পভরবেিন
 পোঠ-2 : বয়ঃভি োতর মোনভ িোপ ও
পভরবেিতনর োতে েোপ েোওয়োতনো
 পোঠ-3 : বয়ঃভি োত পুভির েতয়োজনীয়েো
 পোঠ-4 : েজনন স্বোস্থ্য ও েো সুরিোর উপোয়
 পোঠ-5 : েজনন স্বোস্থ্যভবভর্ ও গভি োীন পোনীয়
স্বোস্থ্যতবো
 পোঠ-6 : টিজম

ব্যোবোভর নম্বর: 25

েতয়োজনীয়
ক্লো ংখ্যো
১

ক্লোতর ক্রম

১

2য়

1
1
1

3য়
৪ে ি
৫ম

3

৬ষ্ঠ - ৮ম

 পোঠ-১ : ফুটব

2

৯ম ও ১০ম

 পোঠ-২ : ভক্রত ট

2

 পোঠ-৩ : ব্যোডভমন্টন

2

 পোঠ-৫: োবোভড

2

মন্তব্য

1ম

১০ম ক্লোত
ব্যোবোভর
েোভ োর ১ম
পরীির্
১১ল ও ১২ল ১২ল ক্লোত
ব্যোবোভর
েোভ োর ২য়
পরীির্
১৩ল ও ১৪ল ১৪ল ক্লোত
ব্যোবোভর
েোভ োর ৩য়
পরীির্
১৫ল ও ১৬ল

ধ্যোয় ও ধ্যোতয়র
ভলতরোনোম

পোঠ্যপুস্তত উভিভেে ভলেনফ

ভবয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠর ভলতরোনোম)
 েোেভম েভেভবর্োতনর গুরুত্ব ও পিভে র্োরোবোভ ভোতব
 পোঠ-১ : েোেভম েভেভবর্োতনর গুরুত্ব, পিভে ও
দলম ধ্যোয়:
বর্ িনো রতে পোরব।
উপ রর্
কেোধুোর দুর্ িটনো  েোেভম েভেভবর্োতনর উপ রর্মূতর বর্ িনো ভদতে পোরব।  পোঠ-2 : েোেভম েভেভবর্োন োরীর গুর্োবভ
(অংভল )
 েোেভম েভেভবর্োন োরীর গুর্োবভ বর্ িনো রতে পোরব।
 পোঠ-3 : িোমড়ো ছতড় যোওয়ো, মোংতপভলতে টোন
ও ফুত যোওয়ো
 িোমড়ো ছতড় যোওয়ো ও ফুত যোওয়োর োরর্ ও েভে োর
বর্ িনো রতে পোরব।
 মি োতনো ও োড়ভোঙ্গোর জন্য েতয়োজনীয় েোেভম
 পোঠ-4 : ভিচ্যযভে, মি োতনো ও োড় ভোঙ্গো এবং
েভেভবর্োন বর্ িনো রতে পোরব।
ভগোতমন্ট ভিঁতড় যোওয়ো
 ভিচ্যযভে ও ভগোতমন্ট ভিঁতড় যোওয়োর োরর্ ও েভে োর
ম্পত ি র্োরর্ো ব্যোখ্যো রতে পোরব।
 িতের ে োরতভদ বর্ িনো রতে পোরব।
 পোঠ-5 : িে, িতের ে োরতভদ ও েভে োর
 িতের েভে োর রতে পোরব।
 পোঠ-6 : নো ভদতয় রক্ত পড়ো, পোভনতে ডুতব
 নো ভদতয় রক্ত পড়ো ও মোংতপভলতে টোন র্রোর েোেভম
যোওয়ো, উিোর পিভে ও কৃভিম শ্বো-েশ্বো েদোন
েভেভবর্োন ব্যোখ্যো রতে পোরব।
 পোভনতে ডুতব কগত েোৎিভর্ রর্ীয় ম্পত ি বর্ িনো
রতে পোরব।
 ক উ পোভনতে ডুতব কগত েোৎিভর্ েোেভম েভেভবর্োন
ভদতে পোরব।
 িোমড়ো ছতড় যোওয়ো, ফুত যোওয়ো, মি োতনো ও োড়ভোঙ্গো,
ভিচ্যযভে ও ভগোতমন্ট ভিঁতড় যোওয়ো, িে, নো ভদতয় রক্ত
পড়ো, মোপু আেযোভদ ভবতয় েভেভবর্োন েদোতন িম
ব।
 েোেভম েভেভবর্োতনর মোধ্যতম সুস্থ্ জীবনযোপতন উদ্বুি
ব।
ব িতমোট
ব্যোবোভর
১। এ টি অন্তজিোভে মোতনর ফুটব কেোর মোঠ ঙ্কন তর ভবভভন্ন এভরয়োর মোপগুতো উপস্থ্োপন র।
২। ফোস্ট বতর ভগ্রপ ও ভিন বতর ভগ্রতপর পোে ি যগুতো তর কদেোও।
৩। ব্যোডভমন্টন কেোর ভবভভন্ন র্রতনর ভগ্রতপর ক ৌলগুতো েদলিন র।
৪। িোমড়ো ছতড় কগত েোর েোেভম েভেভবর্োন তর কদেোও।
৫। োড় কভতঙ্গ কগত েোর েোেভম েভেভবর্োন তর কদেোও।

মোন বণ্টন: েতের র্োরো ও মোন বণ্টন পভরবভেিে েো তব।

েতয়োজনীয়
ক্লো ংখ্যো
1
1
2

2

২
1

ক্লোতর ক্রম

মন্তব্য

১৭ল
১৮ল
১৯ল ও ২০ল ২০ল ক্লোত
ব্যোবোভর
েোভ োর ৪ে ি
পরীির্
২১ল ও ২২ল ২২ল ক্লোত
ব্যোবোভর
েোভ োর ৫ম
পরীির্
২৩ল ও ২৪ল
২৫ল

25
েত্ত্বীয় ক্লোতর পোলোপোভল উভিভেে মতয়র মতধ্য
ব্যোবোভর োজ রতে তব।

ক োভবড ১৯ কেভিতে ২০২3 োতরয
ি
পুনভফন্যোকৃে
োঠ্যসূভি

ভফলয়: যোভযয়োয ভিো
ভফলয় ক োড: ১45

যীিোয

ভফলয়: যোভযয়োয ভিো
ধ্যোয় ও ধ্যোতয়য
ভতযোনোভ
েথভ:
অভভ ও অভোয
যোভযয়োয

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত উভিভিে ভিনপর










ভিেীয়:
যোভযয়োয গঠন: গুণ
ও দিেো

ক োভবড ১৯ কেভিতে ২০২3 োতরয
যীিোয পুনভফ িন্যোকৃে োঠ্যসূভি
welq †KvW: 145
c~Y© b¤^i: 50
ZË¡xq b¤^i: 50

যোভযয়োয ভিোয ধোযণো ও ভফ ো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
যোভযয়োয ভিো োতঠয কমৌভি েো ফণ িনো যতে োযফ;
যোভযয়োতযয কিতে ব্যভিগে ছন্দ-ছন্দ ভনণ িয় যতে
োযফ;
যোভযয়োতযয োতথ ব্যভিগে অগ্র, কমোগ্যেো ও
মূল্যতফোতধয ম্প ি ভনধ িোযণ যতে োযফ;
বভফষ্যৎ যোভযয়োতযয রূতযিো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ভনতজয বভফষ্যৎ যোভযয়োতযয ‘রূ ল্প’ ভফলতয় কোস্টোয
ভডজোআন যতে োযফ;
যোভযয়োয গঠতন ব্যভিগে অগ্র ও দিেোয
েতয়োজনীয়েো উরভি যতে োযফ এফং
যোভযয়োয গঠতনয কিতে ব্যভিগে মূল্যতফোতধয গুরুত্ব
উরভি তয েো জিতন অগ্রী ফ।

যোভযয়োয গঠতন েতয়োজনীয় গুণোফভর ও দিেো ভিভিে
যতে োযফ;
 যোভযয়োয গঠতন েতয়োজনীয় গুণোফভর ও দিেো জিতনয
ক ৌর ব্যোখ্যো যতে োযফ
 যোভযয়োতযয পরেোয় গুণোফভর ও দিেোগুতরোয গুরুত্ব
ভফতেলণ যতে োযফ এফং
 যোভযয়োয গঠতন েতয়োজনীয় গুণোফভর ও দিেো জিতন
অগ্রী ফ।

ভফলয়ফস্তু
(োঠ ও োতঠয ভতযোনোভ)

e¨venvwiK b¤^i: 00
েতয়োজনীয়
ক্লো ংখ্যো

ক্লোতয
ক্রভ



যোভযয়োতযয ধোযনো

১

১ভ



যোভযয়োতযয ভফ ো

১

২য়



যোভযয়োতযয রূতযিো ফো ভতডর

১

৩য়



যোভযয়োয ভিোয গুরুত্ব

১

৪থ ি



অভভ, অভোয ভিো ও যোভযয়োয

১

৫ভ



অভোয অগ্র, কমোগ্যেো ও মূল্যতফোধ

১

৬ষ্ঠ

১

৭ভ



যোভযয়োয গঠতন গুণ ও দিেো



আভেফোি দৃভিবভি

১

৮ভ



অত্মতিেনেো

১

৯ভ



অত্মভফশ্বো ও দৃঢ় েেযয়

১

১০ভ



শ্রিো, োযস্পভয ভনবিযীরেো ও
অন্তঃব্যভি ম্প ি

১

১১



েেো, কোগে ননভে েো ও অআতনয েভে
শ্রিো

১

১২



কনতৃত্ব, উতযোগ ও োতজয েভে অগ্র

১

১৩



োযীভয ও ভোনভ স্বোস্থ্য ম্পত ি তিেনে

১

১৪



ভভভিেো

1

15



কজন্ডোয ংতফদনীরেো

১

১৬



ভফতেলণ যো ও সৃজনীর ভিন্তন দিেো

১

১৭



ভস্যো ভোধোন ও ভিোন্ত গ্রতন িভেো

১

১৮

ভন্তব্য

ধ্যোয় ও ধ্যোতয়য
ভতযোনোভ

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত উভিভিে ভিনপর


তৃেীয়:
যোভযয়োয গঠতন
ংতমোগ স্থ্োন ও
অিযণ
(অংভ )






বভফষ্যৎ যোভযয়োয গঠতন োম ি য ংতমোগ স্থ্োতনয
ভূভভ ো ব্যোখ্যো যতে োযফ
বোতরো কশ্রোেো ওয়োয ক ৌর ভিভিে যতে োযফ
পর যোভযয়োয গতে তুরতে কমোগোতমোগ দিেো বৃভি
যতে অগ্রী ফ
তন্যয ফিব্য ভতনোতমোগ শুনতে অগ্রী ফ
যোভযয়োয উতমোগী দৃভিবভি ও মূল্যতফোধ গতে তুরতে
উিুি ফ

ভফলয়ফস্তু
(োঠ ও োতঠয ভতযোনোভ)

েতয়োজনীয়
ক্লো ংখ্যো

ক্লোতয
ক্রভ



িো কভো োতফরো ও ভয় ব্যফস্থ্োনো

১

১৯



েযুভি ব্যফোতয দিেো, গোভণভে দিেো এফং
নোন্দভন দৃভিবভি

১

২০



ংতমোগ স্থ্োন ও যোভযয়োয

১

২১

১

২২



যোভযয়োতযয পরেোয় ম্প ি স্থ্োন



বোতরো কশ্রোেো ওয়োয ক ৌর

১

২৩



রতিযয োতথ ংগভে কযতি োজ যো

১

২৪

১

২৫




তভি পরেোয় মূল্যতফোধ
যোভযয়োয গঠতন ব্যভিগে অিযণ

ফ িতভোট 25
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