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সম্ভোব্য  ম েভিবস – 30 ভিন 

ক্রম ভবষয় পৃষ্ঠো নম্বি 

1.  বোাংলো 3 

2.  ইাংতিভি 5 

3.  গভিি 15 

4.  ভবজ্ঞোন 21 

5.  বোাংলোতিি ও ভবশ্বপভিিয় 28 

6.  িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি 38 

7.  পিোর্ েভবজ্ঞোন 47 

8.  িসোয়ন 66 

9.  বোাংলোতিতিি ইভিহোস ও ভবশ্বসিযিো 79 

10.  ভূতগোল ও পভিতবি 91 

11.  ব্যবসোয় উতযোগ 99 

12.  ভহসোবভবজ্ঞোন 105 
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ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে ষষ্ঠ-নবম কেভিি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি  

†kÖwY: beg                                       welq: evsjv 

Aa¨vq wkLbdj welqe¯‘ 

(cvV wk‡ivbvg) 

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv cÖ‡qvRbxq 

K¬v‡mi msL¨v 

M`¨ 11.5. we‡kl Pvwn`vm¤úbœ gvby‡li cÖwZ 

ms‡e`bkxj nIqvi ¸iæZ¡ e¨³ Ki‡Z cvi‡e| 

myfv 16 gvP© 2020 wLª÷v‡ãi Av‡M cwVZ| -- 

KweZv 8.1. gvZ…fvlv cÖxwZ, †`k‡cÖg I 

RvZxqZv‡ev‡ai cwiPq w`‡Z cvi‡e| 

e½evYx 16 gvP© 2020 wLª÷v‡ãi Av‡M cwVZ| -- 

M`¨/ 

KweZv 

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 kª×v cÖ`k©‡b DØy× n‡e| 

8.4. gyw³hy× I gyw³hy‡×i †PZbv m¤ú‡K© 

Abyf~wZ e¨³ Ki‡Z cvi‡e| 

Ô†Zvgv‡K 

cvIqvi R‡b¨, 

†n ¯^vaxbZvÕ Ges 

ÔGKvË‡ii 

w`b¸wjÕ 

ÔGKvË‡ii w`b¸wjÕ,Ô‡Zvgv‡K cvIqvi R‡b¨, †n ¯^vaxbZvÕ, Ômvnmx Rbbx evsjvÕ Ges Ô¯^vaxbZv, 

GB kãwU Kxfv‡e Avgv‡`i n‡jvÕ- GB PviwU M`¨/KweZv gyw³hy‡×i †PZbv†Kw›`ªK wkLbdj 

aviY K‡i wbe©vwPZ| 

Ô‡Zvgv‡K cvIqvi R‡b¨, †n ¯^vaxbZvÕ KweZvwU Ges ÔGKvË‡ii w`b¸wjÕ M`¨wU †kÖwYKvh©µ‡g 

h_vh_fv‡e Dc¯’vcb Ki‡Z cvi‡j DwjøwLZ  Aewkó M`¨ I KweZv¸‡jvi wkLbd‡ji eo Ask 

AwR©Z n‡e| | ZvQvov DwjøwLZ KweZv¸‡jvi wkLbdj `kg †kÖwY‡Z AR©‡bi my‡hvM i‡q‡Q| 

4wU 

KweZv 5.3. KweZv c‡o Zvi g~jfve we‡kølY Ki‡Z 

cvi‡e| 

 

ÔK‡cvZvÿ b`Õ 

Ges ÔAvwg 

†Kv‡bv AvMš‘K 

bBÕ 

ÔK‡cvZvÿ b`Õ, ÔSY©vi MvbÕ,Ô‡mBw`b GB gvVÕ, ÔAvwg †Kv‡bv AvMš‘K bBÕ I ÔAvgvi cwiPqÕ- 

GB cuvPwU KweZv cÖK…wZ I †`k‡cÖg †Kw›`ªK wkLbdj aviY K‡i wbe©vwPZ| 

ÔK‡cvZvÿ b`Õ Ges ÔAvwg †Kv‡bv AvMš‘K bBÕ KweZv `ywU †kÖwYKvh©µ‡g h_vh_fv‡e Dc¯’vcb 

Ki‡Z cvi‡j DwjøwLZ Aewkó KweZv¸‡jvi wkLbd‡ji †ewkifvM AwR©Z n‡e| ZvQvov DwjøwLZ 

KweZv¸‡jvi wkLbdj `kg †kÖwY‡Z AR©‡bi my‡hvM i‡q‡Q| 

4wU 

M`¨/ 

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| 

11.3. bvix I bvixi Kg© I RxweKvi cÖwZ kÖ×vi 

g‡bvfve cÖKvk Ki‡Z cvi‡e| 

ÔggZvw`Õ Ges 

ÔgvbylÕ 

ÔAfvMxi ¯^MÕ©, Ôgvbyl gyn¤§` (m.)Õ, ÔwbgMvQÕ, ÔggZvw`Õ, ÔgvbylÕ Ges ÔivbviÕ-GB cuvPwU M`¨ I 

KweZv gvbweKZv †Kw›`ªK wkLbdj aviY K‡i wbe©vwPZ| 

ÔggZvw`Õ Mí Ges ÔgvbylÕ KweZvwU †kÖwYKvh©µ‡g h_vh_fv‡e Dc¯’vcb Ki‡Z cvi‡j DwjøwLZ 

Aewkó M`¨ I KweZv¸‡jvi wkLbd‡ji wmsnfvM AwR©Z n‡e| 

 

 

5wU 

M`¨ 10.1. evsjvi ms¯‹…wZ I †jvKms¯‹…wZi cwiPq 

w`‡Z cvi‡e| 

10.4. evsjvi ms¯‹…wZ I HwZ‡n¨i cÖwZ gg‡Z¡i 

g‡bvfve cÖKvk Ki‡Z cvi‡e| 

ÔcwjømvwnZ¨Õ 

Ges Ôcqjv 

ˆekvLÕ 

ÔcwjømvwnZ¨Õ, Ômvwn‡Z¨i iƒc I ixwZÕ, Ges Ôcqjv ˆekvLÕ-GB wZbwU M`¨ fvlv , mvwnZ¨ I 

ms¯‹…wZ †Kw›`ªK wkLbdj aviY K‡i wbe©vwPZ| 

ÔcwjømvwnZ¨Õ Ges Ôcqjv ˆekvLÕ cÖeÜ `ywU †kÖwYKvh©µ‡g h_vh_fv‡e Dc¯’vcb Ki‡Z cvi‡j 

DwjøwLZ Aewkó M`¨wUi wkLbdjI Kg-‡ewk AwR©Z n‡e| 

 

5wU 
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M`¨/ 

KweZv 

 

7.1. b¨vq, mZZv, †mŠRb¨, m`vPvi BZ¨vw` 

ˆbwZK g~j¨‡ev‡ai cwiPq w`‡Z cvi‡e| 

7.3. Ac‡ii cÖwZ kÖ×v‡eva I †mŠnv ©̀¨c~Y© 

m¤úK© eRvq ivLvi ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

ÔD‡cwÿZ kw³i 

D‡ØvabÕ Ges 

ÔAvkvÕ 

 

ÔD‡cwÿZ kw³i D‡ØvabÕ,ÔeB covÕ, Ôwkÿv I gbyl¨Z¡Õ, ÔRyZv-Avwe®‹viÕ, ÔAvkvÕ Ges ÔRxeb-

m½xZÕ-GB QqwU M`¨ I KweZv mgvR fvebv †Kw›`ªK wkLbdj aviY K‡i wbe©vwPZ| 

ÔD‡cwÿZ kw³i D‡ØvabÕ cÖeÜ Ges ÔAvkvÕ KweZvwU †kÖwYKvh©µ‡g h_vh_fv‡e Dc¯’vcb Ki‡Z 

cvi‡j DwjøwLZ Aewkó M`¨ I KweZv¸‡jvi mgvR fvebv †Kw› ª̀K wkLbd‡ji eo Ask AwR©Z 

n‡e| 

5wU 

M`¨ 6.2. cwiwPZ RMr I wb‡Ri AwfÁZvi welq 

e¨³ Ki‡Z cvi‡e| 

cÖevm eÜy… ÔcÖevm eÜzÕ iPbvwU ågY KvwnbxwfwËK wkLbdj aviY K‡i wbe©vwPZ| 2wU 

M`¨/ 

KweZv 

1| AcZ¨ †¯œ‡ni Awbevh© AvKl©Y Abyaveb 

Ki‡Z cvi‡e| 

2| cwjøcÖK…wZ I ‡mLvbKvi mvaviY gvby‡li 

hvwcZ Rxe‡bi wPÎ eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

ÔcwjøRbbxÕ Ges 

ÔAvg-AvuwUi 

†fucyÕ 

ÔcwjøRbbxÕ I ÔAvg-AvuwUi †fucyÕ-GB KweZv I ‡QvUMíwU cwjøRxeb I cÖK…wZ †Kw›`ªK wkLbdj 

aviY K‡i wbe©vwPZ| 

 

5wU 
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Rearranged syllabus of 30 working days  

Class: Nine                                                                                                                                       Subject: English 

Unit/Lesson  
Learning outcomes mentioned in the 

textbook  
Topic)  Rationale for inclusion/exclusion  

Number of 

classes 

needed 

Unit One  

Good citizens  

● Narrate incidents  

● Participate in discussions  

● Listen to and understand 
others  

● Describe something in writing  

  

Lesson 1: Can you live 
alone?  

Lesson 2: Knowledge, 
skills, and attitudes  

Lesson 3: Good 
character  

Lesson 4: 

Responsibilities  

Already achieved before the lockdown  N/A 

Unit Two  

Pastimes  

  

● Narrate incidents and events in 

a logical sequence  

● Participate in conversation, 

discussions, and debates  

● read maps, charts, graphs, etc.  

  

  

Lesson 1: Have you 
any favourite 
pastimes? Lesson 2: 
Reading really helps!  

Lesson 3: Change in 
pastimes  

Lesson 4:Change in 
pastimes in Bangladesh  

Lesson 5: Pastimes vary  

  

Already achieved before the lockdown.  

  

Lesson 3-5 have been excluded considering 

the difficulty level of the contents  

N/A 
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Unit Three 
Events and 
festivals  

  

●  

●  

●  

Talk about events and 

festivals Ask and answer 

questions and give opinions 

in a logical sequence Infer 

meanings from the context  

Lesson1: Mother’s Day  

Lesson 2: May Day  

Lesson 3: International  

Mother Language Day-1  

Lesson 4: International  

Mother Language Day-2  

Lesson 5: Independence  

Day  

Lesson 6: Pahela 
Boishakh  

  

The lessons aim at using the target language 
in a real-life situation. Besides, the contents 
are very real lifelike and important to know 
our history and culture.  

  

Lesson-1 has been excluded as the 

conduction of such a listening class may not 

be possible due to the covid19 situation.  

5 

Unit Four Are 

we aware?  

●  

●  

●  

●  

●  

Ask and tell about problems  

Seek and give suggestions  

Listen for specific 

information Narrate 

something in writing read 

charts and do a project 

work  

  

Lesson1: The ferry boat 
Lesson 2: Are we too 
many? Lesson3: Our 
food and shelter  

Lesson4: The story of 

Lipi Lesson5: Let’s 

become skilled 

workforce  

These lessons aim at realizing real-life 
problems and finding out solutions.  

Also, help to develop their own  

writing skills  

  

Lesson 2 has been excluded considering the 

difficulty level of the contents.  

6 

( L1-1L 3 

-1 

L4-2 

L5-2) 
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Unit Five 

Nature and 

environment  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

Comprehend and summarise 
texts  

Ask and answer 

questions Take part in 

debates on given topics  

Take part in role-playing and 

conversations  

Draft and deliver lectures on 

given topics  

Write letters to newspapers 

highlighting certain problems  

Write slogans for posters  

Lesson1: The greed of 
the mighty rivers  

Lesson2: Environmental 
pollution  

Lesson3: Man and 
climate Lesson 4: 
Putting our fish in hot 
water!  

Lesson5: A friend of 

Earth  

The contents are important as they are 
related to our environment and climate.  

  

Lessons 4 & 5 have been excluded 

considering the difficulty level of the contents 

and as students can recover them in class 10  

4 

(L1-1 

L2-2 

L3-1) 

Unit Six 

Our 

neighbours  

●  

●  

●  

●  

●  

Read, comprehend and 

summarise texts  

Ask and answer questions  

Read travel ads and talk 

about them  

Select and write heading  

Write letters to friends 

describing places of interest  

Lesson 1: Nepal, the 
land of  

Everest  

Lesson 2: Sri Lanka: 
The pearl of the Indian 
Ocean Lesson 3: The 
Maldives Lesson 4: 
India; Unity in diversity  

Lesson 5: Bhutan: The 
land of happiness  

 

The lessons  have been excluded 

considering the difficulty level of the contents 

and as students can recover them in class 10  
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Unit Seven 

People who 

stand out  

●  

●  

●  

●  

Read and understand texts 

through silent reading  

Ask and answer questions   

Listen to an audio text for 

specific information Write a 

dialogue  

Lesson1: Zainul Abedin, 
the great artist  

Lesson2: The art of 
silence  

Lesson3: Flashback  

Lesson4: The beginning  

Lesson5: The 
missionary  

Lesson6: Love for 
humanity  

Lesson7: The wizard of  

Apple  

Lesson8: Jobs’ 
childhood  

The lessons  have been excluded 

considering the difficulty level of the contents 

and as students can recover them in class 10  

 

Unit Eight 

World 

heritage  

●  

●  

●  

●  

Listen for specific information  

Read and understand texts 

through silent reading  

Ask and answer questions  

Describe a place  

Lesson1: The Shat 
Gambuj  

Mosque  

Lesson2: The Somapura  

Mahavihara  

Lesson3: The Statue of  

Liberty  

Lesson4: Lake Baikal  

The lessons  have been excluded 

considering the difficulty level of the contents 

and as students can recover them in class 10  

 

Unite Nine 
Unconvention 

al jobs  

●  

●  

●  

●  

●  

Describe familiar objects   

Read intensively and 
extensively  

Participate in debate, 
discussion  

Write about jobs and 

situations Read for skimming, 

scanning, and inferring  

Lesson1: Jobs that 
people do  

Lesson2: Weird jobs 
around  

Lesson3: Floral career  

The lessons  have been excluded 

considering the difficulty level of the contents 

and as students can recover them in class 10  
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Unit Ten  

Dreams  

●  

●  

●  

●  

Listen for specific information 

Participate in conversations 

and discussions  

Understand and give 
interviews  

Complete a grid  

Lesson1: I have a 
dream Lesson2: What I 
dream to be  

Lesson3: They had 
dreams  

1  

Lesson4: They had 

dreams 2  

The lessons  have been excluded 

considering the difficulty level of the contents 

and as students can recover them in class 10  

 

Unit Eleven 

Renewable 

energy  

●  

●  

●  

●  

Describe familiar objects 

Participate in conversation, 

discussion  

Read intensively and 
extensively  

Write formal letters  

Lesson1: Renewable 
energy  

sources-1  

Lesson2:  Renewable 
energy sources-2  

Lesson3: Renewable 
energy  

sources-3  

The lessons  have been excluded 

considering the difficulty level of the contents 

and as students can recover them in class 10  
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Unit Twelve 

Roots  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

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 

complaint  

Present information in a chart  

Lesson1: My roots  

Lesson2: My roots-2 
Lesson3: The return of 
the native  

Lesson4: In search of  

identity  

  

The lessons  have been excluded 

considering the difficulty level of the contents 

and as students can recover them in class 10  

 

Unit Thirteen 
Media and 
modes of  

e-communica 

tion  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

Surf the Internet  

Read and write emails  

Narrate incidents in a logical 

sequence   

Understand texts   

Read intensively and 
extensively  

Participate in debates  

Lesson1: Media and 
modes of e-
communication 
Lesson2: Social network 
services  

Lesson3: E-learning  

  

  

The lessons  have been excluded 

considering the difficulty level of the contents 

and as students can recover them in class 10  

 

Unit Fourteen 

Pleasure and 

purpose  

●  

●  

●  

Recognize and use English 

sounds, stress, and 

intonation understand and 

enjoy stories and other texts 

interpret, evaluate, and 

summarise literary texts  

Lesson 1: Books  

Lesson 2: Two Mothers  

Remembered  

Lesson 3: The Sands of 
Dee  

Lesson4: Time, You Old  

Gipsy Man  

Lesson5: Stopping by  

`   
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Woods on a Snowy 
Evening  

Lesson6: The Purple 
Jar-1  

Lesson7: The Purple 
Jar-2  

Lesson8: The Purple 
Jar-3  

Lesson9: A Pound of 

Flesh  

  Lesson10: The three 
caskets  

Lesson11: The trail 

  

Describing 

graph & 

charts  

    Considering the difficulty level and as 

students can recover it in class 10  

 

CV writing      Considering the difficulty level and as 

students can recover it in class 10  
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Rearranged Syllabus for 30 working days 

Class: Nine                                                                                                                                                                                      Subject: English  

Topic  Learning outcomes  Rationale  Number of classes needed  

Cloze Test  Students will be able to  

● use appropriate words in different 

situations  

    
  
  

 • learn new vocabulary  

• change and use the appropriate 

forms of words 

                     Already taught  

Make sentences  

from a table  

Students will be able to  

● frame logical sentences  

 

   

                      Already taught  

Right forms of 

verbs  

Students will be able to  

● use appropriate forms of verbs in 

context  

● learn new vocabulary  

● change and use the appropriate 

forms of verbs  

Students need to learn the use of the right 

forms of verbs for language accuracy.  

As the students have already learned it from 

class 6 to March 2020, we keep it only 

for further practice.  

01 

Narration  Students will be able to  

● change direct speech to indirect  

● use appropriate connectors in 

different contexts  

To use different kinds of sentences in real-

life situations, students need to learn the 

rules of changing direct speech to 

indirect and vice versa  

02 
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Changing 
sentences 

according to 
meaning and  

degree 

Students will be able to  

● use different kinds of sentences 

in practical life  

For real and better communication students 

need to learn different kinds of 

sentences and know how to change 

them.  

01+01=2 

Suffixes & 

Prefixes  

Students will be able to  

● identify root words  

● form new words  

● use appropriate parts of speech  

For better communication students need to 

use various kinds of words and know 

how to form new words from the root 

words  

02 

Completing 

sentences  

      The grammar item is challenging  and as students can recover it in class  

10  

Question Tag     This grammar item is new to the students and as students can recover it  in class 

10    

Connectors     The grammar item is challenging  and as students can recover it in class10  

Capitalization  

& Punctuation  

   Already taught in previous classes and  students have scope to recover it in class 10  

  

Paragraph  

Writing  

Students will be able to  

● write different kinds of 

paragraphs  

● express ideas maintaining the 

chronological sequence  

Students need to know how to write 

different kinds of paragraphs and how to 

express ideas maintaining the chronological 

sequence  

02 
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Formal Letter  Students will be able to  

● write a formal letter appropriately  

Students need to write different kinds of 

formal letters in real-life situations.   

01 

CV writing         Students can recover it in class 10    

Composition 

Writing  

      This grammar item is familiar to students 

and they have scope to recover it in 

class 10  
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ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে ষষ্ঠ-নবম কেভিি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি  

শ্রেণি: নবম                                                                                                                                                                                                                                    ণবষয়: গণিত 

অধ্যায় পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল 

ণবষয়বস্তু 

(পাঠ ও পাকঠর ণিকরানাম) 

পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা বা না েরার শ্র ৌণক্তেতা 
প্রকয়াজনীয় ক্লাকের 

েংখ্যা 

অধ্যায় 1 

বাস্তব েংখ্যা 

➢ বাস্তব েংখ্যার শ্রেণিণবন্যাে েরকত পারব। 

➢ দিণমে ভগ্াংকির শ্রেণিণবন্যাে েরকত 

➢ পারব। 

➢ দিণমে ভগ্াংকির শ্রেণিণবন্যাে েরকত পারব। 

➢ আবৃত্ত দিণমে ভগ্াংি ব্যাখ্যা েরকত পারব এবং ভগ্াংিকে 

আবৃত্ত দিণমে প্রোি েরকত পারকব। 

➢ আবৃত্ত দিণমে ভগ্াংিকে োধারি ভগ্াংকি রূপার্ন্র েরকত 

পারব। 

➢ অেীম অনাবৃত্ত দিণমে ভগ্াংি ব্যাখ্যা েরকত পারব। 

➢ েদৃি ও ণবেদৃি দিণমে ভগ্াংি ব্যাখ্যা েরকত পারব। 

আবৃত্ত দিণমে ভগ্াংকির শ্র াগ, ণবকয়াগ, গুি ও ভাগ েরকত 

পারকব এবং এতদেংক্রার্ন্ ণবণভন্ন েমস্যার েমাধান েরকত 

পারকব।  

বাস্তব েংখ্যা 

পাঠদান েম্পন্ন হকয়কে (জানুয়াণর শ্রেকে মাি ত) 

 

 

00 

 

 

 

 

 

 

বাস্তব েংখ্যার শ্রেণিণবন্যাে 

দিণমে ভগ্াংি 

েদৃি আবৃত্ত দিণমে ও অেদৃি আবৃত্ত 

দিণমে ভগ্াংি  

আবৃত্ত দিণমে ভগ্াংকির শ্র াগ ও  

ণবকয়াগ 

আবৃত্ত দিণমে ভগ্াংকির গুি ও ভাগ 

অেীম দিণমে ভগ্াংি  

অধ্যায় 2 

শ্রেট ও ফাংিন 

➢ শ্রেট ও উপকেকটর ধারিা ব্যাখ্যা েকর প্রতীকের োহাকে 

প্রোি েরকত পারকব। 

➢ শ্রেট প্রোকির পদ্ধণত বি তনা েরকত পারকব। 

➢ অেীম শ্রেট ব্যাখ্যা েরকত পারকব এবং েেীম ও অেীম 

শ্রেকটর পাে তেয ণনরূপি েরকত পারকব। 

➢ শ্রেকটর েংক াগ ও শ্রেদ ব্যাখ্যা এবঙ  ািাই েরকত পারকব। 

➢ িণক্ত শ্রেট ব্যাখ্যা েরকত এবং দুই ও ণতন েদস্যণবণিষ্ট 

শ্রেকটর িণক্ত শ্রেট গঠন েরকত পারকব। 

➢ ক্রমকজাড় ও োকততেীয় গুিজ ব্যাখ্যা েরকত পারকব। 

শ্রেট 

পাঠদান েম্পন্ন হকয়কে (জানুয়াণর শ্রেকে মাি ত) 00 

শ্রেট প্রোকির পদ্ধণত 

েেীম, অেীম ও ফাঁো শ্রেট 

শ্রভনণিত্র 

উপকেট, প্রকৃত উপকেট 
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অধ্যায় পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল 

ণবষয়বস্তু 

(পাঠ ও পাকঠর ণিকরানাম) 

পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা বা না েরার শ্র ৌণক্তেতা 
প্রকয়াজনীয় ক্লাকের 

েংখ্যা 

➢ উদাহরি ও শ্রভনণিকত্রর োহাকে শ্রেট প্রণক্রয়ার েহজ 

ণবণধগুকলা প্রিাি েরকত পারকব এবং ণবণধগুকলা প্রকয়াগ েকর 

ণবণভন্ন েমস্যা েমাধান েরকত পারকব। 

➢ অন্বয় ও ফাংিন ব্যাখ্যা েরকত ও গঠন েরকত পারকব। 

➢ শ্র াকমন ও শ্ররঞ্জ েী ব্যাখ্যা েরকত পারকব। 

➢ ফাংিকনর শ্র াকমন ও শ্ররঞ্জ ণনি তয় েরকত পারকব। 

➢ ফাংিকনর শ্রলখণিত্র অঙ্কন েরকত পারকব। 

োণব তে শ্রেট ও পূরে শ্রেট 

শ্রেকটর েমতা ও অর্ন্র 

শ্রেদ শ্রেট ও ণনকেদ শ্রেট 

িণক্ত শ্রেট 

ক্রমকজাড় ও োকততেীয় গুিজ 

অন্বয় 

ফাংিন 

ফাংিকনর শ্রলখণিত্র 

অধ্যায় 3 

বীজগাণিণতে রাণি 

➢ বীজগাণিণতে সূত্র প্রকয়াগ েকর বগ ত ও ঘন রাণির েম্প্রোরি 

েরকত পারকব। 

➢ ভাগকিষ উপপাদ্য েী ব্যাখ্যা েরকত পারকব এবং তা প্রকয়াগ 

েকর উৎপাদকে ণবকেষি েরকত পারকব। 

➢ বাস্তব েমস্যা েমাধাকনর জন্য বীজগাণিণতে সূত্র েরকত 

পারকব এবং সূত্র প্রকয়াগ েকর েমস্যা েমাধান েরকত 

পারকব। 

বীজগাণিণতে রাণি 

পূব তবতী শ্রেণিকত ধারিা শ্রপকয়কে। এজন্য 

পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা হয়ণন। 
00 বগ ত েংবণলত সূত্রাবণল 

ঘন েংবণলত সূত্রাবণল 

উৎপাদকে ণবকেষি 

বীজগাণিণতে সূত্রাবণল প্রকয়াগ েকর উৎপাদকে 

ণবকেষি এবং বাস্তব েমস্যা েমাধান েরার জন্য 

পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা হকয়কে। 

03 
ভাগকিষ উপপাদ্য 

বাস্তব েমস্যা েমাধাকন বীজগাণিণতে 

সূত্র গঠন ও প্রকয়াগ 

অধ্যায় 4 ➢ মূলদ সূিে ব্যাখ্যা েরকত পারকব। 
সূিে 

04 
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অধ্যায় পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল 

ণবষয়বস্তু 

(পাঠ ও পাকঠর ণিকরানাম) 

পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা বা না েরার শ্র ৌণক্তেতা 
প্রকয়াজনীয় ক্লাকের 

েংখ্যা 

সূিে ও লগাণরদম 

 

➢ ধনাত্মে পূি ত-োংণখ্যে সূিে, শূন্য ও ঋিাত্মে পূি ত-োংণখ্যে 

সূিে ব্যাখ্যা ও প্রকয়াগ েরকত পারকব। 

➢ সূিকের ণনয়মাবণল বি তনা ও তা প্রকয়াগ েকর েমস্যা েমাধান 

েরকত পারকব। 

➢ n তম মূল ও মূলদ ভগ্াংি সূিে ব্যাখ্যা েরকত পারকব 

এবং n তম মূলকে সূিে আোকর প্রোি েরকত পারকব। 

➢ লগাণরদম ব্যাখ্যা েরকত পারকব। 

➢ লগাণরদকমর সূত্রাবণল প্রমাি ও প্রাকয়াগ েরকত পারকব। 

➢ োধারি লগাণরদম ওস্বাভাণবে লগাণরদম ব্যাখ্যা েরকত 

পারকব। 

➢ েংখ্যার ববজ্ঞাণনে রূপ ব্যাখ্যা েরকত পারকব। 

➢ োধারি লগাণরদকমর পূি তে ও অংিে ব্যাখ্যা েরকত পারকব। 

➢ েযালকুকলটকরর োহাকে োধারি ও স্বাভাণবে লগাণরদম 

ণনি তয় েরকত পারকব। 

সূিকের সূত্রাবণল 
অকনে বড় বা অকনে শ্রোট েংখ্যা বা রাণিকে 

সূিকের োহাকে েহকজ প্রোি েরা  ায়,  া 

ণহোব গিনা ও গাণিণতে েমস্যা েমাধাকন 

প্রকয়াজন। সূিেীয় রাণির মান শ্রবর েরকত 

লগাণরদম ণবধায়  পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা 

হকয়কে। 

শূন্য ও ঋিাত্মে সূিে 

n তম মূল ও মূলদ ভগ্াংি সূিে 

লগাণরদম ও লগাণরদকমর সূত্রাবণল 

েংখ্যার ববজ্ঞাণনে রূপ 

লগাণরদম পদ্ধণত 

োধারি লগাণরদকমর পূি তে  

োধারি লগাণরদকমর  অংিে 

অধ্যায় 6 

শ্ররখা, শ্রোি ও ণত্রভুজ 

 

➢ েমতলীয় জযাণমণতর শ্রমৌণলে স্বীো তগুকলা বি তনা েরকত 

পারকব। 

➢ ণত্রভুজ েংক্রার্ন্ উপপাদ্যগুকলা প্রমাি েরকত পারকব। 

➢ ণত্রভুজ েংক্রার্ন্ উপপাদ্য ও অনুণেদ্ধার্ন্গুকলা প্রকয়াগ েকর 

েমস্যা েমাধান েরকত পারকব। 

স্থান, তল, শ্ররখা ও ণবন্দুর ধারিা 

পাঠদান েম্পন্ন হকয়কে (জানুয়াণর শ্রেকে মাি ত) 00 

ইউণক্লক র স্বীো ত 

গাণিণতে উণক্তর প্রমাি 

উপপাকদ্যর জযাণমণতে প্রমাি 

শ্ররখা, রণি, শ্ররখাংি 

শ্রোি 

েমার্ন্রাল েরলকরখা 

ণত্রভুজ 
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অধ্যায় পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল 

ণবষয়বস্তু 

(পাঠ ও পাকঠর ণিকরানাম) 

পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা বা না েরার শ্র ৌণক্তেতা 
প্রকয়াজনীয় ক্লাকের 

েংখ্যা 

অধ্যায় 7 

ব্যবহাণরে জযাণমণত 

 

➢ ণিকত্রর োহাকে ণত্রভুজ ও িতুভু তজ ব্যাখ্যা েরকত পারকব। 

➢ প্রদত্ত উপাত্ত ব্যবহার েকর ণত্রভুজ অঙ্কন েরকত পারকব। 

➢ প্রদত্ত উপাত্ত ব্যবহার েকর িতুভু তু্জ, োমার্ন্ণরে, ট্রাণপণজয়াম 

অঙ্কন েরকত পারকব। 

ণত্রভুজ অঙ্কন 

জযাণমণতে ণিত্র সূক্ষ্ণভাকব অঙ্ককনর জন্য 

পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা হকয়কে। 
03 

িতুভতজ অঙ্কন 

অধ্যায় 8 

বৃত্ত 

 

➢ বৃত্তিাপ, শ্রেন্দ্রস্থ শ্রোি, বৃত্তস্থ শ্রোি, বৃকত্ত অর্ন্ণল তণখত িতুভু তজ 

ব্যাখ্যা েরকত পারকব। 

➢ বৃত্ত েংক্রার্ন্ উপপাদ্য প্রমাি েরকত পারকব। 

➢ বৃত্ত েংক্রার্ন্ ণবণভন্ন েমস্যা েমাধাকন উপপাদ্যগুকলা প্রকয়াগ 

েরকত পারকব। 

➢ বৃত্ত েম্পণেতত েম্পাদ্য বি তনা েরকত পারকব। 

বৃত্ত পূব তবতী শ্রেণিকত ধারিা শ্রপকয়কে। এজন্য 

পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা হয়ণন। 00 

বৃত্তিাপ 

শ্রেন্দ্রস্থ শ্রোি ও বৃত্তস্থ শ্রোি বৃকত্তর শ্রেন্দ্রস্থ ও বৃত্তস্থ শ্রোি েম্পণেতত ধারিা 

অজতকনর জন্য পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা হকয়কে। 
02 

বৃকত্ত অর্ন্ণল তণখত িতুভু তজ পরবতী শ্রেণিকত এ ণবষকয় প্রকয়াজনীয় আকলািনা 

রকয়কে ণবধায় পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা হয়ণন। 

00 বৃকত্তর শ্রেদে ও স্পিতে 

বৃত্ত েম্পণেতত েম্পাদ্য 

অধ্যায় 9 

ণত্রকোিণমণতে 

অনুপাত 

 

➢ সূক্ষ্মকোকির ণত্রকোিণমণতে অনুপাত বি তনা েরকত পারকব। 

➢ সূক্ষ্মকোকির ণত্রকোিণমণতে অনুপাতগুকলার মকধ্য 

পারস্পণরে েম্পেত ণনি তয় েরকত পারব। 

➢ সূক্ষ্মকোকির ণত্রকোিণমণতে অনুপাতগুকলার ধ্রুবতা  ািাই 

োকর প্রমাি ও গাণিণতে েমস্যা েমাধান েরকত পারকব। 

➢ জযাণমণতে পদ্ধণতকত 30

, 45


,60


, শ্রোকির 

ণত্রকোিণমণতে অনুপাকতর মান ণনি তয় ও প্রকয়াগ েরকত 

পারকব। 

➢ 0

, 90


, শ্রোকির অে তপূি ত ণত্রকোিণমণতে অনুপাতগুকলার 

মান ণনি তয় েকর প্রকয়াগ েরকত পারকব। 

➢ ণত্রকোিণমণতে অকভদাবণল প্রমাি েরকত পারকব। 

➢ ণত্রকোিণমণতে অকভদাবণলর প্রকয়াগ েরকত পারকব। 

েমকোিী ণত্রভুকজর বাহুগুকলার নামেরি 
 

 

 

 

েমকোিী ণত্রভুজ ব্যবহার েকর ণত্রকোিণমণতে 

ধারিা অজতন েরকত পারকব। ভূণম জণরপ, 

শ্রনণভকগিন, প্রকেৌিল ও শ্রজযাণতণব তজ্ঞাকন 

ণত্রকোিণমণতর ব্যবহার রকয়কে। পরবতী শ্রেণিকত 

 

 

04 

সূক্ষ্মকোকির ণত্রকোিণমণতে অনুপাত 

ণত্রকোিণমণতে অনুপাতগুকলার েম্পেত 

ণত্রকোিণমণতে অকভদাবণল 

30

, 45


,60


, শ্রোকির ণত্রকোিণমণতে 

অনুপাত 

পূরে শ্রোকির ণত্রকোিণমণতে অনুপাত 
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অধ্যায় পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল 

ণবষয়বস্তু 

(পাঠ ও পাকঠর ণিকরানাম) 

পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা বা না েরার শ্র ৌণক্তেতা 
প্রকয়াজনীয় ক্লাকের 

েংখ্যা 

0

, 90


, শ্রোকির অে তপূি ত 

ণত্রকোিণমণতে অনুপাত 

পাকঠর ণভণত্ত ণহকেকবও প্রকয়াজন। তাই 

পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা হকয়কে। 

 

অধ্যায় 16 

পণরণমণত 

 

➢ ণত্রভুজকেত্র ও িতুভু তজকেকত্রর শ্রেত্রফকলর সূত্র প্রকয়াগ েকর 

বহুভুজকেকত্রর শ্রেত্রফল ণনি তয় এবং এতদেম্পণেতত েমস্যা 

েমাধান েরকত পারকব। 

➢ বৃকত্তর পণরণধ ও বৃত্তাংকির বদঘ তয ণনি তয় েরকত পারকব। 

➢ বৃকত্তর শ্রেত্রফল ণনি তয় েরকত পারকব। 

➢ বৃত্তকেত্র ও তার অংিণবকিকষর শ্রেত্রফল ণনি তয় েকর এতদ 

েম্পণেতত েমস্যা েমাধান েরকত পারকব। 

➢ আয়তাোর ঘনবস্তু, ঘনে ও শ্রবলকনর শ্রেত্রফল পণরমাপ 

েরকত পারকব এবং এ েম্পণেতত েমস্যা েমাধান েরকত 

পারকব। 

➢ সুষম ও শ্র ৌণগে ঘনবস্তুর পৃষ্ঠতকলর শ্রেত্রফল পণরমাপ 

েরকত পারকব। 

ণত্রভুজকেকত্রর শ্রেত্রফল পাঠদান েম্পন্ন হকয়কে (জানুয়াণর শ্রেকে মাি ত) 00 

িতুভু তজকেকত্রর শ্রেত্রফল  ব্যবহাণরে প্রকয়াজকন ণবণভন্ন তকলর শ্রেত্রফল 

ণনি তকয়র জন্য পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা হকয়কে। 02 

সুষম বহুভুকজর শ্রেত্রফল 

বৃকত্তর পণরণধ 

পরবতী শ্রেণিকত এ ণবষকয় প্রকয়াজনীয় আকলািনা 

রকয়কে ণবধায় পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা হয়ণন। 
00 

বৃত্তাংকির বদঘ তয 

বৃত্তকেত্র ও তার অংিণবকিকষর 

শ্রেত্রফল 

আয়তাোর ঘনবস্তু, ঘনে ও শ্রবলকনর 

শ্রেত্রফল 

অধ্যায় 17 

পণরেংখ্যান 

 

➢ ক্রমক াণজত গিেংখ্যা, গিেংখ্যা বহুভুজ অণজভ শ্ররখা 

ব্যাখ্যা েরকত পারকব। 

➢ গিেংখ্যা বহুভুজ ও অণজভ শ্ররখার োহাকে উপাত্ত ব্যাখ্যা 

েরকত পারকব। 

➢ শ্রেন্দ্রীয় প্রবিতার পণরমাপ পদ্ধণত ব্যাখ্যা েরকত পারকব। 

➢ শ্রেন্দ্রীয় প্রবিতার পণরমাকপ েংণেপ্ত পদ্ধণত প্রকয়াজনীয়তা 

ব্যাখ্যা েরকত পারকব। 

➢ েংণেপ্ত পদ্ধণতর োহাকে গড়, মধ্যে ও প্রচুরে ণনি তয় 

েরকত পারকব। 

উপাকত্তর উপস্থাপন 

পূব তবতী শ্রেণিকত ধারিা শ্রপকয়কে। এজন্য 

পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা হয়ণন। 
00 

ক্রমক াণজত গিেংখ্যা 

িলে 

ণবণিন্ন ও অণবণিন্ন িলে 

উপাকত্তর শ্রলখণিত্র 
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অধ্যায় পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল 

ণবষয়বস্তু 

(পাঠ ও পাকঠর ণিকরানাম) 

পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা বা না েরার শ্র ৌণক্তেতা 
প্রকয়াজনীয় ক্লাকের 

েংখ্যা 

➢ গিেংখ্যা বহুভুজ ও অণজভ শ্ররখা শ্রলখণিকত্রর ব্যাখ্যা েরকত 

পারকব। 

গিেংখ্যা বহুভুজ 

অণজভ শ্ররখা 

তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন, েল্প েমকয় েঠিে ধারিা 

অজতকন শ্রলখণিত্র জানা এবং শ্রেন্দ্রীয় প্রবিতা 

ণনি তকয়র জন্য  পাঠ্যসূণিকত অর্ন্তভুক্ত েরা হকয়কে। 

02 

শ্রেন্দ্রীয় প্রবিতা 

গাণিণতে গড় 

শ্রেণিণবন্যােকৃত উপাকত্তর গাণিণতে গড় 

গুরুত্ব যুক্ত উপাকত্তর গড় 

মধ্যে 

প্রচুরে 
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ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে ষষ্ঠ-নবম কেভিি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি 

কেভি: নবম                                                ভবষয়: ভবজ্ঞোন 

অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভনব েোভিি ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি ক ৌভি িো 

/অন্তর্ভ েি িতিি ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

প্রর্ম অধ্যোয় 

উন্নিি 

িীবনধোিো 

• খোয উপোিোন ও আিিে খোয ভপিোভমড ব্যোখ্যো  িতি  

পোিব। 

• খোয সাংিক্ষতিি প্রতয়োিনীয়িো বি েনো  িতি পোিব। 

• স্বোিয িক্ষোয় প্রোকৃভি  খোয এবাং ফোস্ট ফুতডি প্রিোব 

ভবতেষি  িতি পোিব। 

• ভিটোভমতনি উৎস এবাং এি অিোবিভনি প্রভিভক্রয়ো ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• খভনি লবতনি উৎস এবাং এি অিোবিভনি প্রভিভক্রয়ো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• পোভন ও আঁিযুি খোবোতিি উপ োভিিো বি েনো  িতি 

পোিব। 

• বভড মোস ইনতডতেি প্রতয়োিনীয়িো বি েনো  িতি পোিব। 

• খোতয িোসোয়ভন  পিোতর্ েি ব্যবহোি এবাং িোিীভি  

প্রভিভক্রয়ো বলতি পোিব। 

• িিীতি িোমো  ও ড্রোগতসি ক্ষভি ি প্রভিভক্রয়ো ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• এইডস  ী ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িোিীভি  ভফটতনস বিোি িোখোি ক ৌিল ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

১.১ খোয ও পুভি  

 

১.৪ খোয সাংিক্ষন  

 

১.৩.২ উন্নি িীবন  োপতনি িন্য 

খোয ঊপোিোন বোছোই 

 

১.১.৪ ভিটোভমন 

 

১.১.৫ খভনি 

 

১.১.৫, ১.১.৬ পোভন ও িোতফি 

 

 

জানুয়াণর-মাি ত ২০২০ 

েমকয় প্রণতষ্ঠাকন ণিখন 

ো তক্রম েম্পন্ন হকয়কে।   
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১.২ বভড মোস ইনতডে  

১.৪.২ খোয দ্রব্য সাংিক্ষতন 

িোসোয়ভন  পিোতর্ েি ব্যবহোি   

১.৫ িোমো  ও ড্রোগস  

১.৭ এইডস 

১.৮ স্বোিয িক্ষোয় িিীি িি েো ও ভবেোম  

ভিিীয় অধ্যোয় 

িীবতনি িন্য 

পোভন 

• পোভনি ধম ে বি েনো  িতি পোিব। 

• পোভনি গঠন ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• পোভনি ভবভিন্ন উৎস বি েনো  িতি পোিব। 

• িলি উভিি ও িলি প্রোিীি িন্য পোভনি প্রতয়োিনীয়িো 

এবাং পোভনি মোনিন্ড ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• পভিতবি সাংিক্ষতি পোভনি পুনিোবিেন ধোপসমূতহ পোভনি 

ভূভম ো ভবতেষি  িতি পোিব। 

• মোনসম্মি পোভনি প্রতয়োিনীয়িো বি েনো  িতি পোিব। 

• পোভনি ভবশুদ্ধ িি প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• বোাংলোতিতি পোভনি উৎতস দূষতিি  োিি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• পোভনদূষতিি প্রিোব ভবতেষি  িতি পোিব। 

• বোাংলোতিতি ভমঠো পোভনতি ববভশ্ব  উষ্ণিোি প্রিোব ভবতেষি 

 িতি পোিব। 

• পোভনদূষি প্রভিতিোতধি ক ৌিল ও নোগভিত ি িোভয়ত্ব বি েনো 

 িতি পোিব। 

• উন্নয়ন  ো েক্রতম পোভনি ভূভম ো ভবতেষি  িতি পোিব। 

২.১.১ পোভনি ধম ে 

২.১.১ পোভনি গঠন  

২.১.২ পোভনি উৎস 

 

২.১.৩,২.১.৪ িলি উভিি ও িলি 

প্রোিীি িন্য পোভনি 

প্রতয়োিনীয়িো 

 

২.৩ পোভনি পুনিোবিেন ও পভিতবি 

সাংিক্ষতি পোভনি প্রতয়োিনীয়িো 

 

২.৩ মোনসম্মি পোভনি প্রতয়োিনীয়িো 

জানুয়াণর-মাি ত ২০২০ 

েমকয় প্রণতষ্ঠাকন ণিখন 

ো তক্রম েম্পন্ন হকয়কে। 
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• বোাংলোতিতি পোভনি উৎতস হুমভ ি প্রিোব ভবতেষি  িতি 

পোিব। 

• পোভনি উৎস সাংিক্ষতিি প্রতয়োিনীয়িো এবাং ক ৌিল বি েনো 

 িতি পোিব। 

• ‘পোভন প্রোভি স ল নোগভিত ি কমৌভল  অভধ োি’- ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• পোভনপ্রবোতহি সব েিনীনিো এবাং আন্তিেোভি  ভনয়মনীভি 

বি েনো  িতি পোিব। 

• ভবশুদ্ধ পোভনি ব্যবহোি এবাং সুি িীবন োপতন এি প্রিোব 

ভবষতয় অনুসন্ধোনমূল   োি পভিিোলনো  িতি পোিব। 

• পোভনি সাং তটি (গৃহিোভল/কৃভষ/ভিতে ব্যবহোি)  োিি 

অনুসন্ধোন  িতি পোিব। 

• পোভন ব্যবহোি ও পোভন সাংিক্ষতি সতিিনিো সৃভিি লতক্ষয 

কপোস্টোি অঙ্কন  িতি পোিব। 

• পোভনি উৎতস পোভনি স্বোিোভব  প্রবোহ,দূষি কিোধ ভবষতয় 

িনসতিিনিো সৃভি  িব। 

• পোভনি অপিয়তিোধ এবাং  ো ে ি ব্যবহোতি সতিিন হব। 

 

২.৪ পোভন ভবশুদ্ধ িি 

২.৫ বোাংলোতিতি পোভনি উৎতস 

দূষতিি  োিি 

 

২.৫.১ উভিি, প্রোভি ও মোনুতষি উপি 

পোভনদূষতিি প্রিোব 

২.৬ ববভশ্ব  উষ্ণিো 

২.৭ পোভনদূষি প্রভিতিোতধি ক ৌিল ও 

নোগভিত ি িোভয়ত্ব 

২.৭ 

 

২.৮ বোাংলোতিতি পোভনি উৎতস হুমভ  

 

২.৮ 

২.৮ পোভন এ টি কমৌভল  অভধ োি 

২.৯ পোভনপ্রবোতহি সব েিনীনিো এবাং 

আন্তিেোভি  ভনয়মনীভি 
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২.৮  

পঞ্চম অধ্যোয় 

কিখতি হতল 

আতলো িোই 

• িপ েতিি ব্যবহোি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• আতলোি প্রভিসিি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• দৃভি  ো েক্রতম কিোতখি ভক্রয়ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• স্পি িি েতনি ভন টিম ভবন্দু ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• কলতেি ক্ষমিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• কিোতখি ত্রুটি সৃভিি  োিি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• কলে ব্যবহোি  তি কিোতখি ত্রুটি সাংতিোধতনি উপোয় বি েনো 

 িতি পোিব। 

• কিোখ িোতলো িোখোি উপোয় ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• কিোতখি ত্রুটি সৃভিি  োিি অনুসন্ধোন  িতি পোিব। 

• কিোতখি প্রভি  ত্ন কনব এবাং অন্যতিতি সতিিন  িব। 

 

 

 

 

 

৫.৪.২ স্পি িি েতনি ভন টিম দূিত্ব  

 

৫.৩  কলে, কলতেি ক্ষমিো 

৫.৪.৩ কিোতখি ত্রুটি এবাং িোি 

প্রভি োি 

৫.৪.৩  

 

অর্ন্ভু তক্ত  িো হয়ভন  

 োিন- পূব েবিী কেিীতি 

ধোিিো কপতয়তছ। 

 

অর্ন্ভু তক্ত  িো হতয়তছ  

 োিন-  বিনভিন িীবতন 

ব্যবহোভি  প্রতয়োগ 

িতয়তছ।   

অর্ন্ভু তক্ত  িো হয়ভন  

 োিি- পূব েবিী কেভিতি 

ধোিিো কপতয়তছ। 

 

 

 

 

 

৩ 

  



25 

 

ষষ্ঠ অধ্যোয় 

পভলমোি 

• প্রোকৃভি  ও কৃভিম পভলমোি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• পভলমোি িি প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• প্রোকৃভি  ও কৃভিম িন্তু ও বতেি উৎস, ববভিিয এবাং 

ব্যবহোি  িতি পোিব। 

• িন্তু হতি সুিো বিভিি প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ভবভিন্ন প্র োি সুিোি ববভিিয ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িোবোি ও প্লোভস্টত ি কিৌি ও িোসোয়ভন  ধম ে ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• পভিতবতিি িোিসোম্যহীনিো সৃভিতি িোবোি ও প্লভস্টত ি 

ভূভম ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িোপ প্রতয়োগ  তি ভবভিন্ন প্র োি সুিোি ববভিিয িনোি 

 িতি পোিব। 

• পভিতবতিি িোিসোম্য িক্ষোয় িোবোি ও প্লোভস্টত ি ব্যবহোি 

ও সাংিক্ষতি সতিিন হব। 

 

 

 

৬.২ িন্তু বো সুিো  

 

৬.২.২ িন্তু হতি সুিো বিভি 

৬.২.১ িন্তুি ববভিি ও ব্যবহোি  

৬.৩ িোবোি ও প্লোভস্ট   

 

৬.৩.৩ পভিতবতিি 

িোিসোম্যহীনিোয় িোবোি ও 

প্লোভস্ট   

অর্ন্ভু তক্ত েরা হয়ণন োরন– পরবণতত 

শ্রেণিকত ণিখকনর সুক াগ রকয়কে ।  

 

অর্ন্ভু তক্ত  িো হতয়তছ   োিন-  

বিনভিন িীবতন ব্যবহোভি  প্রতয়োগ 

িতয়তছ। পভিতবি সতিিনিো সৃভি 

হতব।   

  

অর্ন্ভু তক্ত েরা হয়ণন োরন– পরবণতত 

শ্রেণিকত ণিখকনর সুক াগ রকয়কে । 

 

 

 

 

সিম অধ্যোয় 

 

অম্ল, ক্ষোি  ও 

লবতিি ব্যবহোি 

• িভিিোলী ও দুব েল এভসতডি ববভিিয বি েনো  িতি পোিব 

• প্রোিযভহ  িীবতন এভসতডি ব্যবহোি এবাং সোবধোনিো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• এভসড অপব্যবহোতিি সোমোভি  প্রিোব ভবতেষি  িতি 

পোিব। 

• ভনতি েি  ব্যবহোি  তি ভবভিন্ন বস্তুি অম্লত্ব ও ক্ষোিত্ব 

ভিভিি  িতি পোিব (ভলটমোস, পূতব েি কেভিতি বিভিকৃি 

ফুল, সবভিি ভন েোতসি সোহোতে) 

৭.১ িভিিোলী ও দুব েল এভসড  

৭.১.২ প্রোিযভহ  িীবতন 

এভসতডি ব্যবহোি এবাং 

সোবধোনিো 

৭.১.৩ এভসড অপব্যবহোি, আইন 

 োনুন ও সোমোভি  প্রিোব  

অর্ন্ভু তক্ত  িো হতয়তছ   োিন-  

বিনভিন িীবতন ব্যবহোভি  প্রতয়োগ 

িতয়তছ। পভিতবি সতিিনিো সৃভি 

হতব।   

 

 

২ 
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• পো িলীতি এভসভডটিি  োিি এবাং সঠি  খোয ভনব েোিন 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• পিোতর্ েি pH–এি মোন িোনোি প্রতয়োিনীয়িো ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• ক্ষোিত ি িোসোয়ভন  ববভিিয ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• প্রোিযভহি িীবতন ক্ষোতিি প্রতয়োিনীয়িো এবাং ব্যবহোতিি 

সোবধোনিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• প্রিমতনি প্রতয়োিনীয়িো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• প্রোিযভহ  িীবতন প্রিমতনি প্রতয়োিনীয়িো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• লবতিি িোসোয়ভন  ববভিিয ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• প্রোিযভহ  িীবতন লবতিি প্রতয়োিনীয়িো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• পিীক্ষতিি মোধ্যতম ভবভিন্ন প্র োি লবি বিভি  িতি 

পোিব। (ধোতু+এভসড, ধোতুি অেোইড+এভসড) 

• আমোতিি প্রোিযভহ  িীবতন অম্ল, ক্ষোি ও লবতিি 

অবিোনত  প্রিাংসো  িব। 

 

 

 

 

 

 

৭.৩ ক্ষোি   

৭.৩.২ প্রোিযভহ  িীবতন ক্ষোতিি 

প্রতয়োিনীয়িো এবাং ব্যবহোি  

৭.৩.৩ প্রিমতনি প্রতয়োিনীয়িো 

৭.৪.১ লবতিি িোসোয়ভন  

ববভিিয   

 

অর্ন্ভু তক্ত  িো হয়ভন   োিন- পূব েবিী 

কেিীতি ধোিিো কপতয়তছ। 

 

 

 

অর্ন্ভু তক্ত  িো হতয়তছ   োিন-  

বিনভিন িীবতন ব্যবহোভি  প্রতয়োগ 

িতয়তছ। পভিতবি সতিিনিো সৃভি 

হতব।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

নবম অধ্যোয় 

দুত েোতগি সোতর্ 

বসবোস 

• বোাংলোতিি ও আন্তিেোভি  কপ্রক্ষোপতট িলবোয়ু 

পভিবিেতনি প্রিোব ভবতেষি  িতি পোিব। 

• পভিতবিগি সমস্যো সৃভিি  োিি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• দুত েোগ সৃভিি  োিি, প্রভিতিোধ, কমো োতবলোি ক ৌিল 

এবাং িোৎক্ষভি   িিীয় ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• সুি িীন োপতন মোনসম্মি ও উন্নি পভিতবতিি গুরুত্ব 

ভবতেষি  িতি পোিব। 

• প্রকৃভি সাংিক্ষিিীলিোি িোৎপ ে ভবতেষি  িতি পোিব। 

৯.১ িলবোয়ু পভিবিেতনি প্রিোব 

 

৯.২ পভিতবিগি সমস্যো 

 

অর্ন্ভু তক্ত  িো হতয়তছ   োিন-  

বিনভিন িীবতন প্রভিকুল পভিতবি 

কমো োভবলোি ক ৌিল আয়ত্ব  িতি 

পোিতব। পভিতবি সতিিনিো সৃভি 

হতব।   

   

৩ 
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• প্রকৃভিি সাংিক্ষিিীলিোি ভবভিন্ন ক ৌিল বি েনো  িতি 

পোিব। 

• ভনি এলো োয় মোনসম্মি ও উন্নি পভিতবি সৃভিি সমস্যো 

ও িযোতলঞ্জ কমো োভবলোয় এ টি অনুসন্ধোনমুল   োি 

সম্পন্ন  িতি পোিব। 

• দুত েোগ প্রভিতিোধ এবাং দুত েোতগি  িিীয় ভবষতয় 

সমোিত  সতিিন  িোি ভবষতয় কপোস্টোি অঙ্কন  িতি 

পোিব। 

• প্রকৃভিি সাংিক্ষিিীলিোি প্রতয়োিনীয়িো ভবষতয় 

সোমোভি  সতিিনিো সৃভি ভবষতয় কপোস্টোি অঙ্কন  িতি 

পোিব। 

• পভিতবি সাংিক্ষতি সমোতি সতিিনিো সৃভিি উতযোগ 

গ্রহি  িব। 

৯.৩ দুত েোগ সৃভিি  োিি, 

প্রভিতিোধ, কমো োতবলোি ক ৌিল 

এবাং িোৎক্ষভি   িিীয়  

 

 

অর্ন্ভু তক্ত  িো হয়ভন   োিন- পূব েবিী 

কেিীতি ধোিিো কপতয়তছ।  

 

িিম অধ্যোয় 

এতসো বলত  িোভন 

• বস্তুি িড়িো এবাং বতলন গুিগি ধোিিো ভনউটতনি গভিি 

প্রর্ম সূতিি সোহোতে ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িড়িোি ব্যবহোভি  অভিজ্ঞিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ভবভিন্ন প্র োি বতলি প্রকৃভি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ব্যবহোভি  িীবতন ঘষ েতিি সুভবধো বি েনো  িতি পোিব। 

• ভিভি ও গভিি ওপতি প্রিোব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ভনউটতনি ভিিীয় সূি ব্যবহোি  তি বতলি পভিমোপ 

 িতি পোিব। 

• সহি পিীক্ষতিি সোহোতে বল পভিমোপ  িতি পোিব। 

• ভনউটতনি তৃিীয় সূতিি সোহোতে সাংঘঠিি  তয় টি 

িনভপ্রয় ঘটনো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• আমোতিি িীবতন বতলি প্রতয়োিনীয়িো উপলভি  িতি 

পোিব। 

১০.১ ধোক্কো ও টোনো, বল 

 

১০.১.১ িড়িো  

 

১০.৫.১ ঘষ েতিি প্র োিতিি, 

ঘষ েি বোড়োতনো  মোতনো  

১০.৫.১  

অর্ন্ভু তক্ত  িো হতয়তছ   োিন-  

বিনভিন িীবতন ব্যবহোভি  প্রতয়োগ 

িতয়তছ।  

 

 

  

অর্ন্ভু তক্ত েরা হয়ণন োরন– পরবণতত 

শ্রেণিকত ণিখকনর সুক াগ রকয়কে। 

৩ 
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ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে ষষ্ঠ-নবম কেভিি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি 

কেভি: নবম                                                                                                                                                     ভবষয়: বোাংলোতিি  ও ভবশ্বপভিিয় 

অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভ েি  িো 

বো নো  িোি যুভি িো 

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

প্রর্ম অধ্যোয় 

পূব ে বোাংলোি 

আতিোলন ও 

িোিীয়িোবোতিি 

উন্থোন (1947-

1970) 

• িোষো আতিোলতনি পটভূভম ও িোৎপ ্যে ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• িোিীয়িোবোতিি উতেতষ িোষো আতিোলতনি গুরুত্ব ভবতেষি  িতি 

পোিব; 

• িোভিসাংঘ  তৃে  21 কি কফব্রুয়োভিত  আন্তিেোভি  মোতৃিোষো ভিবস 

ভহতসতব স্বীকৃি কিওয়োি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• ভনি ও অপতিি মোতৃিোষোি প্রভি েদ্ধোিীল হতি পোিব; 

• আওয়োমী মুসভলম লীগ ও যুিফ্রন্ট গঠতনি  োিি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব; 

• 1954 সোতলি যুিফ্রতন্টি ভনব েোিতনি প্রিোব ভবতেষি  িতি পোিব; 

• 1955 সোতল আওয়োমী লীগ কর্ত  আওয়োমী লীতগ রূপোন্ততিি  োিি 

এবাং1958-পিবিী িোিননভি  ঘটনোবভল ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• বোঙোভল িোিীয়িোবোিী কিিনোয় উিুদ্ধ হতি পোিব; 

• 1958 সোতলি সোমভি  িোসনভবতিোধী আতিোলতনি  োিি ও 

ফলোফল বি েনো  িতি পোিব; 

• ভবভিন্ন কক্ষতি পূব ে বোাংলোি প্রভি পভিম পোভ স্তোতনি ববষতম্যি 

প্রকৃভি ভবতেষি  িতি পোিব; 

• ঐভিহোভস  ছয় িফোি গুরুত্ব ভবতেষি  িতি পোিব; 

• ঐভিহোভস  আগিিলো মোমলোি (িোষ্ট্র বনোম কি  মুভিবুি িহমোন 

এবাং অন্যোন্য) ঘটনো বি েনো  িতি পোিব; 

• ঊনসত্ততিি গিঅর্ভযন্থোতনি পটভূভম বি েনো  িতি পোিব; 

• স্বোধীনিো যুতদ্ধ কপ্রিিোিোয়  িভি ভহতসতব গি আতিোলতনি ভূভম ো 

মূল্যোয়ন  িতি পোিব; 

• 1970 সোতলি ভনব েোিতনি বি েনো  িতি পোিব এবাং পিবিী 

ঘটনোপ্রবোতহ এি প্রিোব ভবতেষি  িতি পোিব; 

অিম কেভিতি এবাং িোনুয়োভি-মোি ে মোতস 

পোঠ সম্পন্ন হতয়তছ। 

 সম্ভোব্য 

08 টি ক্লোস হতয়তছ 

(2+4+2) 
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• কিতিি স্বোর্ ে িক্ষোয় সতিিন হব। 

ভিিীয় অধ্যোয় 

স্বোধীন বোাংলোতিি 

• বোাংলোতিতিি স্বোধীনিো অিেতন  7ই মোতি েি িোষতিি গুরুত্ব ভবতেষি 

 িতি পোিব; 

• স্বোধীনিোযুদ্ধ পভিিোলনোয় মুভিবনগি সি োতিি ভূভম ো মূল্যোয়ন 

 িতি পোিব; 

• মুভিযুতদ্ধ ভবভিন্ন িোিননভি  িল, ছোি, কপিোিীবী, নোিী, 

গিমোধ্যম, সোাংস্কৃভি   মী ও সোধোিি মোনুতষি ভূভম ো মূল্যোয়ন 

 িতি পোিব; 

• স্বোধীনিো অিেতনি ঘটনোপ্রবোতহ গুরুত্বপূি ে িোিননভি  ব্যভিবতগ েি 

অবিোন মূল্যোয়ন  িতি পোিব; 

• স্বোধীন বোাংলোতিতিি অর্ভযিতয় ভবশ্বিনমি সৃভি ও ভবতশ্বি ভবভিন্ন 

কিতিি ভূভম ো মূল্যোয়ন  িতি পোিব; 

• মহোন মুভিযুতদ্ধি ঐভিহোভস  িোৎপ ে ভবতেষি  িতি পোিব; 

• স্বোধীনিোি িপভি িোভিি ভপিো বঙ্গবন্ধু কিখ মুভিবুি িহমোতনি 

আিতি েি প্রভি উিুদ্ধ হব; 

• যুদ্ধভবধ্বস্ত কিি পুনগ েঠন প্রভ য়োি বি েনো ভিতি পোিব; 

• 1972 সোতলি সাংভবধোন প্রিয়তনি পটভূভম ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• 1975 সোতল িোভিি ভপিো ও িোি িোিীয় কনিোি হিযো এবাং 

িোিননভি  পট পভিবিেতনি বি েনো  িতি পোিব; 

• 1981 সোতল ভিয়োউি িহমোতনি হিযো এবাং পিবিী ভনব েোিন বি েনো 

 িতি পোিব; 

• 1982 সোতলি এিিোতিি সোমভি  িোসন ও িোি প্রিোব মূল্যোয়ন 

 িতি পোিব; 

• 1990 সোতলি গিঅর্ভযন্থোন এবাং গিিতেি পুন েোিোি বি েনো  িতি 

পোিব; 

• বোাংলোতিতিি উতেখত োগ্য আর্ ে-সোমোভি  ও সোাংস্কৃভি  অগ্র োিো 

বি েনো  িতি পোিব; 

• কিতিি প্রভি িোতলোবোসো, গিিে এবাং মুভিত োদ্ধোতিি প্রভি েদ্ধো 

কপোষি  িব; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১. মুভিযূতদ্ধি ঐভিহোভস  িোৎপ ে 

 

২. বোাংলোতিতিি উতেখত োগ্য আর্ ে-

সোমোভি  ও সোাংস্কৃভি  অগ্র োিো  

 

 

এই অধ্যোতয়ি অবভিি  

ভিখনফলসমূহ পূব েবিী 

ক্লোতস সম্পন্ন  িতছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এই অধ্যোতয়ি অবভিি  

ভিখনফলসমূহ পিবিী 

ক্লোতস সম্পন্ন  িতব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২টি ক্লোস 

তৃিীয় অধ্যোয় • কসৌিিগতিি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• কসৌিিগতিি গ্রহগুতলোি বি েনো  িতি পোিব; 

কসৌিিগৎ  ১টি ক্লোস 
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কসৌিিগৎ ও ভূমণ্ডল • পৃভর্বী গ্রতহ িীব বসবোতসি  োিি ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• ভূ-অিযন্ততিি গঠন বি েনো  িতি পোিব; 

• কসৌিিগৎ ও গ্রহসমূতহি অবিোন এঁত  কিখোতি পোিব; 

• ভনিক্ষতিখো, সমোক্ষ কিখো, দ্রোভঘমো কিখো, মূল মধ্যতিখো, আন্তিেোভি  

িোভি  কিখোি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• ভবতশ্বি সময় ভনি েতয়ি কক্ষতি  োেভন  কিখোগুতলোি ভূভম ো ভনি েয় 

 িতি পোিব; 

• বোাংলোতিি ও পৃভর্বীি ক  ক োতনো কিতিি সমতয়ি পোর্ েত যি  োিি 

ব্যোখ্যো এবাং সময় ভনি েয়  িতি পোিব; 

• ভবভিন্ন কিখোি অবিোতনি ভিি আঁ তি পোিব; 

• পৃভর্বীি গভিি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• আভি  গভি ও বোভষ ে  গভিি ধোিিোি ব্যোখ্যো এবাং পৃভর্বীি ওপি 

এই গভিি প্রিোব বি েনো  িতি পোিব; 

• ভিবোিোভিি-হ্রোস-বৃভদ্ধি  োিি ব্যোখ্যো  িতি পোিব: 

• পৃভর্বীতি ঋতু পভিবিেতনি  োিি ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• বোভষ ে  গভিি সোতর্ বোাংলোতিতিি ঋতু পভিবিেতনি সম্প ে ভবতেষি 

 িতি পোিব; 

• নতুন পভিভিভিতি গোভিভি  জ্ঞোন প্রতয়োগ  তি সময় ভনি েয়  িতি 

পোিব; 

• কিোয়োি িোটোি ধোিিো,  োিি ও কেভিভবিোগ ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• পৃভর্বীি ওপি কিোয়োি-িোটোি প্রিোব ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• পভিতবতিি সোতর্ সম্প ে সৃভি ও অভিত োিতন সক্ষম হব। 

 

 

এই অধ্যোতয়ি অবভিি  

ভিখনফলসমূহ পিবিী 

ক্লোতস সম্পন্ন  িতব। 

িতুর্ ে অধ্যোয় 

বোাংলোতিতিি ভূ-

প্রকৃভি ও িলবোয়ু 

• বোাংলোতিতিি কিৌতগোভল  অবিোন ও সীমোনো বি েনো  িতি পোিব; 

• ভবশ্ব মোনভিতি বোাংলোতিতিি কিৌতগোভল  অবিোন ও ভূ-প্রোকৃভি  

অঞ্চল ভিভিি  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি ভূ-প্রোকৃভি  অঞ্চতলি কেভিভবিোগ ও গঠন ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব; 

• ভূ-প্রোকৃভি  গঠন  ীিোতব িনসাংখ্যোি (িনবসভি) ভবস্তিতি প্রিোব 

ভবস্তোি  তি িো ভবতেষি  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি ভূভম ব্যবহোতিি উপি িনবসভি ভবস্তোতিি প্রিোব 

ভবতেষি  িতি পোিব; 

4.1 বোাংলোতিতিি ভূ-প্রকৃভি  

• কিৌতগোভল  অবিোন ও সীমোনো 

 

• ভূ-প্রোকৃভি  অঞ্চতলি কেভিভবিোগ ও 

গঠন 

 

 

 

 

 

 

১টি ক্লোস 
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• পভিতবি সাংিক্ষতি উিুদ্ধ হব; 

 

• বোাংলোতিতিি সোতর্ িভক্ষি এভিয়োি  তয় টি কিতিি (িোিি, 

ভময়োনমোি ও কনপোল) িলবোয়ুি ববভিতিযি তুলনো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি মোনুতষি িীবন-িীভব োি ওপি িলবোয়ুি প্রিোব 

ভবতেষি ও এ ভবষতয় প্রভিতবিন বিভি  িতি পোিব; 

• ভূভম তম্পি ধোিিো ও  োিি ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• ভবতশ্বি ভূভম ম্পপ্রবি কিি ভহতসতব পভিভিি  তয় টি  

• কিতিি পভিভিভি বি েনো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিিত  ভূভম ম্পপ্রবি অঞ্চল বলোি  োিি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব; 

• ভূভম ম্প ঝুঁভ  কমো োভবলোয় বোাংলোতিতিি প্রস্তুভি ও প্রতয়োিনীয় 

সিতক্ষপ ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• িলবোয়ু পভিবিেনিভনি সমস্যো কমো োভবলোয় সতিিন হব এবাং 

অভিত োিন সক্ষমিো লোি  িব; 

• ভূভম ম্প পিবিী পভিভিভি কমো োভবলোয় সহত োভগিোি মতনোিোব 

বিভি  িব। 

• বোাংলোতিতিি ভূ-প্রকৃভিি গঠন, 

িনসাংখ্যো ও িনবসভি 

 

• বোাংলোতিতিি ভূভম ব্যবহোতিি 

িনবসভি  ভবস্তোতিি প্রিোব 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এই অধ্যোতয়ি অবভিি  

ভিখনফলসমূহ পিবিী 

ক্লোতস সম্পন্ন  িতব। 

পঞ্চম অধ্যোয় 

বোাংলোতিতিি নি-

নিী ও প্রোকৃভি  

সম্পি 

• বোাংলোতিতিি প্রধোন নি-নিীগুতলো(পদ্ম, ব্রহ্মপুি,  মুনো, কমঘনো, 

 ি েফুলী, ভিস্তো, পশুি, সোঙ্গু, কফনী, নোফ নিী ও মোহোমুহুিী) 

উৎপভত্তিল ও প্রবোহ পতর্ি ভববিি ভিতি পোিব এবাংএগুতলো 

সাংিক্ষতিি গুরুত্ব ভবতেষি  িতি পোিব; 

• নিী-নিীি উপতি িনবসভিি ভনিেিিীলিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি ক োতনো ক োতনো অাংতি পোভনি অিোতবি  োিতিি সোতর্ 

সাংভেষ কিিসমূতহি নিভি প্রিোব ভবতেষি  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি ক োতনো অাংতি পোভনি অিোতবি  োিতি সৃি সমস্যো 

ভবতেষি  িতি পোিব এবাং সমোধোন পিতক্ষপ সম্পত ে মিোমি 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

•  োিোয়োি, িলভবদুযৎ ও বোভিতিযি কক্ষতি নিীপতর্ি ভূভম ো 

ভবতেষি  িতি পোিব; 

• পোভনি অিোব দূিী িতি নিী সাংিক্ষতিি প্রতয়োিনীয়িো উপলভি 

 িতি পোিব; 

 এই অধ্যোতয়ি অবভিি  

ভিখনফলসমূহ পূব েবিী  

ক্লোতস সম্পন্ন  িতছ। 
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• প্রোকৃভি  সম্পতিি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি প্রোকৃভি  সম্পতিি (খভনি, বনি, কৃভষি, পোভন-সমুদ্র 

সম্পি (মৎস্য সম্পি), কসৌি সম্পি, সোতর্ িভক্ষি এভিয়োি 

 তয় টি কিতিি (িোিি, ভময়োনমোি, কনপোল) প্রোকৃভি  সম্পতিি 

তুলনো  িতি পোিব; 

• পোভন সম্পি ব্যবিোপনোি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি পোভন ও খোয ভনিোপত্তোি পোভন সম্পি ব্যবিোপনোি 

গুরুত্ব ব্যোখ্যো   িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি বনভূভমি কেভিভবিোগ বি েনো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি অর্ েনীভিতি এসব সম্পতিি গুরুত্ব ভবতেষি  িতি 

পোিব; 

• প্রোকৃভি  সম্পি সাংিক্ষতি সতিিন হব। 

 

 

 

এই অধ্যোতয়ি অবভিি  

ভিখনফলসমূহ পিবিী 

ক্লোতস সম্পন্ন  িতব। 

ষষ্ঠ অধ্যোয় 

িোষ্ট্র, নোগভি িো ও 

আইন 

• িোতষ্ট্রি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব;  

• িোতষ্ট্রি  ো েোবভল ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• নোগভিত ি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি নোগভি  ভহতসতব িোতষ্ট্রি প্রভি িোভয়ত্ব ও  িেব্য ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব; 

• নোগভি  ভহতসতব ভনি িোভয়ত্ব পোলতন উিদ্ধু হব; 

• আইতনি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• আইতনি উৎস ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• সুিোসতনি িন্য আইতনি প্রতয়োিনীয়িো ব্যো যো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি িথ্য অভধ োি আইন ও এি প্রতয়োগ বি েনো  িতি 

পোিব এবাং এ ব্যোপোতি সতিিন হব। 

 

 

 

• নোগভি  ভহতসতব িোতষ্ট্রি প্রভি িোভয়ত্ব 

ও  িেব্য  

এই অধ্যোতয়ি অবভিি  

ভিখনফলসমূহ পূব েবিী  

ক্লোতস সম্পন্ন  িতছ 

 

এই অধ্যোতয়ি অবভিি  

ভিখনফলসমূহ পিবিী 

ক্লোতস সম্পন্ন  িতব। 

01টি ক্লোস 

 

 

 

সিম অধ্যোয় 

বোাংলোতিি 

সি োতিি ভবভিন্ন 

অঙ্গ ও প্রিোসন 

ব্যবিো 

• বোাংলোতিি সি োতিি গুরুত্বপূি ে অঙ্গসমূহ সম্পত ে ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব; 

• িোষ্ট্রপভি ও প্রধোনমেীি ক্ষমিো ও  ো েোবভল বি েনো  িতি পোিব; 

• িোিীয় সাংসি এবাং এি ক্ষমিো ও  ো েোবভল বি েনো  িতি পোিব; 

• িোিীয় সাংসি িোসন ভবিোগত   ীিোতব ভনয়েি  তি িো ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি ভবিোি ভবিোতগি ক্ষমিো ও  ো েোবভল বি েনো  িতি 

পোিব; 

 

 

 

• ভনব েোহী ভবিোতগি ক্ষমিো 

 

 

এই অধ্যোতয়ি অবভিি  

ভিখনফলসমূহ পূব েবিী  

ক্লোতস সম্পন্ন  িতছ। 

 

01টি ক্লোস 
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• িনগতিি কমৌভল  অভধ োি সুিক্ষো ও আইতনি িোসন সাংিক্ষতিি 

ভবিোি ভবিোতগি ভূভম ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• ভবিোিপভি ভনতয়োগ প্রভক্রয়ো বি েনো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি প্রিোসভন   োঠোতমো বি েনো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি িোনীয় প্রিোসনসমূতহি গঠন ও  ো েোবভল বি েনো  িতি 

পোিব; 

• বোাংলোতিতিি উন্নয়তন িোনীয় প্রিোসতনি গুরুত্ব মূল্যোয়ন  িতি 

পোিব; 

• অভধ োি ও িোভয়ত্ব সম্পত ে সতিিন হব। 

• িোিীয় সাংসতিি ক্ষমিো ও  ো েোবভল  

 

এই অধ্যোতয়ি অবভিি  

ভিখনফলসমূহ পিবিী 

ক্লোতস সম্পন্ন  িতব। 

অিম অধ্যোয় 

বোাংলোতিতিি গিিে 

ও ভনব েোিন 

• গিিতেি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি গিিোভে  প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• িোিননভি  িতলি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি গিিোভে  ব্যবিোয় ক্ষমিোসীন ও ভবতিোধী 

িোিননভি  িতলি ভূভম ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• গিিে ও ভনব েোিতনি সম্প ে ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি িোিীয় সাংসি ভনব েোিন প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি ভনব েোিন  ভমিতনি গঠন, ক্ষমিো ও  োি ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব; 

• ভনব েোিভন আিিিভবভধ বি েনো  িতি পোিব; 

• ভনব েোিভন আিিি লঙ্ঘন  িোি িোভস্ত ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• গিিে, িোিননভি  িল ও ভনব েোিন সম্পত ে অবগি হতয় গিিোভে  

মূল্যতবোধ সম্পন্ন নোগভি  ভহতসতব গতড় উঠতি আগ্রহী হব। 

 

• গিিতেি ধোিিো  

 

• বোাংলোতিতিি গিিে 

 

 

 

 

 

 

এই অধ্যোতয়ি অবভিি  

ভিখনফলসমূহ পিবিী 

ক্লোতস সম্পন্ন  িতব। 

১টি ক্লোস 

নবম অধ্যোয় 

িোভিসাংঘ ও 

বোাংলোতিি 

• িোভিসাংঘ সৃভিি পটভূভম বি েনো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতি িোভিসাংতঘি ভূভম ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• নোিীি প্রভি স ল প্র োি ববষম্য দূিী িতি িোভিসাংতঘি ভূভম ো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• ভবশ্ব িোভন্ত প্রভিষ্ঠোয় িোভিসাংতঘ বোাংলোতিতিি িোভন্তিক্ষী বোভহনীি 

ভূভম ো মূল্যোয়ন  িতি পোিব; 

• ভবশ্বিোভন্ত প্রভিষ্ঠোয় িোভিসাংতঘি  ো েক্রতমি প্রভি েদ্ধোিীল হব। 

 এই অধ্যোতয়ি অবভিি  

ভিখনফলসমূহ পূব েবিী  

ক্লোতস সম্পন্ন  িতছ। 

 

 

িিম অধ্যোয় • কট সই উন্নয়ন অিীি অিেতন অাংিীিোভিতত্বি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব; 

• কট সই উন্নয়ন অিীি অিেতন 

অাংিীিোভিতত্বি গুরুত্ব  

 01টি ক্লোস 



34 

 

কট সই উন্নয়ন 

অিীি (এসভডভি) 

• কট সই উন্নয়ন অিীি অিেতনি ফলোফল ভবতেষি  িতি পোিব; 

• কট সই উন্নয়ন অিীি অিেতন িযোতলঞ্জসমূহ ভিভিি  িতি পোিব; 

• কট সই উন্নয়ন অিীি অিেতন িযোতলঞ্জ কমো োভবলোয়  িিীয় ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব; 

• কট সই উন্নয়ন অিীি অিেন  িিীয় সম্পত ে সতিিনিো সৃভিি 

িন্য কপোস্টোি ভডিোইন  িতি পোিব; 

• কট সই উন্নয়ন অিীি বোস্তবোয়তন অনুপ্রোভিি হব। 

• কট সই উন্নয়ন অিীি অিেতনি সম্ভোব্য 

ফলোফল  

 

 

এই অধ্যোতয়ি অবভিি  

ভিখনফলসমূহ পিবিী 

ক্লোতস সম্পন্ন  িতব। 

 

এ োিি অধ্যোয় 

িোিীয় সম্পি ও 

অর্ েননভি  ব্যবিো 

• িোিীয় সম্পতিি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি িোিীয় সম্পতিি সাংিক্ষি ও অপিয় কিোতধি উপোয় 

বি েনো  িতি পোিব; 

• ভবভিন্ন অর্ েননভি  ব্যবিোি তুলনো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি প্রিভলি অর্ েননভি  ব্যবিোি ববভিিয ভিভিি  িতি 

পোিব; 

• বোাংলোতিতিি িোিীয় আতয়ি বণ্টি পভিভিভি বি েনো  িতি পোিব; 

• সম্পি সাংিক্ষি ও অপিয় কিোতধ সতিিন হব: 

• ভবভিন্ন অর্ েননভি  ব্যবিো সম্পত ে িোনতি পোগ্রহী হব। 

• িোিীয় সম্পতিি ধোিিো  

• িোিীয় সম্পি সাংিক্ষি ও অপিয় 

কিোধ 

 

 

 

 

 

এই অধ্যোতয়ি অবভিি  

ভিখনফলসমূহ পিবিী 

ক্লোতস সম্পন্ন  িতব। 

১টি ক্লোস 

িোিি অধ্যোয় 

অর্ েননভি  

ভনতি েি সমূহ ও 

বোাংলোতিতিি 

অর্ েনীভিি প্রকৃভি 

• কমোট িোিীয় উৎপোিন (ভিএনভপ), কমোট কিিি উৎপোিন (ভিভডভপ) 

ও মোর্োভপছু আতয়ি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• ভিএনভপ ও ভিভডভপ এি মতধ্য পোর্ ে য ভনি েয়  িতি পোিব; 

• কিিি উৎপোিতন অর্ েনীভিি খোিসমূতহি অবিোন ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব; 

•  তয় টি কিতিি ভিএনভপ, ভিভডভপ ও মোর্োভপছু আতয়ি তুলনো 

 িতি পোিব; 

• ক্ষুদ্র পভিসতি ভিএনভপ, ভিভডভপ ও মোর্োভপছু আয় ভনি েয়  িতি 

পোিব; 

• বোাংলোতিতিি অর্ েনীভিি প্রধোন ববভিিযসমূহ ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি অর্ েনীভিি অগ্রসিিোি গুরুত্বপূি ে প্রভিন্ধ সমূহ ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি অর্ েননভি  উন্নয়তনি প্রভিবন্ধ িো উত্তিতিি 

পিতক্ষপসমূহ ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

 এই অধ্যোতয়ি অবভিি  

ভিখনফলসমূহ পূব েবিী  

ক্লোতস সম্পন্ন  িতছ। 
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• উন্নি, উন্নয়নিীল এবাং অনুন্নি অর্ েনীভিি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব; 

• উন্নি ও উন্নয়নিীল কিতিি সোতর্ বোাংলোতিতিি অর্ েননভি  সম্প ে 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• অর্ েননভি  সমস্যো সমোধোতন সতিিন হব। 

 

িতয়োিি অধ্যোয় 

বোাংলোতিি 

সি োতিি অর্ ে ও 

ব্যোাং  ব্যবিো 

• সি োভি অর্ ে ব্যবিোয়ি ধোিিো ব্যোখ্যো  ি পোিব; 

• বোাংলোতিি সি োতিি আতয়ি উৎসসমূহ ভিভিি ও ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব; 

• বোাংলোতিি সি োতিি ব্যতয়ি খোিসমূহ ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি ব্যোাং  ব্যবিোি ধোিিো ভিতি এবাং এি ধিন ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব; 

• বোাংলোতিি ব্যোাংত ি  ো েোবভল বি েনো  িতি পোিব; 

• বোভিভিয  ব্যোাংত ি  ো েোবভল বি েনো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিি িোভিদ্রয ভবতমোিন ও স্ব ম ে সাংিোতন ভবভিন্ন ব্যোাংত ি 

ভূভম ো বি েনো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি অর্ েননভি   ো েোবভল সম্পত ে সতিিন হব। 

 এই অধ্যোতয়ি অবভিি  

ভিখনফলসমূহ পিবিী 

ক্লোতস সম্পন্ন  িতব। 

 

িতুি েি অধ্যোয় 

বোাংলোতিতিি 

পভিবোি  োঠোতমো ও 

সোমোভি ী িি 

• পভিবোতিি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• ভবভিন্ন প্র োি পভিবোতিি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• পভিবোতিি সোধোিি  ো েোবভল ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি পভিবোি ব্যবিোি (গ্রোম ও িহতি) ধিন ও ভূভম োি 

পভিবিেতনি  োিি এবাং সৃি সমস্যো ভবতেষি  িতি পোিব; 

• ভবতিষ িোভহিো সম্পন্ন ভিশুি প্রভি পভিবোতিি ভূভম ো ও মতনোিোব 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• পভিবোতিি সিস্য ভহতসতব ভনি ভূভম ো পোলতন সতিিন  হব; 

• সোমোভি ী িতিি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি মোনুতষি সোমোভি  পভিতবি, সোমোভি  িীবন ও 

মূল্যতবোধ গঠতন সোমোভি  িীবন ও মূল্যতবোধ গঠতন 

সোমোভি ী িতিি উপোিোনসমূহ ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• আধুভন  বোাংলোতিতি সোমোভি ী িি প্রভক্রয়োয় পভিবোি ও 

পভিবোতিি সিস্যতিি ভূভম ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতি গ্রোমীি ও িহুতি সমোতি সোমোভি ী িি প্রভক্রয়োি 

সোদৃশ্য ও ববসোদৃশ্য ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

 এই অধ্যোতয়ি অবভিি  

ভিখনফলসমূহ পূব েবিী  

ক্লোতস সম্পন্ন  িতছ। 
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• বোাংলোতিতিি সোমোভি ী িি প্রভক্রয়োয় ভবভিন্ন প্রভিষ্ঠোতনি ভূভম োি 

প্রিোব ভবতেষি  িতি পোিব; 

• ব্যভিত্ব ও মূল্যতবোধ গঠতনি মোতধতম সমোতি ভূভম ো িোখতি 

সতিিন ও উিদ্ধ হব। 

পঞ্চিি অধ্যোয় 

বোাংলোতিতিি 

সোমোভি  পভিবিেন 

• সোমোভি  পভিবিেতনি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি সমোি পভিবিেতনি উপোিোনসমূহ ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব; 

• বোাংলোতিতিি গ্রোমীি ও িহুতি সমোতি সোমোভি  পভিবিেতনি প্রিোব 

ভবতেষি  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতিি সমোি পভিবিেতনি উপোিোন ভহতসতব ভিেোয়ন, 

নগিোয়ি,  ভিক্ষো, প্রযুযভি ও ক োগোত োতগি প্রিোব ভবতেষি  িতি 

পোিব; 

• সোমোভি  পভিবিেতনি গুরুত্বপূি ে ভবষয় ভহতসতব বোাংলোতিতি নোিীি 

ভূভম োি পভিবিেন ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• সোমোভি  পভিবিেনিভনি অবিোয় ভনতিত  খোপ খোওয়োতি সক্ষম 

হব; 

• সোমোভি  পভিবিেনিভনি ভবষতয় সতিিন হব। 
 

 

 

 

 

 

• বোাংলোতিতিি সোমোভি  পভিবিেতনি 

উপোিোন এবাং এি প্রিোব 

• সোমোভি  পভিবিেন এবাং নোিীি 

ভূভম ো 

এই অধ্যোতয়ি অবভিি  

ভিখনফলসমূহ পূব েবিী  

ক্লোতস সম্পন্ন  িতছ। 

 

 

01টি ক্লোস 

কষোড়ি অধ্যোয় 

বোাংলোতিতিি 

সোমোভি  সমস্যো ও 

এি প্রভি োি 

• সোমোভি  সমস্যোি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• সোমোভি  বনিোিয ও সোমোভি  মূল্যতবোতধি অবক্ষতয়ি ধোিিো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতি সোমোভি  বনিোিয ও সোমোভি  মূল্যতবোতধি অবক্ষতয়ি 

 োিি ও প্রিোব ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• সোমোভি  বনিোিয ও সোমোভি  মূল্যতবোতধি অবক্ষয় প্রভিতিোতধি 

পিতক্ষপ ভিভিি  িতি পোিব; 

• ‘নোিীি প্রভি সভহাংসিো’- ধোিিোটি ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতি নোিীি প্রভি সভহাংসিোি ধিন ও  োিি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব; 

• বোাংলোতিতি নোিীি প্রভি সভহাংসিোি প্রিোব ভবতেষি  িতি পোিব; 

• নোিীি প্রভি সভহাংসিো কিোতধ আইতন ভবষয়বস্তুি ও িোভস্ত ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতি নোিীি প্রভি সভহাংসহো কিোতধ সোমোভি  আতিোলন গতড় 

কিোলোি উপোয় ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

 

• সোমোভি  বনিোিয ও মূল্যতবোতধি 

অবক্ষয় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এই অধ্যোতয়ি অবভিি  

ভিখনফলসমূহ পূব েবিী  

ক্লোতস সম্পন্ন  িতছ। 
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• ভিশুেম ও ভ তিোি অপিোতধি ধোিিো, ধিন ও আইভন প্রভি োি 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• মোতৃ ল্যোি ধোিিো ও মোতৃত্ব োলীন সুভবধো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• এইিআইভি/এইডতসি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• এইিআইভি/এইডতসি পভিভিভি ও  োিি ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• সড়  দুঘ েটনোি  োিি ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতি সড়  দুঘ েটনোি পভিভিভি বি েনো  িতি পিব; 

• সড়  দুঘ েটনোি  প্রিোব ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• দুঘ েটনো মুি বো ভনিোপি সড়   িোি উপোয় এবাং দুঘ েটনো হ্রোতসি 

পিতক্ষপ ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• িভঙ্গবোতিি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• িভঙ্গবোতিি  োিি ও প্রিোব ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• িভঙ্গবোি প্রভিতিোতধি পিতক্ষপ ভিভিি  িতি পোিব;ৎ 

• দুনীভিি ধোিিো,  োিি ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• দুনীভিি ভবরুতদ্ধ প্রভিতিোতধি পিতক্ষপ ব্যোখ্যো  িতি পোিব এবাং 

আি েি িীবন গঠতন উিুদ্ধ হব; 

• নোিীি প্রভি েদ্ধোমীল হব এবাং নোিী ভন েোিন প্রভিতিোতধ সতিিন 

হব; 

• এইিআইভি/এইডস সম্পত ে সতিিন হব এবাং আক্রোন্ত কিোগীি 

কসবোয় স্বিঃস্পূিেিোতব এভগতয় আসব; 

• দুনীভি প্রভিতিোধ ও দুঘ েটনো ভবষত  সতিিন হব; 

• ধমীয় আিি ে িীবন গঠতন উিদ্ধ হব। 

 

 

 

• নোিীি প্রভি সভহাংসিো 
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ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে ষষ্ঠ-নবম কেভিি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি 

কেভি: নবম                                                                                                                                                                 ভবষয়: িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি 

অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বম্ত ু

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 
অন্তর্ভ েি িতিি ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় 

ক্লোতসি সাংখ্যো 

প্রর্ম 

অধ্যোয়: 

িথ্য ও 

ক োগোত োগ 

প্রযুভি এবাং 

আমোতিি 

বোাংলোতিি 

➢ িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভিি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

➢ িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি সাংভেি ব্যভিবতগ েি অবিোন বন েোন  িতি 

পোিব; 

➢ বোাংলোতিতি ই-লোভন োংতয়ি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

➢ বোাংলোতিতি ই-গিন্যেোতেি প্রতয়োিনীয়িো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

➢ বোাংলোতিতি ই-সোভি েতসি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

➢ বোাংলোতিতি ই- মোতস েি গুরুত্ব বি েনো  িতি পোিব; 

➢ বোাংলোতিতি  ম েতক্ষতি িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভিি সম্ভোবনো 

ভবতেষি  িতি পোিব; 

➢ সোমোভি  ক োগোত োতগ িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুিি ভূভম ো ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব; 

➢ ভবতনোিতনি কক্ষতি আইভসটিি ইভিবোি  ভি গুতলো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব; 

➢ িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভিভনিেি িভবষ্যৎ বোাংলোতিতিি স্বরূপ ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব এবাং 

➢ িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভিভনিেি বোাংলোতিি ভবষয়  এ টি কপোস্টোি 

ভডিোইন  িতি পোিব; 

সম্পূি ে অধ্যোয়  এই অধ্যোয়টিি ভিখন িোনুয়োভি-

কফব্রুয়োভি মোতস স ল ভিক্ষো 

প্রভিষ্ঠোতন সম্পন্ন হতয়তছ। 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বম্ত ু

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 
অন্তর্ভ েি িতিি ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় 

ক্লোতসি সাংখ্যো 

ভিিীয় 

অধ্যোয়: 

 ভম্পউটোি 

ও 

 ভম্পউটোি 

ব্যবহো োিীি 

ভনিোপত্তো। 

➢  ভম্পউটোি িক্ষিোতবক্ষতি সফটওয়যোতিি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব; 

 ভম্পউটোি 

িক্ষিোতবক্ষি 

সফটওয়যোতিি গুরুত্ব 

(পৃষ্ঠো-17-18) 

ভনতিি  ভম্পউটোতিি 

ভনিোপত্তো- ভম্পউটোি 

িোইিোস ও 

এভন্টিোইিোস (পৃষ্ঠো-

24-26) 

 কেভি  ো েক্রম বো অনলোইন ক্লোস 

বো টিভি কপ্রোগ্রোম বো ভিক্ষোর্ীি 

পূ েবজ্ঞোি ও ভনি কিিোয় এবাং 

অভিিোবত ি সহোয়িোয় পোঠ্যপুস্ত  

ব্যবহোি  তি ভবষয়গুতলো আয়ত্ব 

 িো সম্ভব। 

৩টি 

➢ Software uninstall এবাং Software delete-এি 

পোর্ ে য  িতি পোিব; 

 আইভসটি  তেি 

ব্যবহোি ির্ো 

 ভম্পউটোি 

ল্যোতবি 

সহোয়িো লোগতব 

ভবধোয় বিেমোন 

পভিভিভিি 

ভবতবিনোয় 

ভিখন ফলটি 

আপোিি: 

িলভি 

ভিক্ষোবতষ ে 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বম্ত ু

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 
অন্তর্ভ েি িতিি ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় 

ক্লোতসি সাংখ্যো 

অন্তর্ভ েি  িো 

হয়ভন। 

ভব:দ্র: স্বোিোভব  

কেভি  ো েক্রম শুরু 

হতল ভিখনফল 

অিেন  িতি হতব। 

➢  ভম্পউটোি, িথ্য-উপোত্ত ও Software-এি ভনিোপত্তোয় 

পোসওয়োড ে ও এভন্ট িোইিোস ব্যবহোতিি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

ওতয়তব ভনিোপি 

র্ো ো-সোধোিি সোইট 

ও সোমভি  সোইট 

(পৃষ্ঠো-২৮-৩০) 

ঐ কেভি  ো েক্রম বো অনলোইন ক্লোস 

বো টিভি কপ্রোগ্রোম বো  ভিক্ষোর্ীি 

পূ েবজ্ঞোি ও ভনি কিিোয় এবাং 

অভিিোবত ি সহোয়িোয় পোঠ্যপুস্ত  

ব্যবহোি  তি ভবষয়টি আয়ত্ব  িো 

সম্ভব। 

➢ সোধোিি ও সোমোভি  সোইটসমূতহি মতধ্য পোর্ ে য ভনরূপি  িতি 

পোিব; 

ঐ  ঐ 

➢ অভিমোিোয় ইন্টোিতনট ব্যবহোতিি ফলোফল ভবতেষি  িতি পোিব;  ভম্পউটোি ও 

ইন্টোিতনট ব্যবহোতি 

আসভি (পৃষ্ঠো-৩০-

31) 

সোমোভি  কনটওয়োত ে 

আসভি (পৃষ্ঠো-32) 

 ঐ ১টি 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বম্ত ু

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 
অন্তর্ভ েি িতিি ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় 

ক্লোতসি সাংখ্যো 

➢ অভিমোিোয় কগমস কখলোি কনভিবোি  ভি গুতলো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব; 

 ভম্পউটোি কগতম 

আসভি (পৃষ্ঠো-31-32)  

আসভি কর্ত  মুি 

র্ো োি উপোয় (পৃষ্ঠো-

33-34) 

 ঐ 

➢ সফটওয়যোি পোইতিভসি ভবষয়টি বি েনো  িতি পোিব; পোইতিভস (পৃষ্ঠো-34)  ঐ ১টি 

➢  ভপিোইট আইতনি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

 

 ভপিোইট আইতনি 

প্রতয়োিনীয়িো (পৃষ্ঠো-

৩৪) 

 ঐ 

➢ ইন্টোিতনতট িতথ্যি অবোধ প্রবোতহি সোতর্ সোতর্ ভনিোপত্তোি 

প্রতয়োিনীয়িো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

িথ্য অভধ োি ও 

ভনিোপত্তো (পৃষ্ঠো-35) 

 ঐ 

➢  ভম্পউটোি ট্রোবল শুযটিাং-এি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

 

 আইভসটি  তেি 

ব্যবহোি ির্ো 

 ভম্পউটোি 

ল্যোতবি 

সহোয়িো লোগতব 

ভবধোয় বিেমোন 

পভিভিভি 

ভবতবিনোয় 

ভিখনফলটি 

আপোিি: 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বম্ত ু

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 
অন্তর্ভ েি িতিি ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় 

ক্লোতসি সাংখ্যো 

িলভি 

ভিক্ষোবতষ ে 

অন্তর্ভ েি  িো 

হয়ভন। 

ভব:দ্র: স্বোিোভব  

কেভি  ো েক্রম শুরু 

হতল ভিখনফল 

অিেন  িতি হতব। 

➢  র্ো র্ প্রভক্রয়ো অবলম্বন  তি ভনভি েি Software 

install/uninstall  িতি পোিব 

 ঐ   

➢ Unique পোসওয়োড ে বিভি  িতি পোিব; এবাং সফটওয়যোি 

ভনিোপত্তোয় পোসওয়োড ে 

(পৃষ্ঠো-27) 

Unique  

পোসওয়োড ে বিভি 

(পৃষ্ঠো-28) 

  ১টি 

➢  ভম্পউটোতিি সোধোিি সমস্যোি ট্রোবলশুযট  িতি পোিব;  আইভসটি  তেি 

ব্যবহোি ির্ো 

 ভম্পউটোি 

ল্যোতবি 

সহোয়িো লোগতব 

ভবধোয় বিেমোন 

 কমোট ক্লোস 

সাংখ্যো : ৬টি 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বম্ত ু

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 
অন্তর্ভ েি িতিি ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় 

ক্লোতসি সাংখ্যো 

পভিভিভি 

ভবতবিনোয় 

ভিখনফলটি 

আপোিি: 

িলভি 

ভিক্ষোবতষ ে 

অন্তর্ভ েি  িো 

হয়ভন। 

ভব:দ্র: স্বোিোভব  

কেভি  ো েক্রম শুরু 

হতল ভিখনফল 

অিেন  িতি হতব। 

তৃিীয় 

অধ্যোয়: 

আমোি 

ভিক্ষোয় 

ইন্টোিতনট 

➢ ভডভিটোল  নতটতন্টি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 
 

ভডভিটোল  নতটতন্টি 

ধোিিো লোি (পৃষ্ঠো-

45-46) 

 

 কেভি  ো েক্রম বো অনলোইন ক্লোস 

বো টিভি কপ্রোগ্রোম বো ভিক্ষোর্ীি 

পূ েবজ্ঞোি ও ভনি কিিোয় এবাং 

অভিিোবত ি সহোয়িোয় পোঠ্যপুস্ত  

ব্যবহোি  তি ভবষয়টি আয়ত্ব  িো 

সম্ভব। 

১টি 

 

 

➢ ভিক্ষোি কক্ষতি ইন্টোিতনতটি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব; ভিক্ষোয় ইন্টোিতনট 

(পৃষ্ঠো-47) 

 ঐ ১টি 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বম্ত ু

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 
অন্তর্ভ েি িতিি ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় 

ক্লোতসি সাংখ্যো 

➢ পোঠ্যভবষতয় ইন্টোিতনট ব্যবহোতিি কক্ষি ভিভিি  িতি পোিব; ইন্টোিতনট ও 

আমোতিি পোঠ্য 

ভবষয়গুতলো।(পৃষ্ঠ-48) 

 ঐ  

➢  যোভিয়োি উন্নয়তন আইভসটিি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব: এবাং আমোি িভবষ্যৎ 

 যোভিয়োি ও 

আইভসটি (পৃষ্ঠো-49-

50) 

 ঐ ১টি 

 

➢ ইন্টোিতনট ব্যবহোি  তি পোঠসাংভেি ভবষতয়ি এ টি প্রভিতবিন 

উপিোপন  িতি পোিব। 

 আইভসটি  তেি 

ব্যবহোি ির্ো 

 ভম্পউটোি 

ল্যোতবি 

সহোয়িো লোগতব 

ভবধোয় বিেমোন 

পভিভিভিি 

ভবতবিনোয় 

ভিখনফলটি 

আপোিি: 

িলভি 

ভিক্ষোবতষ ে 

অন্তের্ভি  িো 

হয়ভন। 

 কমোট ক্লোস 

সাংখ্যো ৩টি 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বম্ত ু

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 
অন্তর্ভ েি িতিি ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় 

ক্লোতসি সাংখ্যো 

ভব:দ্র: স্বোিোভব  

কেভি  ো েক্রম শুরু 

হতল ভিখনফল 

অিেন  িতি হতব। 

িতুর্ ে অধ্যোয়: 

আমোি 

কলখোতলভখ ও 

ভহসোব 

➢ ওয়োড ে প্রতসসতিি গুরুত্বপূি ে ববভিিয ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 
 

ওয়োড ে প্রতসসতি 

আমোি কলখোি  োি। 

(পৃষ্ঠো-৫৩-5৪) 

 কেভি  ো েক্রম বো অনলোইন ক্লোস 

বো টিভি কপ্রোগ্রোম বো ভিক্ষোর্ীি 

পূ েবজ্ঞোি ও ভনি কিিোয় এবাং 

অভিিোবত ি সহোয়িোয় পোঠ্যপুস্ত  

ব্যবহোি  তি ভবষয়টি আয়ত্ব  িো 

সম্ভব। 

১টি 

➢ ওয়োড ে প্রতসসতিি গুরুত্বপূি ে ববভিিয ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

➢ ওয়োড ে প্রতসসি ব্যবহোতিি ব ৌিল বি েনো  িতি পোিব; 

➢ কেডভিতটি গুরুত্বপূি ে ববভিিয ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

➢ কেডভিতটি ব্যবহোতিি কক্ষিগুতলো ভিভিি  িতি পোিব; 

➢ কেডভিতটি ব্যবহোতিি ক ৌিল বি েনো  িতি পোিব; 

➢ ওয়োড ে প্রতসসি ব্যবহোি  তি সম্পোিনো  িতি পোিব; এবাং 

➢ কেডভিট ব্যবহোি  তি ভহসোব-ভন োি  িতি পোিব। 

 ভিখনফলগুতলো 

১০ম কেভিতি 

অন্তর্ভ েি  িো 

 োয়। 

  

পঞ্চম 

অধ্যোয়: 

মোভিভমভডয়ো 

ও গ্রোভফে 

➢ মোভিভময়োি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

➢ মোভিভমভডয়োি ব্যবহোতিি কক্ষিসমূহ ভিভিি  িতি পোিব; 

➢ মোটি েভমভডয়োি ব্যবহোতিি কক্ষিসমূহ ভিভিি  িতি পোিব; 

➢ কপ্রতিন্টিন সফটওয়োতিি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

➢ কপ্রতিতন্টিন সফটওয়যোি ব্যবহোতিি গুরুত্ব ভবতেষি  িতি পোিব; 

➢ কপ্রতিতন্টিন সফটওয়যোি ব্যবহোতিি ক ৌিল বি েনো  িতি পোিব; 

➢ গ্রোভফে-এি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

 ভিখনফলগুতলো 

১০ম কেভিতি 

অন্তর্ভ েি  িো 

 োয়। 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বম্ত ু

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 
অন্তর্ভ েি িতিি ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় 

ক্লোতসি সাংখ্যো 

➢ গ্রোভফে সফওয়যোি ব্যবহোতিি ক ৌিল বি েনো  িতি পোিব; 

➢ কপ্রতিতন্টিন সফটওয়যোি ব্যবহোি  তি ভবষয় সাংভেি Slide 

বিভি ও উপিোপন  িতি পোিব; এবাং  

➢ গ্রোভফে সফটওয়যোি ব্যবহোি  তি সৃিনিীল ভিি অঙ্কন ও 

উপিোপন  িতি পোিব। 

 

 

ষষ্ঠ অধ্যোয়: 

কডটোতবি- 

এি ব্যবহোি 

➢ কডটোতবি-এি ধোিিো ভবতেষি  িতি পোিব; 

➢ কডটোতবি ম্যতনিতমন্ট ভসতস্টম (DBMS) ব্যবহোতিি 

ক ৌিলগুতলো বি েনো  িতি পোিব; 

➢ কডটোতবি ম্যোতনিতমন্ট ভসতস্টম-এি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

এবাং 

➢ সফটওয়যোি ব্যবহোি  তি এ টি কডটোতবি বিভি  িতি পোিব। 

 ভিখনফলগুতলো 

১০ম কেভিতি 

অন্তর্ভ েি  িো 

 োয়। 
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ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে ষষ্ঠ-নবম কেভিি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি  

কেভি: নবম                                                                                                                                                                            ভবষয়: পিোর্ েভবজ্ঞোন  

অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

30  ম েভিবতসি িন্য 

ভবতবভিি ভিখনফল 

 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 

অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

প্রর্ম অধ্যোয় 

কিৌি িোভি 

এবাং পভিমোপ 

• পিোর্ েভবজ্ঞোতনি পভিসি ও ক্রমভব োি 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• পিোর্ েভবজ্ঞোন পোতঠি উতেশ্য বি েনো 

 িতি পোিব। 

• কিৌি িোভি [মোন এবাং এ  সহ] ও 

পিোর্ েভবজ্ঞোতনি মূল ভিভত্ত ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• পভিমোপ ও এ ত ি প্রতয়োিনীয়িো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• কমৌভল  িোভি ও লি িোভিি পোর্ ে য 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• পভিমোতপি আন্তিেোভি  এ   ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• িোভিি মোিো ভহসোব  িতি পোিব। 

• এ ত ি উপসতগ েি গুভিি  ও 

উপগুভিিত ি রূপোন্ততিি ভহসোব  িতি 

পোিব। ববজ্ঞোভন  পভিিোষো, প্রিী  ও 

ভিি ব্যবহোি  তি পিোর্ েভবজ্ঞোতনি 

ধোিিো এবাং িত্ত্বত  প্র োি  িতি 

পোিব। 

•  েপোভি ব্যবহোি  তি কিৌি িোভি 

পভিমোপ  িতি পোিব। 

    ১জানুয়ারি ২০২০ থেকে 

১৬মার্ চ-২০২০ পর্ চন্ত  

থেরিেকে পড়াক া হকয়কে 

বকে রবকবরর্ত। 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

30  ম েভিবতসি িন্য 

ভবতবভিি ভিখনফল 

 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 

অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

• পভিমোতপ  র্োর্ েিো, ভনর্ভ েলিো বিোয় 

িোখোি ক ৌিল ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• সিল  েপোভি ব্যবহোি  তি সুষম 

আকৃভিি বস্তুি কক্ষিফল ও আয়িন 

ভনি েয়  িতি পোিব। 

• বিনভিন িীবতন ব্যবহৃি সুষম 

আকৃভিি বস্তুসোমগ্রীি বিঘ েয, িি, 

কক্ষিফল ও আয়িন ভনি েয়  িতি 

পোিব। 

 

ভিিীয় অধ্যোয় 

গভি 

• ভিভি ও গভি ব্যোখ্যো  িতি। 

• ভবভিন্ন প্র োি গভিি মতধ্য পোর্ ে য 

 িতি পোিব। 

• কেলোি ও কিক্টি িোভি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• গভি সম্পভ েি িোভিসমূতহি মতধ্য 

পোিস্পভি  সম্পত ে ভবতেষি  িতি 

পোিব। 

• বোধোহীন ও মুিিোতব পড়ন্ত বস্তুি গভি 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• কলখভিতিি সোহোতে গভি সম্পভ েি 

িোভিসমূতহি মতধ্য সম্প ে ভবতেষি 

 িতি পোিব। 

• আমোতিি িীবতনি গভিি প্রিোব 

উপলভি  িতি পোিব। 

    ১জানুয়ারি ২০২০ থেকে 

১৬মার্ চ-২০২০ পর্ চন্ত  

থেরিেকে পড়াক া হকয়কে 

বকে রবকবরর্ত। 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

30  ম েভিবতসি িন্য 

ভবতবভিি ভিখনফল 

 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 

অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

তৃিীয় অধ্যোয় 

বল 

• বস্তুি িড়িো ও বতলি গুিগি ধোিিো 

ভনউটতনি গভিি প্রর্ম সূি ব্যবহোি 

 তি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 

 

 

• কমৌভল  বতলি প্রকৃভি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• সোম্য ও অসোম্য বতলি প্রিোব ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

 

• িিতবগ এবাং সাংঘষ ে ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 

 

 

• গভিি উপি বতলি প্রিোব ভবতেষি 

 িতি পোিব। 

 

 

• বস্তুি িড়িো ও বতলি 

গুিগি ধোিিো ভনউটতনি 

গভিি প্রর্ম সূি ব্যবহোি 

 তি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 

 

 

 

 

 

• িিতবগ এবাং সাংঘষ ে ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

 

 

 

 

 

জড়তা এবং বকেি 

ধািিা,র উটক ি প্রেম 

সূত্র 

 

 

 

 

 

 

ভিকবগ,সংঘর্ চ,ভিকবগ ও 

শরিি সংিেিশীেতা। 

 

 

বস্তুি গরতি উপি 

বকেি প্রভাব; 

র উটক ি রিতীয় সূত্র। 

 

 

 

 

 

পিবতী ক্লাকস 

সমন্বয় েকি  

আকোর্ াি 

সুকর্াগ আকে। 

 

পিবতী ক্লাকস 

সমন্বয় েকি  

আকোর্ াি 

সুকর্াগ আকে। 

 

 

 

 

পিবতী ক্লাকস 

থমৌরেে ধািিাি 

জন্য জা া 

প্রকয়াজ । 

 

 

 

 

 

পিবতী  ক্লাকস 

থমৌরেে ধািিাি 

জন্য জা া 

প্রকয়াজ  আকে। 

পিবতী  ক্লাকস 

থমৌরেে ধািিাি 

জন্য জা া 

প্রকয়াজ  আকে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            3 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

30  ম েভিবতসি িন্য 

ভবতবভিি ভিখনফল 

 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 

অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

• ভনউটতনি গভিি ভিিীয় সূি ব্যবহোি 

 তি বল পভিমোপ  িতি পোিব। 

 

 

• ভনউটতনি গভিি তৃিীয় সূি ব্যবহোি 

 তি ভক্রয়ো ও প্রভিভক্রয়ো বল ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

 

• ভনিোপি ভ্রমতি গভি এবাং বতলি প্রিোব 

ভবতেষি  িতি পোিব। 

• িিতবতগি সাংিক্ষি সূি ও সাংঘষ ে 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 

• ভবভিন্ন প্র োি ঘষ েি এবাং ঘষ েি বল 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 

 

• বস্তুি গভিি উপি ঘষ েতিি প্রিোব 

ভবতেষি  িতি পোিব। 

• ঘষ েি হ্রোস-বৃভদ্ধ  িোি উপোয় ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• আমোতিি িীবতন ঘষ েতিি ইভিবোি  

প্রিোব ভবতেষি  িতি পোিব। 

• ভনউটতনি গভিি ভিিীয় সূি 

ব্যবহোি  তি বল পভিমোপ 

 িতি পোিব। 

 

• ভনউটতনি গভিি তৃিীয় সূি 

ব্যবহোি  তি ভক্রয়ো ও 

প্রভিভক্রয়ো বল ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 

 

 

 

• ভবভিন্ন প্র োি ঘষ েি এবাং 

ঘষ েি বল ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 

 

 

 

র উটক ি তৃতীয় সূত্র। 

 

 

 

 

 

ঘর্ চি বে,ঘর্ চকিি 

প্রোিকভদ। 

 

 

 

পিবতী ক্লাকস 

সমন্বয় েকি  

আকোর্ াি 

সুকর্াগ আকে। 

 

 

 

পিবতী ক্লাকস 

সমন্বয় েকি  

আকোর্ াি 

সুকর্াগ আকে 

পিবতী  ক্লাকস 

থমৌরেে ধািিাি 

জন্য জা া 

প্রকয়াজ  আকে। 

 

 

 

 

 

 

 

পিবতী  ক্লাকস 

থমৌরেে ধািিাি 

জন্য জা া 

প্রকয়াজ  আকে। 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

30  ম েভিবতসি িন্য 

ভবতবভিি ভিখনফল 

 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 

অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

িতুর্ ে অধ্যোয় 

 োি, ক্ষমিো ও 

িভি 

•  োি  ও িভিি সম্প ে ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

•  োি, বল ও সিতিি মতধ্য সম্প ে 

িোপন  িতি পোিব। 

 

• গভিিভি ও ভবিব িভি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 

 

• উৎতস িভিি রূপোন্তি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• অর্ েননভি , সোমোভি  ও পভিতবিগি 

প্রিোব ভবতবিনোয় িভিি প্রধোন 

উৎসসমূতহি অবিোন ভবতেষি  িতি 

পোিব। 

• িভিি রূপোন্তি এবাং িভিি ভনিযিোি 

মতধ্য সম্প ে ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িভিি রূপোন্তি ও এি ব্যবহোি 

পভিতবতিি িোিসোম্য ব্যোহি  তি 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• উন্নয়ন  ো েক্রতম িভিি  ো ে ি 

ব্যবহোি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িভিি  ো ে ি ও ভনিোপি ব্যবহোতি 

সতিিন হব। 

• িি-িভিি সম্প ে ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 

•  োি, বল ও সিতিি মতধ্য 

সম্প ে িোপন  িতি পোিব। 

 

• গভিিভি ও ভবিব িভি 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 

 

 

 

 

 

• িভিি রূপোন্তি এবাং িভিি 

ভনিযিোি মতধ্য সম্প ে 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 

 

• ক্ষমিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 ম েিক্ষিো পভিমোপ  িতি 

পোিব। 

োজ,শরি 

 

 

গরতশরি, রবভব শরি 

 

 

 

 

 

শরিি র তযতা এবং 

রূপান্তি। 

 

 

েমতা 

েম চদেতা। 

সপ্তম থেরিকত 

আকোর্ া রেে। 

 

 

 

 

 

 

 

পিবতী ক্লাকস 

সমন্বয় েকি 

আকোর্ াি 

সুকর্াগ আকে। 

 

পিবতী ক্লাকস 

সমন্বয় েকি 

পিবতী ক্লাকস 

থমৌরেে ধািিাি 

জন্য জা া 

প্রকয়াজ । 

পিবতী ক্লাকস 

থমৌরেে ধািিাি 

জন্য জা া 

প্রকয়াজ । 

 

 

 

পিবতী ক্লাকস 

থমৌরেে ধািিাি 

জন্য জা া 

প্রকয়াজ । 

 

পিবতী ক্লাকস 

থমৌরেে ধািিাি 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

30  ম েভিবতসি িন্য 

ভবতবভিি ভিখনফল 

 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 

অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

 

• ক্ষমিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

•  ম েিক্ষিো পভিমোপ  িতি পোিব। 

আকোর্ াি 

সুকর্াগ আকে 

জন্য জা া 

প্রকয়াজ । 

 

 

 

 

 

পঞ্চম অধ্যোয় 

পিোতর্ েি অবিো 

ও িোপ 

• বল ও কক্ষিফতলি পভিবিেতনি সোতর্ 

িোতপি পভিবিেন ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 

 

• ভিি িিতলি মতধ্য ক োতনো ভবন্দুতি 

িোতপি িোভিমোলো পভিমোপ  িতি 

পোিব। 

• িিতল ভনমভিি বস্তুি ঊধ্বেমুখী িোতপি 

অনুভূভি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• প্যোসত তলি সূি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• প্যোসত তলি সূতিি ব্যবহোভি  ভক্রয়ো 

প্রিি েন  িতি পোিব। 

 

 

 

 

 

• আভ েভমভডতসি সূি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 

 

• বল ও কক্ষিফতলি 

পভিবিেতনি সোতর্ িোতপি 

পভিবিেন ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

ভিি িিতলি মতধ্য  

• ক োতনো ভবন্দুতি িোতপি 

িোভিমোলো পভিমোপ  িতি 

পোিব। 

 

• প্যোসত তলি সূি ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• প্যোসত তলি সূতিি 

ব্যবহোভি  ভক্রয়ো প্রিি েন 

 িতি পোিব। 

 

 

• আভ েভমভডতসি সূি ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

 

 

র্াপ,ঘ ত্ব। 

 

 

তিকেি থভতকি র্াপ। 

 

 

প্যাসেকেকি সূত্র। 

 

 

 

 

আরেচরমরিকসি সূত্র ও 

প্লবতা, বস্তুি ভকস োো 

বা ডুকব র্াওয়া। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আরেচরমরিকসি 

সূকত্রি সাকে 

আকোর্ াআকে। 

পূব চবতী ক্লাকস 

আকোর্ া 

থ ই।রবর্য়টি 

 তু । 

পূব চবতী ক্লাকস 

আকোর্ া 

থ ই।রবর্য়টি 

 তু । 

পূব চবতী ক্লাকস 

আকোর্ া 

থ ই।রবর্য়টি 

 তু । 

 

 

পূব চবতী ক্লাকস 

আকোর্ া থ ই। 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

30  ম েভিবতসি িন্য 

ভবতবভিি ভিখনফল 

 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 

অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

• ঘনত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 

• বিনভিন িীবতন ঘনতত্বি ব্যবহোি 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• বস্তু ক ন পোভনতি িোতস িো ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• বোাংলোতিতি কনৌপতর্ দুঘ েটনোি  োিি 

ভবতেষি  িতি পোিব। 

 

• বোয়ুমণ্ডতলি িোপ ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িিল স্ততম্ভি উচ্চিো ব্যবহোি  তি 

বোয়ুমণ্ডলীয় িোপ পভিমোপ  িতি 

পোিব। 

• উচ্চিো বৃভদ্ধি সোতর্ বোয়ুমণ্ডতলি িোতপি 

পভিবিেন ভবতেষি  িতি পোিব। 

• আবহোওয়োি উপি বোয়ুমণ্ডতলি িোতপি 

পভিবিেন ভবতেষি  িতি পোিব। 

 

 

 

 

• ঘনত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 

 

 

 

 

 

• বোয়ুমণ্ডতলি িোপ ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• িিল স্ততম্ভি উচ্চিো ব্যবহোি 

 তি বোয়ুমণ্ডলীয় িোপ 

পভিমোপ  িতি পোিব। 

• উচ্চিো বৃভদ্ধি সোতর্ 

বোয়ুমণ্ডতলি িোতপি পভিবিেন 

ভবতেষি  িতি পোিব। 

• আবহোওয়োি উপি 

বোয়ুমণ্ডতলি িোতপি পভিবিেন 

ভবতেষি  িতি পোিব। 

 

ঘনত্ব 

 

 

 

 

 

বাতাসকি র্াপ 

টিরসকেরি পিীো। 

 

 

বাতাকসি র্াপ ও 

আবহাওয়া। 

ঘ কত্বি 

আকোর্ ায় 

আকে। 

 

 

 

 

পিবতী ক্লাকস 

সমন্বয় েকি  

আকোর্ াি 

সুকর্াগ আকে। 

পূব চবতী ক্লাকস 

আকোর্ া থ ই। 

 

পূব চবতী ক্লাকস 

আকোর্ া থ ই। 

 

 

পূব চবতী ক্লাকস 

আকোর্ া থ ই। 

 

 

পূব চবতী ক্লাকস 

আকোর্ া থ ই। 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

30  ম েভিবতসি িন্য 

ভবতবভিি ভিখনফল 

 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 

অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

পীড়ন ও ভবকৃভি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• হুত ি সূি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• পিোতর্ েি আিভব  গভিিত্ত্ব ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• পিোতর্ েি প্লোিমো অবিো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

ষষ্ঠ অধ্যোয় 

বস্তুি ওপি 

িোতপি প্রিোব 

• িোপ ও িোপোমোিো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 

 

 

 

• পিোতর্ েি িোপমোভি  ধম ে ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 

• ফোতিনহোইট, কসলভসয়োস এবাং 

ক লভিন কেতলি মতধ্য সম্প ে 

ভবতেষি  িতি পোিব। 

 

• বস্তুি অিযন্তিীি িভি বৃভদ্ধি সোতপতক্ষ 

িোপমোিো বৃভদ্ধ ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 

• পিোতর্ েি িোপীয় প্রসোিি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• পিোতর্ েি িোপমোভি  ধম ে 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 

 

 

• ফোতিনহোইট, কসলভসয়োস 

এবাং ক লভিন কেতলি মতধ্য 

সম্প ে ভবতেষি  িতি 

পোিব। 

 

• পিোতর্ েি িোপীয় প্রসোিি 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 

 

•  ঠিন পিোতর্ েি বিঘ েয, 

কক্ষিফল এবাং আয়িন 

প্রসোিি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

পদাকে চি তাপমারত্রে 

ধম চ। 

 

 

রভন্ন থেকেি মকে 

সম্পেচ। 

 

পদাকে চি তাপীয় প্রসািি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পিবতী ক্লাকস 

সমন্বয় েকি  

আকোর্ াি 

সুকর্াগ আকে। 

 

 

পূব চবতী ক্লাকস 

আকোর্ া থ ই। 

 

 

পিবতী ক্লাকস 

থমৌরেে ধাি াি 

জন্য প্রকয়াজ । 

 

 

 

থমৌরেে ধািিাি 

জন্য প্রকয়াজ । 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

30  ম েভিবতসি িন্য 

ভবতবভিি ভিখনফল 

 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 

অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

•  ঠিন পিোতর্ েি বিঘ েয, কক্ষিফল এবাং 

আয়িন প্রসোিি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 

 

 

 

• িিতলি আপোি ও প্রকৃি প্রসোিি 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 

 

 

• আতপভক্ষ  িোপ ও িোপ ধোিিক্ষমিো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 

• িোপ পভিমোতপি মূলনীভি ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

 

 

 

• পিোতর্ েি অবিোি পভিবিেতন িোতপি 

প্রিোব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িিতলি আপোি ও প্রকৃি 

প্রসোিি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 

• আতপভক্ষ  িোপ ও িোপ 

ধোিিক্ষমিো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 

 

 

• িোপ পভিমোতপি মূলনীভি 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 

 

• পিোতর্ েি অবিোি পভিবিেতন 

িোতপি প্রিোব ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• গলন, বোষ্পীিবন ও 

ঘনীিবন ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• গলনোঙ্ক ও স্ফুটনোঙ্ক ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

 

েঠি  পদাকে চি প্রসািি। 

তিে পদাকে চি প্রসািি। 

 

 

 

আকপরেে তাপ। 

 

 

 

েযাকোরিরমরতি মূে ীরত 

 

 

 

পদাকে চি অবস্থাি  

পরিবতচক  তাকপি প্রভাব 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পিবতী ক্লাকস 

আকোর্ া থ ই। 

 

 

পিব চতীকত 

থমৌেরে ধািিাি 

জন্য প্রকয়াজ । 

 

পিব চতীকত 

থমৌেরে ধািিাি 

জন্য প্রকয়াজ । 

 

 

পূব চবতী ক্লাকস 

আকোর্ া থ ই। 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

30  ম েভিবতসি িন্য 

ভবতবভিি ভিখনফল 

 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 

অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

• গলন, বোষ্পীিবন ও ঘনীিবন ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• গলনোঙ্ক ও স্ফুটনোঙ্ক ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 

 

• গলনোতঙ্কি উপি িোতপি প্রিোব ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

 

 

• স্ফুটন ও বোষ্পোয়ন ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• গলতনি এবাং বোষ্পীিবতনি সুিিোপ 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• বোষ্পোয়ন িীিলী িতিি  োিি ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• বোষ্পোয়তনি উপি ভনয়োমত ি প্রিোব 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• গলনোতঙ্কি উপি িোতপি 

প্রিোব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 

 

 

গে াঙ্ক ও স্ফুট াংকেি 

উপি র্াকপি প্রভাব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দশম থেরিকত 

সমন্বয় েকি 

আকোর্ াি 

সুকর্াগ আকে। 

পিব চতীকত 

থমৌেরে ধািিাি 

জন্য প্রকয়াজ । 

 

 

পিব চতীকত 

থমৌেরে ধািিাি 

জন্য প্রকয়াজ । 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

30  ম েভিবতসি িন্য 

ভবতবভিি ভিখনফল 

 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 

অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

 

 

সিম অধ্যোয় 

িিঙ্গ ও িব্দ 

 

 

• িিতঙ্গি ববভিিয ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 

 

 

 

 

 

• িিঙ্গ সাংভেি িোভিসমূতহি মতধ্য সিল 

গোভিভি  সম্প ে িোপন এবাং পভিমোপ 

 িতি পোিব। 

 

 

• িব্দ িিতঙ্গি ববভিিয ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 

 

 

• প্রভিধ্বভন সৃভি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• বিনভিন িীবতন প্রভিধ্বভন ব্যবহোি 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 

 

 

 

 

• িিতঙ্গি ববভিিয ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

 

 

 

• িিঙ্গ সাংভেি িোভিসমূতহি 

মতধ্য সিল গোভিভি  সম্প ে 

িোপন এবাং পভিমোপ  িতি 

পোিব। 

• িব্দ িিতঙ্গি ববভিিয ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• েোব্যিোি সীমো ও এতিি 

ব্যবহোি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• েোব্যিোি সীমো ও এতিি 

ব্যবহোি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 

 

 

তিঙ্গ ,তিকঙ্গি 

ববরশষ্ট্য, 

তিকঙ্গি প্রোিকভদ। 

তিঙ্গ সংশ্লরষ্ট্  িারশ। 

 

 

 

শব্দ তিঙ্গ, 

শব্দ তিকঙ্গি ববরশষ্ট্য। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পিবতী ক্লাকস 

থমৌরেে ধািিাি 

জন্য প্রকয়াজ । 

 

পিবতী ক্লাকস 

থমৌরেে ধািিাি 

জন্য প্রকয়াজ । 

 

পিবতী ক্লাকস 

থমৌরেে ধািিাি 

জন্য প্রকয়াজ । 

 

 

থমৌরেে ধািিাি 

জন্য প্রকয়াজ । 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

30  ম েভিবতসি িন্য 

ভবতবভিি ভিখনফল 

 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 

অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

• িতব্দি কবগ,  ম্পোঙ্ক এবাং িিঙ্গ 

বিতঘ েযি গোভিভি  সম্প ে িোপন এবাং 

িো কর্ত  িোভিসমূহ পভিমোপ  িতি 

পোিব। 

• িতব্দি কবতগি পভিবিেন ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 

• েোব্যিোি সীমো ও এতিি ব্যবহোি 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 

 

 

• িতব্দি ভপি ও িীক্ষ্মিো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• িব্দদূষতিি  োিি ও ফলোফল এবাং 

প্রভিতিোতধি ক ৌিল ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 

 

 

 

 

• িতব্দি ভপি ও িীক্ষ্মিো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িব্দদূষতিি  োিি ও 

ফলোফল এবাং প্রভিতিোতধি 

ক ৌিল ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 

 

 

 

প্ররতধ্বর । 

 

 

সুিযুি শব্দ। 

 

শকব্দি দূর্ি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

দশম থেরিকত 

সমন্বয় েকি 

আকোর্ াি 

সুকর্াগ আকে। 

 

 

 

পিবতী ক্লাকস 

থমৌরেে ধািিাি 

জন্য প্রকয়াজ । 

 

পিবতী ক্লাকস 

থমৌরেে ধািিাি 

জন্য প্রকয়াজ । 

 

থমৌরেে ধাি াি 

জন্য প্রকয়াজ । 

অিম অধ্যোয় 

আতলোি 

প্রভিফলন 

• আতলোি প্রকৃভি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• আতলোি প্রভিফলতনি সূি ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• িপ েি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• প্রভিভবম্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

30  ম েভিবতসি িন্য 

ভবতবভিি ভিখনফল 

 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 

অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

• আতলো  িভিি ভক্রয়োতিখো অঙ্কন  তি 

িপ েতি সৃি প্রভিভবম্ব ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• িপ েতি প্রভিভবম্ব সৃভিি ভ ছু সোধোিি 

ঘটনো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িপ েতিি ব্যবহোি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ভববধ েন ব্যোখ্যো   িতি পোিব। 

• প্রভিভবম্ব সৃযভি প্রিি েন  িতি পোিব। 

• আমোতিি িীবতন ভবভিন্ন আলো ীয় 

ঘটনোি প্রিোব এবাং এতিি অবিোন 

উপলভি  িতি পোিব এবাং প্রিাংসো 

 িতি পোিব। 

নবম অধ্যোয় 

আতলোি 

প্রভিসিি 

• প্রভিসিতিি সূি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• প্রভিসিিোঙ্ক ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• পূি ে অিযন্তিীি প্রভিফলন ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• অপটি যোল ফোইবোতিি ব্যবহোি ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• কলে এবাং এি প্র োিতিি ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• আতলো িভিি ভক্রয়োতিখো অঙ্কন  তি 

কলেসাংক্রোন্ত ভবভিন্ন িোভি বি েনো  িতি 

পোিব। 

• কলতে সৃি প্রভিভবম্ব আতলো  িভিি 

ভক্রয়োতিখো অঙ্কন  তি বি েনো  তিতি 

পোিব। 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

30  ম েভিবতসি িন্য 

ভবতবভিি ভিখনফল 

 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 

অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

• কলতেি ক্ষমিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• আতলো  িভিি ভক্রয়োতিখো অঙ্কন  তি 

কিোতখি ভক্রয়ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব 

• স্পি িি েতনি ভন টিম ভবন্দু ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• দৃভিি ত্রুটি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• আতলো  িভিি ভক্রয়োতিখো অঙ্কন  তি 

দৃভিি ত্রুটি সাংতিোধতন কলতেি ব্যবহোি 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িভঙন বস্তুি আতলো ীয় উপভলভদ্ধ ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• বিনভিন িীবতন আতলোি প্রভিসিতিি 

ব্যবহোি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

িিম অধ্যোয় 

ভিি ভবদুযৎ 

• পিমোণু গঠতনি ভিভত্ততি আধোন সৃভিি 

কমৌভল   োিি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ঘষ েি ও আতবি প্রভক্রয়োয় আধোন সৃভি 

 িতি পোিব। 

• িভড়ৎবীক্ষি  তেি সোহোতে আধোন 

িনোি  িতি পোিব। 

• কুলতম্বি সূি ব্যবহোি  তি িভড়ৎ বল 

পভিমোপ  িতি পোিব। 

• িভড়ৎতক্ষি সৃভিি  োিি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• িভড়ৎ বলতিখোি ভি  িভড়ৎ কক্ষতিি 

ভি ত  ক মনিোতব ভনতি েি  তি 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

30  ম েভিবতসি িন্য 

ভবতবভিি ভিখনফল 

 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 

অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

• িভড়ৎ ভবিব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িভড়ৎ িভি সাংিক্ষতি ধোিত ি 

 ো েক্রম ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ভিি িভড়ৎ ব্যবহোি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• ভিি িভড়ৎিভনি ভবপিন  ঝুঁভ  হতি 

িক্ষোি ক ৌিল ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

এ োিি অধ্যোয় 

িল ভবদুযৎ 

• ভিি িভড়ৎ হতি িল িভড়ৎ সৃভি প্রিি েন 

 িতি পোিব। 

• িভড়ৎ প্রবোতহি ভি  এবাং ইতল ট্রন 

প্রবোতহি ভি  ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িভড়ৎ  ে ও উপ িতিি প্রিী  

ব্যবহোি  তি বিেনী অঙ্কন  িতি 

পোিব। 

• পভিবোহী, অপভিবোহী ও অধ েপভিবোহী 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• কলখভিতিি সোহোতে িভড়ৎ প্রবোহ ও 

ভবিব পোর্ ে য-এই দুইতয়ি মতধ্য 

সম্প ে িোপন  িতি পোিব। 

• ভিি কিোধ এবাং পভিবিেনিীল কিোধ 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িভড়চ্চোল  িভি এবাং ভবিব পোর্ ে য 

ব্যোখ্যো   িতি পোিব। 

• কিোতধি ভনিেিিীলিো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

30  ম েভিবতসি িন্য 

ভবতবভিি ভিখনফল 

 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 

অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

• আতপভক্ষ  কিোধ ও পভিবোহ ত্ব ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• কেভি ও সমোন্তিোল কিোধ ব্যবহোি 

 িতি পোিব। 

• বিেনীতি তুল্য কিোধ ব্যবহোি  িতি 

পোিব। 

• িভড়ৎ ক্ষমিোি ভহসোব  িতি পোিব। 

• িভড়তিি ভসতস্টম লস এবাং 

কলোডতিভডাং ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িভড়তিি ভনিোপি ও  ো ে ি ব্যবহোি 

বি েনো  িতি পোিব। 

• বোসোবোভড়তি ব্যবহোি উপত োগী বিেনীি 

ন িো প্রিয়ন  তি এি ভবভিন্ন অাংতি 

এভস উৎস এি ব্যবহোি প্রিি েন  িতি 

পোিব। 

• িভড়তিি ভনিোপি ও  ো ে ি 

ব্যবহোতিি ভবষতয় সতিিনিো সৃভি 

 িতি পোিব। 

• িভড়ৎ িভিি অপিয় কিোধ ও সাংিক্ষতি 

সতিিনিো সৃভিি িন্য কপোস্টোি অঙ্কন 

 িতি পোিব। 

িোিি অধ্যোয় 

ভবদুযতিি 

কিৌম্ব  ভক্রয়ো 

• িভড়ৎ প্রবোতহি কিৌম্ব  ভক্রয়ো ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• িভড়ৎতিৌম্ব  আতবি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

30  ম েভিবতসি িন্য 

ভবতবভিি ভিখনফল 

 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 

অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

• আভবি িভড়ৎপ্রবোহ ও আভবি 

িভড়চ্চোল  িভি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• কমোটি ও কিনোতিটতিি মূলনীভি 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ট্রোেফম েোতিি মূলনীভি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• কস্টপ আপ ও কস্টপ ডোউন ট্রোেফম েোতিি 

 ো েপ্রিোভল ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• আমোতিি িীবতন িভড়তিি নোনোরূতপি 

ব্যবহোি ও এি অবিোনত  প্রিাংসো 

 িতি পোিব। 

এতয়োিি অধ্যোয় 

আধুভন  

পিোর্ েভবজ্ঞোন ও 

ইতল ট্রভন স 

• কিিভিয়িো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• আলফো, ভবটো ও গোমো িভিি ববভিিয 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ইতল ট্রভন তসি ক্রমভব োি বি েনো 

 িতি পোিব। 

• অযোনোলগ ও ভডভিটোল ইতল ট্রভন তসি 

পোর্ ে য  িতি পোিব। 

• অধ েপভিবোহী ও সমভিি ও বিেনী 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• মোইতক্রোতফোন ও ভস্প োতিি  ো েক্রম 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ভনব েোভিি ক োগোত োগ প্রযুভি ভডিোইতসি 

 ো েক্রতমি মূলনীভি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

30  ম েভিবতসি িন্য 

ভবতবভিি ভিখনফল 

 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 

অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

• ইন্টোিতনট এবাং ই-কমইতলি সোহোতে 

ক োগোত োগ প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভিগি ভডিোইস 

 ীিোতব আমোতিি িীবন োিোত  

প্রিোভবি  িতছ িো অনুসন্ধোন  িতি 

পোিব। 

• িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি ভডিোইস 

সঠি  ও  ো ে ি ব্যবহোতি ভনতি 

সতিিন হব এবাং অন্যতিি সতিিন 

 িব। 

িতুি েি অধ্যোয় 

িীবন বাঁিোতি 

পিোর্ েভবজ্ঞোন 

• িীবপিোর্ েভবজ্ঞোতনি ভিভত্ত ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• িীবপিোর্ েভবজ্ঞোতন িগিীিিন্দ্র বসুি 

অবিোন ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• মোনবতিহ পিোর্ েভবজ্ঞোতনি ভনয়তম 

পভিিোভলি হয় িো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• ভিভ ৎসোভবজ্ঞোতন কিোগ ভনি েতয় ব্যবহৃি 

 েপোভিতি পিোর্ েভবজ্ঞোতনি ধোিিো ও 

িতত্ত্বি ব্যবহোি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• আধুভন  প্রযুভি এবাং  েপোভি 

ব্যবহোতিি ফতল সৃি সমস্যো এবাং 

প্রভিতিোতধি ক ৌিল ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

30  ম েভিবতসি িন্য 

ভবতবভিি ভিখনফল 

 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি 

ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি 

ক ৌভি িো 

অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

• সঠি  ভিভ ৎসোি িন্য কিোগ ভনি েতয়ি 

প্রতয়োিনীয়িো সম্পত ে ভনতি সতিিন 

হব এবাং অন্যতিি সতিিন  িতি 

পোিব। 

• কিোগ ভনি েতয় ভবজ্ঞোন ও প্রযুভিি প্রিাংসো 

 িতি পোিব। 
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ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে ষষ্ঠ-নবম কেভিি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি  

নবম ও িিম কেভিি িন্য ভনধ েোভিি কমোট অধ্যোয় ১২টি। নবম কেভিি িন্য প্রর্ম ৮টি অধ্যোয় ভনধ েোিি  িো হতলো। িোনুয়োভি-২০২০ কর্ত  ১৬ মোি ে ২০২০ প েন্ত প্রর্ম, 

ভিিীয় ও তৃিীয় অধ্যোয় পোঠিোন সম্পন্ন হতয়তছ বতল ভবতবভিি হতলো। অবভিি পাঁিটি অধ্যোতয়ি িন্য ভিক্ষোক্রম পূনভব েন্যোস  িোি কক্ষতি প্রিভলি ভিক্ষোক্রম প েোতলোিনো 

 তি কিখো  োয় এই পাঁি অধ্যোতয়ি িন্য ১০৬টি ভপভিয়ড বিোদ্ধ িতয়তছ। ভিি (৩০)  ম েভিবস বো ৫ সিোতহি িন্য িসোয়তন কমোট ১৫টি ভপভিয়ড পোওয়ো  োয়। এই ১৫টি 

ভপভিয়ডত  অধ্যোয়ভিভত্ত  আনুপোভি  ভবিোিন  তি ভনতিি ছ  বিভি  িো হতয়তছ। 

অধ্যোয় অধ্যোতয়ি নোম পূব ে ভনধ েোভিি ভপভিয়ড সাংখ্যো পূনভব েন্যোসকৃি ভপভিয়ড সাংখ্যো 

িতুর্ ে  প েোয় সোিভি ১৫ ০২ 

পঞ্চম িোসোয়ভন  বন্ধন ২০ ০২ 

ষষ্ঠ  কমোতলি ধোিিো ও িোসোয়ভন  গিনো ১৮ ০৩ 

সিম িোসোয়ভন  ভবভক্রয়ো ২৫ ০৪ 

অিম  িসোয়ন ও িভি ২৮ ০৪ 

 কমোট  ১০৬ ১৫ 
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ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে ষষ্ঠ-নবম কেভিি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি  

কেভি: নবম                                                                                                                                                                                      ভবষয়: িসোয়ন 

অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

wÎk (30) Kg© w`e‡mi Rb¨ 

we‡ewPZ wkLbdj 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি/ অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি 

সাংখ্যো 

প্রর্ম অধ্যোয় 

িসোয়তনি ধোিিো 

• িসোয়তনি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িসোয়তনি কক্ষিসমূহ ভিুিি  িতি পোিব। 

• িসোয়তনি সোতর্ ভবজ্ঞোতনি অন্য িোখোগুতলোি 

সম্প ে ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িসোয়ন পোতঠি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িসোয়তন অনুসন্ধোন ও গতবষিো প্রভক্রয়োি বি েনো 

 িতি পোিব। 

• ভবভিন্ন ধিতনি অনুসন্ধোনমূল   োতিি পভি েনো 

প্রিয়ন, অনুভমি ভসদ্ধোন্ত গঠন ও পিীক্ষো  িতি 

পোিব। 

• প্রকৃভি ও বোস্তব িীবতনি ঘটনোবভল িসোয়তনি 

দৃভিতি ব্যোখ্যো  িতি আগ্রহ প্রিি েন  িব। 

  িোনুয়োভি ২০২০ কর্ত  ১৬ মোি ে 

২০২০ প েন্ত কিখোতনো হতয়তছ। 

 

ভিিীয় অধ্যোয় 

পিোতর্ েি অবিো 

 

•  িোি গভিিতত্ত্বি সোহোতে পিোতর্ েি কিৌি অবিো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

•  িোি গভিিতত্ত্বি সোহোতে ব্যোপন ও ভনঃসিি 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• পিোতর্ েি কিৌি অবিো ও িোতপি মতধৌ সম্প ে 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িোপমোিো বৃভদ্ধতি ব্যোপন হোি বৃভদ্ধ পিীক্ষোি 

মোধ্যতম কিখোতি পোিব। 

•  ঠিন পিোতর্ েি গলন ও ঊধ্বেপোিন এবাং িিল 

পিোতর্ েি স্ফুটন প্রভক্রয়ো বি েনো  িতি পোিব। 

  িোনুয়োভি ২০২০ কর্ত  ১৬ মোি ে 

২০২০ প েন্ত কিখোতনো হতয়তছ। 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

wÎk (30) Kg© w`e‡mi Rb¨ 

we‡ewPZ wkLbdj 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি/ অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি 

সাংখ্যো 

•  ঠিন পিোতর্ েি গলন ও ঊধ্বেপোিন এবাং িিল 

পিোতর্ েি স্ফুটন প্রভক্রয়ো পিীক্ষোি মোধ্যতম কিখোতি 

পোিব। 

• প্রকৃভিতি সাংঘটিি বোস্তব ঘটনো িসোয়তনি দৃভিতি 

ভবতেষতি আগ্রহ প্রিি েন  িতি পোিব। 

• িোসোয়ভন  দ্রব্য ও র্োতম েোভমটোি সঠি িোতব 

ব্যবহোি  িতি পোিব। 

তৃিীয় অধ্যোয়  

পিোতর্ েি গঠন 

• কমৌতলি ইাংতিভি ও ল্যোটিন নোম কর্ত  িোতিি 

প্রিী  ভলখতি পোিব। 

• কমৌভল  ও িোয়ী  ভি োগুতলোি ববভিিয বি েনো 

 িতি পোিব। 

• পোিমোিভব  সাংখ্যো , িি সাংখ্যো, আতপভক্ষ  

পোিমোিভব  িি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• আতপভক্ষ  পোিমোিভবি িি কর্ত  আতপভক্ষ  

আিভব  িি ভহসোব  িতি পোিব। 

• পিমোণু ইতল ট্রন, কপ্রোটন ও ভনউট্রন সাংখ্যো ভহসোব 

 িতি পোিব। 

• আইতসোতটোতপি ব্যবহোি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• পিমোণুি গঠন সম্পত ে িোিোিতফোড ে ও কবোি 

পিমোণু মতডতলি বি েোন  িতি পোিব। 

• িোিোিতফোড ে ও কবোি পিমোণু মতডতলি মতধ্য 

ক োনটি কবভি গ্রহিত োগ্য িো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• পিমোণু ভবভিন্ন  ক্ষপর্ এবাং  ক্ষপতর্ি ভবভিন্ন 

উপস্তি পিমোণুি ইতল ট্রনসমূহত  ভবন্যোস  িতি 

পোিব। 

  িোনুয়োভি ২০২০ কর্ত  ১৬ মোি ে 

২০২০ প েন্ত কিখোতনো হতয়তছ। 

 

িতুর্ ে অধ্যোয় 

প েোয় সোিভি 

• প েোয় সোিভি ভব োতিি পটভূভম বি েনো  িতি 

পোিব। 

• কমৌতলি সব েবভহঃস্তি 

িভিস্ততিি ইতল ট্রন 

ভবন্যোতসি সোতর্ প েোয় 

সোিভিি প্রধোন 

অন্তর্ভ েি ভবষয়বস্তু ভবষয়বস্তু অন্তর্ভ েি  িোি 

ক ৌভি িো 

02 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

wÎk (30) Kg© w`e‡mi Rb¨ 

we‡ewPZ wkLbdj 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি/ অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি 

সাংখ্যো 

• কমৌতলি সব েবভহঃস্তি িভিস্ততিি ইতল ট্রন 

ভবন্যোতসি সোতর্ প েোয় সোিভিি প্রধোন গ্রুপগুতলোি 

সম্প ে ভনি েয়  িতি পোিব (প্রর্ম 30 টি কমৌল)। 

• এ টি কমৌতলি প েোয় িনোি  িতি পোিব। 

• প েোয় সোিভিতি ক োতনো কমৌতলি অবিোন কিতন 

এি কিৌি ও িোসোয়ভন  ধম ে সম্পত ে ধোিিো 

 িতি পোিব। 

• কমৌলসমূতহি ভবতিষ নোম িতিি  োিি বলতি 

পোিব। 

• প েোয় সোিভিি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• প েোয় সোিভিি এ ই গ্রুতপি কমৌল িোিো গঠিি 

ক ৌতগি এ ই ধম ে প্রিি েন  িতি পোিব। 

• পিীক্ষতিি সময়  োতিি  েপোভিি সঠি  ব্যবহোি 

 িতি পোিব। 

• পিীক্ষি  োতি সি েিো অবলম্বন  িতি পোিব। 

• প েোয় সোিভি অনুসিি  তি কমৌলসমূতহি ধম ে 

অনুমোতন আগ্রহ প্রিি েন  িতি পোিব। 

গ্রুপগুতলোি সম্প ে ভনি েয় 

 িতি পোিব (প্রর্ম 30 

টি কমৌল)। 

• এ টি কমৌতলি প েোয় 

িনোি  িতি পোিব। 

• প েোয় সোিভিতি ক োতনো 

কমৌতলি অবিোন কিতন 

এি কিৌি ও িোসোয়ভন  

ধম ে সম্পত ে ধোিিো 

 িতি পোিব। 

• প েোয় সোিভিি গুরুত্ব 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• প েোয় সোিভিি এ ই 

গ্রুতপি কমৌল িোিো গঠিি 

ক ৌতগি এ ই ধম ে 

প্রিি েন  িতি পোিব। 

 

 

• ইতল ট্রন ভবন্যোস 

কর্ত  প েোয় সোিভিতি 

কমৌতলি অবিোন ভনি েয় 

• প েোয় সোিভিি সুভবধো 

• প েোয় সোিভিি এ ই 

গ্রুতপি কমৌল িোিো 

গঠিি ক ৌতগি ভবভক্রয়ো 

 

ভবতয়োভিি ভবষয়বস্তু 

• প েোয় সোিভিি পটর্ভভম 

• প েোয় সোিভিি ববভিিয 

• প েোয় সোিভিি ভ ছু 

ব্যভিক্রম 

• কমৌতলি প েোয়বৃত্ত ধম ে 

• ভবভিন্ন গ্রুতপ অবভথর্ি 

কমৌলগুতলোি ভবতিষ 

নোম 

• ভবষয়বস্তুগুতলো 

অধ্যোয়তি কমৌভল  

ধোিিো ভনিেি 

• ভিক্ষোর্ীিো ভনতিিো 

পতড় বুঝতি পোিতব 

 

 

 

ভবষয়বস্তু অন্তর্ভ েি নো  িোি 

ক ৌভি িো 

• সিম কেভিতি প েোয় 

সোিভিি পটর্ভভম 

সম্পত ে ধোিিো 

কপতয়তছ 

• পিবিী কেভিতি 

কিখোি সুত োগ িতয়তছ 

• ল্যোবতিটভিি সহোয়িো 

ছোড়ো কিখো সম্ভব নয় 

 

পঞ্চম অধ্যোয় 

িোসোয়ভন  বন্ধন 

• ক োিযিো ইতল ট্রতনি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• কমৌতলি প্রিী , ক ৌগমূলত ি সাংত ি ও এগুতলোি 

ক োিনী ব্যবহোি  তি ক ৌতগি সাংত ি লখতি 

পোিব। 

• ক োিযিো ইতল ট্রতনি 

ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• অি  ও দুইতয়ি 

ভনয়তমি ধোিিো ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

অন্তর্ভ েি ভবষয়বস্তু 

• ক োিযিো ইতল ট্রন, 

ক োিনী 

• অি  ও দুইতয়ি 

ভনয়ম 

ভবষয়বস্তু অন্তর্ভ েি  িোি 

ক ৌভি িো 

• ভবষয়গুতলো নো ভিখতল 

িসোয়ন পোতঠ 

02 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

wÎk (30) Kg© w`e‡mi Rb¨ 

we‡ewPZ wkLbdj 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি/ অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি 

সাংখ্যো 

• ভনভিয় গ্যোতসি ভিভিিীলিো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• অি  ও দুইতয়ি ভনয়তমি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• িোসোয়ভন  বন্ধন এবাং িো গঠতনি  োিি ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• আয়ন  ীিোতব এবাং ক ন সৃভি হয় িো ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• আয়ভন  বন্ধন গঠতনি প্রভক্রয়ো বি েনো  িতি 

পোিব। 

• সমত োিী বন্ধন গঠতনি প্রভক্রয়ো বি েনো  িতি 

পোিব। 

• আয়ভন  ও সমত োিী বন্ধতনি সোতর্ গলনোঙ্ক, 

স্ফুটনোঙ্ক, দ্রোব্যিো , ভবদুযৎ পভিবোভহিো এবাং 

ক লোস গঠতনি ধম ে ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ধোিব বতন্ধতনি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ধোিব বন্ধতনি সোহোতে ধোতুি ভবদুযৎ পভিবোভহিো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িোনীয়িোতব সহিপ্রোপ্য দ্রতব্যি মতধ্য আয়ভন  ও 

সমত োিী ক ৌগ িনোি  িতি পোিব। 

• িোসোয়ভন  বন্ধন এবাং 

িো গঠতনি  োিি ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• সমত োিী বন্ধন গঠতনি 

প্রভক্রয়ো বি েনো  িতি 

পোিব। 

• আয়ভন  ও সমত োিী 

বন্ধতনি সোতর্ দ্রোব্যিো , 

ভবদুযৎ পভিবোভহিো ধম ে 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িোসোয়ভন  বন্ধন ও 

িোসোয়ভন  বন্ধন 

গঠতনি  োিি 

• সমত োিী বন্ধন, 

আয়ভন  ও সমত োিী 

ক ৌতগি ববভিিয  

 

ভবতয়োভিি ভবষয়বস্তু 

• ক ৌগমূল  ও িোতিি 

ক োিনী 

• ক ৌতগি িোসোয়ভন  

সাংত ি 

• আিভব  সাংত ি ও 

গোঠভন  সাংত ি 

•  যোটোয়ন, অযোনোয়ন 

• আয়ভন  বন্ধন 

• আয়ভন  ও সমত োিী 

ক ৌতগি গলনোাং , 

স্ফুটনোাং  ও ক লোস 

গঠন 

• ধোিব বন্ধন 

পিবিী োতল সমস্যোি 

সৃভি হতব। 

• পিবিী কেভিতি এ 

ভবষয়গুতলো কিখোি 

সুত োগ সীভমি 

 

 

ভবষয়বস্তু অন্তর্ভ েি নো  িোি 

ক ৌভি িো 

• সিম ও অিম  

কেভিতি প্রিী , 

সাংত ি ও ক োিনী 

সম্পত ে ভিতখতছ। 

• আয়ভন  বন্ধন 

সম্পত ে অিম 

কেোভিতি ভিতখতছ 

• পিবিী কেভিতি 

পড়োি সুত োগ িতয়তছ 

ষষ্ঠ অধ্যোয় 

কমোতলি ধোিিো 

ও িোসোয়ভন  

গিনো 

• কমোতলি ধোিিো ব্যবহোি  তি সিল গোভিভি  

ভহসোব  িতি পোিব। 

• ভনভি েষ ে ঘনমোিোি দ্রবি প্রস্তুি  িতি পোিব। 

• প্রিত্ত িথ্য ও উপোত্ত ব্যবহোি  তি ক ৌতগ উপভিি 

কমৌতলি িি িো সাংযুভি ভনি েয়  িতি পোিব। 

• কমোতলি ধোিিো ব্যবহোি 

 তি সিল গোভিভি  

ভহসোব  িতি পোিব। 

• প্রিত্ত িথ্য ও উপোত্ত 

ব্যবহোি  তি ক ৌতগ 

উপভিি কমৌতলি 

অন্তর্ভ েি ভবষয়বস্তু 

• কমোল, গ্যোতসি কমোলোি 

আয়িন, কমোল এবাং 

আিভব  সাংত ি, 

কমোলোি দ্রবি 

ভবষয়বস্তু অন্তর্ভ েি  িোি 

ক ৌভি িো 

• ভবষয়বস্তুগুতলো 

িসোয়তনি কমৌভল  

ধোিিো ভনিেি 

03 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

wÎk (30) Kg© w`e‡mi Rb¨ 

we‡ewPZ wkLbdj 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি/ অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি 

সাংখ্যো 

• িি িো সাংযুভি ব্যবহোি  তি িলূ  সাংত ি ও 

আিভব  সাংত ি ভনি েয়  িতি পোিব। 

• কমৌল ও ক ৌগমূলত ি প্রিী  সাংত ি ও ক োিনী 

ব্যবহোি  তি িোসোয়ভন  সমী িি ভলখতি এবাং 

সমিো ভবধোন  িতি পোিব। 

• িোসোয়ভন  সমী িতিি মোভি  িোৎপ ে কর্ত  

ভবভক্রয়  ও উৎপোিতি িিভিভত্ত  গোভিভি  

সমস্যো সমোধোন  িতি পোিব। 

• তুুঁতিি ক লোস পোভনি িি িো পভিমোি ভনি েয় 

 িতি পোিব। 

• ভনভি ব্যবহোি  তি িোসোয়ভন  দ্রব্য পভিমোপ 

 িতি সক্ষম হব। 

িি িো সাংযুভি ভনি েয় 

 িতি পোিব। 

• িি িো সাংযুভি 

ব্যবহোি  তি িলূ  

সাংত ি ও আিভব  

সাংত ি ভনি েয়  িতি 

পোিব। 

• িোসোয়ভন  সমী িতিি 

মোভি  িোৎপ ে কর্ত  

ভবভক্রয়  ও উৎপোিতি 

িিভিভত্ত  গোভিভি  

সমস্যো সমোধোন  িতি 

পোিব। 

 

• ক ৌতগ কমৌতলি 

িি িো সাংযুভি 

• িি িো সাংযুভি এবাং 

িুল সাংত ি 

• িি িো সাংযুভি কর্ত  

ক ৌতগি আিভব  

সাংত ি ভনি েয়  

• কমোল এবাং িোসোয়ভন  

সমী িি 

• ভলভমটিাং ভবভক্রয়  

• উৎপোতিি িি িো 

পভিমোি 

 

ভবতয়োভিি ভবষয়বস্তু 

• িোসোয়ভন  ভবভক্রয়ো ও 

িোসোয়ভন  সমী িি 

• িোসোয়ভন  

সমী িতিি 

সমিো িি 

• কমোলোি দ্রবি 

প্রস্তুি িি 

• তুুঁতিি ক লোস পোভনি 

িি িো সাংযুভি ভনি েয়  

 

• উচ্চিি কেভিতি 

কিখোি সুত োগ কনই 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভবষয়বস্তু অন্তর্ভ েি নো  িোি 

ক ৌভি িো 

• অিম  কেভিতি 

িোসোয়ভন  সমী িি 

ও সমী িতিি 

সমিো িি সম্পত ে 

ভিতখতছ। 

• কমোলোি দ্রবি প্রস্তুভি ও 

তুুঁতিি ক লোস পোভনি 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

wÎk (30) Kg© w`e‡mi Rb¨ 

we‡ewPZ wkLbdj 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি/ অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি 

সাংখ্যো 

িি িো সাংযুভি ভনি েয় 

ল্যোবতিটভি ভনিেি 

 

সিম অধ্যোয় 

িোসোয়ভন  

ভবভক্রয়ো 

• কিৌি পভিবিেন ও িোসোয়ভন  ভবভক্রয়োি পোর্ ে য 

 িতি পোিব। 

• পিোতর্ েি পভিবিেনত  ভবতেষি  তি িোসোয়ভন  

ভবভক্রয়ো িনোি  িতি পোিব। 

• িোসোয়ভন  ভবভক্রয়োি কেভিভবিোগ, কিডে/নন-

কিডে, এ মুখী, উিমুখী, িোপ উৎপোিী, িোপহোিী 

ভবভক্রয়োি সাংজ্ঞো ভিতি পোিব এবাং ভবভক্রয়োি 

ভবভিন্ন প্র োি িনোি  িতি পোিব। 

• িোসোয়ভন  ভবভক্রয়োয় উৎপন্ন পিোতর্ েি পভিমোিত  

লো-িোতিভলয়োতিি নীভিি আতলোত  ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• পভিবিেন ভবতেষি  তি িোিি-ভবিোিি ভবভক্রয়োি 

প্র োি িনোি  তি পোিব। 

• বোস্ততব ভবভিন্ন কক্ষতি সাংঘটিি ভবভক্রয়ো ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• বোস্তব কক্ষতি সাংঘটিি ক্ষভি ি ভবভক্রয়োসমূহ 

ভনয়েি বো কিোতধি উপোয় ভনধ েোিি  িতি পোিব। 

(কলোহোি বিভি ভিভনতসি মভিিো পড়ো কিোতধি 

 র্োর্ ে উপোয় ভনধ েোিি  িতি পোিব।) 

• িোসোয়ভন  ভবভক্রয়োি হোি ব্যোখ্যো ও সাংভেি 

হোতিি তুলনো  িতি পোিব। 

• ভবভিন্ন পিোর্ ে ব্যবহোি  তি ভবভক্রয়োি গভিতবগ বো 

হোি পিীক্ষো ও তুলনো  িতি পোিব। 

• বিনভিন  োতি ধোিব বস্তু ব্যবহোতি সতিিনিো 

প্রিি েন  িতি পোিব। 

• কিৌি পভিবিেন ও 

িোসোয়ভন  ভবভক্রয়োি 

পোর্ ে য  িতি পোিব। 

• িোসোয়ভন  ভবভক্রয়োি 

কেভিভবিোগ, কিডে/নন-

কিডে, 

এ মুখী,উিমুখী, িোপ 

উৎপোিী, িোপহোিী 

ভবভক্রয়োি সাংজ্ঞো ভিতি 

পোিব এবাং ভবভক্রয়োি 

ভবভিন্ন প্র োি িনোি 

 িতি পোিব। 

• পভিবিেন ভবতেষি  তি 

িোিি-ভবিোিি 

ভবভক্রয়োি প্র োি িনোি 

 তি পোিব। 

• িোসোয়ভন  ভবভক্রয়োয় 

উৎপন্ন পিোতর্ েি 

পভিমোিত  লো-

িোতিভলয়োতিি নীভিি 

আতলোত  ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• বোস্ততব ভবভিন্ন কক্ষতি 

সাংঘটিি ভবভক্রয়ো ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

অন্তর্ভ েি ভবষয়বস্তু  

• পিোতর্ েি পভিবিেন 

• িোসোয়ভন  ভবভক্রয়োি 

কেভিভবিোগ 

• কিডে ভবভক্রয়ো, নন 

কিডে ভবভক্রয়ো 

• বোস্তবতক্ষতি সাংঘটিি 

 তয় টি িোসোয়ভন  

ভবভক্রয়োি উিোহিি 

• বোস্তবতক্ষতি সাংঘটিি 

 ভিপয় ক্ষভি ি 

ভবভক্রয়ো কিোধ  িোি 

উপোয় 

• লো-িোতিভলয়োতিি 

নীভি 

 

ভবতয়োভিি ভবষয়বস্তু 

• পিীক্ষতিি মোধ্যতম 

প্রিমন ও অধঃতক্ষপি 

ভবভক্রয়ো প্রিি েন 

• প্রিমন িোপ ধ্রুব -এি 

ব্যোখ্যো 

ভবষয়বস্তু অন্তর্ভ েি  িোি 

ক ৌভি িো 

• িোসোয়ভন  ভবভক্রয়োি 

কেভিভবিোতগি এই 

ধোিিোটি অন্য ক োতনো 

কেভিতি কনই 

• ভবষয়বস্তু আমোতিি 

বিনভিন ঘটনোি সোতর্ 

সম্পভ েি 

 

 

 

 

 

 

ভবষয়বস্তু অন্তর্ভ েি নো  িোি 

ক ৌভি িো 

• পিবিী কেভিতি 

কিখোি সুত োগ িতয়তছ 

04 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

wÎk (30) Kg© w`e‡mi Rb¨ 

we‡ewPZ wkLbdj 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি/ অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি 

সাংখ্যো 

• পিীক্ষোি সোহোতে ভবভক্রয়োি হোতিি ভিন্নিো প্রিি েন 

 িতি পোিব। 

• অম্ল-ক্ষোি প্রিমন ভবভক্রয়ো এবাং অধঃতক্ষপি 

ভবভক্রয়ো প্রিি েন  িতি পোিব। 

• বোস্তব কক্ষতি সাংঘটিি 

ক্ষভি ি ভবভক্রয়োসমূহ 

ভনয়েি বো কিোতধি 

উপোয় ভনধ েোিি  িতি 

পোিব। (কলোহোি বিভি 

ভিভনতসি মভিিো পড়ো 

কিোতধি  র্োর্ ে উপোয় 

ভনধ েোিি  িতি পোিব।) 

• ভবতিষ ধিতনি 

িোসোয়ভন  ভবভক্রয়ো 

• ভবভক্রয়োি গভিতবগ বো 

ভবভক্রয়োি হোি পিীক্ষো 

• প্রিমন ভবভক্রয়ো, 

অধঃতক্ষপি ভবভক্রয়ো 

ও ভবভক্রয়োি হোি 

পিীক্ষো ল্যোবতিটভি 

ভনিেি 

 

অিম অধ্যোয় 

িসোয়ন  ও িভি 

• িোসোয়ভন  পভিবিেতনি সোতর্ িভি উৎপোিতনি 

সম্প ে ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িভি উৎপোিতন জ্বোলোভনি ভবশুদ্ধিোি গুরুত্ব 

অনুধোবন, পভিতবি সুিক্ষোয় এগুতলোি ব্যবহোি 

সীভমি িোখতি ও উপযুি জ্বোলোভন ভনব েোিতন 

সতিিনিোি পভিিয় ভিতি পোিব। 

• ভনিোপত্তোি ভবষয়টি ভবতবিনোয় কিতখ িোসোয়ভন  

ভবভক্রয়ো-সাংভেি সমস্যো ভিভিি  তি িো 

অনুসন্ধোতনি পভি েনো, বোস্তবোয়ন এবাং এি 

 ো ে োভিিো মূল্যোয়ন  িতি পোিব। 

• িোসোয়ভন  ভবভক্রয়োি সাংঘটতন এবাং িভি 

উৎপোিতন স্বিঃস্ফূিেিোতব ও আত্মভবশ্বোতসি সোতর্ 

িোভয়ত্বিীল ভসদ্ধোন্ত গ্রহতি সক্ষম হব। 

• িোিি-ভবিোিি ভবভক্রয়োি ইতল ট্রনীয় মিবোি 

ব্যবহোি  তি িলভবদুযতিি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• িোসোয়ভন  ভবভক্রয়োি মোধ্যতম ভবদুয উৎপোিন 

প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ভবদুযৎ ব্যবহোি  তি ভবভক্রয়ো সাংঘটন  িতি 

পোিব। 

• িোসোয়ভন  পভিবিেতনি 

সোতর্ িভি উৎপোিতনি 

সম্প ে ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• িভি উৎপোিতন 

জ্বোলোভনি ভবশুদ্ধিোি 

গুরুত্ব অনুধোবন, 

পভিতবি সুিক্ষোয় 

এগুতলোি ব্যবহোি 

সীভমি িোখতি ও 

উপযুি জ্বোলোভন 

ভনব েোিতন সতিিনিোি 

পভিিয় ভিতি পোিব। 

• িোসোয়ভন  ভবভক্রয়োি 

মোধ্যতম ভবদুয উৎপোিন 

প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• িভড়ৎ িোসোয়ভন  

ক োতষি প্রতয়োগ ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

 

অন্তর্ভ েি ভবষয়বস্তু 

• িোতপি পভিবিেতনি 

ভিভত্ততি িোসোয়ভন  

ভবভক্রয়োি কেভিভবিোগ 

• বন্ধনিভি ভহসোব  তি 

িোসোয়ভন  ভবভক্রয়োয় 

িোতপি পভিবিেতনি 

ভহসোব। 

• িোসোয়ভন  িভিি 

ব্যবহোি 

• িোসোয়ভন  ভবভক্রয়োি 

মোধ্যতম ভবদুযৎ উৎপোিন 

• িভড়ৎ ভবতেষতিি 

ব্যবহোি 

 

ভবতয়োভিি ভবষয়বস্তু 

• িোসোয়ভন  িভিি উৎস 

• িভড়তিি সোহোতে 

িোসোয়ভন  ভবভক্রয়ো 

ভবষয়বস্তু অন্তর্ভ েি  িোি 

ক ৌভি িো 

• এই ভবষয়গুতলো 

অতপক্ষোকৃি অভধ  

গুরুত্বপূি ে  

• ভবষয়বস্তুগুতলো িসোয়ন 

পোতঠি িন্য কমৌভল  

 

 

 

 

 

 

ভবষয়বস্তু অন্তর্ভ েি নো  িোি 

ক ৌভি িো 

04 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

wÎk (30) Kg© w`e‡mi Rb¨ 

we‡ewPZ wkLbdj 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি/ অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি 

সাংখ্যো 

• ভবভিন্ন পিোতর্ ে িভড়ৎ ভবতেষতি উৎপোভিি পিোর্ ে 

এবাং এি বোভিভিয  ব্যবহোি সম্পত ে মিোমি 

ভিতি পোিব। 

• গ্যোলিোভন  ক োতষি িভড়ৎিোি গঠন  িতি 

পোিব। 

• িভড়ৎ ভবতেষি ক োষ ও গ্যোলিোভন  ক োতষি 

মতধ্য পোর্ ে য ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িভড়ৎ িোসোয়ভন  ক োতষি প্রতয়োগ ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• তুলনোমূল  ভবতেষি  তি পোিমোভিভব  ভবদুযৎ 

উৎপোিন সম্পত ে মিোমি ভিতি পোিব। 

• িোপহোিী ও িোপ উৎপোিী ভবভক্রয়োি পিীক্ষো 

 িতি পোিব। 

• িোসোয়ভন  দ্রতব্যি ক্ষভি ি ভি সমূহ সম্পত ে 

সতিিনিো প্রিি েন  িতি পোিব। 

• ভবশুদ্ধ জ্বোলোভন ব্যবহোতি আগ্রহ প্রিি েন  িতি 

পোিব। 

• লবি দ্রবীভূি ও িোসোয়ভন  পভিবিেন হওয়োি 

সময় িোতপি পভিবিেন পিীক্ষোি সোহোতে কিখোতি 

পোিব। 

• িভড়ৎ ভবতেষতিি 

ক ৌিল 

• ড্রোইতসল 

• িভড়ৎিোসোয়ভন  

ক োতষি প্রতয়োগ 

• স্বোিয ও পভিতবতিি 

উপি ব্যোটোভিি প্রিোব 

• ভনউভক্লয়োি ভবভক্রয়ো ও 

ভবদুযৎিভি 

• িোপউৎপোিী ও 

িোপহোিী ভবভক্রয়োি 

পিীক্ষি  

 

• িভড়ৎভবতেলতিি 

ক ৌিল ভবষয়বস্তুটি 

িভড়ৎ ভবতেষতিি 

ব্যবহোি পোতঠ কিখো 

হতব। 

• পিবিী কেভিতি 

কিখোি সুত োগ িতয়তছ 

• িোপউৎপোিী ও 

িোপহোিী ভবভক্রয়োি 

পিীক্ষো ল্যোবতিটভি 

ভনিেি 

 

নবম অধ্যোয় 

এভসড-ক্ষোি  

সমিো 

• অম্ল,ক্ষোি ও লবতিি ববভিিয ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• পভিভিি পভিতবতিি পিোর্ েগুতলোি মধ্য কর্ত  অম্ল, 

ক্ষোি ও লবতিত  িনোি  িতি পোিব। 

• ক্ষোি  ও ক্ষোি িোিীয় পিোতর্ েি পোর্ ে য  িতি 

পোিব। 

• ব্যবহো ে পিোতর্ েি ওপি অম্ল ও ক্ষোতিি প্রিোব 

বি েনো  িতি পোিব। 

  িিম কেভিি পোঠ  
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

wÎk (30) Kg© w`e‡mi Rb¨ 

we‡ewPZ wkLbdj 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি/ অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি 

সাংখ্যো 

• গৃহিোভল পিোতর্ েি ওপি অম্ল ওক্ষোি িোিীয় 

দ্রতব্যি প্রিোতবি আভর্ ে  গুরুত্ব মূল্যোয়ন  িতি 

পোিব। 

• pH  এি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• pH পভিমোতপি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• পভিতবতিি িোিসোম্য িক্ষোয় অম্ল-ক্ষোি সমিোি 

গুরুত্ব অনুধোবন  িতি পোিব। 

• এভসড বৃভিি  োিি, ক্ষভি ি ভি সমূহ এবাংিো 

কর্ত  িক্ষোি উপোয় ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• পোভনিক্র ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• পোভনি খিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• খি পোভন ব্যবহোতিি সুভবধোসমূহ উতেখ  িতি 

পোিব। 

• খি পোভন ব্যবহোতিি আভর্ ে  ক্ষভি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• পোভন দূষতিি  োিি ও পভিতিোধতনি উপোয়সমূহ 

বি েনো  িতি পোিব। 

• আতস েভন যুি পোভন পোতনি ক্ষভি ি ভি  উতেখ 

 িতি পোিব। 

• pH পভিমোতপি মোধ্যম/ল্যোতবি/লবিোি পোভনি 

প্রকৃভি ভনি েয়  িতি পোিব। 

• ক ৌগসমূতহি দ্রবি pH মোন ভনি েয়  তি বো 

ভলটমোস বো ইউভনিোস েোল ইভন্ডত টি ব্যবহোি  তি 

ক ৌতগি প্রকৃভি  তুলনো (এভসড, ক্ষোি)  িতি 

পোিব। 

• দূষিমুি পোভন ব্যবহোতি আগ্রহ প্রিি েন  িতি 

পোিব। 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

wÎk (30) Kg© w`e‡mi Rb¨ 

we‡ewPZ wkLbdj 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি/ অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি 

সাংখ্যো 

• এভসড সেোতসি িয়োবহ ভি  সম্পত ে সতিিনিোি 

পভিিয় ভিতি পোিব এবাং অন্যতিি সতিিন 

 িতি পোিব। 

• ব্যবহো ে পিোতর্ েি ওপি অম্ল ও ক্ষোতিি প্রিোব 

পিীক্ষোি মোধ্যতম কিখোতি পোিব। 

• অম্ল ও ক্ষোি িোিীি পিোর্ ে ব্যবহোতিি কক্ষতি 

 র্ো র্ ব্যবহোতিি পূব ে  সি েিোমূল  ব্যবিো 

গ্রহি  িতি পোিব। 

িিম অধ্যোয় 

খভনি সম্পি: 

ধোতু-অধোতু 

• খভনি সম্পতিি ধোিিো ভিতি পোিব। 

• ভিলো, খভনি ও আ ভিত ি মতধ্য তুলনো  িতি 

পোিব। 

• ধোতুসমূতহি ভনষ্কোিতনি উপোয় ভনধ েোিি   িতি 

পোিব। 

• ধোতুসাং ি বিভিি  োিি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• সোলফোতিি উৎস এবাং এতিি  ভিপয় প্রতয়োিনীয় 

ক ৌগ প্রস্তুতিি ভবভক্রয়ো, িোসোয়ভন  ধতম েি বি েনো 

এবাং গৃতহ, ভিতে ও কৃভষতক্ষতি িো ব্যবহোতিি 

গুরুত্ব ভবতেষি  িতি পোিব। 

• খভনি দ্রতব্যি ব্যবহোতি সি েিো এবাং সাংিক্ষতি 

আগ্রহ প্রিি েন  িতি পোিব। 

  িিম কেভিি পোঠ  

এ োিি অধ্যোয় 

খভনি 

সম্পি:িীবোি 

• িীবোি জ্বোলোভনি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• কপতট্রোভলয়োমত  বিব ক ৌতগি ভমেি ভহতসতব 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• কপতট্রোভিয়োতমি ব্যবহোি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• হোইতড্রো োব েতনি ধিন ও কেভিভবিোগ ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• সম্পৃি ও অসম্পৃি হোইতড্রো োব েতনি প্রস্তুভিি 

ভবভক্রয়ো ও ধম ে ব্যোখ্যো এবাং এতিি মতধ্য পোর্ ে য 

 িতি পোিব। 

  িিম কেভিি পোঠ  
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

wÎk (30) Kg© w`e‡mi Rb¨ 

we‡ewPZ wkLbdj 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি/ অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি 

সাংখ্যো 

• প্লোভস্ট  দ্রব্য ও িন্তু বিভিি িোসোয়ভন  ভবভক্রয়ো 

এবাং এি ব্যবহোি বি েনো  িতি পোিব। 

• পভিতবতিি ওপি প্লোভস্ট  দ্রব্য অপব্যবহোতিি 

কুফল উতেখ  িতি পোিব। 

• প্রোকৃভি  গ্যোস, কপতট্রোভলয়োম এবাং  য়লো 

ব্যবহোতিি সুভবধো, অসুভবধো ও ব্যবহোতিি ক ৌিল 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• হোইতডো োব েন কর্ত  অযোলত োহল অযোলভডহোইড ও 

বিব এভসতডি প্রস্তুভিি ক ৌিল ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• অযোলত োহল, অযোলভডহোইড ও বিব এভসতডি 

ব্যবহোি  িতি পোিব। 

• পভিতবতিি উপি প্লোভস্ট  দ্রতব্যি প্রিোব সম্পভ েি 

অনুসোন্ধোনমূল   োি  িতি পোিব। 

• পিীক্ষোি মোধ্যতম বিব ও অনিব ক ৌতগি মতধ্য 

পোর্ ে য  তি কিখোতি পোিব। 

• িীবোি জ্বোলোভনি সঠি  ব্যবহোি সম্পত ে 

সতিিনোি প্রিি েন  িতি পোিব। 

িোিি অধ্যোয় 

আমোতিি 

িীবতন িসোয়ন 

• গৃতহ ব্যবহো ে  ভিপয় খোযসোমগ্রীি আহিি, ধম ে 

ও ব্যবহোতিি গুরুত্ব ভবতেষি  িতি পোিব। 

• গৃতহ প্রসোধন সোমগ্রীি উপত োভগিো ভনধ েোিি pH 

এি গুরুত্ব বি েনো  িতি পোিব। 

• গৃতহ ব্যবহো ে পভিষ্কোি  সোমগ্রীি প্রস্তুভি ও 

পভিষ্কোি  িোি ক ৌিল ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• কৃভষতক্ষতি উপযুি ক ৌগ ব্যবহোি  তি মোটিি 

pH মোন ভনয়েি  তি পোিব। 

• কৃভষদ্রব্য প্রভক্রয়ো িতিি উপোয় ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• কৃভষদ্রব্য সাংিক্ষতিি উপোয় ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

  িিম কেভিি পোঠ  
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

wÎk (30) Kg© w`e‡mi Rb¨ 

we‡ewPZ wkLbdj 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

ভবতয়োিতনি/ অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি 

সাংখ্যো 

• িোসোয়ভন  বিেয সম্পত ে কিতন এি ক্ষভি োি  

প্রিোব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িোসোয়ভন  দ্রব্য ব্যবহোি  তি সোবোন প্রস্তুি  িতি 

পোিব। 

• ভিভিাং পোউডোতিি ভবিঞ্জন ভক্রয়ো প্রিি েন  িতি 

পোিব। 

• মোটি, পোভন ও বোয়ু দূষি কিোতধ িোসোয়ভন  দ্রতব্যি 

 র্ো র্ ব্যবহোতিি ভবষতয় আিোি সোতর্ 

স্বিঃস্ফূিেিোতব মিোমি ভিতি পোিব। স্বোিয 

সতিিন দ্রব্য ব্যবহোতি আগ্রহ প্রিি েন  িতি 

পোিব। 

• স্বোিযসম্মি খোযদ্রব্য ব্যবহোতি আগ্রহ প্রিি েন 

 িতি পোিব। 

• খোযদ্রতব্য কবভ াং পোউডোতিি ভূভম ো পিীক্ষোি 

মোধ্যতম কিখোতি পোিব। 
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ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে ষষ্ঠ-নবম কেভিি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি  

কেভি: নবম                                                                                                                                ভবষয়: বোাংলোতিতিি ইভিহোস ও ভবশ্বসিযিো 

অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)  

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv 

Kivi †hŠw³KZv 

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

প্রর্ম অধ্যোয় 

ইভিহোস 

পভিভিভি 

• ইভিহোস ও ঐভিতহযি ধোিিো,ও 

স্বরূপ ও পভিসি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• ইভিহোতসি উপোিোন ও প্র োিতিি 

বি েনো  িতি পোিব; 

• ইভিহোস পোতঠি প্রতয়োিনীয়িো 

আতলোিনো  িতি পোিব; 

• ইভিহোস ও ঐভিতহযি প্রভি আগ্রহী 

হব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভিিীয় অধ্যোয় 

ভবশ্বসিযিো 

• প্রোিীন ভমিিীয় সিযিোি 

ক্রমভব োতিি ধোিো বি েনো  িতি 

পোিব। 

• নীল নতিি অবিোন উতেখপূব ে  

প্রোিীন ভমিতিি িোি ও সমোতিি 

বি েনো  িতি পোিব। 

• ভবশ্বসিযিো ভব োতি প্রোিীন 

ভমিিীয় সিযিোি গুরুত্বপূি ে 

অবিোনসমূহ মূল্যোয়ন  িতি 

পোিব। 

• ভসন্ধুসিযিোি আভবষ্কোতিি  োভহনী 

ও কিৌতগোভল  অবিোন িোনতি 

পোিব। 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)  

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv 

Kivi †hŠw³KZv 

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

• ভসন্ধুসিযিোি িোিননভি , আর্ ে-

সোমোভি  ও ধমীয় অবিো বি েনো 

 িতি পোিব। 

• সিযিোি ভব োতি ভসন্ধুসিযিোি 

নগি পভি েনো, ভিে লো ও 

িোেত েি বি েনো  িতি পোিব। 

• কিৌতগোভল  অবিোন ও 

সময় োতলি বি েনোপূব ে  ভগ্র  

সিযিোি উিতবি পটভূভম বি েনো 

 িতি পোিব। 

• নগিিোতষ্ট্রি ধোিিো প্রিোনপূব ে  

গিিোভে  নগিিোষ্ট্র সম্পত ে 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• ভবশ্বসিযিোি অগ্রগভিতি 

ভগ্র সিযিোি ভিক্ষো, সাংস্কৃভি, ধম ে, 

িি েন ও বজ্ঞোতনি অবিোন বি েনো 

 িতি পোিব; 

• কিৌতগোভল  অবিোন ও সময় োল 

উতে পূব ে  প্রোিীন কিোমোন সিযিো 

বি েনো  িতি পোিব; 

• কিোম নগিী ও কিোমোন িোসতনি  

ভবভিন্ন ধোপ সম্পত ে ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব; 

• ভিক্ষো, সোভহিয ও ভলখন পদ্ধভিি 

ভব োতি প্রোিীন কিোমোন সিযিোি 

অবিোন ভবতেষি  িতি পোিব; 

• সিযিোি ভব োতি প্রোিীন কিোমোন 

সিযিোি িোপিয, িোে ে ও 

 

gvP© 16, 2020 ZvwiL ch©šÍ †kÖwYK‡ÿ cÖ_g I wØZxq Aa¨vq m¤úbœ Kiv n‡q‡Q  
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)  

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv 

Kivi †hŠw³KZv 

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

ভবজ্ঞোতনি অবিোন বি েনো  িতি 

পোিব; 

• ভবশ্বসিযিোয় প্রোিীন কিোমোন 

সিযিোি ধম ে, িি েন ও আইতনি 

প্রিোব আতলোিনো  িতি পোিব; 

• ভবশ্বসিযিো সম্পত ে জ্ঞোন লোতিি 

মোধ্যতম প্রোিীন ইভিহোস ও 

ঐভিতহযি প্রভি েদ্ধোিীল হব। 
 

তৃিীয় অধ্যোয় 

প্রোিীন 

বোাংলোি 

িনপি 

• মোনভিতি প্রোিীন বোাংলোি 

িনপিগুতলোি বিেমোন অবিোন 

ভিভিি ও বি েনো  িতি পোিব; 

• প্রোিীন বোাংলোি িথ্য অনুসন্ধোতন 

িনপিগুতলোি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব; 

• প্রোিীন বোাংলোি ইভিহোস সম্পত ে 

ধোিিো লোতি িনপিগুতলোি গুরুত্ব 

িোনতি িোগ্রোহী হব। 

Rbc` GB wkLb d‡ji gva¨‡g 

wkÿv_x© GB Aa¨v‡qi 

welqe ‘̄ m¤ú‡K© mvwe©K 

aviYv jvf Ki‡Z cvi‡e 

e‡j Zv AšÍfz©³ Kiv 

n‡jv| 

 

we‡qvRbK…Z wkLbdjmg~n 

m¤ú~Y© Aa¨v‡qi 

welqe ‘̄imvwe©K cÖwZwbwaZ¡ 

K‡i bv e‡j AšÍfz©³ Kiv 

n‡jv bv| 

1 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)  

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv 

Kivi †hŠw³KZv 

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

িতুর্ ে অধ্যোয় 

প্রোিীন 

বোাংলোি 

িোিননভি  

ইভিহোস 

(326 

ভিিপূব েোব্দ 

কর্ত  1204 

ভিিোব্দ) 

• প্রোিীন বোাংলোি গুরুত্বপূি ে িোিবাংি 

ও িাঁতিি িোসন োল সম্প ে বি েনো 

 িতি পোিব; 

• প্রো -পোল যুতগি বোাংলোি 

িোিননভি  পভিভিভি ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব; 

• প্রোিীন বোাংলোি িোিননভি  

িি েোয় িৎ োলীন গুরুত্বপূি ে 

িোিবাংসমূতহি অবিোন সম্পত ে 

ইভি বোি  ধোিিো কপোষি  িতি 

সক্ষম হব; 

• গুরুত্বপূি ে িোিবাংিগুতলো সম্পত ে 

ধোিিো লোি  তি প্রোিীন বোাংলোি 

িোিননভি  ইভিহোস 

ধোিোবোভহ িোতব িোনতি সমর্ ে হব; 

• িভক্ষি-পূব ে বোাংলোি িোিযসমূহ 

সম্পত ে বি েনো  িতি পোিব; 

• প্রোিীন বোাংলোি িোসনব্যবিো 

সম্পত ে অবগি হতি পোিব। 
 

 

 

 

 

cÖvPxb evsjvi ¸iæZ¡c~Y© 

ivResk I kvmb e¨e ’̄v 

 

 

 

 

GB wkLb d‡ji gva¨‡g 

wkÿv_x© GB Aa¨v‡qi 

welqe ‘̄ m¤ú‡K© mvwe©K 

aviYv jvf Ki‡Z cvi‡e 

e‡j Zv AšÍfz©³ Kiv 

n‡jv| 

 

we‡qvRbK…Z wkLbdjmg~n 

m¤ú~Y© Aa¨v‡qi welqe ‘̄i 

mvwe©K cÖwZwbwaZ¡ K‡i bv 

e‡j AšÍfz©³ Kiv n‡jv bv| 

 

1 

পঞ্চম অধ্যোয় • প্রোিীন বোাংলোি আর্ ে-সোমোভি  

অবিোি বি েনো  িতি পোিব; 

  1 



83 

 

অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)  

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv 

Kivi †hŠw³KZv 

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

প্রোিীন 

বোাংলোি 

সোমোভি , 

অর্ েননভি  ও 

সোাংস্কৃভি  

ইভিহোস 

• প্রোিীন বোাংলোি ভিে লো, িোপিয, 

িোে ে ও ভিি লোি বি েনো  িতি 

পোিব। 

• প্রোিীন বোাংলোি িোষো ও সোভহতিযি 

উিব ও ভব োি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব; 

• প্রোিীন বোাংলোি ধম ে, আিোি-

অনুষ্ঠোন, উৎসব ও িীভি-নীভিতি 

িনগতিি প্রিভি েি মূল্যতবোধ ও 

ভবশ্বোস ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• প্রোিীন বোাংলোি আর্ ে-সোমোভি  

ও সোাংস্কৃভি  িি েোয় িৎ োলীন 

গুরুত্বপূি ে িোিবাংিসমূতহি 

অবিোন সম্প ে ইভিবোি  

ধোিিো কপোষি  িতি সক্ষম হব; 

• ইভিহোস িি েোি মোধ্যতম প্রোিীন 

বোাংলোি আর্ ে-সোমোভি , 

সোাংস্কৃভি  িীবতনি উিব ও 

ভব োি সম্পত ে িোনতি আগ্রহী 

হব। 
 

 

 

 

 

 

 

 

cÖvPxb evsjvi mgvR, 

A_©bxwZ I ms¯‹…wZ 

GB wkLb d‡ji gva¨‡g 

wkÿv_x© GB Aa¨v‡qi 

welqe ‘̄ m¤ú‡K© mvwe©K 

aviYv jvf Ki‡Z cvi‡e 

e‡j Zv AšÍfz©³ Kiv 

n‡jv| 

 

we‡qvRbK…Z wkLbdjmg~n 

m¤ú~Y© Aa¨v‡qi welqe ‘̄I 

mvwe©K cÖwZwbwaZ¡ K‡i bv 

e‡j AšÍfz©³ Kiv n‡jv bv| 

 

 

 

 

ষষ্ঠ অধ্যোয় 

মধ্যযুতগি 

বোাংলোি 

• মধ্যযুতগি বোাংলোি মুসলমোন িোসন 

প্রভিষ্ঠো পতব েি উতেখত োগ্য 

ভি সমূহ বি েনো  িতি পোিব; 

 

 

 

 

1 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)  

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv 

Kivi †hŠw³KZv 

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

িোিননভিভ  

ইভিহোস 

(1204-

1757 

ভিিোব্দ) 

• মধ্যযুতগ সুলিোভন আমতল বোাংলোি 

বাংিোনুক্রভম  িোসন এবাং িাঁতিি 

িোিননভি  কৃভিত্বসমূহ ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব; 

• বোাংলোয় আফগোন িোসনোমল ও 

িোস গতিি কৃভিত্ব বি েনো  িতি 

পোিব; 

• বোাংলোয় বতিোভূ ুঁইয়োতিি ইভিহোস ও 

পভিিয় বি েনো  িতি পোিব; 

• মুঘল িোসনোমতল বোাংলোয় সুতবিোি 

ও নবোবতিি িোসন োতলি 

িোিননভি  ভি সমূহ ভবতেষি 

 িতি পোিব; 

• ধোিোবোভহ িোতব মধ্যযুতগ 

বোাংলোি মুসলমোন িোস গতিি 

িোিননভি  ইভিহোস িোনতি 

পোিব। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evsjvq gymjgvb kvm‡bi 

m~Pbv 

 

GB wkLbd‡ji gva¨‡g 

wkÿv_x© GB Aa¨v‡qi 

welqe ‘̄ m¤ú‡K© mvwe©K 

aviYv jvf Ki‡Z cvi‡e 

e‡j Zv AšÍfz©³ Kiv 

n‡jv| 

 

we‡qvRbK…Z wkLbdjmg~n 

m¤ú~Y© Aa¨v‡qi welqe ‘̄i 

mvwe©K cÖwZwbwaZ¡ K‡i bv 

e‡j AšÍfz©³ Kiv n‡jv bv| 

সিম অধ্যোয় 

মধ্যযুতগি 

বোাংলোি 

সোমোভি , 

অর্ েননভি  ও 

• মধ্যযুতগ বোাংলোি আর্ ে-

সোমোভি  ও সোাংস্কৃভি  

পভিবিেতন সুলিোন ও মুঘল ও 

িোস গতিি অবিোন ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব; 

• মধ্যযুতগ বোাংলোি ব্যবসোয়-

বোভিতিযি প্রসোি এবাং িোপিয ও 

- mvgvwRK I mvs¯‹…wZK 

Rxeb 

 

GB wkLbd‡ji gva¨‡g 

wkÿv_x© GB Aa¨v‡qi 

welqe ‘̄ m¤ú‡K© mvwe©K 

aviYv jvf Ki‡Z cvi‡e 

1 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)  

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv 

Kivi †hŠw³KZv 

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

সোাংস্কৃভি  

ইভিহোস 

ভিি লোি ভব োতি সুলিোন ও 

মুঘল িোস গতিি অবিোন মূল্যোয়ন 

 িতি পোিব; 

• মধ্যযুতগ সুলিোভন ও মুঘল 

িোসনোমতল বোাংলোি ধমীয় অবিো 

বি েনো  িতি পোিব; 

• মধ্যযুতগ বোাংলো িোষো ও সোভহতিযি 

উিব ও ভব োতি সুলিোন ও মুঘল 

িোস গতিি অবিোন ভিভিি  িতি 

পোিব; 

• মধ্যযুতগ বোাংলোয় মুসলমোনতিি 

আগমতনি ফতল বোঙোভল 

িীবনপ্রিোভল ও ভিন্তোধোিোি 

ইভিবোি  পভিবিেনসমূহ 

উপলভিতি সক্ষম হব; 

• সুলিোভন ও মুঘল আমতলি অবিোন 

ও িোপিয ভনিি েতনি ঐভিহোভস  

গুরুত্ব অনুধোবন  তি পভিিি েতন 

আগ্রহী হব। 

 
 

- A_©‰bwZK Ae ’̄v - 

e¨emv-evwbR¨ 

 

e‡j Zv AšÍfz©³ Kiv 

n‡jv| 

 

we‡qvRbK…Z cÖwZwU 

wkLbdj m¤ú~Y© Aa¨v‡qi 

AvswkK welqe ‘̄i 

cÖwZwbwaZ¡ K‡i e‡j 

AšÍfz©³ Kiv n‡jv bv| 

অিম অধ্যোয় 

বোাংলোয় 

ইাংতিি 

িোসতনি 

সূিনোপব ে 

• বোাংলোয় ইাংতিি িোসতনি পটভূভম 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• পলোভি ও বেোতিি যুতদ্ধি  োিি ও 

ফলোফল মূল্যোয়ন  িতি পোিব; 

• ইাংতিি িোসন প্রভিষ্ঠোয় ভিওয়োভন 

লোতিি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• ভিিিোয়ী বতিোবতস্তি পটভূভম ও 

ফলোফল ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

 

 

Bs‡iR kvmb 

GB Aa¨v‡qi AwaKvsk 

welqe ‘̄i cÖwZwbwaZ¡ K‡i 

e‡j AšÍfz©³ Kiv n‡jv|  

 

we‡qvRbK…Z wkLbdjmg~n 

GKv`k I Øv`k †kÖwY‡Z 

1 



86 

 

অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)  

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv 

Kivi †hŠw³KZv 

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

• ইাংতিি িোসতনি ফতল বোাংলোয় 

িোিননভি  পভিবিেনসমূহ 

অনুধোবতন সক্ষম হব। 

Aa¨q‡bi I AR©‡bi 

my‡hvM Av‡Q e‡j AšÍfz©³ 

Kiv n‡jv bv| 

নবম অধ্যোয় 

ইাংতিি িোসন 

আমতল 

বোাংলোয় 

প্রভিতিোধ, 

নবিোগিি ও 

সাংেোি 

আতিোলন 

• ইাংতিি িোসনোমতল বোাংলোয় 

প্রভিতিোধ আতিোলতনি কপ্রক্ষোপট 

এবাং এি িোৎপ ে ভবতেষি 

 িতি পোিব; 

• নবিোগিি ও সাংেোি 

আতিোলতন ভবতিষ ব্যভিবতগ েি 

অবিোন মূল্যোয়ন  িতি পোিব; 

• ইাংতিি িোসতনি ভবরুতদ্ধ ও 

প্রভিতিোধ আতিোলতনি ভবভিন্ন 

ঘটনোপ্রবোতহি মধ্য ভিতয় কিিতপ্রি 

উিি হব; 

• ভবভিন্ন সাংেোি  ও সাংেোি 

 ম ে োণ্ড িোনোি মোধ্যতম মুিভিন্তোয় 

অনুপ্রোভিি হব। 

- cÖwZ‡iva Av‡›`vjb 

 

 

- beRvMiY I ms¯‹vi 

Av‡›`vjb 

G ỳ‡Uv wkLbdj mgMÖ 

Aa¨v‡qi mvwe©K cÖwZwbwaZ¡ 

K‡i e‡j AšÍfz©³ Kiv 

n‡jv| 

 

we‡qvwRZ wkLbdjmg~n 

Av‡eMxq †ÿ‡Îi| Kv‡RB 

wbe©vwPZ wkLbd‡ji 

gva¨‡gB Zv AR©‡bi 

my‡hvM _v‡K|  

AwaKš‘ GKv`k I Øv`k 

†kÖwY‡Z Aa¨q‡bi I 

AR©‡bi my‡hvM Av‡Q e‡j 

AšÍfz©³ Kiv n‡jv bv| 

2 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)  

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv 

Kivi †hŠw³KZv 

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

িিম অধ্যোয় 

ইাংতিি িোসন 

আমতল 

বোাংলোি 

স্বোভধ োি 

আতিোলন 

• ইাংতিি িোসন আমতল বোাংলোি 

স্বোভধ োি ও িোিননভি  

আতিোলন এবাং এি ফলোফল 

মূল্যোয়ন  িতি পোিব: 

• ভবভিন্ন আতিোলন সম্পত ে িোনতি 

আগ্রহী হব; 

• সোমোভি  ও িোিননভি  অভধ োি 

ভবষতয় পোিস্পভি  মিভবভনমতয় 

উিুদ্ধ হব। 

evsjvq mk ¿̄ wecøex 

Av‡›`vjb (1911-1930 

mvj) 

GB Aa¨v‡qi GKgvÎ 

eyw×e„Ëxq wkLbdj e‡jB 

AšÍfz©³ Kiv n‡jv|  

we‡qvwRZ wkLbdj¸‡jv 

Av‡eMxq †ÿ‡Îi Ges 

GKv`k I Øv`k †kÖwY‡Z 

Aa¨q‡bi I AR©‡bi 

my‡hvM i‡q‡Q e‡j AšÍfz©³ 

Kiv n‡jv bv| 

1 

এ োিি 

অধ্যোয় 

িোষো 

আতিোলন ও 

পিবিী 

িোিননভি  

ঘটনোপ্রবোহ 

 

 

beg 

†kÖwY‡Z 

• িোষো আতিোলতনি িোৎপ ে 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• একুতি কফব্রুয়োভিত  আন্তিেোভি  

মোতৃিোষোি স্বীকৃভিি কপ্রক্ষোপট 

এবাং এি ম েোিো বি েনো  িতি 

পোিব; 

• নতুন িোিননভি  সাংগঠতনি 

প্রতয়োিনীয়িো বি েনো  িতি পোিব; 

• যুিফ্রন্ট গঠন এবাং পিবিী 

ঘটনোপ্রবোহ মূল্যোয়ন  িতি পোিব। 

• িোষো আতিোলতনি প্রভি সম্মোন 

প্রিি েতনি মোধ্যতম িোষোিভহিতিি 

প্রভি েদ্ধো ভনতবিতন আগ্রহী হব; 

fvlv Av‡›`vj‡bi cUf~wg-

Av‡›`vjb-Zvrch© 

Aa¨v‡qi AwaKvsk 

welqe ‘̄i cÖwZwbwaZ¡ K‡i 

e‡j AšÍfz©³ Kiv n‡jv| 

we‡qvwRZ wkLbdjmg~n 

wkÿv_x©iv c~e©eZx© 

†kÖwYmg~‡n Aa¨q‡bi 

my‡hvM †c‡q‡Q Ges 

GKv`k I Øv`k †kÖwY‡Z 

Aa¨qb I AR©‡bi my‡hvM 

1 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)  

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv 

Kivi †hŠw³KZv 

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

mgvc¨ 

wm‡jevm 

• িোিননভি  আতিোলন সম্পত ে 

িোব ভবভনমতয় উৎসোহী হব এবাং 

অপিত ও উৎসোহী  িব। 

i‡q‡Q e‡j AšÍfz©³ Kiv 

n‡jv bv|  

িোিি অধ্যোয় 

সোমভি  

িোসন ও 

স্বোভধ োি 

আতিোলন 

(1958-

1969) 

• পোভ স্তোতনি িোিনীভিতি সোমভি  

বোভহনীি হস্ততক্ষতপ সৃি পভিভিভি 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• 1965 সোতলি িোিি-পোভ স্তোন 

যুতদ্ধি কপ্রক্ষোপট এবাং এি ফলোফি 

বি েনো  িতি পোিব; 

• িৎ োলীন পূব ে ও পভিম 

পোভ স্তোতনি মধ্য োি ববষম্য 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• বোঙোভলি স্বোভধ োি আতিোলতন 

6িফোি গুরুত্ব ভবতেষি  িতি 

পোিব; 

• ঐভিহোভস  আগিিলো মোমলোি 

গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• 11িফো সম্পত ে বি েনো  িতি 

পোিব; 

• 1969 সোতলি গিঅর্ভযন্থোতনি 

কপ্রক্ষোপট ও ফলোফল বি েনো  িতি 

পোিব; 

• কিতিি স্বোর্ ে ও অভধ োি আিোতয় 

সতিিন হব। 

   

এতয়োিি 

অধ্যোয় 

• 1970 সোতলি সোধোিি ভনব েোিতনি 

প্রিোব ভবতেষি  িতি পোিব; 

• মুভিযুদ্ধ পভিিোলনোয় অিোয়ী 

সি োতিি ভূভম ো বি েনো  িতি 

পোিব; 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)  

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv 

Kivi †hŠw³KZv 

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

সত্ততিি 

ভনব েোিন এবাং 

মুভিযুদ্ধ 

• মুভিত োদ্ধোিতি ভূভম  মূল্যোয়ন 

 িতি পোিব; 

• স্বোধীনিো ও ভবশ্ব মোনভিতি 

বোাংলোতিি-ভবষয়টি ভবতেষি 

 িতি পোিব; 

• িোিীয় পিো ো বিভি এবাং এি 

ব্যবহোি ক ৌিল বি েনো  িতি 

পোিব; 

• বোাংলোতিতিি িোিীয় সঙ্গীি 

ভনধ েোিতিি ইভিহোস বি েনো  িতি 

পোিব; 

• মুভিযুতদ্ধি ভবভিন্ন স্মৃভিস্ততম্ভি 

গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• মুভিযুতদ্ধি গুরুত্ব অনুধোবন  তি 

কিিতপ্রতম উিুদ্ধ হব; 

• িোিীয় পিো োি ম েোিো িক্ষোয় 

সতিিন হব; 

• মুভিযুতদ্ধি স্মৃভিস্তম্ভ সাংিক্ষতি 

আগ্রহী হব; 

• বোাংলোতিি অর্ভযিতয়ি ঘঠনোি 

ধোিোবোভহ িো বিোয় কিতখ  

• কপোস্টোি অঙ্কন  িতি পোিব; 

• স্বোধীনিো ভিবতস ছভব অঙ্কন  তি 

প্রিি েি  িতি পোিব। 

িতুর্ ে অধ্যোয় 

বঙ্গবন্ধু কিখ 

মুভিবুি 

িহমোতনি 

• যুদ্ধভবধ্বস্ত কিতিি পুনগ েঠন  ো েক্রম 

বি েনো  িতি পোিব; 

• সাংভবধোন প্রিয়তনি পটভূভম ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব; 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)  

cvV¨m~wP‡Z AšÍfz©³ Kiv ev bv 

Kivi †hŠw³KZv 

প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

িোসন োল 

(1972-

1975) 

• বঙ্গবন্ধুি িোসন োতলি উতেখত োগ্য 

ঘটনো বি েনো  িতি পোিব; 

• িোভিি ভপিোি প্রভি েদ্ধোিীল হব; 

• কিতিি সাংভবধোতনি প্রভি েদ্ধোিীল 

হব। 

পঞ্চিি 

অধ্যোয় 

সোমভি  

িোসন ও 

পিবিী 

ঘটনোপ্রবোহ 

(1975-

1990) 

• সোমভি  িোসতনি সূিপোি এবাং 

পিবিী িোিননভি  ঘটনো বি েনো 

 িতি পোিব; 

• িোষ্ট্রপভি ভিয়োউি িহমোতনি িোসন 

আমতলি উতেখত োগ্য ভি গুতলো 

বি েনো  িতি পোিব; 

• 1982 সোতলি সোমভি  িোসন 

এবাং িৎপিবিী ঘটনোয় সৃি 

পভিভিভি সম্পত ে মূল্যোয়ন  িতি 

পোিব; 

• এিিোি সি োতিি প্রিোসভন  

সাংেোতিি গুরুত্বপূি ে পভিবিেনগুতলো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব; 

• 1990 সোতলি গিঅর্ভযন্থোতনি 

পটভূভম এবাং ফলোফল ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব; 

• বোাংলোতিতি গিিতেি িোৎপ ে এবাং 

এি প্রতয়োগ সম্পত ে ইভিবোি 

মতনোিোব প্রিি েন  িব। 

   

 

we: ª̀:  evsjv‡`‡ki BwZnvm I wek^mf¨Zv cvV¨cy¯ÍKwU‡Z 15wU Aa¨vq i‡q‡Q, hv beg I `kg ỳ‡Uv †kÖwY‡Z mgvß nq| beg †kÖwY‡Z cÖ_g Aa¨vq †_‡K 

GKv`k Aa¨vq Ges `kg †kÖwY‡Z Øv`k Aa¨vq †_‡K cÂ`k Aa¨vq ch©šÍ †kÖwY Kvh©µg cwiPvjbv Kiv n‡q _v‡K| we`¨vj‡q K¬vm iæwU‡b cÖwZ mßv‡n 

G wel‡qi ỳBwU K‡i K¬vm _v‡K| ZvB we`¨vj‡qi 30 Kg©w`e‡m †gvU 10wU K¬vm cvIqv hvq| †m we‡ePbvq G cvV¨m~wPwU cybwe©b¨vm Kiv n‡q‡Q| 
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ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে ষষ্ঠ-নবম কেভিি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি  

কেভি: নবম                                                                                                                                                                                  ভবষয়: ভূতগোল ও পভিতবি 

অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভ েি  িো বো নো 

 িোি ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

প্রর্ম অধ্যোয় 

ভূতগোল ও পভিতবি 

• ভূতগোল ও পভিতবতিি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ভূতগোতলি পভিভধ বি েনো  িতি পোিব। 

• ভূতগোল ও পভিতবি পোতঠি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ভূতগোল ও পভিতবতিি উপোিোনসমূতহি আন্তঃসম্প ে 

ভবতেষি  তিি পোিব। 

পোঠ: ভূতগোল ও পভিতবি িোনুয়োভি মোতস পোঠ সম্পন্ন হতয়তছ। 00 

ভিিীয় অধ্যোয় 

মহোভবশ্ব ও 

আমোতিি  পৃভর্বী 

• মহোভবতশ্বি কিযোভিষ্কমন্ডতল কসৌিিগৎ, পৃভর্বী ও অন্যোন্য 

গ্রহ-উপগ্রতহি অবিোন এবাং ববভিিয বি েনো  িতি পোিব। 

• পৃভর্বীি আ োি-আকৃভি ও উপগ্রহ সম্বতন্ধ বি েনো  িতি 

পোিব। 

• অক্ষতিখো ও দ্রোভঘমোতিখোসহ গুরুত্বপূি ে কিখোসমূহ ব্যোখ্যো 

এবাং এতিি গুরুত্ব বি েনো  িতি পোিব। 

• অক্ষতিখো ও দ্রোভঘমোতিখো ব্যবহোি  তি মোনভিতি ভবভিন্ন 

িোন িনোি  িতি পোিব। 

• আভি  গভি ও বোভষ ে  গভি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ভিবোিোভি সাংঘটন ও হ্রোস-বৃভদ্ধি  োিি এবাং প্রিোব 

ভবতেষি  িতি পোিব। 

• ঋতু পভিবিেতনি  োিি ও প্রিোব ভবতেষি  িতি পোিব। 

• ভবভিন্ন উপ িতিি সোহোতে কসৌিিগতিি মতডল বিভি 

 িতি পোিব। 

• আমোতিি বসবোতসি এ মোি পৃভর্বী সম্পত ে আিও কবভি 

িোনোি আগ্রহ প্র োি  িব। 

পোঠ: মহোভবশ্ব ও আমোতিি পৃভর্বী িোনুয়োভি ও কফব্রুয়োভি মোতস পোঠ-

সম্পন্ন হতয়তছ। 

00 

তৃিীয় অধ্যোয় • মোনভিতিি ধোিিো, গুরুত্ব ও ব্যবহোি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ভবভিন্ন প্র োি মোনভিি সম্পত ে বি েনো ভিতি পোিব। 

পোঠ: মোনভিতি পঠন- ও ব্যবহোি মোি ে মোতস পোঠ সম্পন্ন হতয়তছ। 00 



92 

 

অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভ েি  িো বো নো 

 িোি ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

মোনভিি পঠন ও 

ব্যবহোি 

• মোনভিতি িথ্য-উপোত্ত উপিোপন ভনয়মোবভল বি েনো  িতি 

পোিব এবাং ব্যবহোভি  প্রতয়োগ  িতি পোিব। 

• িোনীয় সময় ও প্রমোি সময় বি েনো  িতি পোিব। 

• িোনতিতি সমতয়ি পোর্ ে য হওয়োি  োিি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• মোনভিতি ভিভপএস ও ভিআইএস-এি ব্যবহোি সম্পত ে 

ধোিিো লোি  িব। 

িতুর্ ে অধ্যোয় 

পৃভর্বীি অিযন্তিীি 

ও বোভহয  গঠন 

• পৃভর্বীি অিযন্তিীি গঠন বি েনো  িতি পোিব। 

• পৃভর্বীি বোভহয  গঠন বি েনো  িতি পোিব। 

• ভূপৃতষ্ঠি পভিবিেন প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ভূপৃতষ্ঠি আ ভি  পভিবিেতনি  োিি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• ভূভম ম্প,সুনোভম ও অগ্ন্যুৎপোতিি  োিি এবাং ফলোফল 

ভবতেষি  িতি পোিব। 

• ভূপৃতষ্ঠি ধীি পভিবিেতনি  োিি ও ফলোফল ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• নিীি গভিপর্ ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• নিী িোিো সৃি ভূভমরূপ বি েনো  িতি পোিব। 

• পৃভর্বীি প্রধোন ভূভমরূতপি ববভিিয বি েনো  িতি পোিব। 

• িথ্য-উপোত্ত প েোতলোিনোি ভিভত্ততি অিীতি সাংঘটিি 

ক োতনো এ টি সুনোভমি প্রিোব ভবতেষি  িতি পোিব। 

পোঠ: পৃভর্বীি অিযন্তিীি ও বোভহয  

গঠন 

পোঠ ভিতিোনোমঃ- 

• পৃভর্বীি অিযন্তিীি গঠন। 

• পৃভর্বীি অিযন্তিীি গঠন 

উপোিোন (ভিলো ও খভনি)। 

•  ভূ-পৃতিি পভিবিেন প্রভক্রয়ো। 

•  ভূ-পৃতিি ধীি পভিবিেতনি 

 োিি ও ফলোফল। 

• নিীি ভবভিন্ন গভি বো অবিো 

• নিী িোিো সৃি ভূভমরূপ 

• পৃভর্বীি বোভহয  গঠন (পব েি, 

মোলভূভম, সমভূভম) 

পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভ েিঃ- 

• পৃভর্বীি অিযন্তিীি গঠন 

• পৃভর্বীি অিযন্তিীি গঠন 

উপোিোন (ভিলো ও খভনি) 

•  ভূ-পৃতিি পভিবিেন প্রভক্রয়ো 

(ভূভম ম্প, সুনোভম ও 

আতগ্ন্য়ভগভি) 

•  নিী িোিো সৃি ভূভমরূপ  

•  পৃভর্বীি বোভহয  গঠন (পব েি, 

মোলভূভম, সমভূভম) 

পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভ েি  িোি  োিিঃ 

এই ভবষয়গুতলো পৃভর্বীি বোভহয  ও 

অিযন্তিীি গঠন উপোিোন সম্পত ে 

জ্ঞোন অিেতন সহোয়  হতব।  

পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভ েি নয়ঃ- 

• ভূ-পৃতিি ধীি পভিবিেতনি  োিি 

ও ফলোফল 

• নিীি ভবভিন্ন গভি বো অবিো। 

03 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভ েি  িো বো নো 

 িোি ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

 োিিঃ- উি পোঠদুটি 

আতলোিনোক্রতম অন্তর্ভ েি পোতঠি 

সোতর্ আতলোভিি হতয়  োতব। 

 

পঞ্চম অধ্যোয় 

বোয়ুমণ্ডল 

• বোয়ুি উপোিোন বি েনো  িতি পোিব। 

• বোয়ুমণ্ডতলি স্তিভবন্যোস ও িোতিি ববভিিয ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• বোয়ুমণ্ডতলি ভবভিন্ন স্ততিি গুরুত্ব ভবতেষি  িতি পোিব। 

• আবহোওয়ো ও িলবোয়ুি উপোিোন বি েনো  িতি পোিব। 

• িলবোয়ুি ভনয়োম  বি েনো  িতি পোিব। 

• বোয়ুপ্রবোহ ও িোি প্রিোব ভবতেষি  িতি পোিব। 

• পোভনিক্র ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ভবভিন্ন প্র োতিি বৃভিপোি সম্পত ে বি েনো  িতি পোিব। 

• ভবশ্ব উষ্ণোয়ন ও িলবোয়ু পভিবিেতনি পোিস্পভি  সম্প ে 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ভবশ্ব িলবোয়ু পভিবিেতনি ফতল পৃভর্বীি ভবভিন্ন অঞ্চতল 

সম্ভোব্য ক  প্রিোব পড়তব িো ভবতেষি  িতি পোিব। 

• িলবোয়ু পভিবিেতন বোাংলোতিতিি মোনুতষি বোসিোন, 

িীবন-িীভব ো ও পভিতবতিি উপি সম্ভোব্য প্রিোব 

ভবতেষি  িতি পোিব। 

 অধ্যোয়টি পিবিী কেভিতি পঠিি 

হতব 

 

ষষ্ঠ অধ্যোয় 

বোভিমণ্ডল 

• বোভিমণ্ডতলি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• মহোসোগি, সোগি ও উপসোগি বি েনো  িতি পোিব। 

• সমুদ্র িলতিতিি ভূভমরূপ ও সোমুভদ্র  সম্পি বি েনো  িতি 

পোিব। 

• সমুদ্রতরোতিি  োিি ও প্রিোব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• কিোয়োি-িোটোি  োিি ও প্রিোব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 অধ্যোয়টি পিবিী কেভিতি পঠিি 

হতব 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভ েি  িো বো নো 

 িোি ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

সিম অধ্যোয় 

িনসাংখ্যো 

• ভবতশ্বি িনসাংখ্যো বিেমোন পভিভিভি ও পভিবিেতনি ধোিো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িনসাংখ্যোি পভিবিেনত  প্রিোভবি  িোি ভনয়োম সমূহ 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• অভিবোসতনি  োিি, সুফল ও কুফল ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• অভিবোসতনি সুফল-কুফল সম্পত ে সতিিন হতবো এবাং 

অন্যত ও সতিিন  িব। 

• প্রোকৃভি  সম্পতিি উপি িনসাংখ্যোি প্রিোব ভবেষি 

 িতি পোিব। 

• িনসাংখ্যো ঘনত্ব ও িনসাংখ্যো বণ্টন ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• িনসাংখ্যো ঘনত্ব ও িনসাংখ্যো বণ্টতনি প্রিোব সমূহ 

ভবতেষি  িতি পোিব। 

• বোাংলোতিতিি বিেমোন িনসাংখ্যো বৃভদ্ধি হোি , সমস্যো 

এবাং সমোধোতনি উপোয় ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• বোাংলোতিতিি িনসাংখ্যো বৃভদ্ধ কিোতধি উপোয় ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

পোঠ: িনসাংখ্যো 

পোতঠি ভিতিোনোমঃ- 

• ভবতশ্বি িনসাংখ্যোি বিেমোন 

পভিভিভি ও পভিবিেতনি ধোিো  

•  িনসাংখ্যো সাংখ্যো পভিবিেতনি 

ভনয়োম । 

•  িনসাংখ্যো সমস্যো সমোধোতনি 

 িিীয়। 

•  িনসাংখ্যোি ঘনত্ব ও বন্টতনি 

প্রিোব । 

•  প্রোকৃভি  সম্পতিি উপি 

অভিভিি িনসাংখ্যোি প্রিোব। 

• বোাংলোতিতিি িনসাংখ্যো 

পভিভিভি সমস্যো ও সমোধোন। 

পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভ েিঃ- 

• ভবতশ্বি িনসাংখ্যোি বিেমোন 

পভিভিভি ও পভিবিেতনি ধোিো। 

• িনসাংখ্যো পভিবিেতনি 

ভনয়োম । 

• িনসাংখ্যো সমস্যো সমোধোতনি 

 িিীয় 

•  িনসাংখ্যোি ঘনত্ব ও বন্টন 

এবাং প্রিোব । 

•  প্রোকৃভি  সম্পতিি ওপি 

অভিভিি িনসাংখ্যোি প্রিোব। 

•  বোাংলোতিতিি িনসাংখ্যো 

পভিভিভি সমস্যো ও সমোধোন। 

পোঠ্যসূভিতি স ল পোঠই অন্তর্ভ েি 

 িোি  োিিঃ- 

িনবহুল কিি ভবধোয় িনসাংখ্যো 

সমস্যো ও সমোধোতন এই অধ্যোতয়ি 

স ল পোঠ সম্পত ে ভিক্ষোর্ীি 

সোমগ্রীি ধোিিো র্ো তি হতব। 

03 

অিম অধ্যোয় 

মোনব বসভি 

• বসভি িোপতনি ভনয়োম সমূহ ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• গ্রোমীি বসভি ও নগি বসভিি ধিন বি েনো  িতি পোিব। 

• গ্রোমীি বসভিি ধিন ও ভবন্যোস বি েনো  িতি পোিব। 

• নগিোয়ি  ীিো  বলতি পোিব এবাং নগতি কেভিভবিোগ 

ব্যোখ্যো   িতি পোিব। 

• নগিোয়তনি প্রিোব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 অধ্যোয়টি পিবিী কেভিতি পঠিি 

হতব 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভ েি  িো বো নো 

 িোি ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

• অপভি ভেি নগিোয়তিি ফতল সৃি সমস্যো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• ভনি এলো োি বসভিি ধিন ও ভবন্যোস ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• ভনতিি িোিপোতিি প্রকৃভি এবাং পভিতবতিি  তত্নি 

ব্যোপোতি সতিিন ও িৎপি র্ো ব। 

 

 

 

নবম অধ্যোয় 

সম্পি ও 

অর্ েননভি  

 ো েোবভল 

• সম্পতিি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব এবাং সম্পতিি 

কেভিভবন্যোস  িতি পোিব। 

• সম্পি সাংিতক্ষতিি উপোয় ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• সম্পি সাংিক্ষতি  ত্নবোন হতবো এবাং অন্যত ও সম্পি 

সাংিক্ষি  িতি উৎসোভহি  িব। 

• অর্ েননভি   ো েোবভল ব্যোখ্যো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• অনুন্নি, উন্নয়নিীল ও উন্নি কিতিি অর্ েননভি   ো েোবভল 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ভিে গতড় ওঠোি ভনয়োম  ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ভিতেি কেভিভবন্যোস ও অবিোনগি  োিি ভবতেষি 

 িতি পোিব। 

• আমিোভন ও িিোভন বোভনিয ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• বোভিভিয  িোিসোম্য ও উন্নয়তনি সম্প ে ভবতেষি  িতি 

পোিব। 

 অধ্যোয়টি পিবিী কেভিতি পঠিি 

হতব 

 

িিম অধ্যোয়  

বোাংলোতিতিি 

কিৌতগোভল  ভববিি 

• বোাংলোতিতিি কিৌতগোভল  অবিোন এবাং ভূপ্রকৃভি বি েনো 

 িতি পোিব। 

• বোাংলোতিতিি প্রধোন নি-নিী, উপনিী এবাং িোখোনিী 

সম্পত ে বি েনো ভিতি পোিব। 

• বোাংলোতিতিি নিী ও িলোিয় িিোতটি মোনবসৃি   োিি, 

প্রিোব ও প্রভিতিোতধি উপোয় বি েনো  িতি পোিব। 

• নিী ও িলোিয় িিোতটি ক্ষভি ি প্রিোব সম্পত ে 

সতিিনিো সৃভি  িতি পোিব। 

পোঠঃ বোাংলোতিতিি কিৌতগোভল  

ভববিি 

পোঠ ভিতিোনোমঃ- 

• বোাংলোতিতিি অবিোন, আয়িন 

ও সীমো 

•  বোাংলোতিতিি ভূ-প্রকৃভি 

অধ্যোয়টি বোাংলোতিতিি কিৌতগোভল  

জ্ঞোন অিেতনি সহোয়  ভবধোয় স ল 

পোঠই অন্তর্ভ েি  িো হতলো। 

04 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভ েি  িো বো নো 

 িোি ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

• বোাংলোতিতিি িলবোয়ুি ববভিিয, ঋতুভিভত্ত  িোপমোিো, 

বোয়ুপ্রবোহ ও বৃভিপোি সম্পত ে বি েনো ভিতি পোিব। 

• কমৌসুভম িলবোয়ু ববভিিয এবাং  োলনবিোখী সম্পত ে বি েনো 

 িতি পোিব। 

•  োলনবিোখী ঝড় ও বজ্রপোতিি কক্ষতি সি েিো এবাং 

ভনিোপত্তোমূল  ব্যবিো অবলম্বন  িব, অন্যত ও এ 

ব্যোপোতি সতিিন  িব। 

 

 

• বোাংলোতিতিি প্রধোন নিনিী 

• নিী ও িলোিয় িিোতটি  োিি, 

প্রিোব ও প্রভিতিোধ  

• বোাংলোতিতিি িলবোয়ু 

এ োিি অধ্যোয় 

বোাংলোতিতিি সম্পি 

ও ভিে 

• বোাংলোতিতিি প্রধোন কৃভষপণ্য ও িোতিি বণ্টন বি েনো 

 িতি পোিব। 

• বোাংলোতিতিি ভবভিন্ন বনোঞ্চতলি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• বনি সম্পি সাংিক্ষতি সতিিন হতবো এবাং সব েি সব েি 

সতিিনিো সৃভি  িতি পোিব। 

• বোাংলোতিতিি খভনি কিল, প্রোকৃভি গ্যোস,  য়লো ও  ঠিন 

ভিলোি অবিোন মোনভিতি প্রিি েনপূব ে  বি েনো  িতি 

পোিব। 

• বোাংলোতিতিি অর্ েনীভিতি খভনি কিল, প্রোকৃভি  গ্যোস ও 

 য়লোি গুরুত্ব ভবতেষি  িতি পোিব। 

• বোাংলোতিতিি প্রধোন ভিে সম্পত ে বি েনো ভিতি পোিব এবাং 

মোনভিতি উপিোপন  িতি পোিব। 

• বোাংলোতিতিি অর্ েনীভিতি কপোিো  ভিতেি অবিোন 

ভবতেষি  িতি পোিব। 

• বোাংলোতিতিি প্রধোন প েটন ক তন্দ্রি বি েনো  িতি পোিব 

এবাং মোনভিতি প্রিি েন  িতি পোিব। 

• বোাংলোতিতিি প েটন ভিতেি গুরুত্ব ও সম্ভোবনো সম্পত ে 

বি েনো  িতি পোিব। 

• প েটন ভহতসতব প েটন ক তন্দ্রি সুি পভিতবি সাংিক্ষতি 

নোগভি  িোভয়ত্ব পোলন  িব। 

পোঠঃ বোাংলোতিতিি সম্পি ও ভিে 

পোঠ ভিতিোনোমঃ- 

• কৃভষপণ্য (ধোন, গম, পোট, ইক্ষু 

ও িো) 

•  িস্য বহুমুখী িি 

•  বোাংলোতিতিি বনোঞ্চল 

• বোাংলোতিতিি খভনি কিল, 

প্রোকৃভি  গ্যোস,  য়লো ও  ঠিন 

ভিলো 

•  বোাংলোতিতিি অর্ েনীভিতি 

খভনি কিল, প্রোকৃভি  গ্যোস ও 

 য়লোি গুরুত্ব 

• বোাংলোতিতিি প্রধোন ভিে (পোট, 

বে ও  োগি সোি) 

•  বোাংলোতিতিি অর্ েনীভিতি 

(কপোষো  ভিতেি অবিোন 

• বোাংলোতিতিি প েটন ভিতে 

•  বোাংলোতিতিি প েটন ভিতেি 

গুরুত্ব 

অন্তভূ েি পোঠঃ- 

• বোাংলোতিতিি কৃভষপণ্য খোযিস্য 

(ধোন, গম) অর্ ে িী ফসল (পোট, 

ইক্ষু ও িো) 

• িস্য বহুমুখী  িি 

• বোাংলোতিতিি বনোঞ্চল 

অন্তর্ভ েি  িোি  োিিঃ- পোতঠি 

গুরুত্ব অনু োয়ী অন্তর্ভ েি  িো 

হতলো 

অন্তভূ েি নয়ঃ- 

• বোাংলোতিতিি খভনি কিল 

প্রোকৃভি  গ্যোস,  য়লো ও  ঠিন 

ভিলো। 

•  বোাংলোতিতিি অর্ েনীভিতি 

খভনি কিল, প্রোকৃভি  গ্যোস ও 

 য়লোি গুরুত্ব 

•   য়লো কিতিি প্রধোন ভিে 

(পোট, বে,  োগি ও সোি) 

02 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভ েি  িো বো নো 

 িোি ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

• বোাংলোতিতিি গুরুত্বপূি ে প েটন 

ক ন্দ্রসমূহ। 

•  বোাংলোতিতিি প েটন ভিতে 

গুরুত্ব 

 োিিঃ- পিবিী কেভিতি অধ্যয়তনি 

িন্য িোখো হল। 

িোিি অধ্যোয় 

বোাংলোতিি 

ক োগোত োগ ব্যবিো ও 

বোভিিয 

• বোাংলোতিতিি সড় পর্, কিলপর্, কনৌপর্ ও আ োিপতর্ি 

বি েনো  িতি পোিব। 

• ক োগোত োগ ও পভিবহতন সড় পর্, কিলপর্, কনৌপর্ ও 

আ োিপতর্ি গুরুত্ব ভবতেষি  িতি পোিব। 

• সড় পর্, কিলপর্ ও কনৌপতর্ িলোিতলি কক্ষতি দুঘ েটনো 

এড়োতি সব েিো সোবধোনিো অবলম্বন  িব এবাং অন্যত  

সোবধোন  িব। 

• বোাংলোতিতিি অিযন্তিীি ও ববতিভি  বোভিিয ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• বোভিভিয আমিোভন ও িিোভন পণ্য সম্পত ে বি েনো ভিতি 

পোিব। 

   

িতয়োিি অধ্যোয় 

বোাংলোতিতিি উন্নয়ন 

 ম ে োণ্ড ও 

পভিতবতিি 

িোিসোম্য 

• পভিতবতিি িোিসোশ্য এবাং িোিসোম্যহীনিো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• উন্নয়ন  ম ে োতণ্ডি ব্যোখ্যোসহ বোাংলোতিতিি  তয় টি 

উতেখত োগ্য উন্নয়ন  ম ে োণ্ড বি েনো  িতি পোিব। 

• বোাংলোতিতিি ভবভিন্ন উন্নয়ন  ম ে োিণ্ড সম্পোিতনি সময় 

 ীিোতব পভিতবি দূষি ও িোিসোম্যহীন হতয় পড়তছ িো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• পভিতবতিি িোিসোমৌহীনিোি পভিিভি ভবতেষি  িতি 

পোিব। 

• উন্নয়ন  ম েো ণ্ড  ীিোতব পভিতবতিি িোিসোম্যত  

প্রিোভবি  তি িো ভবতেষি  িতি পোিব। 

• বোাংলোতিতিি উন্নয়ন  ম ে োণ্ড সম্পোিতনি সময় 

পভিতবতিি িোিসোম্য িক্ষোি উপোয় ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 
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অধ্যোয় পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভ েি  িো বো নো 

 িোি ক ৌভি িো 
প্রতয়োিনীয় ক্লোতসি সাংখ্যো 

• পভিতবি িোিসোম্যহীনিোি পভিিভি সম্পত ে সতিিন 

হতবো এবাং অন্যত  সতিিন  িব। 

িতুি েি অধ্যোয় 

বোাংলোতিতিি 

প্রোকৃভি  দুত েোগ 

• দুত েোগ ও ভবপ েয় ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• বোাংলোতিতিি ভবভিন্ন ধিতনি প্রোকৃভি  দুত েোগ বি েনো 

 িতি পোিব। 

• দুত েোগ ব্যবিোপনো িক্র ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• বোাংলোতিতিি উপকূলীয় প্রোকৃভি  দুত েোগ ব্যবিোপনোি 

উপোয় ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ভূভম তম্পি মোিো ও সুনোভমি পূব েোিোস প্রিোতন প্রযুভিি 

ব্যবহোি ও  ো ে োভিিোি মূল্যোয়ন  িতি পোিব। 

• প্রোকৃভি  দুত েোগ কমো োভবলোয়  িিীয় সম্পত ে সতিিন 

হতবো এবাং অন্যত  সতিিন  িব। 

পোঠঃ বোাংলোতিতিি প্রোকৃভি  

দুত েোগ  

পোঠ ভিতিোনোমঃ- 

• দুত েোগ ও ভবপ েয়  

•  বোাংলোতিতিি প্রোকৃভি /দুত েোগ 

(বন্যো, খিো ও নিীিোঙন) 

• নিীিোঙনিভনি ক্ষয়ক্ষভি। 

• ভূভম ম্প। 

•  ভূভম তম্প  িিীয় 

•  সুনোভম। 

•  দুত েোগ ব্যবিোপনো  

• দুত েোগ ব্যবিোপনো িক্র 

•  উপকূলীয় দুত েোগ  ব্যবিোপনো 

বোাংলোতিি পৃভর্বীি অন্যিম 

প্রোকৃভি  দুত েোগপূি ে কিি কসিন্য 

এই অধ্যোতয়ি স ল পোঠই অন্তর্ভ েি 

 িো হতলো। 

03 

পঞ্চিি অধ্যোয় 

কট সই উন্নয়ন 

অিীি (এসভডভি) 

• কট সই উন্নয়ন অিীি অিেতন অাংিীিোভিতত্বি গুরুত্ব 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• কট সই উন্নয়ন অিীি অিেতনি ফলোফল ভবতেষি  িতি 

পোিব। 

• কট সই উন্নয়ন অিীি অিেন িযোতলঞ্জসমূহ ভিভিি  িতি 

পোিব। 

• কট সই উন্নয়ন অিীি অিেতন িযোতলঞ্জ কমো োভবলোয় 

 িিীয় ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• কট সই উন্নয়ন অিীি অিেতন  িিীয় সম্পত ে সতিিনিো 

সৃভিি িন্য কপোস্টোি ভডিোইন  িতি পোিব; 

• কট সই উন্নয়ন অিীি বোস্তবোয়তন অনুপ্রোভিি হব। 
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ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে ষষ্ঠ-নবম কেভিি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি  

কেভি: নবম                                                                                                                                                                           ভবষয়: ব্যবসোয় উতযোগ 

 

অধ্যোয় 

পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

সমভিি ভিখনফল 

ভবতয়োিতনি ক ৌভি িো 
অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় 

ক্লোতসি সাংখ্যো 

প্রর্ম অধ্যোয় 

 

ব্যবসোয় পভিভিভি 

• ব্যবসোতয়ি ধোিিো, উৎপভত্ত ও ক্রমভব োতিি ধোিো বি েনো  িতি 

পোিব। 

• ব্যবসোতয়ি পভিভধ, ববভিিয ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ব্যবসোতয়ি প্র োিতিি বি েনো  িতি পোিব। 

• ব্যবসোতয়ি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• বোবসোতয়ি প্র োিতিি বি েনো  িতি পোিব। 

• ব্যবসোতয়ি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব ভিতেি ধোিিো ও 

প্র োিতিি বি েনো  িতি পোিব। 

• বোভিতিযি ধোিিো ও প্র োিতিি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• কসবোি ধোিিো ও প্র োিতিি উিোহিিসহ ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব।ব্যবসোতয়ি উপি প্রিোব ভবস্তোি োিী পভিতবতিি 

উপোিোনগুতলো ভিভিি  িতি পোিব। 

      

   তিোনো’ি  োিতি 

ভবযোলয় বন্ধ হতয়তছ ১৭ 

মোি ে। এি আতগ ভিনগুতলোতি 

এই অধ্যোয় দুতটো কিষ 

হতয়তছ বতল ধতি কনয়ো 

হতয়তছ। 

 

 

 

 

- 

= সোিোভহ  ক্লোস 

সাংখ্যো ৩ 

 

৩০  ো েভিবতস ৫টি 

সিোহ 

 

ব্যবসায় উকযাকগি 

থমাট ক্লাস সংখ্যা=  

৫×৩=১৫ 

 

 

- 

 

ভিিীয় অধ্যোয় 

 

ব্যবসোয় উতযোগ ও 

উতযোিো 

• উতযোগ ও ব্যবসোয় উতযোতগি মতধ্য পোর্ ে য ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• ব্যবসোয় উতযোতগি ববভিিয ও  ো েোবভল বি েনো  িতি পোিব। 

• এ িন সফল উতযোিোি গুিোবভল িনোি  িতি পোিব। 

• বোাংলোতিতিি আর্ ে-সোমোভি  উন্নয়তন ব্যবসোয় উতযোতগি গুরুত্ব 

ভবতেষি  িতি পোিব। 

• ব্যবসোয় উতযোগ ওঝুঁভ ি মতধ্য সম্প ে ভবতেষি  িতি পোিব। 

• ব্যবসোয় উতযোগ গতড় উঠোি অনুকূল পভিতবি বি েনো  িতি 

পোিব। 

• বোাংলোতিতি ব্যবসোয় উতযোগ উন্নয়ন পতর্ বোধোসমূহ ভিভিি 

 িতি পোিব। 
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অধ্যোয় 

পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

সমভিি ভিখনফল 

ভবতয়োিতনি ক ৌভি িো 
অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় 

ক্লোতসি সাংখ্যো 

• বোাংলোতিতি ব্যবসোয় উতযোগ উন্নয়ন বোধোসমূহ দূিী িতি 

 িিীয়গুতলো িনোি  িতি পোিব। 

তৃিীয় অধ্যোয় 

 

 AvZ¥Kg©ms¯’vb 

 

• আত্ম ম েসাংিোতনি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• আত্ম ম েসাংিোন ও উতযোতগি মতধ্য সম্প ে ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• আত্ম ম েসাংিোতনি প্রভিক্ষতিি প্রতয়োিনীয়িো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• বোাংলোতিতিি আর্ ে-সোমোভি  অবিো ভবতবিনোয় 

আত্ম ম েসাংিোতনি উপযুি ও লোিিন  কক্ষিগুতলো ভিভিি 

 িতি পোিব। 

• আত্ম ম েসাংিোতন সহোয়িো োিী প্রভিক্ষি প্রভিষ্ঠোনগুতলোি 

 ো েক্রম ওগুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• আত্ম ম েসাংিোতন উিুদ্ধ িতিি উপোয়গুতলো বি েনো  িতি পোিব। 

• আত্ম ম েসাংিোন ও 

উতযোতগি মতধ্য সম্প ে 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• আত্ম ম েসাংিোতনি িন্য 

প্রভিক্ষতিি প্রতয়োিনীয়িো ও 

উিুদ্ধ িতিি উপোয়গুতলো 

বি েনো  িতি পোিব।   িতি 

পোিব। 

• বোাংলোতিতিি আর্ ে-

সোমোভি  অবিো ভবতবিনোয় 

আত্ম ম েসাংিোতনি উপযুি 

ও লোিিন  কক্ষিগুতলো 

ভিভিি  িতি পোিব। 

 

➢ ভবযোলয় বন্ধ হওয়োি 

পূব ে প েন্ত ক্লোতস (প্রর্ম 

দুতটো 

অধ্যোতয়)অতন গুতলো 

ভবষয় আতলোিনো হতয়তছ 

ক খোতন িোিো ধোিিো 

কপতয়তছ। 

➢ ভিখনফলগুতলোি 

কবিভ ছুতি ভিভপটিিন 

বো পুিোিোবৃভত্ত আতছ। 

কসগুতলো প েোতলোিনো 

 তি সমভিি  িো 

হতয়তছ। 

➢  িিম কেভিতিও 

ভিখনফলগুতলো 

আতলোিোনোি সূত োগ 

আতছ। 

 ৩ 
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অধ্যোয় 

পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

সমভিি ভিখনফল 

ভবতয়োিতনি ক ৌভি িো 
অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় 

ক্লোতসি সাংখ্যো 

 

িতুর্ ে অধ্যোয় 

মোভল োনোি ভিভত্ততি 

ব্যবসোয় 

• ব্যবসোতয়ি ভবভিন্ন প্র োিতিি ও আইনগি ববভিিয বি েনো 

 িতি পোিব। 

• এ মোভল োনো ব্যবসোতয়ি সাংজ্ঞো, ববভিিয ও সুভবধো-অসুভবধো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• এ মোভল োনো ব্যবোসোতয়ি উপযুি কক্ষিসমূহ ও িনভপ্রয়িোি 

 োিিগুতলো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• অাংিীিোভি ব্যবসোতয়ি ধোিিো, ববভিিয ও সুভবধো-অসুভবধো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• অাংিীিোভি ব্যবসোতয়ি গঠন প্রিোভল ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• অাংিীিোভি ব্যবসোতয়ি িুভিপতিি ভবষয়বস্তু ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• অাংিীিোভি ব্যবসোতয়ি ভনবন্ধন ও এি সুভবধো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• অাংিীিোিতিি প্র োিতিি উতেখ  িতি পোিব। 

• অাংিীিোভি ব্যবোসোয় কিতঙ  োওয়োি  োিি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• ক ৌর্ মূলধনী ব্যবসোতয়ি সাংজ্ঞো, ববভিিয ওসুভবধো- অসুভবধো 

বি েনো  িতি পোিব। 

• ক ৌর্ মূলধনী ব্যবসোতয়ি গঠন প্রিোভল ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• পোবভল  ও প্রোইতিট ভলভমতটড ক োম্পোভনি মতধ্য পোর্ ে য 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• সমবোয় সভমভিি ধোিিো ও ববভিিযগুতলো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• সমবোয় সভমভিি গঠন ও নীভিমোলো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• বোাংলোতিতিি আর্ ে-সোমোভি  ও কপ্রক্ষোপট সমবোয় সভমভিি 

গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ব্যবসোতয়ি ভবভিন্ন 

প্র োিতিি ও ববভিিয বি েনো 

 িতি পোিব। 

• এ মোভল োনো ব্যবোসোতয়ি 

উপযুি কক্ষিসমূহ ও 

িনভপ্রয়িোি  োিিগুতলো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• অাংিীিোভি ব্যবোসোয় কিতঙ 

 োওয়োি  োিি ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• বোাংলোতিতিি িোষ্ট্রীয় 

ব্যবসোতয়ি িোভল ো  িতি 

পোিব। 

 

➢ ভবযোলয় বন্ধ হওয়োি 

পূব ে প েন্ত ক্লোতস (প্রর্ম 

দুতটো 

অধ্যোতয়)অতন গুতলো 

ভবষয় আতলোিনো হতয়তছ 

ক খোতন িোিো ধোিিো 

কপতয়তছ। 

➢ ভিখনফলগুতলোি 

কবিভ ছুতি ভিভপটিিন 

বো পুিোিোবৃভত্ত ভছতলো। 

কসগুতলো প েোতলোিনো 

 তি সমভিি  িো 

হতয়তছ। 

➢  িিম কেভিতিও 

ভিখনফলগুতলো 

আতলোিোনো সূত োগ 

আতছ। 

 

 

 

 

 

✓ ক  ভবষয়গুতলো 

প্রর্মবোতিি মি  

ভিক্ষোর্ীি  োতছ 

এতসতছ কসগুতলোত  

ভবতিষ গুরুত্ব কিয়ো 

হতয়তছ। 

 

৪ 
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অধ্যোয় 

পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

সমভিি ভিখনফল 

ভবতয়োিতনি ক ৌভি িো 
অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় 

ক্লোতসি সাংখ্যো 

• িোষ্ট্রীয় ব্যবসোতয়ি ধোিিো, ওনবভিিয ও বোাংলোতিতিি িোষ্ট্রীয় 

ব্যবসোয় বি েনো  িতি পোিব। 

 

 

 

 

পঞ্চম অধ্যোয় 

 

ব্যবসোতয়ি আইনগি 

ভি  

• ব্যবসোতয়ি আইনগি ভিত ি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• লোইতসতেি ধোিিো ও পোওয়োি উপোয় বি েনো  িতি পোিব। 

• ফ্রযোনসোইতিি ধোিিো ও এটি পোওয়োি উপোয় বি েনো  িতি 

পোিব। 

• কপতটতন্টি ধোিিো, ভনবন্ধন িি ও সুভবধোবভল বি েনো  িতি 

পোিব। 

• কট্রড মোত েি ধোিিো ও ধিন ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• কট্রড মো ে ভনবন্ধন  িোি পদ্ধভি ধোিোবোভহ িোতব বি েনো  িতি 

পোিব। 

•  ভপিোইতটি ধোিিো ও ভনবন্ধন প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

•  ভপিোইট ভনবন্ধন  িোি সুভবধো বি েনো  িতি পোিব। 

• BSTI সম্পত ে ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ভবমোি ধোিিো ও প্রতয়োিনীয়িো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ভবমোি প্র োিতিি ও ভবমো  িোি প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 

• লোইতসে, ফ্রযোনসোইভি, 

কপতটন্ট এি ধোিিো বি েনো 

 িতি পোিব। 

• কট্রড মো ে,  ভপিোইট, 

BSTI এি ধোিিো ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• ভবমোি ধোিিো ও প্র োিতিি 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 

 

➢ ভবযোলয় বন্ধ হওয়োি 

পূব ে প েন্ত ক্লোতস (প্রর্ম 

দুতটো 

অধ্যোতয়)অতন গুতলো 

ভবষয় আতলোিনো হতয়তছ 

ক খোতন িোিো ধোিিো 

কপতয়তছ। 

➢ ভিখনফলগুতলোি 

কবিভ ছুতি ভিভপটিিন 

বো পুিোিোবৃভত্ত আতছ। 

কসগুতলো প েোতলোিনো 

 তি সমভিি  িো 

হতয়তছ। 

➢  িিম কেভিতিও 

ভিখনফলগুতলো 

আতলোিোনো সূত োগ 

আতছ। 

 ৩ 
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অধ্যোয় 

পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

সমভিি ভিখনফল 

ভবতয়োিতনি ক ৌভি িো 
অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় 

ক্লোতসি সাংখ্যো 

ষষ্ঠ অধ্যোয় 

 

ব্যবসোয় পভি েনো 

• ব্যবসোয় পভি েনোি ধোিিো ও গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ব্যবসোয় পভি েনো প্রিয়তনি প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• প্র ে পভি েনোি ধোিিো ও গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• প্র ে প্রিয়তনি ধোপগুতলো বি েনো  িতি পোিব। 

• ব্যবোসোয় উতযোগ গ্রহতিি বোছোই পদ্ধভি প্রতয়োতগি মোধ্যতম 

সঠি  ব্যবসোয়টি ভনব েোিন  িতি পোিব। 

• প্র ে পভি েনোি  োঠোতমো ছ  বিভি  িতি পোিব 

• আত্ম-ভবতেষতিি ধোিিো ও প্রোতয়োিনীয়িো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• আত্ম-ভবতেষি পদ্ধভিটি ধোিোবোভহ িোতব বি েনো  িতি পোিব। 

• ব্যবসোয় পভি েনোি ধোিিো 

ও গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

• ব্যবসোয় পভি েনো 

প্রিয়তনি প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• আত্ম-ভবতেষি পদ্ধভিটি 

ধোিোবোভহ িোতব বি েনো 

 িতি পোিব। 

➢ ভবযোলয় বন্ধ হওয়োি 

পূব ে প েন্ত ক্লোতস (প্রর্ম 

দুতটো 

অধ্যোতয়)অতন গুতলো 

ভবষয় আতলোিনো 

হতয়তছ ক খোতন িোিো 

ধোিিো কপতয়তছ। 

➢ ভিখনফলগুতলোি 

কবিভ ছুতি ভিভপটিিন 

বো পুিোিোবৃভত্ত আতছ। 

কসগুতলো প েোতলোিনো 

 তি সমভিি  িো 

হতয়তছ। 

➢  িিম কেভিতিও 

ভিখনফলগুতলো 

আতলোিোনো সূত োগ 

আতছ। 

 ৩ 
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অধ্যোয় 

পোঠ্যপুস্তত  প্রিত্ত ভিখনফল 

ভবষয়বমু্ত 

(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম) 

সমভিি ভিখনফল 

ভবতয়োিতনি ক ৌভি িো 
অন্তর্ভ েি িতিি 

ক ৌভি িো 

প্রতয়োিনীয় 

ক্লোতসি সাংখ্যো 

সিম অধ্যোয় 

বোাংলোতিতিি ভিে 

• কুটিি ভিতেি ধোিিো, ববভিিয ও গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• বোাংলোতিতিি কুটিি ভিতেি উপযুি কক্ষিগুতলো ভিভিি  িতি 

পোিব। 

• বোাংলোতিতিি কপ্রক্ষোপতট কুটিি ভিতেি উন্নয়তনি পতর্ 

বোধোগুতলো িনোি  িতি পোিব। 

• কুটিি ভিে ভব োতিি িন্য  িিীয় ভিভিি  িতি পোিব। 

• ক্ষুদ্র ও মোঝোভি ভিতেি ধোিিো, ও ববভিিয ও গুরুত্ব ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• ক্ষুদ্র ও মোঝোভি ভিতেি গঠন প্রভক্রয়ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• কিতিি  এবাং ভনতিতিি এলো োি আর্ ে-সোমোভি  অবিো 

ভবতবিনোয় ক্ষুদ্র ও মোঝোভি ভিতেি উপযুি কক্ষিগুতলো ভিভিি 

 িতি পোিব। 

• বোাংলোতিতিি কপ্রক্ষোপতট ক্ষুদ্র ও মোঝোভি ভিতেি সমস্যোগুতলো 

িনোি  িতি পোিব। 

• বৃহৎ ভিতেি ধোিিো ও ববভিিয বি েো  িতি পোিব। 

• বোাংলোতিতিি আর্ ে-সোমোভি  অবিো ভবতবিনোয় বৃহৎ ভিতেি 

গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

• ভবভিন্ন ক্ষুদ্র ও মোঝোভি ভিে এবাং কুটিি ভিে িোপতন অনুপ্রোভিি 

হব। 

• কুটিি ভিতেি ধোিিো, 

ববভিিয ও গুরুত্ব ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব। 

• বোাংলোতিতিি কুটিি ভিতেি 

উপযুি কক্ষিগুতলো ভিভিি 

 িতি পোিব। 

• ক্ষুদ্র ও মোঝোভি ও বৃহৎ 

ভিতেি ধোিিো, ও ববভিিয 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

•  

 

➢ ভবযোলয় বন্ধ হওয়োি 

পূব ে প েন্ত ক্লোতস (প্রর্ম 

দুতটো 

অধ্যোতয়)অতন গুতলো 

ভবষয় আতলোিনো হতয়তছ 

ক খোতন িোিো ধোিিো 

কপতয়তছ। 

➢ ভিখনফলগুতলোি 

কবিভ ছুতি ভিভপটিিন 

বো পুিোিোবৃভত্ত আতছ। 

কসগুতলো প েোতলোিনো 

 তি সমভিি  িো 

হতয়তছ। 

➢  িিম কেভিতিও 

ভিখনফলগুতলো 

আতলোিোনো সূত োগ 

আতছ। 

 

 ২ 
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ক োভিড-19 পভিভিভিতি 2020 ভিক্ষোবতষ ে ষষ্ঠ-নবম কেভিি পুনভব েন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি  

শ্রেণি: নবম                                                                                                                                                                            ণবষয়: ণিসাবণবজ্ঞান 

অধ্যায় পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল 

ণবষয়বমু্ত 

(পাঠ ও পাকঠর ণিকরানাম)  

অন্তর্ভকু্তেরকির শ্র ৌণক্তেতা 
প্রকয়াজনীয় 

ক্লাকসর সংখ্যা 

প্রথম অধ্যায় 

ণিসাবণবজ্ঞান 

পণরণিণত 

• ণিসাবণবজ্ঞাকনর ধারিা বিনুা েরকত পারব। 

• ণিসাবণবজ্ঞাকনর উকেশ্য বিনুা েরকত পারব। 

• ণিসাবণবজ্ঞাকনর প্রকয়াজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

েরকত পারব। 

• ণিসাবণবজ্ঞাকনর উৎপণত্ত ওক্রমণবোি ব্যাখ্যা 

েরকত পারব। 

• ণিসাব তকের ব্যবিারোরীকদর িনাক্ত েরকত 

পারব। 

• মূল্যকবাধ ও জবাবণদণিতা সৃণিকত 

ণিসাবণবজ্ঞাকনর ভূণমো ণবকেষি েরকত পারব। 

• সমাজ ও পণরকবকিরর সাকথ ণিসাবব্যবস্থার 

সম্পে ুবিনুা েরকত পারব। 

• দদনণিন, ব্যণক্তগত, পাণরবাণরে ও 

প্রাণতষ্ঠাণনে েমেুাকে ণিসাব রাখকত আগ্রিী 

িব। 

মাি ু২০২০ এর মকধ্য পাঠদান েরা িকয়কে। মাি ু২০২০ এর মকধ্য পাঠদান 

েরা িকয়কে। 

 

ণিতীয় অধ্যায় 

শ্রলনকদন 

• শ্রলনকদকনর ধারিা ব্যাখ্যা েরকত পারব। 

• শ্রলনকদকনর প্রকৃণত িনাক্ত েরকত পারব। 

• ণিসাব সমীেরি ণবকেষি েরকত পারব। 

• ণিসাব সমীেরকি ব্যবসাণয়ে শ্রলনকদকনর প্রভাব 

ব্যাখ্যা েরকত পারব। 

• ব্যবসায় প্রণতষ্ঠাকনর শ্রলনকদকনর উৎস দণললাণদ 

তাণলো দতণর েকর বিনুা েরকত পারব। 

মাি ু২০২০ এর মকধ্য পাঠদান েরা িকয়কে। মাি ু২০২০ এর মকধ্য পাঠদান 

েরা িকয়কে। 
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অধ্যায় পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল 

ণবষয়বমু্ত 

(পাঠ ও পাকঠর ণিকরানাম)  

অন্তর্ভকু্তেরকির শ্র ৌণক্তেতা 
প্রকয়াজনীয় 

ক্লাকসর সংখ্যা 

• শ্রলনকদকনর সমথকুন প্রকয়াজনীয় দণললাণদ 

 থা থভাকব প্রস্তুত েরকত পারব। 

তৃতীয় অধ্যায় 

দুতরফা দাণখলা 

পদ্ধণত 

• শ্রলনকদকনর দিত স্বত্বা নীণত ব্যাখ্যা েরকত 

পারব। 

• দুতরফা দাণখলা পদ্ধণতর ধারিা ও দবণিিয 

বিনুা েরকত পারব। 

• দুতরফা দাণখলা পদ্ধণতর সুণবধাসমূি ব্যাখ্যা 

েরকত পারব।  

• শ্রলনকদকন জণিত দুটি পক্ষ অথাুৎ শ্রেণবট ও 

শ্রক্রণেট পক্ষ িনাক্ত/ণিণিত েরকত পারব। 

• ণিসাবিকক্রর ণবণভন্ন ধাপ ব্যাখ্যা েরকত পারব। 

• শ্রলনকদকনর জন্য উপযুক্ত ণিসাকবর বই ণিণিত 

েরকত পারব। 

• এেতরফা দাণখলার ধারিা ণনকয় ব্যবসাকয়র 

মুনাফা ণনিয়ু েরকত পারব। 

মাি ু২০২০ এর মকধ্য পাঠদান েরা িকয়কে। মাি ু২০২০ এর মকধ্য পাঠদান 

েরা িকয়কে। 

 

িতুথ ুঅধ্যায় 

মূলধন ও মুনাফা 

জাতীয় শ্রলনকদন 

• মূলধন ও মুনাফা জাতীয় শ্রলনকদকনর ধারিা 

েরকত পারব। 

• মূলধন ও মুনাফা জাতীয় শ্রলনকদকনর পাথেুয 

ণনরূপি েরকত পারব। 

• মূলধন ও মুনাফা জাতীয় শ্রলনকদকনর 

পাথেুযেরকির প্রকয়াজনীয়তা বুঝকত পারব। 

• লাভ-ক্ষণত পণরমাপ এবং আণথেু ণববরিী 

প্রস্তুতোকল মূলধন ও মুনাফা জাতীয় 

শ্রলনকদনসমূি  থা থভাকব প্রকয়াগ েরকত 

পারব। 

• মূলধন ও মুনাফা জাতীয় শ্রলনকদকনর ধারিা 

• মূলধন জাতীয় প্রাণি ও আয় 

• মূলধন জাতীয় ব্যয় 

• মুনাফা জাতীয় প্রাণি ও আয় 

• মুনাফা জাতীয় প্রদান/ব্যয়  

ণিখনফল অজুকনর জন্য 

আবশ্যে 

০২ 

• মূলধন ও মুনাফা জাতীয় শ্রলনকদকনর 

পাথেুযেরকির প্রকয়াজনীয়তা। 

• মূলধন ও মুনাফা জাতীয় শ্রলনকদকনর প্রভাব 

• ণবলণিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় 

১০ম অধ্যাকয় পুিরাবৃণত্ত থাোয় 

বাদ শ্রদয়া  ায় 
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অধ্যায় পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল 

ণবষয়বমু্ত 

(পাঠ ও পাকঠর ণিকরানাম)  

অন্তর্ভকু্তেরকির শ্র ৌণক্তেতা 
প্রকয়াজনীয় 

ক্লাকসর সংখ্যা 

পঞ্চম অধ্যায় 

ণিসাব 

• ণিসাকবর ধারিা ও দবণিিয ব্যাখ্যা েরকত 

পারব। 

• ণিসাকবর ণবণভন্ন প্রোর েে (‘T’-েে ও 

‘িলমান শ্রজর’েে) প্রস্তুত েরকত পারব। 

• ণিসাব সমীেরি অনু ায়ী ণিসাকবর শ্রেণিণবভাগ 

েরকত পারব। 

• দুতরফা দাণখলা পদ্ধণত অনু ায়ী সংণেি 

ণিসাকব শ্রেণবট-শ্রক্রণেট ণলণপব্ধ েরকত পারব। 

• ণিসাকবর ধারিা  

• ণিসাকবর শ্রেণিণবভাগ 

পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল 

অজুকনর  জন্য আবশ্যে। 

০১ 

• শ্রেণবট শ্রক্রণেট ণলণপবদ্ধেরি 

• ণিসাকবর েে (দুইটি) 

 

 

 

সিম অধ্যাকয় পুিরাবৃণত্ত 

থাোয় বাদ শ্রদওয়া  ায়। 

ষষ্ঠ অধ্যায় 

জাকবদা 

• প্রারণিে ণলখন ণিকসকব জাকবদার ধারিা ও 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা েরকত পারব। 

• জাকবদার শ্রেণিণবভাগ েরকত পারব। 

• শ্রলনকদকনর সাধারি জাকবদা দাণখলা প্রদান 

েরকত পারব। 

• িালাকনর ণভণত্তকত ক্রয় ও ণবক্রয় জাকবদা, 

শ্রেণবট শ্রনাকটর ণভণত্তকত ক্রয় শ্রফরত জাকবদা 

এবং শ্রক্রণেট শ্রনাকটর ণভণত্তকত ণবক্রয় শ্রফরত 

জাকবদা প্রস্তুত েরকত পারব। 

• জাকবদার ধারিা 

• জাকবদার গুরুত্ব 

• জাকবদার শ্রেণিণবভাগ 

• সাধারি জাকবদা দাণখলা প্রদাকন ণবকবিয ণবষয় 

পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল 

অজুকনর  জন্য আবশ্যে। 

০৪ 

সিম অধ্যায় 

খণতয়ান 

• পাো বই ণিকসকব খণতয়াকনর ধারিা ও গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা েরকত পারব। 

• খণতয়াকনর শ্রেণিণবভাগ েরকত পারব। 

• জাকবদা ওখণতয়াকনর পাথেুয ণনরূপি েরকত 

পারব। 

• ‘T’ ও ‘িলমান ও শ্রজর’ েকে ণিসাব প্রস্তুত 

েকর ণিসাকবর শ্রজর ণনিয়ু েরকত পারব। 

• খণতয়াকনর ধারিা 

• খণতয়কনর দবণিিয 

• খণতয়াকনর গুরুত্ব 

• জাকবদা ও খণতয়াকনর পাথেুয 

• খণতয়ানভূক্তেরি বা শ্রপাণটং 

• ণিসাকবর শ্রজর টানা বা ব্যাকলণসং 

• সাধারন খণতয়ান ও সিোরী খণতয়ান 

পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল 

অজুকনর  জন্য আবশ্যে। 

০৩ 
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অধ্যায় পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল 

ণবষয়বমু্ত 

(পাঠ ও পাকঠর ণিকরানাম)  

অন্তর্ভকু্তেরকির শ্র ৌণক্তেতা 
প্রকয়াজনীয় 

ক্লাকসর সংখ্যা 

• ণবণভন্ন ধরকনর খণতয়াকনর শ্রেণবট ও শ্রক্রণেট 

শ্রজকরর তাৎপ  ুণবকেষি েরকত পারব। 

অিম অধ্যায় 

নগদান বই 

• নগদান বইকয়র ধারিা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা েরকত 

পারব। 

• ণবণভন্ন প্রোর নগদান বই প্রস্তুত েরকত এবং 

নগদান বইকয়র শ্রজর টানকত পারব। 

• ণবপরীত দাণখলা ণলণপব্ধ েরকত পারব। 

• নগদ প্রাণি জাকবদা ও নগদ প্রদান জাকবদা 

প্রস্তুত েরকত পারব। 

• নগদ বাট্রা ণলণপব্ধ েরকত পারব। 

• নগদান বইকয় অন্তর্ভকু্ত দাণখলাসমূি খণতয়াকন 

 থাথভুাকব স্থানান্তর েরকত পারব। 

• ব্যাংে ণববরিী সিকে ধারিা পাব। 

• ব্যাংে ণববরিী ও নগদান বইকয়র উিকুত্তর 

পাথকুের োরি বুঝকত পারব। 

• নগদান বইকয়র ধারিা 

• নগদান বইকয়র দবণিিয 

• নগদান বইকয়র গুরুত্ব 

• নগদান বইকয়র শ্রেণিণবভাগ 

• নগদ প্রাণি জাকবদা 

• নগদ প্রদান জাকবদা 

পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল 

অজুকনর  জন্য আবশ্যে। 

০৫ 

• ব্যাংে ণববরিী 

• ব্যাংে সমন্বয় ণববরিী 

পরবতী শ্রেণিকত শ্রিখার সুক াগ 

রকয়কে। 

নবম অধ্যায় 

শ্ররওয়াণমল 

• ণিসাকবর উিুত্ত ণদকয়  থা থ েকে শ্ররওয়াণমল 

প্রস্তুত েকর ণিসাকবর গাণিণতে ণনর্ভলুতা 

পরীক্ষা েরকত পারব। 

• ণিসাব ণলখকনর র্ভলগুকলার মকধ্য শ্রোন 

র্ভলগুকলা শ্ররওয়াণমকলর গরণমল ঘটাকব এবং 

শ্রোন র্ভলগুকলা গরণমল ঘটাকব না, তা িনাক্ত 

েরকত পারব। 

• অণনণিত ণিসাকবর প্রকয়াজনীয়তা ব্যাখ্যা 

েরকত পারব। 

 ২০২১ রশোবকর্ চ ১০ম থেরিকত 

পাঠদাক ি জন্য র ধ চারিত। 
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অধ্যায় পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল 

ণবষয়বমু্ত 

(পাঠ ও পাকঠর ণিকরানাম)  

অন্তর্ভকু্তেরকির শ্র ৌণক্তেতা 
প্রকয়াজনীয় 

ক্লাকসর সংখ্যা 

• অণনণিত ণিসাব খুকল সামণয়েভাকব 

শ্ররওয়াণমকলর উভয় ণদে শ্রমলাকত পারব। 

দিম অধ্যায় 

আণথেু ণববরিী 

• মূলধন ও মুনাফা জাতীয় শ্রলনকদকনর পাথেুয 

এবং আণথেু ণববরিী প্রস্তুতেরকি এই 

পাথকুেযর প্রকয়াগ েরকত পারব। 

• ণবিদ আয় ণববরিী প্রস্তুত েরকত পারব এবং 

তা শ্রথকে লাভ-ক্ষণত ব্যাখ্যা েরকত পারব। 

• আণথেু অবস্থার ণববরিী প্রস্তুত েরকত পারব 

এবং এ শ্রথকে স্থায়ী ও িলণত সম্পদ এবং 

দীঘকুময়াণদ ও িলণত দাকয়র মকধ্য পাথেুয 

েরকত পারব। 

• নগদ ও পণ্য উকত্তালন, নতুন মূলধন, ণনট 

লাভ/ক্ষণত েীভাকব মূলধন ণিসাকব ণপরবতনু 

আকন তা বুঝকত  পারব। 

• কুঋি এবং সকিিজনে কুঋি সণঞ্চণতর 

প্রকয়াজনীয়তা উপলণব্ধ েকর ণিসাবভূক্ত েরকত 

পারব। 

• সম্পদসমূকির অবিকয়র অথ ুউকেশ্য ও 

প্রাকয়াজনীয়তা বুকঝ এর ণিসাব রাখকত পারব 

এবং আণথেু ণববরিীকত এর প্রকয়াজ শ্রদখাকত 

পারব। 

• ব্যবসাকয়র আণথেু অবস্থার মূল্যায়কনর 

প্রকয়াজনীয়তা ব্যাখ্যা েরকত পারব এবং 

মূল্যায়কনর জন্য ণিসাবসংক্রান্ত অনুপাকতর অথ ু

বুঝকত পারব। 

 ২০২১ রশোবকর্ চ ১০ম থেরিকত 

পাঠদাক ি জন্য র ধ চারিত। 
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অধ্যায় পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ণিখনফল 

ণবষয়বমু্ত 

(পাঠ ও পাকঠর ণিকরানাম)  

অন্তর্ভকু্তেরকির শ্র ৌণক্তেতা 
প্রকয়াজনীয় 

ক্লাকসর সংখ্যা 

• ণিসাবসংক্রান্ত অনুপাত শ্র মন ণবক্রকয়র সাকথ 

ণনট মুনাফার িার, মূলধকনর সাকথ ণনট 

মুনাফার িার এবং িলণত সম্পদ এবং িলণত 

দাকয়র অনুপাত ণনিয়ু ও ণবেষি েরকত পারব। 

• ণবিদ আয় ণববরিী এবং দুই বেকরর গুরুত্বপূি ু

ণিসাকবর অঙ্কগুকলা পািাপাণি শ্ররকখ তুলনা 

েরকত পারব এবং আণথেু অবস্থার পণরবতনু 

বুঝকত পারব। 

এোদি অধ্যায় 

পকণ্যর ক্রয়মূল্য, 

উৎপাদন ব্যয় ও 

ণবক্রয়মূল্য 

• ব্যবসায় প্রণতষ্ঠাকনর পকণ্যর ক্রয়মূল্য ও 

ণবক্রয়মূল্য ণনধাুরি েরকত পারব। 

• উৎপাদন ব্যকয়র উপাদাকনর শ্রেণিণবভাগ 

েরকত পারব। 

• পকণ্যর উৎপাদন ব্যয় ণববরিী প্রস্তুত েকর 

শ্রমাট উৎপাদন ব্যয় ও ণবক্রয়মূল্য ণনধাুরি 

েরকত পারব। 

 ২০২১ রশোবকর্ চ ১০ম থেরিকত 

পাঠদাক ি জন্য র ধ চারিত। 

 

িাদি অধ্যায় 

পাণরবাণরে ও 

আত্মেমসুংস্থানমূলে 

উকযাকগর ণিসাব 

• পাণরবাণরে ণিসাবব্যবস্থার ধারিা ও দবণিিয 

ব্যাখ্যা েরকত পারব। 

• পাণরবাণরে বাকজট প্রিয়ন েরকত পারব। 

• পাণরবাণরে আণথেু ণববরিী প্রস্তুত েরকত 

পারব। 

• আত্মেমসুংস্থানমূলে উকযাকগর বাকজট 

প্রিয়ন ও তার ণিসাব সংরক্ষি েরকত পারব। 

 ২০২১ রশোবকর্ চ ১০ম থেরিকত 

পাঠদাক ি জন্য র ধ চারিত। 

 

 

 


