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সম্ভোব্য মেভিবস – 30 ভিন

কেভি-lô
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সম্ভোব্য মেভিবস – 30 ভিন
ক্রভম নম্বি
ভবষয়
পৃষ্ঠো নম্বি
1.
বোাংলো
03
2.
ইাংতিভি
07
3.
গভিি
1২
4.
ভবজ্ঞোন
১৫
5.
বোাংলোতিি ও ভবশ্বপভিিয়
2৪
6.
িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি
২৯
7.
ইসলোম ও ননভি ভিক্ষো
৩২
8.
ভিন্দুধমে ও ননভি ভিক্ষো
৩৬
9.
কবৌদ্ধধমে ও ননভি ভিক্ষো
৪০
10.
ভিষ্টধমে ও ননভি ভিক্ষো
4২
11.
কৃভষভিক্ষো
4৫
12.
গোি েিয ভবজ্ঞোন
৪৯

2

m¤¢ve¨ Kg©w`em-30 wU
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP cÖ¯Ívebv
†kÖwY: lô
Aa¨vq I
wk‡ivbvg
M`¨

welq: evsjv
wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
ˆbwZK,mvgvwRK I gvbweK ¸Yvewji cwiPq mZZvi cyi¯‹vi
w`‡Z cvi‡e|
gyn¤§` knx`yjøvn

M`¨

we‡kl Pvwn`vm¤úbœ gvby‡li cÖwZ ggZ¡ I
mngwg©Zvi cwiPq w`‡Z cvi‡e|

M`¨

cÖwZ‡ekx ‡Kv‡bv †`‡ki ms¯‹…wZi cwiPq w`‡Z bxjb` Avi wcivwg‡Wi
cvi‡e|
†`k
ˆmq`
gyRZev Avjx
gyw³hy‡×i NUbvi weeiY w`‡Z cvi‡e|
†Zvjcvo

M`¨
M`¨
M`¨
M`¨

wgby
ebdzj

kIKZ Imgvb
fvlv Av‡›`vjb I gyw³hy‡×i †PZbv Zz‡j ai‡Z Agi GKz‡k
cvi‡e|
iwdKzj Bmjvg
AvKvk
weÁvbgb¯‹Zv wel‡q e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
Ave`yjøvn Avj-gyZx

√ /×

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

√

eQ‡ii ïiæ‡Z cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q|

√

eQ‡ii ïiæ‡Z cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q|

√

eQ‡ii ïiæ‡Z cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q|

√

gyw³hy‡×i NUbvewj m¤ú‡K© eZ©gvb cÖRb¥‡K aviYv
†`Iqv Riæwi|
RvZxq Rxe‡b fvlv Av‡›`vjb I gyw³hy‡×i †PZbv
cÖwZwôZ Kiv cÖ‡qvRb|
7g †kÖwY‡Z GB wkLbd‡ji cvV i‡q‡Q|

0

7g †kÖwY‡Z GB wkLbd‡ji cvV i‡q‡Q|

0

7g †kÖwY‡Z GB wkLbd‡ji cvV i‡q‡Q|

0

7g †kÖwY‡Z GB wkLbd‡ji cvV i‡q‡Q|

0

√
×

bvixi Kg©RM‡Zi cwiPq e¨³ Ki‡Z cvi‡e|

gv`vi †Z‡imv
mb&Rx`v LvZzb

×

M`¨

evsjvi ms¯‹…wZ I ‡jvKms¯‹…wZ m¤ú‡K© aviYv
e¨³ Ki‡Z cvi‡e |

KZw`‡K KZ KvwiMi
ˆmq` kvgmyj nK

×

M`¨

†`k I RvwZi BwZnvm I HwZ‡n¨i cwiPq
w`‡Z cvi‡e |

KZKvj a‡i
Avwbmy¾vgvb

×

3

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

4
4

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

√ /×

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v

†`k‡cÖ‡gi cwiPq Zz‡j ai‡Z cvi‡e|

Rb¥f~wg
iex›`ªbv_ VvKzi

√

KweZv

AvZ¥‡Kw›`ªKZv,¯^v_©ciZv Z¨vM K‡i gvbweK
g~j¨‡ev‡ai cwiPq w`‡Z cvi‡e|

myL
Kvwgbx ivq

√

KweZv

ag©,eY©,‡MvÎ wbwe©‡k‡l Amv¤úª`vwqK †PZbvi gvbyl RvwZ
cwiPq w`‡Z cvi‡e|
m‡Z¨›`ªbv_ `Ë

√

eQ‡ii ïiæ‡Z cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q|

KweZv

cwi‡ek-‡PZbv AR©b I cÖK…wZi cÖwZ fv‡jvevmvi wS‡O dzj
Abyf‚wZ cÖKvk Ki‡Z cvi‡e|
KvRx bRiæj Bmjvg

√

cÖK…wZ‡K fv‡jv‡e‡m cwi‡e‡ki cÖwZ hZœevb nIqv
LyeB ¸iæZ¡c~Y©|

3

KweZv

gvby‡li cÖwZ kÖ×v‡eva I fv‡jvevmvi Abyf‚wZ Avmgvwb
cÖKvk Ki‡Z cvi‡e|
Rmxg D`&`xb

×

7g †kÖwY‡Z GB wkLbd‡ji cvV i‡q‡Q|

0

†kL gywReyi ingvb‡K fv‡jvevmvi gva¨‡g
†`k‡cÖg I gvby‡li cÖwZ ggZ¡‡ev‡ai K_v cÖKvk
Ki‡Z cvi‡e|

4

KweZv

KweZv

cwi‡ek msiÿ‡Yi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|

KweZv

KweZv
KweZv

wbmM©cÖxwZ RvMªZ Kiv|
fvlv Av‡›`vj‡bi cUf‚wg‡Z gvZ…fvlv I
†`k‡cÖ‡g DØy× Kiv|

eQ‡ii ïiæ‡Z cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q|
eQ‡ii ïiæ‡Z cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q|

gywRe
†ivKby¾vgvb Lvb

√

†`‡ki cÖwZ fv‡jvevmv Ges gvby‡li cÖwZ ggZ¡‡eva
m„wó‡Z gywRe KweZvi welqe¯‘ cvV AZ¨š‘ hyw³hy³|

evuP‡Z `vI
kvgmyi ivngvb
cvwLi Kv‡Q dz‡ji Kv‡Q
Avj gvngy`

×

7g †kÖwY‡Z GB wkLbd‡ji cvV i‡q‡Q|

0

7g †kÖwY‡Z GB wkLbd‡ji cvV i‡q‡Q|

0

7g †kÖwY‡Z GB wkLbd‡ji cvV i‡q‡Q|

0

dv¸b gvm
ûgvqyb AvRv`

×
×

4

e¨vKiY Ask
Aa¨vq I
wk‡ivbvg
1

wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

√ /×

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

evsjv fvlvi ¸iæZ¡, Zvrch© I gwngv e¨³ Ki‡Z
cvi‡e |

fvlv I evsjv fvlv

√

2-12 c„ôv Av‡jvPbv| cÖv_wgK aviYvi Rb¨
cÖ‡qvRbxq|

2

evsjv fvlvi aŸwb, aŸwbi cÖKvi‡f` D‡jøL
Ki‡Z cvi‡e |

aŸwbZË¡

√

3

evsjv fvlvi kã, k‡ãi MVbcÖYvjx D‡jøL
Ki‡Z cvi‡e|

iƒcZË¡

4

evK¨MVbI ev‡K¨i †kÖwYwefvM m¤ú‡K© ej‡Z
cvi‡e|
lô †kÖwYi evsjv eB †_‡K bZzb bZzb kã
wPwýZ I cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e|

5
6

ï×, my›`i I cÖwgZ evbv‡b mvejxjfv‡e wjL‡Z
cvi‡e|

7

fvlvi wbqg k„•Ljv Dc¯’vcb Ki‡Z cvi‡e|

8

evsjv Awfavb e¨env‡ii wbqgvewj D‡jøL Ki‡Z
cvi‡e |

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v
3
3

×

13-39 c„ôv we¯Í…Z Av‡jvPbv (mwÜmn) Rvbv
cÖ‡qvRb| 7g †kÖwYi cv‡Vi mv‡_ Gi m¤úK©
i‡q‡Q|
7g †kÖwY‡Z GB wkLbdj AR©‡bi e¨e¯’v Av‡Q|

evK¨ZË¡

×

7g †kÖwY‡Z GB wkLbdj AR©‡bi e¨e¯’v Av‡Q|

0

evM_©

×

7g †kÖwY‡Z GB wkLbdj AR©‡bi e¨e¯’v Av‡Q|

0

evbvb

√

evsjvfvlv cVb-cvV‡bi wfwË wbg©v‡b evbvb AwZ
cÖ‡qvRbxq|

1

√

evsjvfvlv cVb-cvV‡bi wfwË wbg©v‡b weivgwP‡ýi
e¨envi AwZ cÖ‡qvRbxq|

1

√

evsjvfvlv cVb-cvV‡b Awfav‡bi e¨envi
Acwinvh©|

1

weivgwPý

Awfavb

5

0

wbwg©wZ Ask
Aa¨vq I
wk‡ivbvg
1
2
3

wkÿvµ‡g DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

√ /×

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

Abyaveb

×

cÖ_g c‡Îi m„Rbkxj As‡k _vK‡e|

mvivsk 2.1: GK I `yB

√

mvigg© 2.2: GK I `yB

√

mgq we‡ePbvq msL¨v Kgv‡bv n‡q‡Q| 7g †kÖwY‡Z cv‡Vi
Av‡ivI my‡hvM Av‡Q|

e¨w³MZ cÎ
Av‡e`b cÎ 1 I 2
fve-m¤úªmviY 3.1 (M`¨-1 I
2) 3.2 (c`¨:1I 2)

×
√
√

5g †kÖwY‡Z c‡o‡Q| 7g †kÖwY‡ZI Av‡Q|
mgq we‡ePbvq msL¨v Kgv‡bv n‡q‡Q|
mgq we‡ePbvq msL¨v Kgv‡bv n‡q‡Q| 7g †kÖwY‡Z cv‡Vi
AviI my‡hvM Av‡Q|

Aby‡”Q` iPbv 5.1 I 5.2
cÖeÜ iPbv
Avgv‡`i we`¨vjq
RvwZi wcZv e½eÜz †kL
gyAvgvi
wReyi wcÖingvb
q †Ljv
el©vKvj
Avgvi †`Lv b`x
we.`ª. wbwg©wZ AskwU wkÿv_x© evmvq
mZ¨evw`Zv
c‡o †b‡e| G msµvšÍ 1wU K¬vm
Avgv‡`i MÖvg
Av‡jvPbvi Rb¨ eivÏ _vK‡e|
Avgvi cov GKwU eB‡qi Mí
RvZxq dzj kvcjv
RvZxq dj KvuVvj
RvZxq MvQ Avg MvQ
evsjv‡`‡ki RvZxq cï evN
RvZxq cvwL †`v‡qj

√

mgq we‡ePbvq msL¨v Kgv‡bv n‡q‡Q|

cwVZ welq msµvšÍ Ávb I aviYv
e¨³ Ki‡Z cvi‡e|

cvwievwiK I e¨w³ Rxe‡b wPwV
wjL‡Z I co‡Z cvi‡e|

4

cvV¨cy¯ÍK-ewnfz©Z cv‡Vi welq
Dc¯’vcb Ki‡Z cvi‡e|

5
6

cwVZ welq msµvšÍ Ávb I aviYv
e¨³ Ki‡Z cvi‡e|

√
×
√
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

6

†kÖwb Dc‡hvMx
GB wel‡qi wkLbdj KweZvq ms‡hvwRZ| n‡q‡Q
†kÖwY Dc‡hvMx |
cieZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi my‡hvM Av‡Q|
cieZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi my‡hvM Av‡Q|
cieZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi my‡hvM Av‡Q|
cieZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi my‡hvM Av‡Q|
cieZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi my‡hvM Av‡Q|
cieZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi my‡hvM Av‡Q|
cieZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi my‡hvM Av‡Q|
cieZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi my‡hvM Av‡Q|
cieZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi my‡hvM Av‡Q|
cieZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi my‡hvM Av‡Q|

cÖ‡qvRbxq
K¬v‡mi msL¨v
c‡o †b‡e
c‡o †b‡e
c‡o †b‡e
c‡o †b‡e

1
c‡o †b‡e
c‡o †b‡e

Class: Six
Paper 1: English for Today
Unit/ Lesson Learning outcomes mentioned in the textbook
Lesson- 1

Lesson -2

Lesson-3

Lesson-4

Lesson-5

Lesson-6
Lesson-7

Lesson 8

1. read and understand texts
2. talk about people, places and familiar objects
in short and simple sentences
3. write short paragraphs
1.ask and answer questions
2.read and understand written instructions
3. participate in short dialogues and
conversations on familiar topics
1.talk about people , places and familiar objects
in short and simple sentences
2.read and understand texts
1.recognize word and stress on words in
sentences
2. talk about people , places and familiar objects
in short and simple sentences
3. ask and answer questions
1.talk about people , places and familiar objects
in short and simple sentences
2.read and understand texts
3. participate in short dialogues and
conversations on familiar topics
1. ask and answer questions
2. participate in short dialogues
1.recognize English sounds recognize word and
stress on words in sentences
2. recognize intonation in sentences
3. understand and enjoy stories and poems
1. use word stress and stress on words in
sentences
2. ask and answer questions
3. participate in short dialogues and

Subject: English
Topic
Going to a new school

Yes/ No with rationale
Already achieved before the lockdown.

Number of classes
needed
N/A

Congratulations! Well
done!

At a railway station

Where are you from?

Thanks for your work

No
The learning outcomes in these lessons
have already been taught in lessons
1,2,3 and 4.

It smells good
Holding hands

Grocery shopping

7

Yes
This lesson aims at using the target
language in the real life situation.
Besides the content is very real life like.

3

Unit/ Lesson

Lesson 9

Learning outcomes mentioned in the textbook
conversation of familiar topics
4. read and understand texts
1. ask and answer question
2. participate in dialogues and conversations on
familiar topics
3. read and understand written instructions
4. read and understand texts.

Topic

Health is wealth

Lesson -10

1. read and understand written instructions
2. read and understand texts
3. ask and answer questions
4. participate in short dialogues and
conversations on familiar topics
5. write short paragraphs

Remedies : modern and
traditional

Lesson- 11

1.recognize English sounds
2. recognize word and stress on words in
sentences
3.recognize intonation in sentences
4.read aloud texts with proper pronunciation ,
stress and intonation
1. Write short paragraph
2. Talk about people, places and familiar
objects in short simple sentences

Are you listening?-1

Lesson-13

1.ask and answer questions
2.read and understand texts
3. write short paragraphs

An unseen beauty of
Bangladesh

Lesson-14

1.read and understand texts
2.ask and answer questions
3. write short paragraphs
4.participate in short dialogue and conversations
on familiar topics
1.read and understand texts

Our pride

Lesson-12

Lesson-15

Birds of Bangladesh

The lion’s mane

8

Yes/ No with rationale

Number of classes
needed

Yes
Health related contents are important
now especially during this pandemic.
Besides students need to understand
written instructions in the real life
situation.
Yes.
Exchanging dialogue is an important
skills that learners need to develop
whatever grade they are in. Learners
also need to develop writing skills.
Health related contents are important
now especially during this pandemic.
No
The learning outcomes in these lessons
are already taught in the other lessons

3

No
This is mainly speaking and writing skill.
Students can learn them in the later
classes
No
The content of this lesson deals with
Bangladeshi scenic beauty is to practice
reading and writing skills.
No
The learning outcomes in these lessons
are already included in the other
lessons
No

3

Unit/ Lesson

Learning outcomes mentioned in the textbook

Topic

2. Talk about people, places and familiar objects
in short simple sentences
Lesson-16

1.read and understand texts
2.ask and answer questions
3. write short paragraphs

An old people’s home

Lesson-17

1.recognize English sounds
2. recognize intonation in sentences
3. understand and enjoy stories and poems
1.recognize English sounds
2. recognize intonation in sentences
3. use English sounds properly
1.make your snacks
2. read and understand texts

Boats sail on the rivers

1.read aloud texts with proper pronunciation ,
stress and intonation
2.read and understand texts
1.read and understand texts
2. ask and answer questions
3. read aloud with proper pronunciation, stress
and intonation
1. follow instructions, commands, requests
accordingly
2. read and understand texts
1. follow instructions, commands, requests
accordingly
2. write short paragraphs
1. read and understand texts
2. understand and enjoy stories and poems
1. read and understand texts
2. follow instructions, commands, requests

Stop, look and listen

Lesson-18

Lesson-19

Lesson-20

Lesson-21

Lesson-22

Lesson-23

Lesson-24
Lesson-25

Yes/ No with rationale

Number of classes
needed

This is mainly speaking and reading
skill. Students can learn them in the
later classes
No
The learning outcomes are on reading
and writing skills and are also taught in
other lessons.
No
The learning outcomes have been
repeated in the previous lessons.

Are you listening?-2

Make your snacks

Hason Raja : The mystic
bard of Bangladesh

Wonders of the world-1

Wonders of the world-2

Aesop’s fable
We live in a global
village

9

Yes
Learners can practice how to give
instructions here. So this lesson is
important for them.
No
These skills are taught in the other
lessons
No
These skills are taught in the other
lessons
No
The learning outcomes of these lessons
focus on reading and writing skills
which have already been taught in the
previous lessons. There are lot of
scopes for the students to practise
these skills which they already have
studied.

2

Unit/ Lesson

Lesson-26
Lesson -27

Lesson-28

Learning outcomes mentioned in the textbook
accordingly
1. read and understand texts
2.ask and answer questions
1. read and understand texts
2.ask and answer questions
3. participate in short dialogues and
conversations on familiar topics
1.ask and answer questions
2.read and understand texts

Topic

The concert of
Bangladesh

No
These skills are taught in the other
lessons

Buying clothes

No
These skills are already learnt in the
other lessons
No
The contents of these lessons deal with
reading and writing skills along with
practising of proper pronunciation,
stress and intonation. Students have
many scopes to learn them in the later
classes.

1. read aloud with proper pronunciation, stress
and intonation
2.read and understand texts

Andre

Lesson -30

1. recognize English sounds
2. read aloud with proper pronunciation, stress
and intonation
1. read and understand texts
2. read and understand instructions
1. read and understand texts
2. read and understand instructions
3. write short paragraphs
1. read and understand texts
2. write short paragraphs
1. read and understand texts
2. write short paragraphs
3. Write simple letters
1.read and understand texts
2.use punctuation marks e.g. comma, full stop,
question mark, exclamation mark, quotation
marks in sentences
3. understand and enjoy stories and poems

Are you listening?-3

Lesson -32

Lesson -33
Lesson -34

Lesson - 35

Number of classes
needed

Our wage earners

Lesson -29

Lesson -31

Yes/ No with rationale

Taking a test
What should we do

Too much or too little
water
An invitation for Robin

The Garden

This is story-based and it teaches use of
punctuation which is very essential for
writing skills.

10

4

Subject: English
Class Six
Plan 3: for 30 working days
Paper 2
Unit
Lesson/Topic
1
2

3

Parts of speech
(without classification)
Tense (Simple present, simple past, Simple Future)
Identification

4

Articles (a, an, the)
Introductory “there” and “it”
Possessives and its use

5

Gerund and participle

6

Kinds of sentences: Assertive, interrogative,
imperative, optative, exclamatory)
(According to meaning)

7

Introductory ‘There’ and ‘It’

8

Punctuation and capitalization

9

Informal letter

Rationale

Number of classes
needed

Already achieved
No.
This is a series of long topic. It cannot be taught within this short
span of time.
Article being an important aspect in English language, the
committee recommends this to be taught.
No
This unit is long and full of activities. Besides there is a lot of scopes
for the students to learn them in class 7 and 8
No
This unit is long and full of activities. Besides there is a lot of scopes
for the students to learn them in class 7 and 8
Students need to understand this basic item as sentence
construction depends on the types of sentences. However, within 4
classes students won’t be able to learn the types of sentences and
their classifications. So we keep here only identifying the type of
sentences.
No
Most of the units are long and based on variety of activities. For this
reason these units have been discarded.
No
These units are long and full of activities. The students can learn
them in class 7 and 8
This item has been included as students should begin practising
some freehand writing.

11

4

3

3

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP cÖ¯Ívebv
welq: MwYZ
Aa¨vq I
wk‡ivbvg
cÖ_g Aa¨vq
¯^vfvweK
msL¨v I
fMœvsk

wØZxq Aa¨vq
AbycvZ I
kZKiv

Z„Zxq Aa¨vq
c~Y©msL¨v

†kÖwY: lô
cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

1. ¯^vfvweK msL¨vi A¼cvZb Ki‡Z cvi‡e|
2. †`kxq I AvšÍR©vwZK ixwZ‡Z A¼cvZb K‡i co‡Z
cvi‡e|
3. †gŠwjK msL¨v, †hŠwMK msL¨v I mn†gŠwjK msL¨v
wPwýZ Ki‡Z cvi‡e|
4. wefvR¨Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
5. 2, 3, 4, 5, 9 Øviv wefvR¨ hvPvB Ki‡Z cvi‡e|
6. mvaviY fMœvsk I `kwgK fMœvs‡ki M.mv.¸ I j. mv. ¸
wbY©q Ki‡Z cvi‡e|
7. mvaviY fMœvsk I `kwgK fMœvs‡ki mijxKiY K‡i
MvwYwZK mgm¨vi mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
1. AbycvZ Kx Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
1. Abycv‡Zi aviYv
2. mij AbycvZ msµvšÍ mgm¨v mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
2. wewfbœ cÖKvi AbycvZ (mij AbycvZ,
e¨¯Í AbycvZ, wgkÖ AbycvZ)
3. kZKiv‡K mvaviY fMœvs‡k, fMœvsk‡K kZKivq cÖKvk 3. AbycvZ I kZKiv wnmve
Ki‡Z cvi‡e|
4. AbycvZ‡K kZKivq cÖKvk Ki‡Z cvi‡e Ges
4. AbycvZ‡K kZKivq Ges kZKiv‡K
kZKiv‡K Abycv‡Z cÖKvk Ki‡Z cvi‡e|
Abycv‡Z cÖKvk
5. HwKK wbqg I kZKiv wnmv‡ei c×wZ eY©bv Ki‡Z
5. kZKiv I HwKK wbqg
cvi‡e|
6. HwKK wbqg kZKiv wnmv‡ei mvnv‡h¨ mgq I KvR,
6. AbycvZ, kZKiv I HwKK wbqg
mgq I Lv`¨, mgq I `~iZ¡ welqK MvwYwZK mgm¨v
msµvšÍ mgm¨v
mgvavb Ki‡Z cvi‡e|

cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q ( Rvbyqvix †_‡K gvP©
2020)

1. c~Y©msL¨vi ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
2. c~Y©msL¨v mbv³ Ki‡Z cvi‡e|
3. msL¨v‡iLvq c~Y©msL¨vi Ae¯’vb †`Lv‡Z cvi‡e Ges
‡QvU-eo msL¨v Zzjbv Ki‡Z cvi‡e|
4. wPýhy³ msL¨vi †hvM, we‡qvM Ki‡Z cvi‡e Ges
msL¨v‡iLvi mvnv‡h¨ †`Lv‡Z cvi‡e|

cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q ( Rvbyqvix †_‡K gvP©
2020)

1. c~Y©msL¨v
2. c~Y©msL¨v
3. msL¨v‡iLvq c~Y©msL¨vi Ae¯’vb I
Zzjbv
4. wPýhy³ msL¨vi †hvM, we‡qvM
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AbycvZ I kZKiv m¤úwK©Z welqmg~n cieZx©
†kÖwYi cv‡Vi wfwË wn‡m‡e cª‡qvRb weavq Aš©Ífz³
Kiv n‡q‡Q|

cieZx© †kÖwY‡Z Gi we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv i‡q‡Q
weavq we`¨gvb wkLbdj AR©b e¨vnZ n‡jI
wkÿv_x©i †Zgb mgm¨v n‡e bv GRb¨ AšÍ©fz³ Kiv
nqwb|

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v
00

05

Aa¨vq I
wk‡ivbvg
PZz_© Aa¨vq
exRMwYZxq
ivwk

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
1. exRMwYZxq cÖZxK, PjK, mnM, m~PK e¨envi K‡i
MvwYwZK mgm¨v mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
2| exRMwYZxq ivwki m`„k I wem`„k c` kbv³ Ki‡Z
cvi‡e|
3. GK ev GKvwaK c`wewkó exRMwYZxq ivwk eY©bv
Ki‡Z cvi‡e|
4. exRMwYZxq ivwki †hvM I we‡qvM Ki‡Z cvi‡e|

1. mgxKiY Kx Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
2. mij mgxKiY e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e Ges Zv mgvavb
mij mgxKiY Ki‡Z cvi‡e|
3. ev¯Íe mgm¨vi wfwË‡Z mgxKiY MVb Ki‡Z cvi‡e Ges
Zv mgvavb Ki‡Z cvi‡e|
1. ¯’vb, Zj, †iLv I we›`y e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
lô Aa¨vq
2. mij‡iLv, †iLvsk I iwkœi g‡a¨ cv_©K¨ Ki‡Z cvi‡e|
R¨vwgwZi
6. evû‡f‡` I †KvY‡f‡` wÎfyR e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
†gŠwjK aviYv 7. eM©, AvqZ, i¤^m I mvgvšÍwiK wPwýZ Ki‡Z cvi‡e|
3. mwbœwnZ I wecÖZxc †KvY¸‡jvi m¤úK© eY©bv I cÖ‡qvM
Ki‡Z cvi‡e|
4. mgvšÍivj †iLv eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
5. `yBwU mgvšÍivj mij‡iLv I GKwU †Q`K Øviv Drcbœ
†KvYmg~n eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
1. GKwU wbw`©ó †iLvsk‡K cwigvc Ki‡Z cvi‡e|
mßg Aa¨vq
e¨envwiK
R¨vwgwZ
2. cÖ`Ë Z_¨ e¨envi K‡i †iLvsk A¼b Ki‡Z cvi‡e|
cÂg Aa¨vq

Aóg Aa¨vq
Z_¨ I DcvË

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
1. exRMwYZxq cÖZxK, PjK, mnM,
m~P‡Ki e¨envi
2. exRMwYZxq ivwki m`„k I wem`„k c`

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv
cieZx© †kÖwYi cv‡Vi wfwË wn‡m‡e cª‡qvRb GRb¨
Aš©Ífz³ Kiv n‡q‡Q|

3. GK ev GKvwaK c`wewkó exRMwYZxq
ivwk eY©bv

cieZx© †kÖwY‡Z Gi we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv i‡q‡Q
GRb¨ AšÍ©fz³ Kiv nqwb|

4. exRMwYZxq ivwki †hvM I we‡qvM

cieZx© †kÖwYi cv‡Vi wfwË wn‡m‡e cª‡qvRb weavq
AšÍ©fz³ Kiv n‡q‡Q|
cieZx© †kÖwY‡Z Gi we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv i‡q‡Q
weavq we`¨gvb wkLbdj AR©b m¤¢e bv n‡jI
wkÿv_x©i †Zgb mgm¨v n‡e bv GRb¨ AšÍ©fz³ Kiv
nqwb|

1. mgxKiY
2. mij mgxKiY
3. mgxKiY MVb I mgvavb
1. ¯’vb, Zj, †iLv I we›`y
2. mij‡iLv, †iLvsk I iwkœ
6. evû‡f‡` I †KvY‡f‡` wÎfyR
7. eM©, AvqZ, i¤^m I mvgvšÍwiK
3. mwbœwnZ I wecÖZxc †KvY¸‡jvi m¤úK©

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v
05

00

cvV`vb m¤úbœ n‡q‡Q ( Rvbyqvix †_‡K gvP©
2020)

00

cieZx© †kÖwYi cv‡Vi wfwË wn‡m‡e cª‡qvRb GRb¨
AšÍ©fz³ Kiv n‡q‡Q|

03

cieZx© †kÖwYi cv‡Vi wfwË wn‡m‡e cª‡qvRb GRb¨
AšÍ©fz³ Kiv n‡q‡Q|
c~e©eZx© †kÖwY‡Z cv‡Vi aviYv †c‡q‡Q GRb¨ ev`
w`‡jI wkÿv_x©‡`i †Kv‡bv mgm¨v n‡e bv|
cieZx© †kÖwYi cv‡Vi wfwË wn‡m‡e cª‡qvRb GRb¨
AšÍ©fz³ Kiv n‡q‡Q|
cieZx© †kÖwYi cv‡Vi wfwË wn‡m‡e cª‡qvRb GRb¨
AšÍ©fz³ Kiv n‡q‡Q|

04

4. mgvšÍivj mij‡iLv
5. mgvšÍivj mij‡iLv
1. †iLvsk cwigvc
2. †iLvsk A¼b

3. wewfbœ †Kv‡Yi wPÎ A¼b Ki‡Z cvi‡e|

3. †Kv‡Yi wPÎ A¼b

1. Z_¨ I DcvË Kx Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
2. †kÖwY e¨eavb bv K‡i Aweb¨¯Í Dcv‡Ëi Mo, ga¨K I
cÖPziK ‡ei Ki‡Z cvi‡e|
3. †iLvwPÎ A¼b Ki‡Z cvi‡e|

1. Z_¨ I DcvË
2. Aweb¨¯Í Dcv‡Ëi Mo, ga¨K I cÖPziK
wbY©q
3. †iLvwPÎ A¼b

13

cieZx© †kÖwY‡Z Gi we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv i‡q‡Q

03

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
4. Aw¼Z †iLvwPÎ eY©bv Ki‡Z cvi‡e|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
4. Aw¼Z †iLvwPÎ eY©bv

14

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv
weavq we`¨gvb wkLbdj AR©b e¨vnZ n‡jI
wkÿv_x©i †Zgb mgm¨v n‡e bv GRb¨ AšÍ©fz³ Kiv
nqwb|

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

পু নর্বিনযাসকৃত পাঠ্যসূ র্ি প্রস্তাবনা
শ্রের্ি: 6ষ্ঠ
অধ্যায় ও শির ানাম পাঠ্যপু স্তরে উশিশিত শিিনফল
প্রথম অধ্যায়ঃ
ˆeÁvwbK cÖwµqv
I cwigvc

শিতীয় অধ্যায়ঃ
জীিজগৎ

শিষয়িস্তু
(পাঠ্ ও পারঠ্ শির ানাম)
১. ˆeÁvwbK cÖwµqv Ges cixÿY
পাঠ্ -১ : শিজ্ঞান েী?
পাঠ্ ২-৩ : প ীক্ষণ
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
২. ˆeÁvwbK cÖwµqvi avcmg~n e¨vL¨v পাঠ্ -১ : শিজ্ঞান েী?
Ki‡Z cvie|
৩. cwigv‡ci cÖ‡qvRbxqZv Ges
পাঠ্ -৪-৫ : পশ মারপ প্ররয়াজনীয়তা
GK‡Ki ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
৪. †gŠwjK I †hŠwMK GKK e¨vL¨v
পাঠ্ -৬ : ম ৌলিক ও ম ৌলিক একক
পাঠ্ -৭ : ভরেে একক
Ki‡Z cvie|
৫. ˆ`N¨, fi I mgq পলে াপ Ki‡Z
পাঠ্ -৮-৯ : ˆ`N¨, fi I mgq
পলে াপ
cvie|
৬. wewfbœ AvKv‡ii KwVb e¯‘i পাঠ্ -১০ : মেত্রফি ও তাে পলে াপ
পাঠ্ -১১ : আয়তন ও তাে পলে াপ
AvqZb cwigvc Ki‡Z cvie|
৭. Zij c`v‡_©i AvqZb cwigvc
পাঠ্ -১২ : তেি পদারথেে আয়তন লনর্েয়
Ki‡Z cvie|
৮. ZvcgvÎv cwigvc Ki‡Z cvie|
পাঠ্ -১২ : তেি পদারথেে আয়তন লনর্েয়
(তাপ াত্রাে পলে াপ)
১. Rx‡ei cÖavb cÖavb ˆewkó¨ e¨vL¨v পাঠ্ -১ : Rx‡ei cÖavb cÖavb ˆewkó¨
Ki‡Z cvie|
২. cÖavb cÖavb ˆewk‡ó¨I Av‡jv‡K
পাঠ্ -২ : RxeRM‡Zi †kÖwYKiY
RxeRM‡Zi †kÖwYKiY Ki‡Z
cvie|
৩. mcy®úK I Acy®úK Dw™¢‡`i
পাঠ্ ৩ : অmcy®úK Dw™¢দ
ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
পাঠ্ ৪-৬ : mcy®úK Dw™¢দ
পাঠ্ ৭ : আবৃ তবীজী Dw™¢দ
৪. †giæ`Ðx Ges A‡giæ`Ðx cÖvYxi
পাঠ্ ৮ : অ†giæ`Ðx I ‡giæ`Ðx cÖvYx
পাঠ্ ৯-১০ : অ†giæ`Ðx I ‡giæ`Ðx
g‡a¨ ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
cÖvYxi ˆewkó¨
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পাঠ্যসূ শিরত অন্তর্ুক্ত ে া িা না ে া য ৌশক্তেতা
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -জানুয়াশ
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -জানুয়াশ
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন- জানুয়াশ
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন- জানুয়াশ
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন- জানুয়াশ
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন- জানুয়াশ
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন- জানুয়াশ
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন- জানুয়াশ
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -জানুয়াশ
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -জানুয়াশ
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।

-মািু ২০২০ সমরয়

র্বষয়: র্বজ্ঞান
প্ররয়াজনীয়
ক্লারস সংিযা
২

-মািু ২০২০ সমরয়

১

-মািু ২০২০ সমরয়

১

-মািু ২০২০ সমরয়

১

-মািু ২০২০ সমরয়

১

-মািু ২০২০ সমরয়

১

-মািু ২০২০ সমরয়

১

-মািু ২০২০ সমরয়
-মািু ২০২০ সমরয়

১

-মািু ২০২০ সমরয়

১

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -জানুয়াশ -মািু ২০২০ সমরয়
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।

৪

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -জানুয়াশ -মািু ২০২০ সমরয়
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।

২

তৃতীয় অধ্যায়ঃ
Dw™¢` I cÖvYxi
†Kvlxq msMVb

িতুথু অধ্যায়ঃ
Dw™¢‡`i evwn¨K
ˆewkó¨

৫. Pvicv‡ki RxeRMr m¤ú‡K©
m‡PZb ne Ges gvbeRxe‡b Gme
Rx‡ei ¸iæZ¡ Dcjwä Ki‡Z mÿg
ne|
৬. we`¨vj‡qi Pvicv‡k cwi‡e‡k
Aew¯’Z Rx‡ei †kÖwYweb¨vm K‡i
†cv÷v‡i cÖ`k©b Ki‡Z cvie|
১. †Kvl e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
২. Dw™¢` I cÖvYx †Kv‡li cv_©K¨Kvix
cÖavb ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
৩. Rxe‡`‡n †Kv‡li f~wgKv e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|
৪. Rxe‡`‡ni bvbv Kvh©µ‡g †Kv‡li
Ae`vb Dcjwä Ki‡Z cvie|
৫. Dw™¢` I cÖvYx †Kv‡li wPwýZ wPÎ
A¼b Ki‡Z cvie|
১. Dw™¢‡`i evwn¨K ˆewkó¨ e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|

পাঠ্ ৮ : অ†giæ`Ðx I ‡giæ`Ðx cÖvYx

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -জানুয়াশ -মািু ২০২০ সমরয়
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।

পাঠ্ -২ : RxeRM‡Zi †kÖwYKiY

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -জানুয়াশ -মািু ২০২০ সমরয়
প্রশতষ্ঠারন শিিন ো ুক্রম সম্পন্ন হরয়রে।

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্ -৩-৬ : এেটি জীিরোরষ গঠ্ন
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্ -৯-১০ : Rxe‡`‡n †Kv‡li f~wgKv পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্ -7-8 : লনউলিয়াস
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ
পাঠ্ -৯-১০ : Rxe‡`‡n †Kv‡li f~wgKv শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্ -৩-৬ : এেটি জীিরোরষ গঠ্ন
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্ ১ : আদর্ে সপু ষ্পক উশিরে িাশহযে পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ
বিশিষ্ট্য
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্ ১-২ : †Kvl

ত
ত
ত
ত
ত
ত

২. g~‡ji cÖavb ˆewkó¨, wewfbœ Ask,
cÖKvi‡f` Ges KvR e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
৩. Kv‡Ði cÖavb ˆewkó¨, wewfbœ
Ask, cÖKvi‡f` Ges KvR e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|

পাঠ্ ২ : এেটি আেিু মূরল শিশর্ন্ন অংি পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্ ৩-৪ : ূরিে প্রকােরভদ ও কাজ

৪. cvZvi cÖavb ˆewkó¨, wewfbœ Ask,
cÖKvi‡f` Ges KvR e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
৫. Dw™¢` Ges gvbeRxe‡b g~j, KvÐ
I cvZvi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ্ ৫: োরে শিশর্ন্ন অংি
পাঠ্ ৬ : কারেে মেলর্কের্
পাঠ্ ৭ : কারেে কাজ
পাঠ্ ৮ : এেটি পাতা শিশর্ন্ন অংি
পাঠ্ ৯ : পরত্রে প্রকােরভদ

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ্ ১০ : gvbeRxe‡b g~j, KvÐ I
cvZvi cÖ‡qvRbxqZv

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
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১

cÂg Aa¨vq :
mv‡jvKms‡kølY

৬. Dw™¢‡`i cÖwZ mnvbyf~wZkxj
AvPiY cÖ`k©b Kie|
1| Dw™¢` Kxfv‡e Lv`¨ cÖ¯‘Z K‡i
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

2| mv‡jvKms‡køl‡Yi Dci
RxeRM‡Zi wbf©ikxjZv e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|

lô Aa¨vq :
ms‡ew` A½

3|
Lv`¨ cÖ¯‘‡Z Dw™¢‡`i
Ae`vb Dcjwä Ki‡Z cvie Ges
Dw™¢‡`i cÖwZ ms‡e`bkxj ne|
1|ms‡ew` A½mg~‡ni KvR e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|
2|cixÿY I ch©‡eÿ‡Y ms‡ew`
A‡½i e¨envi cÖ`k©b Ki‡Z cvie|
3|ms‡ew` A‡½i hZœ †bIqvi †KŠkj
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
4|ms‡ew` A‡½i h‡Zœi wel‡q wb‡R
m‡PZb ne I Ab¨‡K m‡PZb Kie|

mßg Aa¨vq :
c`v‡_©i ˆewkó¨
Ges evwn¨K
cÖfve

1|c`v‡_©i wewfbœ ˆewk‡ó¨i eY©bv
Ki‡Z cvie|
2|wewfbœ ˆewk‡ó¨i Dci wfwË K‡i
c`v‡_©i †kÖwYweb¨vm Ki‡Z cvie|
3| Zvc I we`y¨r cwievwnZv e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|

পাঠ্ ১১ : উশিে ও প্রাণী প্রশত আি ণ
পাঠ্ ১-২ : Dw™¢` Kxfv‡e Lv`¨ cÖ¯‘Z
K‡i
পাঠ্ ৩-৬ : সারিাকসংরেষর্ পদ্ধলত

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে

২

Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।

পাঠ্ ৭ : জীবজিরত সারিাকসংরেষরর্ে
তাৎপ ে ও গুরুত্ব

৮ মেলর্রত আরে, এে লভলি স্বরুপ োখা হি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে

১

Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্ ৭ : জীবজিরত সারিাকসংরেষরর্ে
তাৎপ ে ও গুরুত্ব

৮ মেলর্রত আরে, এে লভলি স্বরুপ োখা হি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ্ ১ -৩: সংরবলদ অঙ্গ
পাঠ্ ৭: নাক
পাঠ্ ৮: ত্বক ও ত্বরকে ত্ন
পাঠ্ ১ -৩: সংরবলদ অঙ্গ
পাঠ্ ৪ -৫: কান বা কর্ে
পাঠ্ ৭: নাক
পাঠ্ ৭: নাক
পাঠ্ ৮: ত্বক ও ত্বরকে ত্ন
পাঠ্ ৭: নাক
পাঠ্ ৮: ত্বক ও ত্বরকে ত্ন
পাঠ ১-৩: পদারথেে ববলর্ষ্ট্য ও
মেলর্লবনযাস
পাঠ ১-৩: পদারথেে ববলর্ষ্ট্য ও
মেলর্লবনযাস

৭ ও ৮ মেলর্ে ৫ অধ্যায় আরিাচনাে স য় এই অংর্টুকু সংর াজন করে
মর্খারনা ম রত পারে।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে
Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে

পাঠ ৪-৬: ধ্াতু ও অধ্াতুে ববলর্ষ্ট্য
পাঠ ৭-৮: ধ্াতু ও অধ্াতুে লবদ্যযৎ
পলেবালহতা
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১

Aóg Aa¨vq :
wgkÖY

Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

4|
avZz Ges AavZzi Kj¨vYKi
w`K Dcjwä Kie Ges G‡`i e¨envi
msiÿ‡Y hZœkxj ne|
5| cixÿ‡Yi mvnv‡h¨ avZz Ges
AavZzi Zvc I we`y¨r cwievwnZv
wbY©q Ki‡Z cvie|

সবগুরিা পাঠ মথরকই এই লর্খনফিটি

6| Mjbv¼ I স্ফু টনাঙ্ক e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|

পাঠ ৯-১১: Mjbv¼ I স্ফু টনাঙ্ক

Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে

7| cixÿ‡Yi mvnv‡h¨ c`v‡_©i
Mjbv¼ I স্ফু টনাঙ্ক wbY©q Ki‡Z
cvie|

পাঠ ৯-১১: Mjbv¼ I স্ফু টনাঙ্ক

Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে

8|
_vgv Nwo I _v‡g©vwgUvi
mywbcybfv‡e e¨env‡i mÿg ne|

পাঠ ৯-১১: Mjbv¼ I স্ফু টনাঙ্ক

9| kxZjxKiY e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

পাঠ ৯-১১: Mjbv¼ I স্ফু টনাঙ্ক

অলজেত হরব।

10| AvNv‡Z avZz Ges AavZz
cwieZ©b e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

পাঠ ৯-১১: Mjbv¼ I স্ফু টনাঙ্ক

11|
cixÿY Kvh©µg PjvKv‡j
ch©vß wbivcËvg~jK e¨e¯’v MÖn‡Y
D‡`¨vMx ne Ges Ab¨‡`i m‡PZb
Kie|

পাঠ ৪-৬: ধ্াতু ও অধ্াতুে ববলর্ষ্ট্য
পাঠ ৭-৮: ধ্াতু ও অধ্াতুে লবদ্যযৎ
পলেবালহতা
পাঠ ৯-১১: Mjbv¼ I স্ফু টনাঙ্ক
পাঠ ১-২: ল ের্ ও দ্রবর্

1|
wgkÖY Ges `ªe‡Yi m¤úK©
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
2|
wewfbœ cÖKvi `ªe‡Yi g‡a¨
cv_©K¨ Ki‡Z cvie|

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে

পাঠ ৪-৬: ধ্াতু ও অধ্াতুে ববলর্ষ্ট্য
পাঠ ৭-৮: ধ্াতু ও অধ্াতুে লবদ্যযৎ
পলেবালহতা

১

১

Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে

১

Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – পূ িুিশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে

১

Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে

পাঠ ৫-৭: সম্পৃ ক্ত দ্রবর্ ও অসম্পৃ ক্ত
দ্রবর্

Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।

18

১

3|
cvwb Ges KwVb c`v_© w`‡q
wewfbœ cÖKvi `ªeY cÖ¯‘Z Ki‡Z
cvie|

পাঠ ৩-৪: দ্রব ও দ্রাবক

4|
`ªe‡Y ZvcgvÎvi cÖfve
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

পাঠ ৫-৭: সম্পৃ ক্ত দ্রবর্ ও অসম্পৃ ক্ত
দ্রবর্

5|
me©Rbxb `ªveK wn‡m‡e
cvwbi e¨envi cÖ`k©b Ki‡Z cvie|

পাঠ ৮-৯: me©Rbxb `ªveK

6| mg¯^Z¡ Ges Amg¯^Z¡ wgkÖY
cÖ¯‘Z Ges Dcv`vbmg~n c„_K Ki‡Z
cvie|
7|
jeYv³ cvwb n‡Z je‡Yi
ùwUK Ges weï× cvwb cÖ¯‘Z Ki‡Z
cvie|
8|
`ªeY, Kj‡qW Ges
mvm‡cbm‡bi g‡a¨ cv_©K¨ Ki‡Z
cvie|

পাঠ ৮-৯: me©Rbxb `ªveK

9|
ˆ`bw›`b Rxe‡b `ªeY,
Kj‡qW Ges mvm‡cbm‡bi f~wgKv
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
10|
Avgv‡`i Rxe‡b `ªeY I
mvm‡cbm‡bi cÖ‡qvM Dcjwä Kie|
11|
cixÿY Kv‡Ri hš¿cvwZ
Ges DcKiY mwVKfv‡e e¨envi
Ki‡Z cvie|

beg Aa¨vq :
Av‡jvi NUbv

1| Av‡jvi mÂvjb e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে
Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ ১০-১২: jeYv³ cvwb n‡Z je‡Yi
ùwUK cÖ¯‘Zকের্

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ ১০-১২: jeYv³ cvwb n‡Z je‡Yi
ùwUK cÖ¯‘Zকের্

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে

পাঠ ১০-১২: jeYv³ cvwb n‡Z je‡Yi
ùwUK cÖ¯‘Zকের্

Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ ১০-১২: jeYv³ cvwb n‡Z je‡Yi
ùwUK cÖ¯‘Zকের্
পাঠ ১০-১২: jeYv³ cvwb n‡Z je‡Yi
ùwUK cÖ¯‘Zকের্
পাঠ ৮-৯: me©Rbxb `ªveK
পাঠ ৫-৭: সম্পৃ ক্ত দ্রবর্ ও অসম্পৃ ক্ত
দ্রবর্
পাঠ্ ১-২: আরলা েীর্ারি িরল

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -প িশতু যেশণ শিিরন

১
১
১

2|
e¯‘ `„wó‡MvPi nIqvi KviY
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

পাঠ্ ৩: আম া েীর্ারি যেশি

3|

পাঠ্ ৪-৫: আরলা প্রশতফলন ও যিাষণ

ধ্া ািাশহেতা ক্ষা জনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -প িশতু যেশণ শিিরন

19

১

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – পূ িুিশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

ধ্া ািাশহেতা ক্ষা জনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -প িশতু যেশণ শিিরন

Av‡jvi cÖwZdjb I †kvlY

১

e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
4|
gm„Y I Agm„Y Z‡j Av‡jvi
cÖwZdjb e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
5|
`c©‡Y cÖwZwe¤^ m„wói KviY
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

`kg Aa¨vq :
MwZ

6|
Avgv‡`i Pvicv‡k msNwUZ
wewfbœ NUbvq Av‡jvi cÖwZdj‡bi
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
1|
w¯’wZ I MwZi cv_©K¨ Ki‡Z
cvie|

পাঠ্ ৪-৫: আরলা প্রশতফলন ও যিাষণ
পাঠ্ ৬-৭: েপুরণ আরলা প্রশতফলরন
শনয়ম
পাঠ্ ৮: েপুরন সৃ ষ্ট্ প্রশতশিম্ব
পাঠ্ ৯ -১০: শেেু আরলােীয় ঘটনা

পাঠ্ ২ : শিশত ও গশত আরপশক্ষে

3|
wewfbœ cÖKvi MwZi ˆewkó¨
eY©bv Ki‡Z cvie|

পাঠ্ ৩-৪ : নানা প্রো গশত
পাঠ্ ৫: ঘূ ণুন গশত
পাঠ্ ৬: ঘূ ণুন িলন গশত
পাঠ্ ৭: প ুািৃ ত্ত গশত
পাঠ্ ৮ : যোলন গশত
পাঠ ৯ : দূেত্ব ও সের্
পাঠ ১০: দ্রুলত ও মবি
পাঠ ১১: ত্বের্
পাঠ ৯ : দূেত্ব ও সের্
পাঠ ১০: দ্রুলত ও মবি
পাঠ ১১: ত্বের্
পাঠ ৯ : দূেত্ব ও সের্
পাঠ ১০: দ্রুলত ও মবি

4|
MwZ m¤úwK©Z ivwkmg~‡ni
MvwYwZK wnmve Ki‡Z cvie|
5| MwZ m¤úwK©Z ivwk cwigvc
Ki‡Z cvie|
6| `~iZ¡ I `ªæwZ wbY©q Ki‡Z
cvie|
7|
`ªæwZ cwigv‡c ÷c-IqvP
(_vgv-Nwo) mywbcyYfv‡e e¨envi
Ki‡Z cvie|
8|

AwZwi³ MwZ Kxfv‡e

ধ্া ািাশহেতা ক্ষা জনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – পূ িুিশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ্ ১ : শিশত ও গশত

2|
mKj MwZB Av‡cwÿK Zv
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

ধ্া ািাশহেতা ক্ষা জনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – পূ িুিশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -প িশতু যেশণ শিিরন

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ ৯ : দূেত্ব ও সের্
পাঠ ১০: দ্রুলত ও মবি
পাঠ ১১: ত্বের্
পাঠ ১২: অলতলেক্ত িলত ও জীবরনে ঝুুঁ লক
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পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত

১

Rxe‡bi Rb¨ SzuwK e‡q Av‡b Zv
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
9|
ågYKvjxb wbivcËv e¨e¯’v
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
10|
ågYKv‡j mwVK wbivcËv
e¨e¯’v MÖn‡Y wb‡R m‡PZb ne Ges
Ab¨‡`i‡K m‡PZb Kie|
GKv`k Aa¨vq :
ej Ges mij hš¿

1| ej e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ ১২: অলতলেক্ত িলত ও জীবরনে ঝুুঁ লক
পাঠ ১২: অলতলেক্ত িলত ও জীবরনে ঝুুঁ লক
(পূ রবেে লর্খনফিগুরিা মথরকও সা লিক
ভারব এটি অলজেত হরব।)
পাঠ-১-২: বি কী?

2|
e¯‘i Ici wewfbœ cÖKvi
e‡ji cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvie|

পাঠ-১-২: বি কী?

3|
wewfbœ ai‡Yi mij h‡š¿i
KvR e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

পাঠ-৩ : সেি ন্ত্র
পাঠ ৪: লিভাে
পাঠ ৫-৬: লিভারেে মেলর্লবভাি
পাঠ ৭: হাতুলি
পাঠ ৮-৯: মহিারনা তি ও কলপকি
পাঠ ১০-১১: চাকা -অেদে
পাঠ-৩ : সেি ন্ত্র
পাঠ ৪: লিভাে
পাঠ ৫-৬: লিভারেে মেলর্লবভাি
পাঠ ৭: হাতুলি
পাঠ ৮-৯: মহিারনা তি ও কলপকি
পাঠ ১০-১১: চাকা -অেদে
পাঠ ১২: ানবরদহ ও সেি ন্ত্র

4|
wewfbœ cÖKvi mij h‡š¿i
myweav Zzjbv Ki‡Z cvie|

5| gvbe †`‡ni wewfbœ A‡½i mv‡_
mij h‡š¿i Kv‡Ri Zzjbv Ki‡Z
cvie|
6|
Avgv‡`i Rxe‡b e‡ji
cÖfve Ges mij h‡š¿i Ae`vb
Dcjwä Kie|
7|e¨envwiK Rxe‡b mij h‡š¿i
e¨envi Ki‡Z cvie|

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -প িশতু যেশণ শিিরন

১

ধ্া ািাশহেতা ক্ষা জনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে

১

Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -পূ িুিশতু যেশণরত শিিরন
সু র াগ শেল না ও প িশতু যেশণরতও শিিরন সু র াগ যনই যসরক্ষরে
Learning Gap সৃ শষ্ট্ না হয় যসজনয শিিনফলটি অজুন ে া প্ররয়াজন ।

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – পূ িুিশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – পূ িুিশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ ১২: ানবরদহ ও সেি ন্ত্র ( এটি
সহ পূ রবেে লর্খনফিগুরিা মথরক
সা িীকভরব অলজেত হরব)
পাঠ ১২: ানবরদহ ও সেি ন্ত্র ( এটি
সহ পূ রবেে লর্খনফিগুরিা মথরক

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – পূ িুিশতু শিিনফল যথরে ধ্া ণা
পাওয়া সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
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১

Øv`k Aa¨vq :
c„w_exi DrcwË I
MVb

1|
c„w_exi DrcwË NUbv eY©bv
Ki‡Z cvie|
2| c„w_exi MVb e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|

3|
c„w_ex, m~h© I P‡›`ªi cwiPq
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
4|
f~wgK‡¤úi KviY e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|
Î‡qv`k Aa¨vq :
Lv`¨ I cywó

1|
Lv`¨ I cywói cÖ‡qvRbxqZv
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

2|
wewfbœ Lv`¨ Dcv`v‡bi KvR
eY©bv Ki‡Z cvie|

3|
mylg Lv‡`¨i ZvwjKv cÖ¯‘Z
Ki‡Z cvie|

PZz`©k Aa¨vq :
cwi‡e‡ki
fvimvg¨ Ges

1|
cÖvK…wZK cwi‡ek e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|
2|

cwi‡e‡ki Dcv`vbmg~n

সা িীকভরব অলজেত হরব)
পাঠ্-১: মহাশিশ্ব ও পৃ শথিী উৎপশত্ত
পাঠ্ ৫: আমারে িাসর্ূশম ও পৃ শথিী
গঠ্ন
পাঠ্ ৬: র্ূপৃ ষ্ঠ
পাঠ্ ৭ : পৃ শথিী অর্যন্ত ীণ গঠ্ন
পাঠ্ ৯-১০: শিলামেল
পাঠ্ ৩-৪: সূ ু, পৃ শথিী ও িরে পশ িয়
পাঠ্ ৮ : যেট যটেরটাশনে এিং
আরেয়শগশ উেগী ণ ও র্ূশমেম্প
পাঠ্ ১: িােয ও পু শষ্ট্
পাঠ্ ২ : খারদযে প্রকােরভদ
পাঠ্ ৩ : মপ্রাটিন
পাঠ্ ৪-৫ : চলবে জাতীয় খাদয ও কযািলে
পাঠ্ ৬ : লভটাল ন
পাঠ ৭: খলনজ িবন ও পালন
পাঠ্ ২ : খারদযে প্রকােরভদ
পাঠ্ ৩ : মপ্রাটিন
পাঠ্ ৪-৫ : চলবে জাতীয় খাদয ও কযািলে
পাঠ্ ৬ : লভটাল ন
পাঠ ৭: খলনজ িবন ও পালন
পাঠ্ ৩ : মপ্রাটিন
পাঠ্ ৪-৫ : চলবে জাতীয় খাদয ও কযািলে
পাঠ্ ৬ : লভটাল ন
পাঠ ৭: খলনজ িবন ও পালন
পাঠ ৮: সু ষ ও অসু ষ খাদয
পাঠ্ ১: প্রােৃশতে পশ রিি
পাঠ্ ২: cwi‡e‡ki Dcv`vb
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পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হতয়তে কারন -প িশতু যেশণ শিিরন
ধ্া ািাশহেতা ক্ষা জনয শিিনফলটি (আশমষ ও িেু া) অজুন ে া
প্ররয়াজন ।

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত

২

Avgv‡`i Rxeb

e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
3|
cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿvq
cwi‡e‡ki Dcv`vbmg~‡ni AvšÍtm¤úK©
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

4|
cwi‡e‡ki Dcv`vbmg~‡ni
msiÿ‡Yi †KŠkj e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|

পাঠ্ ৩-৪: পশ রিরি জড় ও জীি
উপাোন
পাঠ্ ৫-৬ : পশ রিরি র্া সাময
পাঠ্ ৭-৮ : পশ রিরি উপাোরন
আন্ত:সম্পেু এিং পা স্পশ ে
শনর্ু িীলতা

শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ্ ৯-১০ : পশ রিরি শিশর্ন্ন উপাোন
সং ক্ষরণ যেৌিল

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন- প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।

পাঠ্যসূ র্িতত অন্তর্ুিক্ত করা হয়র্ন কারন – প িশতু যেশণরত শিস্তাশ ত
শিিরন সু র াগ রয়রে া মাধ্যরম শিিনফলটি অশজুত হরি।
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পুনর্ব িন্যাসকৃত পাঠ্যসূর্ি প্রস্তাবনা
শ্রের্ি: ষষ্ঠ শ্রের্ি
অধ্যায় ও র্শদিানাম
প্রথম : বাাংলাদেদশি
ইর্তহাস

র্িতীয় অধ্যায় :
বাাংলাদেশ ও
র্বশ্বসভযতা

পাঠ্যপুস্তদে উর্ির্িত র্শিনফল

র্বষয়বস্তু
(পাঠ ও পাদঠি র্শদিানাম)

১। বাঙার্লি মুর্ক্তযুদে ঝাঁর্পদয় পড়াি োিি ব্যাখ্যা েিদত
পািব;
২। মুর্ক্তযুদে বাঙার্ল েীভাদব প্রর্তদিাধ গদড় তুদলর্িল তা
বি িনা েিদত পািব;
৩। বাাংলাদেদশ মানব বসর্তি ধািা বি িনা েিদত পািব;
৪। িাজননর্তে ইর্তহাদসি যুগ র্বভাজন েিদত পািব;
৫। প্রািীন বাাংলাদেদশি আথ ি-সামার্জে, সাাংস্কৃর্তে ও
ধমীয় জীবন বি িনা েিদত পািব;
৬। মধ্যযুদগ বাাংলাদেদশি িাজননর্তে অবস্থা সম্পদেি
বি িনা েিদত পািব;
৭। আধুর্নে যুদগ বাাংলাদেদশি িাজননর্তে জীবন সম্পদেি
বি িনা েিদত পািব;
৮। শ্রেশটিি জন্মেথা, সাংস্কৃর্ত, সভযতা, ঐর্তহয ও মুর্ক্তযুে
র্নদয় গব িদবাধ েিব।

পাঠ - ১ ও ২ বাাংলাদেদশি মুর্ক্তযুে।

১। বাাংলাদেদশি প্রািীন সভযতাি স্বরূপ ব্যাখ্যা েিদত
পািব;
২। নগি সভযতা র্হসাদব বাাংলাদেদশি উয়ািী-বদেশ্বদি প্রাপ্ত
র্বর্ভন্ন র্নেশিন বি িনা েিদত পািব;
৩। নগি সভযতা র্হসাদব পুণ্ড্রনগদিি (মহাস্থানগড়) র্বর্ভন্ন
র্নেশিন বি িনা েিদত পািব;
৪। এর্শয়া, আর্িো ও ইউদিাপ মহাদেদশি প্রািীন নগি
সভযতা সম্পদেি বি িনা েিদত পািব;
৫। বাাংলাদেদশি সভযতা, সাংস্কৃর্ত ও ঐর্তহয র্নদয় গব িদবাধ
েিব।

পাঠ -১ ভািত উপমহাদেদশি নগি
সভযতা।
পাঠ -২ উয়ািী-বদেশ্বি।
পাঠ – ৩ মহাস্থানগড়।
পাঠ - ৪ ও ৫ প্রািীন র্বশ্বসভযতা।

পাঠ – ৩, ৪ ও ৫ বাাংলাদেদশ মানব
বসর্ত ও িাজননর্তে ইর্তহাস।
পাঠ - ৬ প্রািীন বাাংলাদেদশি শ্রগৌিব :
সমাজ, অথ িনীর্ত, ধমি।
পাঠ - ৭ প্রািীন বাাংলাদেদশি শ্রগৌিব :
র্বদনােন সাংস্কৃর্ত, স্থাপতয, ভাস্ক ি ও
র্িত্রেলা।
পাঠ-৮ প্রািীন বাাংলাদেদশি শ্রগৌিব :
ভাষা, সার্হতয, র্শক্ষা।
পাঠ - ৯ মধ্যযুদগ বাাংলাদেশ।
পাঠ - ১০ আধুর্নে যুদগ বাাংলাদেশ।
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র্বষয় : বাাংলাদেশ ও র্বশ্বপর্িিয়
পাঠ্যসূর্িদত অন্তর্ভিক্ত েিা বা না েিাি শ্র ৌর্ক্তেতা প্রদয়াজনীয়
ক্লাদসি
সাংখ্যা
জানুয়ার্ি শ্রথদে মাি ি এি ১৬ তার্িি প িন্ত শ্রের্ি
ো িক্রম িালু থাোয় পাঠোন সম্পন্ন হদয়দি র্বধায়
১ম অধ্যাদয়ি র্শিনফল অর্জিত হদয়দি বদল ধিা
ায়।

জানুয়ার্ি শ্রথদে মাি ি এি ১৬ তার্িি প িন্ত শ্রের্ি
ো িক্রম িালু থাোয় পাঠোন সম্পন্ন হদয়দি র্বধায়
২য় অধ্যাদয়ি র্শিনফল অর্জিত হদয়দি।

তৃতীয় অধ্যায় : র্বশ্ব- ১। এর্শয়া মহাদেদশি শ্রভৌদগার্লে অবস্থান, আয়তন,
শ্রভৌদগার্লে
জনসাংখ্যা, ভূপ্রকৃর্ত, জলবায়ু, অথনি ীর্ত, ধমি সম্পদেি
পর্িমণ্ডদল
ব্যাখ্যা েিদত পািদবা।
বাাংলাদেশ
২। র্বশ্ব পর্িমণ্ডদল এর্শয়া মহাদেদশি অবস্থান ও এর্শয়া
মহাদেদশ বাাংলাদেদশি অবস্থান ব্যাখ্যা েিদত পািব;
৩। পৃর্থবীি র্বর্ভন্ন মহাসাগদিি অবস্থান ও গুরুত্ব বি িনা
েিদত পািব;
৪। পৃর্থবীি র্বর্ভন্ন মহাসাগদিি অবস্থান ও গুরুত্ব বি িনা
েিদত পািব;
৫। মানর্িত্র অঙ্কন েদি এর্শয়া মহাদেদশ বাাংলাদেদশি
অবস্থান র্নদে িশ েিদত পািব।

পিবতী শ্রের্িদত পাঠ ৪ সম্পদেি জ্ঞান অজিদনি
সুদ াগ আদি।

িতুথ ি অধ্যায় :
বাাংলাদেদশি
জনসাংখ্যা পর্ির্ির্ত

পাঠ ১, ২, ৩ ও ৪ উপস্থাপন
েদি র্শক্ষাথীদেি জ্ঞান অজিন েিদত হদব োিি এই
র্বষয়গুদলা পিবতী শ্রের্িদত সাংযুক্ত নাই।
পাঠ ৫, ৬, ৭ ও ৮
এই পাঠগুদলা অদপক্ষাকৃত েম গুরুত্বপূি ি ও এই
র্বষয়গুদলা পিবতী শ্রের্িদত সাংযুক্ত আদি।

০২

পাঠ ১, ৩, ৪, ৫ ও ৬ উপস্থাপন
েদি র্শক্ষাথীদেি জ্ঞান অজিন েিদত হদব োিি এই
র্বষয়গুদলা পিবতী শ্রের্িদত সাংযুক্ত নাই।
পাঠ ২ ও ৭
র্শক্ষদেি পদক্ষ পাঠ ১ উপস্থাপদনি মদধ্য র্েদয় পাঠ
২ উপস্থাপন েিা সম্ভব।
পূব িবতী শ্রের্িদত (৫ম) পাঠ ৭ সম্পদেি জ্ঞান অর্জিত
হদয়দি।

০১

পঞ্চম অধ্যায় :
বাাংলাদেদশি সমাজ

পাঠ - ১ মহাদেদশি শ্রভৌদগার্লে
পর্িিয়।
পাঠ – ২ ও ৩ এর্শয়া মহাদেদশি
শ্রভৌদগার্লে অবস্থান, আয়তন,ভূপ্রকৃর্ত
ও জলবায়ু।
পাঠ - ৪ এর্শয়াি জনসাংখ্যা, অথ িনীর্ত
ও ধমি।
পাঠ – ৫ ও ৬ এর্শয়া মহাদেদশ
বাাংলাদেদশি অবস্থান।
পাঠ - ৭ ও ৮ পৃর্থবীি মহাসাগিগুদলাি
অবস্থান ও গুরুত্ব।
১। জনর্মর্তি ধািিা ব্যাখ্যা েিদত পািব;
পাঠ - ১ জনর্মর্তি ধািনা।
২। বাাংলাদেদশি জনসাংখ্যা পর্িবতিদনি প্রভাব র্বস্তািোিী পাঠ - ২, ৩ ও ৪ জনসাংখ্যা পর্িবতিদন
উপাোনসমূহ থা-জন্ম, মৃতুয, স্থানান্তি, র্ববাহ ও
প্রভাব র্বস্তািোিী উপাোন।
সামার্জে গর্তশীলতা ব্যাখ্যা েিদত পািব;
পাঠ - ৫ ও ৬ জন্মহাি তািতদেি
৩। জন্ম, মৃতুয, স্থানান্তিগমন সম্পর্েিত তািতদেি োিি ও োিি ও প্রভাব।
প্রভাব বি িনা েিদত পািব;
পাঠ - ৭ মৃতুযহাি তািতদেি োিি ও
৪। জনসাংখ্যা তদেি উপস্থাপদন সাংখ্যাতার্িে শ্রেৌশল
প্রভাব।
প্রদয়াগ েিদত পািব।
পাঠ – ৮ স্থানান্তি তািতদেি োিি ও
প্রভাব।
১। সমাদজি ধািিা ব্যাখ্যা েিদত পািব;
২। সমাজজীবদন প্রাকৃর্তে ও শ্রভৌদগার্লে পর্িদবদশি প্রভাব
বি িনা েিদত পািব;
৩। সমাজ র্বোদশি র্বর্ভন্ন স্তি শ্র মন- র্শোি ও
িাদ্যসাংগ্রহর্ভর্িে, উদ্যানকৃর্ষ, পশুপালন, কৃর্ষর্ভর্িে,
র্শল্পর্ভর্িে ও র্শল্পর্বপ্লব-পিবতী সমাদজি আথ িসামার্জে ও সাাংস্কৃর্তে অবস্থা বি িনা েিদত পািব;
৪। র্ববতিদনি ববর্শষ্ট্যগত র্েে শ্রথদে বাাংলাদেদশি
সমাদজি প্রকৃর্ত র্বদেষি েিদত পািব;
৫। কৃর্ষর্ভর্িে সমাজ ও আধুর্নে সমাদজি উৎপােন
পের্তি তুলনা েিদত পািব;
৬। সমাজ র্বোদশ র্ববতিদনি গুরুত্ব উপলর্ি েিব।

পাঠ - ১ সমাদজি ধািিা।
পাঠ - ২ সমাজ জীবদন প্রাকৃর্তে ও
শ্রভৌদগার্লে পর্িদবদশি প্রভাব।
পাঠ – ৩ ও ৪ সমাজ র্বোদশি র্বর্ভন্ন
স্তি শ্র মন- র্শোি ও িাদ্য সাংগ্রহ,
উদ্যানকৃর্ষ, পশুপালন, সমাজ।
পাঠ – ৫ ও ৬ সমাজ র্বোদশি র্বর্ভন্ন
স্তি –কৃর্ষ, র্শল্প ও র্শল্পর্বপ্লব পিবতী
সমাজ।
পাঠ - ৭ বাাংলাদেদশি সমাদজি প্রকৃর্ত।
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০২

র্শক্ষদেি পদক্ষ পাঠ ১, ২ ও ৩ উপস্থাপদনি মদধ্য
র্েদয় পাঠ ৭ ও ৮ উপস্থাপন েিা সম্ভব।

ষষ্ঠ অধ্যায় :
বাাংলাদেদশি
সাংস্কৃর্ত

১। সাংস্কৃর্তি ধািিা ব্যাখ্যা েিদত পািব;
২। বাাংলাদেদশি সাংস্কৃর্তি উপাোন ব্যাখ্যা েিদত পািব;
৩। বাাংলাদেদশি সাংস্কৃর্তি স্বরূপ ও ববর্শষ্ট্য ব্যাখ্যা েিদত
পািব;
৪। বাাংলাদেদশি সাংস্কৃর্তি ধিন ব্যাখ্যা েিদত পািব;
৫। ব্যর্ক্ত ও শ্রগাষ্ঠী জীবদন বাাংলাদেদশি সাংস্কৃর্তি প্রভাব
র্বদেষি েিদত পািব এবাং র্নজস্ব সাংস্কৃর্তদে ধািি ও
লালন েিদত পািব।

পাঠ - ১ সাংস্কৃর্তি ধািিা।
পাঠ - ২ বাাংলাদেদশি সাংস্কৃর্তি
উপাোন
পাঠ - ৩ ও ৪ বাাংলাদেদশি সাংস্কৃর্তি
স্বরূপ ও ববর্শষ্ট্য।
পাঠ - ৫ বাাংলাদেদশি সাংস্কৃর্তি ধিন।
পাঠ - ৬ ব্যর্ক্ত ও শ্রগাষ্ঠী জীবদন
বাাংলাদেদশি সাংস্কৃর্তি প্রভাব।

পাঠ ১, ও ২ উপস্থাপন
েদি র্শক্ষাথীদেি জ্ঞান অজিন েিদত হদব োিি এই
র্বষয়গুদলা পিবতী শ্রের্িদত সাংযুক্ত নাই।
পাঠ ৩, ৪, ৫ ও ৬
পিবতী শ্রের্িদত এই সম্পদেি জ্ঞান অজিদনি সুদ াগ
আদি।

০১

সপ্তম অধ্যায় :
বাাংলাদেদশি
অথ িনীর্ত

১। বাাংলাদেদশি জনগদিি অথ িননর্তে জীবনধািা বি িনা
েিদত পািব;
২। গ্রাম ও শহদিি অথ িননর্তে োজ বি িনা েিদত পািব;
৩। শহি ও গ্রাদমি অথ িনীর্তি তুলনা েিদত পািব;
৪। বাাংলাদেদশি অথ িনীর্তি প্রধান প্রধান িাদতি বি িনা
েিদত পািব;
৫। বাাংলাদেদশি অথ িননর্তে উন্নয়দনি গুরুত্ব উপলর্ি
েিদত পািব;
৬। বাাংলাদেদশি অথ িননর্তে উন্নয়দনি সম্ভাবনা ব্যাখ্যা
েিদত পািব;
৭। বাাংলাদেদশি জনসাংখ্যা েীভাদব সম্পে হদত পাদি তা
ব্যাখ্যা েিদত পািব;
৮। বাাংলাদেদশি অথ িননর্তে ো িাবর্ল সম্পদেি সদিতন হব
এবাং র্নদজদে েক্ষ সম্পদে পর্িিত েিদত উিুে হব।
১। িাদেি ধািিা ব্যাখ্যা েিদত পািব;
২। বাাংলাদেশ শ্রেন এেটি িাে তা ব্যাখ্যা েিদত পািব;
৩। নাগর্িে ও নাগর্িেতাি ধািিা ব্যাখ্যা েিদত পািব;
৪। বাাংলাদেদশ নাগর্িেতা অজিদনি পের্ত বি িনা েিদত
পািব;
৫। র্বর্ভন্ন শ্রেদশি নাগর্িেতা অজিন পের্তি তুলনা েিদত
পািব;
৬। শ্রেদশি উন্নয়দন নাগর্িদেি ভূর্মো ব্যাখ্যা েিদত
পািব;
৭। শ্রেদশি উন্নয়দন নাগর্িদেি সর্ক্রয় ভূর্মোি গুরুত্ব
উপলর্ি েিব।

পাঠ - ১ ও ২ অথ িননর্তে জীবনধািা।
পাঠ - ৩ বাাংলাদেদশি অথ িনীর্তি
িাতসমুহ।
পাঠ - ৪ বাাংলাদেদশি অথ িননর্তে
উন্নয়দনি সম্ভাবনা।
পাঠ - ৫ উন্নয়দনি পূব িশতি - েক্ষ
জনশর্ক্ত।

পাঠ ১, ২, ৩ ও ৫ উপস্থাপন
েদি র্শক্ষাথীদেি জ্ঞান অজিন েিদত হদব োিি এই
র্বষয়গুদলা পিবতী শ্রের্িদত সাংযুক্ত নাই।
পাঠ ৪ পিবতী শ্রের্িদত পাঠ এই সম্পদেি জ্ঞান
অজিদনি সুদ াগ আদি।

০২

পাঠ - ১ িাদেি ধািিা।
পাঠ - ২ িাে র্হসাদব বাাংলাদেশ।
পাঠ - ৩ নাগর্িে ও নাগর্িেদত্বি
ধািিা।
পাঠ - ৪ নাগর্িেত্ব লাদভি র্নয়ম।
পাঠ -৫ শ্রেদশি উন্নয়দন নাগর্িদেি
ভূর্মো।

পাঠ- ১, ৩, ৪, উপস্থাপন
েদি র্শক্ষাথীদেি জ্ঞান অজিন েিদত হদব োিি এই
র্বষয়গুদলা পিবতী শ্রের্িদত সাংযুক্ত নাই।
পাঠ- ২ ও ৫
পাঠ ১ উপস্থাপদন পাঠ ২ শ্রে উোহিন র্হসাদব
উপস্থাপন েিা ায়।
পাঠ - ৫ পিবতী শ্রের্িদত এই সম্পদেি জ্ঞান অজিদনি
সুদ াগ আদি।

০১

অষ্ট্ম অধ্যায় :
বাাংলাদেশ ও
বাাংলাদেদশি
নাগর্িে
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নবম অধ্যায় :
বাাংলাদেদশি
পর্িদবশ

১। পর্িদবদশি সাদথ মানুদষি পািস্পর্িে সম্পেি ব্যাখ্যা
েিদত পািব;
২। পর্িদবশগত সমস্যাি োিি ব্যাখ্যা েিদত পািব;
৩। পর্িদবশগত সমস্যাি প্রভাব র্বদেষি েিদত পািব;
৪। বাাংলাদেদশি পর্িদবশগত সমস্যা প্রর্তদিাধ ও র্নয়ন্ত্রদি
েিিীয় সম্পদেি বি িনা েিদত পািব;
৫। পর্িদবশগত সমস্যাি উপি প্রর্তদবেন বতর্ি েিদত
পািব;
৬। পর্িদবশ র্বষদয় সদিতন হব।

পাঠ -১ মানুষ ও পর্িদবশ।
পাঠ - ২ ও ৩ পর্িদবশগত সমস্যা :
োিি ও প্রভাব.
পাঠ - ৪ ও ৫
বাাংলাদেদশি পর্িদবশগত সমস্যাি
প্রর্তদিাধ ও র্নয়ন্ত্রদি েিিীয়।

পাঠ- ১, ২ ও ৩ উপস্থাপন েদি র্শক্ষাথীদেি জ্ঞান
অজিন েিদত হদব োিি এই র্বষয়গুদলা পিবতী
শ্রের্িদত সাংযুক্ত নাই।
পাঠ ৪, ৫ অদপক্ষাকৃত েম গুরুত্বপূি ি ।

েশম অধ্যায় :
বাাংলাদেদশ র্শশু
অর্ধোি

১। র্শশু অর্ধোদিি ধািিা ব্যাখ্যা েিদত পািব;
২। জার্তসাংঘ শ্রঘার্ষত ‘র্শশু অর্ধোি সনে’ অনু ায়ী র্শশু
অর্ধোিসমূহ বি িনা েিদত পািব এবাং বাাংলাদেদশি
র্শশু অর্ধোদিি বাস্তবতা তুদল ধিদত পািব;
৩। র্শশু অর্ধোদিি উপি অনুসন্ধানমূলে প্রর্তদবেন বতর্ি
েিদত পািব।

পাঠ - ১ র্শশু অর্ধোি।
পাঠ -২ জার্তসাংঘ স্বীকৃত র্শশু
অর্ধোি।
পাঠ ৩
বাাংলাদেদশ র্শশু অর্ধোি পর্ির্স্থর্ত।

পাঠ- ১ ও ২ উপস্থাপন েদি র্শক্ষাথীদেি জ্ঞান
অজিন েিদত হদব োিি এই র্বষয়গুদলা পিবতী
শ্রের্িদত সাংযুক্ত নাই।
পাঠ ৩ পিবতী শ্রের্িদত এই সম্পদেি জ্ঞান অজিদনি
সুদ াগ আদি।

০১

এোেশ অধ্যায় :
বাাংলাপদেদশ র্শশুি
শ্রবদড় উঠা ও
প্রর্তবন্ধেতা

১। সামার্জেীেিি প্রর্ক্রয়াি ধািিা ও এি প্রভাব ব্যাখ্যা
েিদত পািব;
২। সামার্জেীেিদিি মাধ্যম ও এি গুরুত্ব বি িনা েিদত
পািব;
৩। র্শশুেদমি ধািিা, োিি ও প্রভাব ব্যাখ্যা েিদত পািব;
৪। েমজীবী র্শশুি প্রর্ত আমাদেি মদনাভাব েী হওয়া
উর্িত তা বি িনা েিদত পািব;
৫। বাাংলাদেদশ র্শশু র্ন িাতদনি প্রকৃর্ত, োিি ও প্রভাব
ব্যাখ্যা েিদত পািব;
৬। র্শশুপািাদিি শ্রেৌশল, োিি এবাং এি ক্ষর্তেি র্েে
র্বদেষি েিদত পািব;
৭। র্শশুপািাি প্রর্তদিাদধি উপায় ব্যাখ্যা েিদত পািব;
৮। সামার্জেীেিদিি মাধ্যদম মানর্বে ও সামার্জে
গুিাবর্ল িপ্ত েদি পার্িবার্িে ও সামার্জে সম্পেি
উন্নয়দন শ্র াগ্যতা অজিন েিব;
৯। েমজীবী র্শশুি অর্ধোি ও অন্যান্য র্বষদয় সদিতন
হব।

পাঠ -১ সামার্জেীেিি ও সমাজজীবদন
এি প্রভাব।
পাঠ -২ ও ৩ সামার্জেীেিদিি মাধ্যম
ও এি গুরুত্ব।
পাঠ -৪ ও ৫ র্শশুেদমি ধািিা, োিি
ও প্রভাব।
পাঠ -৬ েমজীবী র্শশুি প্রর্ত আমাদেি
মদনাভাব।
পাঠ -৭ র্শশু র্ন িাতদনি প্রকৃর্ত, োিি
ও প্রভাব ।
পাঠ -৮ ও ৯ র্শশুপািাি, োিি ও
প্রর্তদিাধ।

পাঠ- ১, ৪, ৫ ও ৭ উপস্থাপন েদি র্শক্ষাথীদেি জ্ঞান
অজিন েিদত হদব োিি এই র্বষয়গুদলা পিবতী
শ্রের্িদত সাংযুক্ত নাই।

০১
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০১

পাঠ ২, ৩, ৬, ৮ ও ৯ সমদয়ি স্বল্পতাি জন্য পিবতী
শ্রের্িদত জ্ঞান অজিদনি সুদ াগ িদয়দি।

িােশ অধ্যায় :
বাাংলাদেশ ও
আঞ্চর্লে
সহদ ার্গতা

১। আঞ্চর্লে সহদ ার্গতাি গুরুত্ব ব্যাখ্যা েিদত পািব;
২। এেই অঞ্চলর্ভক্ত র্বর্ভন্ন শ্রেদশি মদধ্য সহদ ার্গতাি
শ্রক্ষত্র উদিি েিদত পািব;
৩। র্বদশ্বি উদিিদ াগ্য আঞ্চর্লে সহদ ার্গতা সাংস্থাি গঠন
এবাং ো িক্রম বি িনা েিদত পািব;
৪। পািস্পর্িে সম্প্রীর্ত, সহদ ার্গতা, শ্রসৌহাে ি, ভ্রাতৃত্বদবাদধ
উিুে হব।

পাঠ - ১ ও ২ আঞ্চর্লে সহদ ার্গতাি
গুরুত্ব ও এি শ্রক্ষত্র।
পাঠ -৩ ও ৪ উদিিদ াগ্য আঞ্চর্লে
সহদ ার্গতা সাংস্থাসমূহ।

পাঠ- ১ ও ২ উপস্থাপন েদি র্শক্ষাথীদেি জ্ঞান
অজিন েিদত হদব োিি এই র্বষয়গুদলা পিবতী
শ্রের্িদত সাংযুক্ত নাই।
পাঠ ৩ ও ৪ সময় স্বল্পতাি জন্য ও পিবতী শ্রের্িদত
জ্ঞান অজিদনি সুদ াগ িদয়দি।

ত্রদয়ােশ অধ্যায় :
শ্রেেসই উন্নয়ন
অভীষ্ট্ (এসর্ির্জ)

১। শ্রেেসই উন্নয়ন- এি ধািিা ব্যাখ্যা েিদত পািব;
২। জার্তসাংঘ শ্রঘার্ষত শ্রেেসই উন্নয়ন অভীষ্ট্ (এসর্ির্জ)
বি িনা েিদত পািব;
৩। জার্তসাংঘ শ্রঘার্ষত এসর্ির্জি র্িত্রর্ভর্িে শ্রপাস্টাি
বতর্ি েিদত পািব;
৪। জার্তসাংঘ শ্রঘার্ষত শ্রেেসই উন্নয়ন অভীষ্ট্ অজিদন আগ্রহী
হব।

পাঠ - ১ শ্রেেসই উন্নয়ন।
পাঠ - ২ জার্তসাংঘ শ্রঘার্ষত শ্রেেসই
উন্নয়ন অভীষ্ট্ বা লক্ষয ( এসর্ির্জ )

পাঠ- ১ উপস্থাপন েদি র্শক্ষাথীদেি জ্ঞান অজিন
েিদত হদব োিি এটি নতুন এেটি র্বষয়বস্তু।
পাঠ ২ পিবতী শ্রের্িদত জ্ঞান অজিদনি সুদ াগ
িদয়দি।
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cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP cÖ¯Ívebv
†kÖwY: lô
Aa¨vq I wk‡ivbvg
cÖ_g Aa¨vq: Z_¨ I
†hvMv‡hvM cÖhyw³
cwiwPwZ

wØZxq Aa¨vq: Z_¨
I †hvMv‡hvM cÖhyw³
mswkøóhš¿cvwZ

welq: Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³
welqe¯‘
cvV¨m~Px‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivii
cÖ‡qvRbxq
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
†hŠw³KZv
K¬v‡mi msL¨v
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ Kx Zv eY©bv Ki‡Z cvV-1 I 2: Z_¨ I †hvMv‡hvM Rvbyqvwi †deªæqvwi gv‡m GB Aa¨vqwU
cvie|
cÖhyw³i aviYv
mKj wkÿv cÖwZôv‡b cvV`vb m¤úbœ
DcvË Avi Z‡_¨i g‡a¨ cv_©K¨ Kx Zv
n‡q‡Q ZvB cÖwZwU wkLbdjB ivLvi
cvV-3: DcvË I Z_¨
D`vniYmn eY©bv Ki‡Z cvie|
mycvwik Kiv n‡jv|
†Kv_vq †Kv_vq Z_¨ I cÖhyw³ e¨envi Kiv †h‡Z cvV-4, 5 I 6: Z_¨ I †hvMv‡hvM
cv‡I Zv eY©bv Ki‡Z cvie|
cÖhyw³i e¨envi
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvV-7 I 8: Z_¨ I †hvMv‡hvM
cvie|
cÖhyw³i ¸iæZ¡
wb‡Ri ¯‹z‡j Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ e¨envi cvV-7 I 8: Z_¨ I †hvMv‡hvM
wb‡q GKUv †cv÷vi ˆZwi Ki‡Z cvie|
cÖhyw³i ¸iæZ¡
Kw¤úDUvi †Kgb K‡i KvR K‡i Zv eY©bv Ki‡Z
GB Aa¨v‡qi wkLbdj¸‡jv wkÿv_x©‡`i
cvV-1 Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³
cvie|
Kv‡Q bZzb ZvB AwaKvsk wkLbdj ivLvi
1
mswkøó hš¿cvwZ Kw¤úDUvi
mycvwik Kiv n‡jv|
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³‡Z †h me hš¿cvwZ
cieZx© 7g †kÖwYi 1g Aa¨v‡q cybivq
e¨envi nq †m¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvie|
Av‡jvPbv Av‡Q| GQvovI wkLbd‡j
AšÍ©f‚³ GKwUcvV (cvV-2) GKai‡bi
cvV-2 Kw¤úDUvi Kw¤úDUvi †Ljv
†Ljv hv wkÿv_x©‡`i ci¯ú‡ii ms¯ú‡k©
0
G‡m †Lj‡Z nq hv ‡KvwfW-9 cwiw¯’wZi
Kvi‡Y GB wkÿYdj¸‡jv ev` †`Iqvi
mycvwik Kiv n‡jv|
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³‡Z †h me hš¿ e¨eüZ nq cvV-3 BbcyU wWfvBm
1
Zvi KvR e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³‡Z †h me hš¿ e¨eüZ nq
G Aa¨v‡qi welqe¯‘ cieZ©x †kÖwY‡Z
Zvi KvR e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
cvV-4: †g‡gvwi I †÷v‡iR wWfvBm we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q hvi gva¨‡g
0
cvV-5: cÖ‡mmi I gv`vi‡evW©
wkLbdj¸‡jv AR©b Kivi my‡hvM i‡q‡Q
weavq eZ©gvb cwiw¯’wZ‡Z ev` †`Iqvi
cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

29

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³‡Z †h me hš¿ e¨eüZ nq
cvV-6: AvDUcyU wWfvBm
Zvi KvR e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
nvW©Iq¨vi I mdUIq¨vi Kx Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvV-7: mdUIq¨vi
cvie|
cvV-8: A¨vwcø‡Kkb mdUIq¨vi
nvW©Iq¨vi I mdUIq¨vi Kx Zv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
cvV-9: Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i
AviI wKQz hš¿cvwZ
Z…Zxq Aa¨vq: Z_¨ I Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i wKQz wKQz hš¿cvwZ
†Kgb K‡i myiÿv Kiv hvq Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvV-2: AvBwmwU hš¿cvwZ
†hvMv‡hvM cÖhyw³i
cvie|
iÿYv‡eÿY
wbivc` e¨envi
cvV-3: mdUIq¨vi iÿYv‡eÿY

PZz_© Aa¨vq: IqvW©
cÖ‡mwms

cÂg Aa¨vq:

Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i wbivc` e¨env‡ii
welqwU e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
Kw¤úDUv‡ii wcQ‡b †ewk mgq w`‡j †Kv‡bv
mgm¨v n‡Z cv‡i wK-bv Zv eY©bv Ki‡Z cvie|
IqvW© cÖ‡mwms welqwU eY©bv Ki‡Z cvie|
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i mv‡_ IqvW© cÖ‡mwms‡qi
m¤úK© eY©bv Ki‡Z cvie|
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³‡Z IqvW© cÖ‡mwms‡qi
¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
wKQz GKUv wj‡L †mUv msiÿY Kivi R‡b¨ dvBj
ˆZwi Ki‡Z cvie|

cvV-1: Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i
wbivc` e¨envi
cvV-4 I 5: AvBwmwU e¨env‡i SuywK
I mZK©Zv Aej¤^‡bi cš’v
cvV-1: IqvW© cÖ‡mmi wK
cvV-1: IqvW© cÖ‡mmi wK

cvV-2: Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³‡Z
IqvW© cÖ‡mm‡ii ¸iæZ¡
cvV-3 †_‡K 28: IqvW© cÖ‡mmi
e¨envi K‡i bZzb dvBj †Lvjv I
†jLv
IqvW© cÖ‡mmi e¨envi K‡I Bs‡iwR‡Z KvR cvV-3-28: IqvW© cÖ‡mmi e¨envi
Pvjv‡bvi g‡Zv †jLvi KvR Ki‡Z cvie|
K‡I bZzb dvBj †Lvjv I †jLv
B›Uvi‡bU m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie|
cvV-1: B›Uvi‡bU
30

cvV¨m~Px‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivii
cÖ‡qvRbxq
†hŠw³KZv
K¬v‡mi msL¨v
mycvwik Kiv n‡jv|
cv‡Vi welqe¯‘mg~n cieZ©x †kÖwYi Rb¨
LyeB ¸iæZ¡c~Y© weavq wkdjbdj¸‡jv
3
ivLvi mycvwik Kiv n‡jv|
G Aa¨v‡qi welqe¯‘ cieZ©x †kÖwY‡Z
we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q hvi gva¨‡g
wkLbdj¸‡jv AR©b Kivi my‡hvM i‡q‡Q
weavq eZ©gvb cwiw¯’wZ‡Z ev` †`Iqvi
mycvwik Kiv n‡jv|
G Aa¨v‡qi welqe¯‘ cieZ©x †kÖwY‡Z
we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q hvi gva¨‡g
wkLbdj¸‡jv AR©b Kivi my‡hvM i‡q‡Q
weavq eZ©gvb cwiw¯’wZ‡Z ev` †`Iqvi
mycvwik Kiv n‡jv|
GB Aa¨v‡qi wkLbdj¸‡jv ïaygvÎ lô
†kÖwY‡ZB AšÍf©y³ i‡q‡Q Ges cieZx©
†kÖwY‡Z
AšÍ©f‚³
nqwb|
ZvB
wkdjbdj¸‡jv ivLvi mycvwik Kiv n‡jv|
G Aa¨v‡qi welqe¯‘ cieZ©x †kÖwY‡Z
we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q hvi gva¨‡g
wkLbdj¸‡jv AR©b Kivi my‡hvM i‡q‡Q
weavq eZ©gvb cwiw¯’wZ‡Z ev` †`Iqvi
mycvwik Kiv n‡jv|

0

1
2
0
0

0
0
G Aa¨v‡qi welqe¯‘ cieZ©x †kÖwY‡Z

0

Aa¨vq I wk‡ivbvg
B›Uvi‡bU cwiwPwZ

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
I‡qemvBU m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie|
cvV-4: I‡qemvBU
eªvDRvi e¨envi K‡i I‡qemvB‡U cÖ‡ek Ki‡Z cvV-5-20: I‡qe eªvDRvi I mvP©
cvie|
BwÄb
mvP© BwÄb m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie|
cvV-5-20: I‡qe eªvDRvi I mvP©
BwÄb
mvP© BwÄb e¨envi K‡i B›Uvi‡bU †_‡K Z_¨ cvV-5-20: I‡qe eªvDRvi I mvP©
Luy‡R †ei Ki‡Z cvie|
BwÄb
cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
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cvV¨m~Px‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivii
cÖ‡qvRbxq
†hŠw³KZv
K¬v‡mi msL¨v
we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q hvi gva¨‡g
0
wkLbdj¸‡jv AR©b Kivi my‡hvM i‡q‡Q
0
weavq eZ©gvb cwiw¯’wZ‡Z ev` †`Iqvi
mycvwik Kiv n‡jv|
0
0

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP cÖ¯Ívebv
†kÖwY: lô
Aa¨vq I wk‡ivbvg
cÖ_g Aa¨vq
:AvKvB`

wØZxq Aa¨vq :
Bev`Z

welq: Bmjvg I ˆbwZK wkÿv
cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
1| AvKvB` Gi aviYv eY©bv Ki‡Z cvie|
2| ZvIwn‡`i (GKZ¡ev`) aviYv, Zvrch© I
ZvIwn‡` wek^v‡mi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
3| A_©mn Kvwjgv Zvwq¨ev I Kvwjgv kvnv`vZ
ï× D”Pi‡Y co‡Z, ej‡Z I e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
4| Bgvb gyRgvj (Bgv‡bi mswÿß
cwiPq) A_©mn ï× D”Pi‡Y co‡Z, ej‡Z I
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
5| Avjøvni KwZcq ¸YevPK bv‡gi A_© e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV- 1 (ZvIwn`)

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v
K‡ivbv gnvgvwi ïiæi c~‡e©B (Rvbyqvix †_‡K ga¨ gvP© 2020 -----ch©šÍ) cvV- 1 †_‡K 5 †kÖwY K‡ÿ cvV`vb Kiv n‡q‡Q, ZvB
AšÍf©y³ Kiv n‡jv bv|

cvV-2 (Kvwjgv Zvwq¨ev)
cvV-3 (Kvwjgv kvnv`vZ)
cvV-4 (Bgvb gyRgvj)

cvV-5 Avj- AvmgvDj ûmbv

cieZx© †kÖwY‡Z cvV`v‡bi my‡hvM Av‡Q, ZvB AšÍf©y³ Kiv n‡jv
bv|

6| wimvjv‡Zi aviYv I cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|
7| AvwLiv‡Zi aviYv, wek^v‡mi ¸iæZ¡ I
ch©vqmg~n e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
8| ˆbwZKZv Dbœq‡b ÔAvKvB`Õ- Gi ¸iæZ¡
we‡kølY Ki‡Z cvie|

cvV-6 (wimvjvZ)

wkÿv_©x‡`i Bmjv‡gi †gŠwjK aviYv AR©b Kiv‡bvi Rb¨ 1wU K¬vm (cvV
6,7, 8)
cvV¸‡jv ¸‡jv AšÍf³
©y Kiv n‡jv|

1| Bev`‡Zi aviYv, Zvrch© I cÖKvi‡f` eY©bv
Ki‡Z cvie|
2| cweÎZv I AcweÎvi aviYv I cweÎ _vKvi
cÖ‡qvRbxqZv eY©bv Ki‡Z cvie|

cvV-1 (Bev`‡Zi aviYv I
Zvrch©)
cvV-2 (AcweÎZv)
cvV-3 (cweÎZv)

wkÿv_©x‡`i Bev`‡Zi aviYv, cweÎZv AR©b I Abykxj‡bi
Rb¨ cvV¸‡jv AšÍf©y³ Kiv n‡jv|

3| cweÎ nIqvi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie|

cvV-4 (IRy)
cvV-5 (Zvqv¤§yg)

Bmjv‡gi †gŠwjK wel‡q aviYv AR©‡bi Rb¨ cvV¸‡jv AšÍf©y³
1wU K¬vm (cvV 4,
Kiv n‡jv|
5)

cvV-6 (†Mvmj)

c~e©eZ©x †kÖwY‡Z aviYv AR©b K‡i‡Q, ZvB AšÍf©y³ Kiv nqwb|

cvV-7 (AvwLivZ)
cvV-8 (AvKvB` I
ˆbwZKZv)
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1wU K¬vm (cvV
1,2,3)

--

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
4| mvjvZ (bvgvh) Av`v‡qi wbqg-Kvbyb, cvV-7 (mvjvZ)
mgqm~wP I mvjv‡Zi diR, IqvwRe BZ¨vw` cvV-8 mvjv‡Zi mgqm~wP
m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie|
cvV-9 (mvjvZ Av`v‡qi
wbqg)
5| mvjvZ (bvgvh) f‡½i KviY eY©bv Ki‡Z
cvV-10 (mvjv‡Zi diR)
cvie|

6| wmR`vn& mvû I wmR`vn wZjvIqv‡Zi cvV-11 (wmR`vn&)
aviYv I cÖ‡qvRbxqZv eY©bv Ki‡Z cvie|
cvV-12 (wmR`v‡q
wZjvIqvZ)
7| ev¯Íe Rxe‡b cwi®‹vi- cwi”QbœZv, cvV-13 (mvjv‡Zi ˆbwZK
mgqvbyeZx©Zv, k„sLjv‡eva, wbqgvbyeZx©Zv I wkÿv)
mv‡g¨i wkÿv AR©‡b mvjv‡Zi ¸iæZ¡ we‡kølY
Ki‡Z cvie|
Z…Zxq Aa¨vq:
KziAvb I nvw`m
wkÿv

1| Avj-KziAv‡bi cwiPq I ¸iæZ¡ eY©bv
Ki‡Z cvie|

cvV-1 (Avj-KziAv‡bi
cwiPq)

2| Avj-KziAvb wZjvIqv‡Zi ¸iæZ¡ I
dwRjZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

cvV-2 (KziAvb wZjvIqvZ)

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv
mwVK wbq‡g mvjvZ Av`v‡qi Rb¨ cvV¸‡jv
n‡jv|

AšÍf³
©y Kiv

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v
1wU K¬vm (cvV 7,
9)

cvV- 8, 11 I 12 m¤ú‡K© wkÿv_xiv c~e©eZ©x †kÖwY‡Z aviYv
AR©b K‡i‡Q Ges cieZ©x †kªwY‡Z G wel‡q Rvbvi my‡hvM
i‡q‡Q, ZvB AšÍf©y³ Kiv n‡jv bv|

wkÿv_©x‡`i ev¯Íe Rxe‡b cÖwZdj‡bi Rb¨ mvjv‡Zi ˆbwZK
1wU K¬vm (cvV 10,
wkÿv m¤ú‡K© Rvbvi Rb¨ cvV `ywU AšÍf©y³ Kiv n‡jv|
13)

Avj KziAv‡bi cwiPq I KziAvb †ZjvIqv‡Zi dwRjZ Rvbvi
Rb¨ wkLbdj¸‡jv AšÍf³©y Kiv n‡jv|

1wU K¬vm (cvV -1,
2)

3| ZvRwe`-Gi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie I
gvLivR AvqZ¡ K‡i weïfv‡e KziAvb cvV Ki‡Z
mÿg n‡ev|

cvV-3 (ZvRwe`)
cvV-4 (gvLivR)

GB welq¸‡jv ï×fv‡e KziAvb wZjvIqvZ wkÿvi Rb¨ AšÍf³
©y
Kiv n‡jv|

1wU K¬vm (cvV- 3,
4)

4| KziAv‡bi wba©vwiZ cuvPwU
m~iv A_©mn gyL¯Í ej‡Z I g~j e³e¨ e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|

cvV-5 (m~iv Avj-dvwZnv)
cvV-6 (m~iv Avb- bvm)
cvV-7 (m~iv Avj- cvjvK¡)

Bev`Z Abykxjb I ˆbwZK wkÿvi Rb¨ AšÍf©y³ Kiv n‡jv|

1wU K¬vm (cvV- 5,
8)

5| wba©vwiZ cuvPwU m~ivi cUf~wg (kv‡bbyhyj)
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

cvV-8 (m~iv Avj-ûgvhvn
cvV- 9 (m~iv Avj-Avmi)
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cvV-6, 7, 9 †kÖwY Kvh©w`em Kg nIqvq AšÍf©y³ Kiv hvqwb|

------

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
6| gybvRvZvg~jK (cÖv_©bvg~jK) wZbwU AvqvZ
A_©mn ej‡Z cvie|
7| nvw`‡mi cwiPq I ¸iæZ¡ Ges ˆbwZK
¸Yvejx welqK `yÕwU nvw`‡mi A_©mn wkÿv
eY©bv Ki‡Z cvie|
8| gybvRvZvg~jK `yÕwU nvw`m A_©mn co‡Z,
ej‡Z I e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

PZz_© Aa¨vq
:AvLjvK

9| nvw`‡mi Av‡jv‡K ˆbwZK I gvbweK
g~j¨‡ev‡ai cwiPq I ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie|
1| AvLjv‡Ki aviYv eY©bv Ki‡Z cvie|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV-10 (A_©mn gybvRv‡Zi
wZbwU AvqvZ)
cvV-11 (Avj-nvw`m)
cvV-12 (A_©mn ‰bwZK
¸Yvewj welqK `ywU nvw`m)
cvV-13 (A_©mn gybvRvZg~jK
`ywU nvw`m)
cvV-14 ˆbwZK I gvbweK
g~j¨‡eva cÖwZôvq nvw`m)

cvV-1 (AvLjv‡L nvwg`vn)
cvV-2 (mZ¨evw`Zv)
cvV-3 (wcZv gvZvi cÖwZ
KZ©e¨)
cvV-4 (AvZœxq ¯^R‡bi cÖwZ
KZ©e¨)
2| m`vPi‡Yi aviYv I KwZcq m`vPiYi cvV-5 (cÖwZ‡ewki
¸iæZ¡ Bmjv‡gi `„wó‡Z e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
cÖwZKZ©e¨)
cvV-6 (io‡`I cÖwZkÖ×v I
†QvU‡`i cÖwZ †¯œn)
cvV-7 (mncvVx‡`i mv‡_
mØ¨envi)
3| KwZcq Am`vPi‡Yi aviYv, cwiYwZ Ges cvV-8 (AvLjv‡K hvwggvn)
G¸‡jv cwinv‡ii Dcvq e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
cvV-9 (wg_¨vPvi)
cvV-10 (wMeZ ev ciwb›`v)
4| a~gcvb I gv`Kvmw³i aviYv I Kzdj
cvV-11 (Mvwj †`Iqv)
eY©bv Ki‡Z cvie|
cvV-12 (a~gcvb I
gv`Kvmw³)
5| ev¯ÍeRxe‡b m`vPi‡Y AvMÖnx n‡ev,
Am`vPiY †_‡K wb‡R‡K weiZ ivL‡Z D×z×
n‡ev Ges wbKUZg e¨w³‡`i weiZ _vK‡Z
AbycÖvwYZ Kie|
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cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv
`ywbqv Ges AvwLiv‡Zi Kj¨v‡Yi Rb¨ G gybvRvZg~jK
AvqvZ¸‡jvi A‡_©i e¨vcKZv A‡bK †ewk weavq AšÍf©y³ Kiv
n‡jv|
†kÖwY Kvh©w`em Kg nIqvq cvV-11, 12, 13 I 14 AšÍf©y³ Kiv
hvqwb|

wkÿv_©xiv 1 †_‡K 4 ch©šÍ cvV m¤ú‡K© c~~‡e©i †kÖwY‡Z aviYv
AR©b K‡i‡Q, ZvB AšÍfz©³ Kiv nqwb|

ˆbwZKZv I g~j¨‡eva AR©‡b welqe¯‘mg~n ¸iæZ¡c~Y© ,ZvB
AšÍfz©³ Kiv n‡jv|

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v
1wU K¬vm (cvV10)
---------

---------

1wU K¬vm (cvV-5,
6, 7)

Am`vPiY †_‡K weiZ _vK‡Z welq¸‡jv LyeB Zvrch©c~Y©,ZvB
AšÍfz©³ Kiv n‡jv|

1wU K¬vm (cvV-8,
9, 10)

Am`vPiY I e`Af¨vm †_‡K weiZ _vK‡Z welqMy‡jv
¸iæZ¡c~Y©,ZvB AšÍfz©³ Kiv n‡jv|

1wU K¬vm (cvV-11,
12)

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cÂg Aa¨vq :
Av`k© RxebPwiZ

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
6| a~gcvb I gv`Kvmw³RwbZ mvgvwRK ÿwZ
Ges ¯^v¯’¨ SzuwK Gwo‡q Pj‡Z AvMÖnx n‡ev|
1| Av`k© RxebPwi‡Zi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
2| gnvbwe (m.)- Gi cwiPq, mZZv,
wek^¯ÍZv, mgvR‡mev, kvwšÍcÖwZôv I MYZvwš¿K
g~j¨‡eva I Zuvi Ab¨vb¨ PvwiwÎK ¸Yvewj eY©bv
Ki‡Z cvie|
3| cwiPqmn nhiZ AveyeKi (iv.)- Gi
`vbkxjZv, Z¨vM I mykvmb cÖwZôvq Zuvi Ae`vb
eY©bv Ki‡Z cvie|
4| mvg¨, MYZvwš¿K †PZbv‡eva, †`k‡cÖg I
AvB‡bi kvmb cÖwZôvq nhiZ Igi dviæK
(iv.)- Gi Ae`vb D‡jøL Ki‡Z cvie|
5| nhiZ Lvw`Rv (iv.)- Gi cwiPq,
`vbkxjZv, mngwg©Zvmn Zuvi PvwiwÎK gvayh© I
†kÖôZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie|
6| nhiZ Bgvg Avey nvwbdv (i.)- Gi
cwiPq, wdKvn kv‡¯¿ Zuvi Ae`vb eY©bv Ki‡Z
cvie|
7| nhiZ Avãyj Kv‡`i wRjvbx (i.)-Gi
cwiPq, gvbe‡cÖgmn Zuvi Pwi‡Îi gnr ¸Yvewj
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

gnvbwe (m.)- mZZv wek¦¯ÍZv mgvR‡mev, kvwšÍcÖwZôv I
MYZvwš¿K g~j¨‡eva m¤ú‡K© Rvb‡Z welqe¯‘wU LyeB ¸iæZ¡c~Y©,
cvV-1 (nhiZ gynv¤§` (m.)- ZvB AšÍfz©³ Kiv n‡jv|
Gi Rxebv`k©)

cvV-2 (nhiZ AveyeKi Bmjv‡gi cÖ_g Lwjdv wn‡m‡e nhiZ AveyeKi (iv.) Gi
(iv.)- Gi Rxebv`k©
Rxebv`k© m¤ú‡K© wkÿv_©x‡`i ÁvbvR©b Kiv cÖ‡qvRb, ZvB
AšÍfz©³ Kiv n‡jv|
cvV-3 (nhiZ Igi dviæKGi(iv.) Gi Rxebv`k©)

†kÖwYKvh© w`em Kg nIqvq cvV (3) AšÍf©y³ Kiv nqwb|

cvV-4 (nhiZ Lvw`Rv (iv.)- Bmjv‡gi †mevq bvixi Ae`vb m¤ú‡K© Ávb AR©‡b welqwU
Gi Rxebv`k©)
¸iæZ¡c~Y©, ZvB AšÍfz©³ Kiv n‡jv|
cvV-5(nhiZ Bgvg Avey †kÖwYKvh©Kg nIqvq cvV (5, 6) AšÍf©y³ Kiv nqwb|
nvwbdv (i.)- Gi Rxebv`k©)
cvV-6 (nhiZ Avãyj Kv‡`i
wRjvbx (i.)-Gi Rxebv`k©)
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cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

1wU K¬vm (cvV-1)

1wU K¬vm (cvV-2)

-----

1wU K¬vm (cvV-4)

-----

c~b©web¨vmK…Z cvV¨m~wP cÖ¯Ívebv
†kÖwY: lô †kÖwY
Aa¨vq I
wk‡ivbvg
cÖ_g Aa¨vq:
¯ªóv I m„wó

wØZxq Aa¨vq:
ag©MÖš’

Z…Zxq Aa¨vq:
cÖ_g
cwi‡”Q`:
wn›`ya‡g©i
¯^i~c
Z…Zxq Aa¨vq:
wØZxq
cwi‡”Q`:
wn›`ya‡g©i
wek¦vm

welq: wn›`yag© I ˆbwZK wkÿv
cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

1. ¯ªóv I m„wói aviYv Ges Zv‡`i ga¨Kvi m¤ú‡K© e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡e
2. mKj Rx‡ei g‡a¨ ¯ªóv ev Ck¦‡ii Aw¯ÍZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e
3. Ck¦i m¤úwK©Z GKwU mnR ms¯‹…Z gš¿ ev †køvK mnR
A_©mn ej‡Z cvie Ges e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
4. m„wói g‡a¨ ¯ªóvi Aw¯ÍZ¡ Dcjwä K‡i Rxe‡mevq D×z×
n‡Z cvi‡e|

cvV 1: m&ªóv I m„wói avibv

1. ag©MÖ‡š’i aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
2. ag©MÖš’ wn‡m‡e †e` I kªxg`&fMe˜&MxZvi mvaviY cwiPq
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
3. RxebvPi‡Y †e‡`i wkÿv eY©bv Ki‡Z cvi‡e
4. kªxg`&fMe˜&MxZvq ewY©Z kÖxK…‡òi K‡qKwU evYx e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡e
5. kÖxg`&fMe˜&MxZvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
6. †e` I kÖxg`&fMe˜&MxZvi ¸iæZ¡ Dcjwä Ki‡Z cvi‡e|
1. mbvZbag© I wn›`yag© -G aviYv `ywU e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
2. wn›`ya‡g©i DrcwËi BwZnvm mswÿßfv‡e eY©bv Ki‡Z
cvi‡e
3. wn›`ya‡g©i mg„× HwZn¨ wb‡q Me©‡eva Ki‡e
4. ag©wek¦vm aviYvwU e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV 1: ag©MÖ‡š’I aviYv
cvV 2 I 3: †e‡`i mvaviY cwiPq

5. ¸iæR‡b fw³ aviYvwU e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV¨mywP‡Z AšÍfy©³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi msL¨v

cvV 2: ¯ªóv I m„wói ga¨Kvi m¤úK©
cvV 3: mKj Rx‡e ¯ªóvi
Aw¯ÍZ¡
cvV 4: Ck¦I m¤úwK©Z ms¯‹…Z gš¿ I mij A_©
Rvbyqvix-gvP©/2020
‡KvwfW-19 c~e©eZx© mg‡q cov‡bv
n‡q‡Q|

cvV 4: †e‡`i wkÿv I ¸iæZ¡
cvV 5: kÖxg`&fMe`&MxZvi cwiPq
cvV 6: kÖxg`&fMe`&MxZv I kÖxK…‡òi gyLwbtm„Z evYx
cvV 7: kÖxg`&fMe`&MxZvi ¸iæZ¡
1g cwi”Q`-cvV 1: mbvZb I wn›`ya‡g©I aviYv
1g cwi”Q`-cvV 2: wn›`ya‡g©I DrcwËi BwZnvm
2q cwi”Q`-cvV 1: ag©wek¦vm I fw³
2q cwi”Q`-cvV 2 I 3: ¸iæR‡b fw³ I fw³i
Dcvq
2q cwi”Q`-cvV-1: ag©wek¦vm I fw³

6. Kxfv‡e ¸iæRb‡K fw³ Ki‡Z nq Zv eY©bv Ki‡Z
cvi‡e

cvV 2 I 3: ¸iæR‡b fw³ I fw³i Dcvq

7. gvZ…fw³i GKwU Mí eY©bv Ki‡Z cvi‡e

cvV-4: M‡Y‡ki gvZ…fw³
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Rvbyqvix-gvP©/2020
‡KvwfW-19 c~e©eZx© mg‡q cov‡bv
n‡q‡Q|

GB wkLbdj¸‡jvi ga¨ w`‡q Aa¨v‡qi
welqe¯‘ m¤ú‡K© e„nËi avibv ˆZix n‡e,
weavq mswÿß wm‡jev‡m AšÍf~©³ Kiv
n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G m¤ú‡K©
avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb Kiv
n‡jv|
GB wkLbdjwUi ga¨ w`‡q Aa¨v‡qi
welqe¯‘i cÖv_wgK aviYvi mymsnZ n‡e

01 wU

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

PZz_© Aa¨vq:
wbZ¨Kg© I
†hvMvmb

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

8. a‡g©i Av‡jv‡K KZ©e¨‡ev‡ai aviYv Ki‡Z cvi‡e

cvV 5: KZ©e¨‡ev‡ai aviYv

9. gvZv-wcZvi cÖwZ mšÍvb‡`i KZ©e¨ Ges mšÍv‡bi cÖwZ
gvZv-wcZvi `vwqZ¡ I KZ©e¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV 6: wcZv-gvZvi cÖwZ mšÍv‡bi KZ©e¨

10. ¸iæR‡b fw³ I KZ©e¨ cvj‡b m‡PZb n‡e|

cvvV 7: mšÍv‡bi cÖwZ wcZv-gvZvi `vwqZ¡ I KZ©e¨

1. wbZ¨Kg© aviYvwU e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV-1: wbZ¨K‡g©i aviYv I gš¿

2. wbZ¨K‡g©i GKwU gš¿ ev †køvK mijv_©mn ej‡Z Ges
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV- 2: wbZ¨K‡g©i ¸iæZ¡ I cÖfve

3. RxebvPi‡Y wbZ¨K‡g©i ¸iæZ¡ I cÖfve we‡kølY Ki‡Z
cvi‡e

cvV-3: ‡hvMvm‡bi aviYv

4. †hvMvm‡bi aviYv, mvaviY wbqg I ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e

cvV-4: †hvMvm‡bi mvaviY wbqg I ¸iæZ¡

5.kevmb I wm×vm‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z Ges Abykxjb
c×wZ eY©bv Ki‡Z cvi‡e

cvV-5: kevm‡bi aviYv I Abykxjb c×wZ

6. kixi-gb MV‡b kevmb I wm×vm‡bi ¸iæZ¡ I cÖfve
we‡kølY Ki‡Z cvi‡e

cvV-6: kevm‡bi ¸iæZ¡ I cÖfve

7. wbZ¨Kg© I kevmb Abykxjb Ki‡Z D×z× n‡e

cvV-7: wm×vm‡bi aviYv I Abykxjb c×wZ

8. wbZ¨Kg© I kevmb Abykxjb Ki‡Z cvi‡e|

cvV-8: wm×vm‡bi ¸iæZ¡ I cÖfve
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cvV¨mywP‡Z AšÍfy©³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv
weavq mswÿß wm‡jev‡m AšÍf~©³ Kiv
n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G m¤ú‡K©
avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb Kiv
n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G m¤ú‡K©
avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb Kiv
n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G m¤ú‡K©
avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb Kiv
n‡jv|
Aa¨v‡qi welqe¯‘ m¤ú‡K© cÖv_wgK aviYv
AR©‡bi Rb¨ GB wkLbdj¸‡jv mswÿß
wm‡jev‡m AšÍf~©³ Kiv n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G m¤ú‡K©
avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb Kiv
n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G m¤ú‡K©
avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb Kiv
n‡jv|
GB wkLbdj¸‡jvi ga¨ w`‡q Aa¨v‡qi
welqe¯‘ m¤ú‡K© g~j aviYv AwR©Z n‡e,
weavq mswÿß wm‡jev‡m AšÍf~©³ Kiv
n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G ai‡bi cvV
m¤ú‡K© avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb
Kiv n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G ai‡bi cvV
m¤ú‡K© avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb
Kiv n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G ai‡bi cvV
m¤ú‡K© avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb
Kiv n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G ai‡bi cvV
m¤ú‡K© avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb
Kiv n‡jv|

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi msL¨v

02 wU

Aa¨vq I
wk‡ivbvg
cÂg Aa¨vq:
†`e-‡`ex I
c~Rv-cve©Y

lô Aa¨vq:
agx©q
DcvL¨v‡b
ˆbwZK wkÿv

mßg Aa¨vq:
Av`k©
RxebPwiZ

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

1. †`e-‡`ex m¤ú‡K© aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV-1: †`e-‡`exi aviYv

2. c~Rv-cve©‡Yi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
3. †`e-‡`exi c~Rvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
4. M‡Yk †`‡ei cwiPq I c~Rv c×wZ eY©bv Ki‡Z cvi‡e
5. M‡Yk †`‡ei cÖYvg gš¿mn mijv_© ej‡Z I e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e
6. RxebvPi‡Y M‡Yk †`‡ei c~Rvi wkÿv I cÖfve we‡kølY
Ki‡Z cvi‡e
7. mi¯^Zx †`exi cwiPq I c~Rv c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie
8. mi¯^Zx c~Rvi cÖYvg I cy®úvÄwj gš¿ mijv_©mn ej‡Z I
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
9. mgvR I wbR Rxe‡b mi¯^Zx c~Rvi wkÿv I cÖfve
we‡kølY Ki‡Z cvi‡e
10. M‡Yk I mi¯^Zx c~Rvq D×z× n‡e|

cvV-2: c~Rv-cve©‡Yi aviYv
cvV-3: †`e-‡`exi c~Rvi ¸iæZ¡
cvV-4: M‡Yk‡`e

1.agx©q Av`‡k©i Av‡jv‡K mZ¨evw`Zv I ÿgvi aviYv `ywU
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e
2. mZ¨evw`Zv I ÿgvi Av`‡k©i cÖgvY m¤úwK©Z GKwU
DcvL¨vb eY©bv Ki‡Z cvi‡e
3. DcvL¨v‡bi wkÿv g~j¨vqb Ki‡Z cvi‡e

cvV-1,2: mZ¨evw`Zv

4. cwievi, we`¨vjq I mgv‡R mZ¨ejv I ÿgvi ¸iæZ¡
eY©bv Ki‡Z cvi‡e

cvV-3: cwievi, we`¨vjq I mgv‡R mZ¨ K_v ejvi
¸iæZ¡

5. mZ¨ K_v ejvi Af¨vm I ÿgvi Av`k© MV‡b cwiev‡ii
f‚wgKv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV-4: mZ¨K_v ejvi Af¨vm MV‡b cwiev‡ii
f~wgKv

6. e¨w³ I mvgvwRK Rxe‡b ÿgvi Av`k© I mZ¨ejvi
¸iæZ¡ Dcjw× K‡i mZ¨ ejvi Af¨vm MV‡b D×z× n‡e
1. kÖxK…‡òi ˆkkeKv‡ji Rxebv`k© eY©bv Ki‡Z cvi‡e
2. ˆbwZK PwiÎ MV‡b kªxK…‡òi Rxebv`‡k©i wkÿv e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡e
3. ˆbwZKZv MV‡b kªx‡jvKbv_ eªþPvixi Rxebv`‡k©i wkÿv
eY©bv Ki‡Z cvi‡e

cvV-1: kÖxK…ò

cvV¨mywP‡Z AšÍfy©³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi msL¨v
04wU

wn›`y a‡g©i wkÿv_©x wnmv‡e G Aa¨v‡qi
cÖwZwU wkLbdj AR©b Riæix, weavq
mswÿß wm‡jev‡m mKj cvV AšÍf~©³ Kiv
n‡jv|
cvV-5: ¯^i¯^Zx †`exi cwiPq I c~Rv c×wZ

cvV-6: mi¯^Zx †`exi c~Rvi wkÿv I cÖfve

cvV 5: ÿgv
cvV-6: cwievi, we`¨vjq I mgv‡R ÿgvi ¸iæZ¡
cvV-7: ÿgvi Av`k© MV‡b cwiev‡ii f~wgKv

cvV-2: kÖxkÖx†jvKbv_ eªþPvwi
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Av‡eMxq wkLbdj weavq G ¸wj
avivevwnK g~j¨vq‡b AšÍf~©³ n‡e|
PwiÎ MV‡b mZ¨evw`Zv AMÖMY¨, weavq
mswÿß wm‡jev‡m AšÍf~©³ Kiv n‡jv|
GB wkLbdj¸‡jvi ga¨ w`‡q Aa¨v‡qi
welqe¯‘ m¤ú‡K© cÖv_wgK aviYv AwR©Z
n‡e, weavq mswÿß wm‡jev‡m AšÍf~©³
Kiv n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G m¤ú‡K©
avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb Kiv
n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G m¤ú‡K©
avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb Kiv
n‡jv|
Av‡eMxq wkLbdj weavq G ¸wj
avivevwnK g~j¨vq‡b AšÍf~©³ n‡e|
kÖxK…‡òi Rxebx m¤ú‡K© Rvbv Riæix
Ges GKwU ¸iæZ¡c~Y© wkLbdj weavq
mswÿß wm‡jev‡m AšÍf~©³ Kiv n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G ai‡Yi
gnvcyiæ‡li Rxebx m¤ú‡K© Rvbvi my‡hvM
_vKvq we‡qvRb Kiv n‡jv|

02 wU

03 wU

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
4. ivYx ivmgwYi Rxebv`k© m¤ú‡K© Rvb‡Z cvi‡e
5. ivYx ivmgwYi ms¯‹vig~jK Kvh© eY©bv Ki‡Z cvi‡e

Aóg Aa¨vq:
wn›`yag© I
ˆbwZK
g~j¨‡eva

welqe¯‘ (cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV-3: ivYx ivmgwY

6. ˆbwZK PwiÎ MV‡b kÖxivgK…‡òi Rxebv`k© eY©bv Ki‡Z
cvi‡e

cvV-4: kÖx ivgK…ò

7. ˆbwZK PwiÎ MV‡b evgv‡ÿcvi Rxebv`k© eY©bv Ki‡Z
cvi‡e

cvV-5: evgv‡ÿcv

8. gnvcyiæl I gnxqmx bvix‡`i Rxebv`‡k©i wkÿv wbR
RxebvPi‡Y †g‡b Pj‡Z D×z× n‡e
9. cvV¨cy¯ÍK ewnf‚©Z gnvcyiæl-gnxqmx bvix‡`i Rxebx I
Ae`vb m¤ú‡K© AbymÜvb cwiPvjbv Ki‡Z cvi‡e|
1. ag© I ˆbwZKZvi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie
2. ˆbwZK g~j¨‡eva MV‡b wn›`ya‡g©i ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡e

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi msL¨v

Av‡eMxq wkLbdj weavq G ¸wj
avivevwnK g~j¨vq‡b AšÍf~©³ n‡e|
cvV-1: ag© I ˆbwZKZvi aviYv
cvV-2: . ˆbwZK g~j¨‡eva MV‡b wn›`ya‡g©i ¸iæZ¦

3. wn›`ya‡g©i KwZcq ˆbwZK g~j¨‡eva (Rxe‡mev, `qv,
fw³ ev kÖ×v KZ©e¨wbôv I åvZ…‡cÖg) e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV 3: Rxe‡mev

4. cvwievwiK I mvgvwRK Rxe‡b Rxe‡mevi Af¨vm,
Rxe‡mev, `qv, fw³ ev kÖ×v, KZ©e¨wbôv, åvZ…‡cÖg cÖf„wZ
ˆbwZK g~j¨‡eva MV‡bi Dcvq e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV-4: `qv, cvV-5: fw³ ev kÖ×v
cvV-6: KZ©e¨wbôv, cvV-7: fvZ…‡cÖg
cvV-8: cvwievwiK I mvgvwRZ Rxe‡b ˆbwZK
gyj¨‡eva MV‡bi Dcvq
cvV-9: aygcvb A‰bwZK KvR

5. a~gcvb A‰bwZK KvR-GK_v e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV¨mywP‡Z AšÍfy©³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G ai‡Yi
gnvcyiæ‡li Rxebx m¤ú‡K© Rvbvi my‡hvM
_vKvq we‡qvRb Kiv n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G ai‡Yi
gnvcyiæ‡li Rxebx m¤ú‡K© Rvbvi my‡hvM
_vKvq we‡qvRb Kiv n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G ai‡Yi
gnvcyiæ‡li Rxebx m¤ú‡K© Rvbvi my‡hvM
_vKvq we‡qvRb Kiv n‡jv|

6. mvgvwRK Rxe‡b ˆbwZK AvPi‡Y D×z× n‡e
7. a~gcvb †_‡K weiZ _vK‡e Ges Ab¨‡K weiZ _vK‡Z
D×z× Ki‡e|
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GB wkLbdj¸‡jvi ga¨ w`‡q Aa¨v‡qi
welqe¯‘ m¤ú‡K© g~j aviYv AwR©Z n‡e
weavq mswÿß wm‡jev‡m AšÍf~©³ Kiv
n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G m¤ú‡K©
avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb Kiv
n‡jv|
c~e©eZ©x/cie©Zx ‡kÖwY‡Z G m¤ú‡K©
avibvi my‡hvM _vKvq we‡qvRb Kiv
n‡jv|
ˆbwZKZv Ges PwiÎ MV‡b GB
wkLbdjwU ¸iæZ¡c~Y© weavq mswÿß
wm‡jev‡m AšÍf~©³ Kiv n‡jv|
Av‡eMxq wkLbdj weavq G ¸wj
avivevwnK g~j¨vq‡b AšÍf~©³ n‡e|

03 wU

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP cÖ¯Ívebv
‡kÖwY: lô

welq: †eŠ×ag© I ˆbwZK wkÿv

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K D‡jøwLZ wkLbdj

cÖ_g Aa¨vq
†MŠZg ey‡×i Rxe‡cÖg

1. ey‡×i Rxe‡cÖg e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
2. †MŠZg ey‡×i Rxe‡cÖ‡gi Kvwnbx eY©bv Ki‡Z
cvie

wØZxq Aa¨vq
e›`bv

1. e›`bv m¤ú‡K© ej‡Z cvie|
2. e›`bv Kivi wbqgvewj eY©bv Ki‡Z cvie|
3. e›`bvi mydj e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
1. kxj m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie|
2. kxj cvj‡bi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
3. evsjv A_©mn cvwj fvlvq cÂkxj ej‡Z
cvie|
4. cÂkxj cvj‡bi gva¨‡g A‰bwZK KvR †_‡K
weiZ _vKvi Dcvqmg~n wPwýZ Ki‡Z cvie|
1. †eŠ×a‡g©i `v‡bi ˆewkó¨ eY©bv Ki‡Z cvie|
2. wewfbœ cÖKvi `vbxq e¯‘i weeiY w`‡Z cvie|
3. `v‡bi mydj e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
1. LyÏKcvV I ag©c` MÖ‡š’i cwiwPwZ cÖ`vb Ki‡Z
cvie|
2. g½jm~Î evsjv A_©mn cvwj fvlvq ej‡Z
cvie|
3. g½j m~‡Îi cUf‚wg Ges wK‡m g½j nq Zv
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
4. `Ðe‡M©i welqe¯‘ eY©bv Ki‡Z cvie|
5.`ÐeM© Abymv‡i `‡Ði cwiYvg g~j¨vqb Ki‡Z
cvie|
1. PZzivh© m‡Z¨i aviYv w`‡Z cvie|
2. `ytLmg~n wPwýZ Ki‡Z cvie|
3. `yt‡Li KviY I cÖKvi‡f` eY©bv Ki‡Z cvie|
4. PZzivh© m‡Z¨i ag©xq ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
1. †eŠ× ag©xq wewfbœ AvPvi-Abyôv‡bi eY©bv w`‡Z
cvie|

Z…Zxq Aa¨vq
kxj

PZz_© Aa¨vq
`vb
cÂg Aa¨vq
m~Î I bxwZMv_v

lô Aa¨vq
PZzivh© mZ¨

mßg Aa¨vq
ag©xq AvPvi-Abyôvb

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
cvV: 1. ‡MŠZg ey‡×i cwiwPwZ
cvV: 2. ‡MŠZgey× I Rxe‡cÖg
cvV: 3. ey‡×i ˆgÎx cÖ`k©b
cvV: 4. †MŠZgey× I Awnmsmv bxwZ
cvV: 1. e›`bv I e›`bvi mydj
cvV: 2. e›`bvi wbqgvewj
cvV: 3. ey‡×i `šÍavZz e›`bv
cvV¨: 1. kxj cwiwPwZ
cvV: 3. kxj cvj‡bi cÖ‡qvRbxqZv
cvV: 5. cÂkxj cvwj I evsjv

cvV¨m~wP‡Z AšÍf~©³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cvV: 1. ‡eŠ×a‡g© `vb
cvV: 2. `vbxqe¯‘

`vb welqwU ¸iæZ¡c~Y© weavq welqwU AšÍf©~³
n‡q‡Q|

cvV: 1. LyÏKcvV I ag©c` cwiwPwZ
cvV: 2. g½j m~‡Îi cUf~wg
cvV: 3. g½j m~Î (cvwj I evsjv)

G Aa¨vqwU †eŠ× a‡g©i †gŠwjK m~Î hv
wkÿv_©x‡`i Rb¨ ¸iæZ¡c~Y©| ZvB AšÍf©y³ Kiv
n‡q‡Q|

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

Rvbyqvwi †_‡K gv‡P©i 16 ZvwiL ch©šÍ we`¨vj‡q
cvV`vb n‡q‡Q| wkÿv_x©iv †ekwKQz w`b K¬vm
†c‡q‡Q| ZvB G Aa¨vq cvV`vb †kl n‡q‡Q|
Rvbyqvwi †_‡K gv‡P©i 16 ZvwiL ch©šÍ we`¨vj‡q
cvV`vb n‡q‡Q| wkÿv_x©iv †ekwKQz w`b K¬vm
†c‡q‡Q| ZvB G Aa¨vq cvV`vb †kl n‡q‡Q|
kx‡ji cÖ‡qvRbxqZv I cÂkxj 6ô †kÖwYi
wkÿv_©x‡`i Rb¨ Zvrch©c~Y© G Kvi‡Y G AskUzKz
ms‡hvwRZ n‡q‡Q|

01

01

02

cvV: 1. PZzivh© mZ¨ cwiwPwZ
cvV: 2. PZzivh© m‡Z¨i e¨vL¨v

cvV: 1. ey× c~wY©gv
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†eŠ× a‡g©i g~jwfwË PZzivh© mZ¨ weavq
wkÿv_©x‡`i G m¤ú‡K© Ávb AvniY Kiv
cÖ‡qvRb| G †cÖÿvc‡U welqwU AšÍf©y³ Kiv
n‡q‡Q|
†eŠ× ag©xq AvPvi-Abyôvb ¸iæZ¡c~Y© weavq G
welq¸‡jv cv‡V AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|

01

01

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K D‡jøwLZ wkLbdj

I Drme

2. †eŠ× ag©xq AvPvi-Abyôv‡bi mvgvwRK ¸iæZ¡
g~j¨vqb Ki‡Z cvie|
1. RxebPwiZ cv‡Vi cÖ‡qvRbxqZv eY©bv Ki‡Z
cvie|
2. †_i- †_ix I wewkó †eŠ× gbxlx‡`i cwiPq
w`‡Z cvie|
1. RvZK m¤ú‡K© eY©bv w`‡Z cvie|
2. RvZK Kvwnbx eY©bv Ki‡Z cvie|
3. RvZ‡Ki Dc‡`k e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
1. evsjv‡`‡ki †eŠ× HwZn¨ I `k©bxq ¯’v‡bi eY©bv
w`‡Z cvie|
2. †eŠ× HwZn¨ I `k©bxq ¯’v‡bi ˆewkó¨ I ¸iæZ¡
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
1. ivRv wew¤^mv‡ii cwiPq eY©bv Ki‡Z cvie|
2. †eŠ×ag© cÖPvi I cÖmv‡i ivRv wew¤^mv‡ii f‚wgKv
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

Aóg Aa¨vq
PwiZgvjv

beg Aa¨vq
RvZK
`kg Aa¨vq
evsjv‡`‡ki †eŠ×
HwZn¨ I `k©bxq ¯’vb
GKv`k Aa¨vq
†eŠ×a‡g© ivRb¨e‡M©i
Ae`vb:
ivRv wew¤^mvi

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cvV¨m~wP‡Z AšÍf~©³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cvV: 1. Rxeb PwiZ cv‡Vi cÖ‡qvRbxqZv
cvV: 2. gbxlx‡`i Rxebxi AbymiYxq
w`K|

RxebPwiZ cv‡Vi cÖ‡qvRbxqZv
Ges †_i- †_ix I †eŠ× gbxlx‡`i Rxebx Rvbvi
Rb¨ G cvV AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|

cvV: 1. RvZK cwiwPwZ I RvZ‡Ki
msL¨v

RvZK cwiwPwZ I RvZK Kvwnbx ˆbwZK Rxeb
MV‡b AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©,ZvB welqwU AšÍf©y³ Kiv
n‡q‡Q|
evsjv‡`‡ki †eŠ× HwZn¨ I `k©bxq ¯’vb m¤ú‡K©
wkÿv_©x‡`i Ávb AvniY Kiv cÖ‡qvRb| G
†cÖÿvc‡U welqwU AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|

cvV: 1. evsjv‡`‡ki †eŠ× HwZn¨ I
`k©bxq ¯’vb cwiwPwZ
cvV: 2. gqbvgwZ
cvV: 1. ivRv wew¤^mvi

†eŠ×ag© cÖPvi I cÖmv‡i ivRv wew¤^mv‡ii Ae`vb
wkÿv_©x‡`i Rvbv Avek¨K| G †cÖÿvc‡U
welqwU AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q|
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cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

01

01

01

01

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP cÖ¯Ívebv
†kÖwY : ষষ্ঠ †kÖwY
Aa¨vq/
wk‡ivbvg
cÖ_g Aa¨vq :
Ck¦i‡K Rvbv

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

1|
2|
3|
4|
5|

wØZxq Aa¨vq:
Ck¦‡ii
m„wóK‡g©i
D‡Ïk¨

Z…Zxq Aa¨vq:
gvbyl m„wó

1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
1|
2|
3|
4|

PZz_© Aa¨vq :
¯^M©`~Z I
gvby‡li cZb:
cwiÎv‡Yi
cÖwZkÖæwZ

welq : wLªóag© I ˆbwZK wkÿv

1|
2|
3|
4|
5|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi
wk‡ivbvg)

Ck¦i‡K Rvbvi Dcvqmg~n eY©bv Ki‡Z cvie
Ck¦i Kxfv‡e ch©vqµ‡g wb‡R‡K cÖKvk K‡ib Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvie
gvby‡li cÖwZ wcZv Ck¦‡ii fv‡jvevmv e¨vL¨v Ki‡Z cvie
m„wói cÖwZ fv‡jvevmv cÖKv‡ki ga¨ w`‡q Ck¦‡ii cÖwZ fv‡jvevmv
cÖKv‡ki Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie
evev-gv, fvB‡evb, eÜzevÜe I cÖwZ‡ekx‡K fv‡jvevmvi gva¨‡g
Ck¦‡ii cÖwZ fv‡jvevmv cÖKvk Ki‡Z cvie|
k~b¨Zv †_‡K Ck¦‡ii m„wóK‡g©i eY©bv Ki‡Z cvie
Ck¦‡ii m„wóK‡g©i D‡Ïk¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie
m„óRx‡ei cvi¯úwiK wbf©ikxjZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie
m„wói hZœ I †`Lv‡kvbv Kivi Rb¨ Ck¦i KZ…©K cÖ`Ë `vwq‡Z¡i K_v
eY©bv Ki‡Z cvie
m„wó‡K fv‡jvevmvi gva¨‡g Ck¦‡ii cÖwZ fv‡jvevmv cÖKvk Ki‡Z cvie
†ivMx‡`i †mev Kie
MvQ jvMve I Zvi hZœ wbe|
Ck¦‡ii wb‡Ri cÖwZg~wZ©‡Z gvbyl m„wó Kivi D‡Ïk¨ I A_© e¨vL¨v
Ki‡Z cvie
bvix I cyiæ‡li gh©v`v e¨vL¨v Ki‡Z cvie
Ck¦i gvbyl‡K ¯^vaxbZv I `vwqZ¡ w`‡q m„wó K‡i‡Qb Zv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie
eo‡`i kÖ×v Ges †QvU‡`i †¯œn Kiv I fv‡jvevm‡Z wkLe|

cvV¨m~wP‡Z AšÍfy©³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

Rvbyqvwi †_‡K gvP© gvm ch©šÍ †kªwYK‡ÿ cwVZ
e‡j MY¨ Kiv n‡q‡Q|

Rvbyqvwi †_‡K gvP© gvm ch©šÍ †kªwYK‡ÿ cwVZ
e‡j MY¨ Kiv n‡q‡Q|

cvV 1 : Ck¦‡ii wb‡Ri 1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 1 I 2 AwaK
cÖwZg~wZ©‡Z gvbyl m„wó
¸iæZ¡c~Y© weavq AšÍfy©³ Kiv nj|
Kivi D‡Ïk¨
2| c~e©eZx †kªwY‡Z aviYv †c‡q‡Q|
cvV 2: Ck¦‡ii cÖwZg~wZ©i
A_©
cvV 3: Ck¦i bvix I
cyiæl K‡i gvbyl m„wó
K‡i‡Qb
cwZZ ¯^M©`~Z‡`i m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie
cvV 2: gvby‡li cZb
1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 2 I 3 AwaK
kqZv‡bi cÖ‡jvf‡b Kxfv‡e gvby‡li cZb N‡UwQj Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvV 3: Avw`cvপ
¸iæZ¡c~Y© weavq AšÍfy©³ Kiv nj|
cvie
2| wkÿv_©xiv 7g I 8g †kªwY‡Z GB wel‡q
Avw`cv‡ci A_© e¨vL¨v Ki‡Z cvie
aviYv cv‡e|
cv‡ci cÖ‡jvfb Rq Kivi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie
cvcKg© †_‡K weiZ _vK‡Z wkLe
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২ টি

২ টি

Aa¨vq/
wk‡ivbvg

cÂg Aa¨vq:
Ck¦‡ii
AvnŸv‡b
BmvBqvi
mvov`vb

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

6|
1|
2|
3|
4|
5|
6|

lô Aa¨vq :
gyw³`vZv
hxïi Rb¥ I
ˆkke
mßg Aa¨vq :
cÖfz hxïi
Avðh© KvR
Aóg Aa¨vq :
wLªógÐjxi
Rb¥ I
†cÖiYKg©
beg Aa¨vq :
mZ¨evw`Zv,
k„•Ljv I
†mev

1|
2|
3|
4|
5|
1|
2|
3|
4|
1|
2|
3|
4|
5|
1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|

Amr m½ †_‡K `~‡i †_‡K mr Rxebhvc‡b DØy× n‡ev|
gvby‡li cÖwZ Ck¦‡ii AvnŸv‡bi A_© e¨vL¨v Ki‡Z cvie
BmvBqv ¯^‡M©i †h `„k¨wU †`‡LwQ‡jb Zv eY©bv Ki‡Z cvie
Ck¦i KZ…©K BmvBqvi ïPxKi‡Yi NUbv eY©bv Ki‡Z cvie
Ck¦i KZ…©K BmvBqv‡K AvnŸvb I BmvBqvi mvov `v‡bi welqwU
e¨vL¨v Ki‡Z cvie
Ck¦‡ii Kv‡R AskMÖn‡Yi D‡Ï‡k¨ gvby‡li ïwPZvi cÖ‡qvRbxqZvi
K_v eY©bv Ki‡Z cvie
Ck¦‡ii Dci BmvBqvi Mfxi wek¦vm Dcjwä K‡i wb‡R Ck¦‡ii
Dci wek¦vmx n‡ev|
Ck¦i KZ…©K Zuvi cyÎ hxï‡K c„w_ex‡Z †cÖi‡Yi D‡Ïk¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie
Ck¦icy‡Îi gvbe n‡q Rb¥MÖnY Kivi Zvrch© e¨vL¨v Ki‡Z cvie
hxïi ˆkkeKvj eY©bv Ki‡Z cvie
hxïi ˆkke Rxeb Kxfv‡e gvbyl‡K my›`i Rxeb MV‡bi wel‡q wkÿv
†`q Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvie
b¤ª I webxZ Rxeb hvcb Kie|
cÖfz hxïi Avðh© KvR m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie
cÖfz hxïi Avðh© Kv‡Ri ˆewkó¨¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z cvie
bvwqb bM‡i g„Z hyeK‡K Rxeb `v‡bi NUbvwU e¨vL¨v Ki‡Z cvie
cÖfy hxïi Hk¦wiK kw³i Dci wek¦vmx n‡ev|
wLªógÐjxi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie
wLªógÐjxi R‡b¥i BwZnvm eY©bv Ki‡Z cvie
wLªógÐjxi †cÖiYKg©¸‡jv I Zvi cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvie
wLªógÐjxi †cÖiYKvR Øviv DØy× n‡q mZ¨ I b¨v‡qi c‡_ Pje
mgv‡R Dbœqbg~jK Kv‡R wb‡R‡K m¤ú„³ Ki‡Z DØy× n‡ev|
mZ¨evw`Zv m¤ú‡K© cweÎ evB‡e‡ji wkÿv eY©bv Ki‡Z cvie
mZ¨ev`x nIqvi `kwU Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie
e¨w³, mgvR I ivóªxq Rxe‡b mZ¨evw`Zvi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie
k„•Ljv m¤ú‡K© cweÎ evB‡e‡ji wkÿv eY©bv Ki‡Z cvie
k„•Ljvc~Y© Rxeb MVb Kivi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie
k„•Ljvc~Y© Rxe‡bi DcKvwiZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie
†mev m¤ú‡K© cweÎ evB‡e‡ji wkÿv eY©bv Ki‡Z cvie
cwievi, mgvR, gÐjx I iv‡óª †mevi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie
cwievi, mgvR, gÐjx I iv‡óªi †mev Kivi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie
wPšÍvq, K_vq I Kv‡R mZ¨ev`x n‡ev

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi
wk‡ivbvg)

cvV¨m~wP‡Z AšÍfy©³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv

cvV 1: gvby‡li cÖwZ 1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 1 I 5 AwaK
Ck¦‡ii AvnŸvb
¸iæZ¡c~Y© weavq AšÍfy©³ Kiv nj|
cvV 3: Ck¦‡ii Kv‡Ri 2| wkÿv_©xiv 7g I 8g †kªwY‡Z GB wel‡q
Rb¨ gvby‡li ïwPZvi
aviYv cv‡e|
cÖ‡qvRbxqZv

cvV 2: gyw³`vZv hxïi 1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 2 AwaK ¸iæZ¡c~Y©
R‡b¥i Zvrch©
weavq AšÍfy©³ Kiv nj|
2| wkÿv_©xiv 7g I 8g †kªwY‡Z GB wel‡q
aviYv cv‡e|
×

2 টি

২ টি

GB Aa¨v‡qi welq e¯‘i mv‡_ 7g I 8g †kªwYi
welq e¯‘i wgj _vKvq Aa¨vqwU ev` †`Iqv
nj|

1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 2 I 3 AwaK
cvV 3: wLªógÐjxi Rb¥
¸iæZ¡c~Y© weavq AšÍfy©³ Kiv nj|
cvV 4: wLªógÐjxi
2|
wkÿv_©
xiv 7g I 8g †kªwY‡Z GB wel‡q
†cÖiYKg©
aviYv cv‡e|
cvV 5: †cÖiYK‡g©i cÖfve
cvV 3: e¨w³, mgvR I 1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 3 I 8 AwaK
ivóªxq
Rxe‡b
¸iæZ¡c~Y© weavq AšÍfy©³ Kiv nj|
mZ¨evw`Zvi ¸iæZ¡
2| wkÿv_©xiv 7g I 8g †kªwY‡Z GB wel‡q
cvV 8: cwievi,
aviYv cv‡e|
mgvR, gÐjx I iv‡óª
†mevi ¸iæZ¡
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cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

২ টি

3 wU

Aa¨vq/
wk‡ivbvg

`kg Aa¨vq :
wcÖqbv_
ˆeivMx

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

11|
12|
1|
2|
3|
4|

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi
wk‡ivbvg)

myk„•Lj Rxebhvc‡b Af¨¯Í n‡ev
Mwie-`ytLx I Amnvq‡`i cÖwZ †mevi g‡bvfve M‡o Zzje|
wcÖqbv_ ˆeivMxi Rb¥ I ˆkkeKvj eY©bv Ki‡Z cvie
cvV 3: gvbe‡mevq
wLªómsMx‡Z wcÖqbv_ ˆeivMxi Ae`vb eY©bv Ki‡Z cvie
wcÖqbv_ ˆeivMxi Ae`vb
gvbe‡mevq wcÖqbv_ ˆeivMxi Ae`vb eY©bv Ki‡Z cvie
wcÖqbv_ ˆeivMxi Rxebx cvV K‡i gvbe Kj¨vYg~jK Kv‡R DØy×
n‡ev|

44

cvV¨m~wP‡Z AšÍfy©³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv

1| GB Aa¨v‡qi wkLbdj 3 AwaK ¸iæZ¡c~Y©
weavq AšÍfy©³ Kiv nj|

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

২ টি

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP: cÖ¯Ívebv
†kÖwY: lô
Aa¨vq I
wk‡ivbvg
cÖ_g
Avgv‡`i
Rxe‡b K…wl

wØZxq
K…wl cÖhyw³
I hš¿cvwZ

Z„Zxq
K…wl
DcKiY

welq: K…wlwkÿv
cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
1. evsjv‡`‡ki K…wli cwiwa Ges
cwimi e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
2. K…wlwelqK Z_¨ I †mev cÖvwßi
Drm wPwýZ Ki‡Z cvie|

welqe¯‘
(cvV I cvV wk‡ivbvg)
1. K…wli cwiwa I cwimi
2. dmj, grm¨, cï-cvwL I ebvqb
3. K…wlwelqK cÖ‡qvRbxq Z_¨ I †mev cÖvwßi

1. K…wl cÖhyw³i aviYv

3. K…wl hš¿cvwZi e¨envi e¨vL¨v
Ki‡Z cvie|

3. K…wl hš¿cvwZi avibv
4. n¯ÍPvwjZ DbœZ K…wl hš¿cvwZi e¨envi
5. kw³PvwjZ K…wl hš¿cvwZi e¨envi

4. mnRjf¨ K…wl cÖhyw³ e¨env‡ii
myweav e¨vL¨v Ki‡Z cvie

6. fv‡jv exR evQvBKiY
7.KvuPv Nvm msiÿY
8. LvuPvq
9. dmj Drcv`‡b ¯’vbxq K…wl hYÍªcvwZ I
e¨envi|
10. gvQ aivi ¯’vbxq hYÍªcvwZ I e¨envi|

2. K…wl dj‡b gvwUi cÖ‡qvRbxqZv
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
3. K…wl †ÿ‡Î cvwbi cÖ‡qvRbxqZv
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

cÖ‡qvRbxq K¬vm/wcwiqW
msL¨v
16 gv©P, 2020 ch©šÍ
†kÖwYK‡ÿ wkLbdj
AwR©Z n‡q‡Q|

cvVwU Lye ¸iæZ¡c~Y© Ges GUv ïay lô †kÖwY‡Z Av‡Q|cieZ©x
†kÖwYi cvV¨m~wP‡Z G mswkøó †Kv‡bv welqe¯‘ ‡bB ZvB GwU ivLv
bv n‡j wkLb k~b¨Zvi m„wó n‡e | †m‡cÖwÿ‡Z GwU AšÍfy©³ Kiv
n‡jv|
welqwU ¸iæZ¡c~Y© Ges cieZ©x †kÖwY‡Z G ms¤úwK©Z †Kv‡bv
welqe¯‘ bvB|wKš‘ welqwU m¤ú‡K© aviYv _vKv LyeB cÖ‡qvRb|
ZvB wkÿv_©x‡`i GB welqwU m¤ú‡K© mvaviY aviYv †`Iqvi
Rb¨B GwU AšÍfy©³ Kiv n‡jv|
cieZ©x †kÖwYi cvV¨m~wP‡Z Av‡Q| cieZ©x‡Z wkL‡bi my‡hvM
_vK‡e weavq we‡ePbv Kiv n‡jv bv

1

cvVwU wkÿv_~x‡`i Rb¨ cª‡qvRbxq | cieZ©x †kÖwYi cvV¨m~wP‡Z
G mswkøó †Kv‡bv welqe¯‘ ‡bB ZvB GwU ivLv bv n‡j wkLb
k~b¨Zvi m„wó n‡e | †m‡cÖwÿ‡Z GwU AšÍfy©³ Kiv n‡jv|

1

Drm
4. K…wlwkÿv I M‡elYv cÖwZôvb

1. K…wl cÖhyw³i aviYv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
2. K…wl cÖhyw³i e¨envi e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|

5. ¯’vbxqfv‡e cÖvc¨ I mnRjf¨
DcKiY w`‡q ˆZwi cÖ‡qvRbxq K…wl
hš¿cvwZ e¨env‡ii Kvh©KvwiZv we‡kølY
Ki‡Z cvie|
6. K…wl cÖhyw³ I hš¿cvwZi Ae`vb
Dcjwä Ki‡Z cvie|
1. e¨envi Abyhvqx Dchy³ gvwU kbv³
Ki‡Z cvie|

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©z³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

2. K…wl cÖhyw³i e¨envi

1

avivevwnK g~j¨vq‡bi gva¨‡g Av‡eMxq wkLbdj AwR©Z n‡e|
1. gvwUi MVb
2. gvwUi cÖKvi‡f`

3. gvwUi ¸Yv¸Y
4. †mP
5. cvwb †m‡Pi cÖ‡qvRbxqZv

welqwU ¸iæZ¡c~Y© Ges cieZ©x †kÖwY‡Z G ms¤úwK©Z †Kv‡bv
welqe¯‘ bvB|wKš‘ welqwU m¤ú‡K© aviYv _vKv LyeB cÖ‡qvRb|
ZvB wkÿv_©x‡`i GB welqwU m¤ú‡K© mvaviY aviYv †`Iqvi
Rb¨B GwU AšÍfy©³ Kiv n‡jv|
GB welqwU cieZ©x †kÖwY‡Z wkL‡bi my‡hvM _vK‡e weavq
we‡ePbv Kiv n‡jv bv |
GB welqwU cieZ©x †kÖwY‡Z wkL‡bi my‡hvM _vK‡e weavq
we‡ePbv Kiv n‡jv bv |

45

1

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

4. ex‡Ri ˆewkó¨ I cÖKvi‡f` eY©bv
Ki‡Z cvie|

welqe¯‘
(cvV I cvV wk‡ivbvg)
6. gvQ Pv‡l cvwb
7. M„ncvwjZ ck-cvwLi Lvevi cvwb
8. ex‡Ri ˆewkó¨
9. fv‡jv ex‡Ri ˆewkó¨

10.ex‡Ri †kÖwYwefvM

PZz_©
K…wl I
Rjevqy

cÂg
K…wlR
Drcv`b

5. mv‡ii cÖKvi‡f` eY©bv Ki‡Z
11.mv‡ii cÖKvi‡f`
cvie|
6. K…wl‡Z ivmvqwbK mv‡ii cÖfve
g~j¨vqb Ki‡Z cvie|
7. K…wlKv‡R mvi e¨env‡ii
12. K…wlKv‡R mv‡ii e¨envi
Dc‡hvwMZv g~j¨vqb Ki‡Z cvie|
8. K…wlKv‡R cvwbi cwiwgZ e¨env‡i
m‡PZb ne|
9. ivmvqwbK mvi AwZwi³ e¨env‡ii
Kzdj m¤ú‡K© m‡PZbZv m„wó Ki‡Z
cvie|
1. K…wl Kvh©µ‡g AvenvIqv I Rjevqy 1. AvenvIqv I Rjevqy
e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©z³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬vm/wcwiqW
msL¨v

welqwU ¸iæZ¡c~Y© Ges cieZ©x †kÖwY‡Z G ms¤úwK©Z †Kv‡bv
welqe¯‘ bvB|wKš‘ welqwU m¤ú‡K© aviYv _vKv LyeB cÖ‡qvRb|
ZvB wkÿv_©x‡`i GB welqwU m¤ú‡K© mvaviY aviYv †`Iqvi
Rb¨B GwU AšÍfy©³ Kiv n‡jv|
cieZ©x †kÖwYi cvV¨m~wP‡Z Aí we¯Íi Av‡Q| †mmgq H cv‡Vi mv‡_
G wel‡q Av‡jvPbv Ki‡j G M¨vcUv c~iY n‡e ZvB we‡ePbv Kiv n‡jv
bv||
cvVwU ¸iæZ¡c~Y© Z‡e Dc‡ii †kÖwY‡Z G mswkøó content Av‡Q|

1

†mmgq H cv‡Vi mv‡_ G wel‡q Av‡jvPbv Ki‡j G M¨vcUv c~iY n‡e ZvB

we‡ePbv Kiv n‡jv bv||
GB welqwU cieZ©x †kÖwY‡Z wkL‡bi my‡hvM _vK‡e weavq
we‡ePbv Kiv n‡jv bv |
avivevwnK g~j¨vq‡bi gva¨‡g Av‡eMxq wkLbdj AwR©Z n‡e|
avivevwnK g~j¨vq‡bi gva¨‡g Av‡eMxq wkLbdj AwR©Z n‡e|
cvVwU Lye ¸iæZ¡c~Y© Ges GUv ïay lô †kÖwY‡Z Av‡Q|cieZ©x
†kÖwYi cvV¨m~wP‡Z G mswkøó †Kv‡bv welqe¯‘ ‡bB ZvB GwU ivLv
bv n‡j wkLb k~b¨Zvi m„wó n‡e |
GB welqwU cieZ©x †kÖwY‡Z wkL‡bi my‡hvM _vK‡e weavq
we‡ePbv Kiv n‡jv bv |

2. K…wl Kvh©µ‡g AvenvIqv I
Rjevqyi ¸iæZ¡ we‡kølY Ki‡Z cvie|

2. K…wlKv‡R AvenvIqv I Rjevqyi ¸iæZ¡
3. evsjv‡`‡ki AvenvIqv I Rjevqy

3. evsjv‡`‡ki gvbwP‡Î Kg e„wó,
†ewk e„wó, eb¨cÖeY, R‡jv”Q¡vmcÖeY
AÂj wPwýZ Ki‡Z cvie|

4.gvwU, cvwb I Rjevqyi wfwËwZ K…wl cwi‡ek
AÂj
5. evsjv‡`‡ki eb¨v, Liv I R‡jv”Q¡vmcÖeY
AÂj
1. D`¨vb dm‡ji cwiwPwZ I A_©‰bwZK
¸iæZ
2. gvV dm‡ji cwiwPwZ I A_©‰bwZK ¸iæZ¡

GB welqwU cieZ©x †kÖwY‡Z wkL‡bi my‡hvM _vK‡e weavq
we‡ePbv Kiv n‡jv bv |

3.jvjkvK Drcv`b c×wZ

cvVwU ¸iæZ¡c~Y© Z‡e Dc‡ii †kÖwY‡Z G mswkøó content Av‡Q|

1. D`¨vb dm‡ji ˆewkó¨ I
A_©‰bwZK ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie|
2. gvV dm‡ji ˆewkó¨ I A_©‰bwZK
¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie|
3. kvKmewR Drcv`b c×wZ eY©bv

cvVwU Lye ¸iæZ¡c~Y© Ges GUv ïay lô †kÖwY‡Z Av‡Q|cieZ©x
†kÖwYi cvV¨m~wP‡Z G mswkøó †Kv‡bv topic ‡bB e‡j GwU bv
ivL‡j wkLb k~b¨Zvi m„wó n‡e |
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1

1

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
Ki‡Z cvie|

4. Pvl‡hvM¨ gv‡Qi ˆewkó¨ I
A_©‰bwZK ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie|

welqe¯‘
(cvV I cvV wk‡ivbvg)
4.gwiP Drcv`b c×wZ
5.gwi‡Pi †ivM I †cvKv gvKo `gb
6. U‡gv‡Uvi Drcv`b c×wZ
7. U‡g‡Uvi †ivM I †cvKv `gb
8. evsjv‡`‡ki Pvl‡hvM¨ gv‡Qi cwiwPwZ
9. evsjv‡`‡ki Pvl‡hvM¨ gv‡Qi ‰ewkó¨
10. Pvl‡hvM¨ gv‡Qi cywó I A_©‰bwZK ¸iæZ¡

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©z³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬vm/wcwiqW
msL¨v

†mmgq H cv‡Vi mv‡_ G wel‡q Av‡jvPbv Ki‡j G M¨vcUv c~iY n‡e ZvB

we‡ePbv Kiv n‡jv bv||

cvVwU Lye ¸iæZ¡c~Y© Ges GUv ïay lô †kÖwY‡Z Av‡Q|cieZ©x
†kÖwYi cvV¨m~wP‡Z G mswkøó †Kv‡bv topic ‡bB e‡j GwU bv
ivL‡j wkLb k~b¨Zvi m„wó n‡e |
cvVwU ¸iæZ¡c~Y© Z‡e Dc‡ii †kÖwY‡Z G mswkøó content Av‡Q|

1

†mmgq H cv‡Vi mv‡_ G wel‡q Av‡jvPbv Ki‡j G M¨vcUv c~iY n‡e ZvB

5. gvQ Pvl c×wZ (cv½vk) eY©bv
Ki‡Z cvie|

6. M„ncvwjZ cï-cvwLi ˆewkó¨ I
A_©‰bwZK ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie|
7. cvwL cvjb c×wZ eY©bv Ki‡Z
cvie|
8. emZevwo wKsev evwWi Avw½bvq
K…wlR `ªe¨ (kvKmewR) Drcv`vb
Ki‡Z cvie|

lô
ebvqb

9. K…wlR `ªe¨ Drcv`‡b AvMÖnx ne|
1. K„wl I mvgvwRK e‡bi mv‡_
cÖvK…wZK e‡bi Zzjbv Ki‡Z cvie|
2. evsjv‡`‡ki gvbwP‡Î cÖvK…wZK eb
wPwýZ Ki‡Z Ges H mKj e‡bi
Dw™¢` I cÖvYxi ZvwjKv ˆZwi Ki‡Z
cvie|
3 K…wl I mvgvwRK ebvq‡bi g‡a¨
cvi¯úwiK m¤úK© ¯’vcb Ki‡Z cvie|

11. cv½vm Pv‡li ¸iæZ¡ I Pv‡li Rb¨
cyKzi cÖ¯‘wZ
12. cv½v‡mi †cvbv Qvov, PvlKvjxb
gv‡Qi cwiPh©v I gvQ AvniY
13.M„ncvwjZ cïi cwiwPwZ I ‰ewkó¨
14.M„ncvwjZ cvwLi cwiwPwZ I ˆewkó¨
15. M„ncvwjZ cï-cvwLi A_©‰bwZK ¸iæZ¡
16. KeyZ‡ii cwiwPwZ I cvjb c×wZ
17. KeyZ‡ii evm¯’vb I Lv`¨ e¨e¯’vcbv

1.cÖvK…wZK eb,mvgvwRK eb I K…wl eb
2.wewfbœ cÖvK…wZK e‡bi aviYv I ¸iæZ¦
H

4. mvgvwRK eb I ebvqb
5. K…wleb I ebvqb
6. K…wl I mvgvwRK ebvq‡bi cv_©K¨

we‡ePbv Kiv n‡jv bv||
Dc‡ii †kÖwY‡Z G mswkøó Ab¨vb¨ content Av‡Q| ZvB we‡ePbv
bv Ki‡jI †Kv‡bv wkLb k~b¨Zvi m„wó n‡e bv|
cvVwU ¸iæZ¡c~Y© Z‡e Dc‡ii †kÖwY‡Z G mswkøó content Av‡Q|
†mmgq H cv‡Vi mv‡_ G wel‡q Av‡jvPbv Ki‡j G M¨vcUv c~iY n‡e ZvB

we‡ePbv Kiv n‡jv bv||
Dc‡ii †kÖwY‡Z G mswkøó Ab¨vb¨ content Av‡Q| ZvB we‡ePbv
bv Ki‡jI †Kv‡bv wkLb k~b¨Zvi m„wó n‡e bv|
GwU n‡Z Kj‡g Ki‡Z n‡e Ges K‡qKw`b e¨vwc Ki‡Z
n‡e| wKš‘ c~‡e©i cv‡V G m¤ú‡K© ZZ¡MZ Av‡jvPbv Kiv
n‡q‡Q| ZvB GwU we‡ePbv bv Ki‡jI †Kv‡bv wkLb k~b¨Zvi
m„wó n‡e bv|
avivevwnK g~j¨vq‡bi gva¨‡g Av‡eMxq wkLbdj AwR©Z n‡e|
cvVwU Lye ¸iæZ¡c~Y© Ges cieZ©x †kÖwYi cvV¨m~wP‡Z G mswkøó
†Kv‡bv welqe¯‘ ‡bB| ZvB GwU ivLv bv n‡j wkLb k~b¨Zvi m„wó
n‡e |
GwU n‡Z Kj‡g Ki‡Z n‡e | wKš‘ c~‡e©i cv‡V G m¤ú‡K©
Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| ZvB GwU we‡ePbv bv Ki‡jI P‡j|
Dc‡ii †kÖwY‡Z G mswkøó Ab¨vb¨ content Av‡Q| ZvB we‡ePbv
bv Ki‡jI †Kv‡bv wkLb k~b¨Zvi m„wó n‡e bv|
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1

Aa¨vq I
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
4 cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿvq, K…wl I
mvgvwRK ebvq‡bi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
5 . emZevwoi Avw½bvq, Qv‡`, U‡e
we`¨vjq cÖv½‡Y e„ÿ‡ivcY I cwiPh©vi
Dcvq eYv©bv Ki‡Z cvie|

welqe¯‘
(cvV I cvV wk‡ivbvg)
6. cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿvq e‡bi f~wgKv

GB welqwU cieZ©x †kÖwY‡Z wkL‡bi my‡hvM _vK‡e weavq
we‡ePbv Kiv n‡jv bv |

7. emZevwoi Avw½bvq e„ÿ‡ivc‡Yi
wbqgvewj

cvVwU Lye ¸iæZ¡c~Y© Ges cieZ©x †kÖwYi cvV¨m~wP‡Z G mswkøó
†Kv‡bv welqe¯‘ ‡bB |ZvB GwU ivLv bv n‡j wkLb k~b¨Zvi m„wó
n‡e|
GwU n‡Z Kj‡g Ki‡Z n‡e Ges K‡qKw`b e¨vwc Ki‡Z
n‡e| wKš‘ c~‡e©i cv‡V G m¤ú‡K© ZZ¡MZ Av‡jvPbv Kiv
n‡q‡Q| ZvB GwU we‡ePbv bv Ki‡jI †Kv‡bv wkLb k~b¨Zvi
m„wó n‡e bv|
GwU n‡Z Kj‡g Ki‡Z n‡e Ges K‡qKw`b e¨vwc Ki‡Z
n‡e| wKš‘ c~‡e©i cv‡V G m¤ú‡K© ZZ¡MZ Av‡jvPbv Kiv
n‡q‡Q| ZvB GwU we‡ePbv bv Ki‡jI †Kv‡bv wkLb k~b¨Zvi
m„wó n‡e bv|
GwU n‡Z Kj‡g Ki‡Z n‡e | wKš‘ c~‡e©i cv‡V G m¤ú‡K©
we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| ZvB GwU we‡ePbv bv Ki‡jI
†Kv‡bv wkLb k~b¨Zvi m„wó n‡e bv|
avivevwnK g~j¨vq‡bi gva¨‡g Av‡eMxq wkLbdj AwR©Z n‡e|

8. emZevwoi Avw½bvq e„ÿ‡ivcY I
cwiPh©v

6. emZvwoi Avw½bvq, Qv‡`,
U‡e,we`¨vjq cÖv½‡Y e„ÿ‡ivcY I
cwiPh©v Ki‡Z cvie|
7. cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿvq K…wl I
mvgvwRK ebvq‡bi Ae`vb Zz‡j a‡i
†cv÷vi A¼b Ki‡Z cvie|
8. . cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿvq K…wm I
mvgvwRK ebvq‡bi Ae`vb Dcjw×
Ki‡Z cvie|
9. . cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿvq K…wl I
mvgvwRK ebvq‡bi Ae`vb Dcjw×
Ki‡Z cvie|

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©z³ Kiv ev bv Kivi †hŠw³KZv

cÖ‡qvRbxq K¬vm/wcwiqW
msL¨v

1

avivevwnK g~j¨vq‡bi gva¨‡g Av‡eMxq wkLbdj AwR©Z n‡e|
†gvU wcwiqW msL¨v
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10wU

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP cÖ¯Ívebv
†kÖwY: lô †kÖwY
Aa¨vq I wk‡ivbvg
1g Aa¨vq
(M„n I M„n
cwi‡e‡ki mvaiY
aviYv)

2q Aa¨vq (M„‡ni
cwi®‹vi cwi”QbœZv)
3q Aa¨vq (M„n
e¨e¯’vcbv)

4_© Aa¨vq (cwievi
I wkï)

5g Aa¨vq
(†QvU‡`i wkóvPvi
wkÿv)

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj
1| M„n I M„n cwi‡e‡ki aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
2| M„‡ni Kv‡Ri ¯’vb kbv³ Ki‡Z cvie|
3| e¨env‡ii ci wRwbmcÎ wbw`©ó ¯’v‡b msiÿY Ki‡Z
wkLe|
4| M„n cwi‡e‡k MvQ jvMv‡bvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
1| M„n I M„n cwi‡ek cwi®‹vi ivLvi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
1| M„n e¨e¯’vcbvi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
2| M„n e¨e¯’vcbvq cwiKíbvi ¸iæZ¡ g~j¨vqb Ki‡Z
cvie|
3| M„n e¨e¯’vcbvq wm×všÍ MÖn‡Yi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z
cvie|
1| cwievi, cwiev‡ii KvR, cwiev‡ii cÖKvi‡f` eY©bv
Ki‡Z cvie|
2| wewfbœ eq‡mi wkïi ˆewkó¨ †R‡b Zv‡`i mv‡_ mwVK
AvPiY Ki‡Z cvie|
1| eq¯‹‡`i mv‡_ wkóvPvic~Y© AvPi‡Yi †KŠkj I c×wZ
cÖ`k©b Ki‡Z cvie|
2| cwiev‡ii m`m¨ I wkÿKe„‡›`i m‡½ h_vh_ AvPiY
Ki‡Z cvie|
3| †QvU wkï I cÖwZeÜx‡`i‡K Zv‡`i cÖ‡qvR‡bi mgq
mnvqZv Ki‡Z cvie|

welqe¯‘
cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg
cvV 1- M„n I M„n cwi‡ek
cvV 2- M„‡ni Af¨šÍixb ¯’v‡bi web¨vm
cvV 3- cÖ‡qvRbxq wRwbm h_v¯’v‡b
msiÿY
cvV 4- M„n cwi‡ek iÿv I †mŠ›`h© ea©‡b
MvQ
cvV 1- M„‡ni Af¨všÍixY ¯’v‡bi
cwi”QbœZv
cvV 2- ewniv½‡bi cwi®‹vi cwi”QbœZv
cvV 1- M„n e¨e¯’vcbvi aviYv
cvV 2- M„n e¨e¯’vcbvq cwiKíbvi ¸iæZ¡
cvV 3- M„n e¨e¯’vcbvq wm×všÍ MÖnY

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv
(1-4) bs ch©šÍ Rvbyqvwi †_‡K gv‡P©i
wØZxq mßvn ch©šÍ cov‡bv n‡q‡Q| d‡j
wkLbdj AwR©Z n‡q‡Q|

cvV 1- cwievi I cwiev‡ii cÖKvi‡f`
cvV 2- wewfbœ eq‡mi wkïi ˆewkó¨
cvV 3- AwZ ˆkke Kvj
cvV 4- cÖviw¤¢K ˆkke
cvV 5- ga¨ ˆkke
cvV 1- gvbexq ¸Yvewj

(1-2) bs ch©šÍ Rvbyqvwi †_‡K gv‡P©i
wØZxq mßvn ch©šÍ cov‡bv n‡q‡Q| d‡j
wkLbdj AwR©Z n‡q‡Q|

cvV 2- e‡qv‡R¨ô‡`i cÖwZ kÖ×v I
wkÿ‡Ki cÖwZ m¤§vb
cvV 3- mgeqmx‡`i cÖwZ AvPiY,
†QvU‡`i cÖwZ `vwqZ¡ I †¯œn
cvV 4- cÖwZeÜx‡`i cÖwZ AvPiY,
cvwievwiK †MvcbxqZv iÿv
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Rvbyqvwi †_‡K gv‡P©i wØZxq mßvn ch©šÍ
cov‡bv n‡q‡Q| d‡j wkLbdj AwR©Z
n‡q‡Q|
cÖv_wgK aviYv jv‡fi Rb¨ cÖ‡qvRb|
cieZx© †kÖwY‡Z AR©b Kivi my‡hvM
i‡q‡Q| ZvB we‡ePbv Kiv n‡jv bv|

cieZx© †kÖwY‡Z AR©b Kivi my‡hvM
i‡q‡Q| ZvB we‡ePbv Kiv n‡jv bv|
wkôvPvic~Y© AvPiY Abykxj‡bi Rb¨
AR©b cÖ‡qvRb
Ab¨ wel‡qi gva¨‡g AR©b m¤¢e

welq: Mvn©¯’¨ weÁvb
cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

01

01

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

6ô Aa¨vq
(ˆK‡kviKvjxb
weKvk)

1| ˆK‡kv‡ii kvixwiK, gvbwmK, Av‡eMxq, mvgvwRK I
ˆbwZK weKvk eY©bv Ki‡Z cvie|
3| ˆK‡kv‡ii wewfbœ Av‡e‡Mi ÿwZKi w`K I Av‡eM
wbqš¿‡Yi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie|

7g Aa¨vq
(ˆK‡kviKvjxb
cwieZ©b I wb‡Ri
8gwbivcËv
Aa¨vq iÿv)
(Lv`¨,
cywó, ¯^v¯’¨)

ˆK‡kv‡ii kvixwiK, gvbwmK, Av‡eMxq, mvgvwRK I
ˆbwZK weKvk eY©bv Ki‡Z cvie|
1| Lv`¨, cywó I ¯^v‡¯’¨i aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
2| Lv`¨, cywó, ¯^v¯’¨ I cwi”QbœZvi cvi¯úwiK m¤úK©
e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
3| Lv‡`¨i KvR, Dcv`vb I Drm e¨vL¨v Ki‡Z cvie|

9g Aa¨vq (Lv‡`¨i
cywóg~j¨)

1| Lv‡`¨i cywógvb e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡ev

`kg Aa¨vq (Lv`¨
Pvwn`v)

1| mylg Lv‡`¨i ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
2| mwVK Lv`¨ wbeP©vP‡b AvMÖnx n‡Z cvie|

GKv`k Aa¨vq
(Lv`¨vf¨vm MVb)

1| Lv`¨ MÖn‡Y åvšÍ aviYv I Kzdj m¤ú‡K© Rvb‡Z cvie|
2| Lv‡`¨ iÄK c`v_© e¨env‡ii ÿwZKi cÖfve, †fRvj
Lv`¨ I dv÷ dz‡Wi AcKvwiZv we‡kølY Ki‡Z
cvie|
3| weKí Lv`¨ m¤ú‡K© aviYv jvf Ki‡Z cvie|

welqe¯‘
cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg
cvV 1 kvixwiK weKvk
cvV 2 ˆK‡kv‡ii gvbwmK weKvk
cvV 3 ‰K‡kv‡ii Av‡eM
cvV 4 ˆK‡kv‡ii mvgvwRK weKvk
cvV 5 ˆK‡kv‡ii ˆbwZK weKvk
cvV 1- ‰K‡kviKvjxb cwieZ©‡b e¨w³MZ
m‡PZbZv I cwi”QbœZv
cvV 2- wb‡Ri wbivcË iÿv Ki‡Z †kLv
cvV 1- Lv`¨, cywó, ¯^v¯’¨
cvV 2- Lv`¨, cywó I ¯^v‡¯’¨i m¤úK©

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv
eqtmwÜÿ‡Yi m~Pbv weavq AR©b Kiv
cÖ‡qvRb

cvV 3 Lv`¨, cywó I cwi”QbœZvi m¤úK
cvV 4- Lv‡`¨i KvR
cvV 5-Lv‡`¨i Dcv`vb I Drm
cvV 1- Pvj I Mg
cvV 2- gvQ I gvsm
cvV 3- Wvj, wWg I `ya
cvV 4- kvK-mewR I dj
cvV 5- ev`vg, ˆZj I wN
cvV 1- Lv`¨ kw³ (wK‡jvK¨vjwi)
cvV 2- mylg Lv`¨
cvV 3- Lv`¨ wcivwgW
cvV 4- ˆKkviKvjxb cywói Pvwn`v

cieZ©x †kÖwY‡Z AR©b m¤¢e

cvV 1- Lv`¨ MÖn‡Y åvšÍ aviYv
cvV 2- A¯^v¯’¨Ki Lv`¨ cwinvi, Lv‡`¨
iÄK c`v_© e¨env‡ii Kzdj
cvV 3- †fRvj Lv`¨ MÖn‡Yi Kzdj,
dv÷ dz‡Wi AcKvwiZv
cvV-4 weKí Lv`¨, ¯^v¯’¨iÿv, kvixwiK
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cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v
02

Ab¨ wel‡qi gva¨‡g AR©b m¤¢e

my¯’ Rxeb hvc‡bi Rb¨ D×z× Ki‡Z
mgq Dc‡hvMx

01

D”PZi †kÖwY‡Z AR©b m¤¢e

cieZ©x †kÖwY‡Z AR©b m¤¢e
eqm I cÖ‡qvRb Abyhvqx Lv`¨ MÖn‡Y
DØy× n‡e
cieZ©x †kÖwY‡Z AR©b m¤¢e
mgq ¯^íZvi Rb¨ we‡ePbv Kiv n‡jv bv|

cÖv_wgK Ávb I m‡PZbvi Rb¨ cÖ‡qvRb

02

01

Aa¨vq I wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

4|¯^v¯’¨ iÿvq kvixwiK kÖg I e¨vqv‡gi f~wgKv m¤ú‡K©
aviYv jvf Kie|
Øv`k (e¯¿ I
1| e¯¿ I cwi”Q‡`i aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
cwi‡”Q‡`i cÖv_wgK 2| †cvkv‡Ki cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
aviYv)
3| †cvkvK weeZ©‡bi BwZnvm eY©bv Ki‡Z cvie|
Î‡qv`k Aa¨vq
1| Zš‘i ¸Yvejx e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
(eqb Zš‘i aviYv) 2| wewfbœ Zš‘i ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|
3| Zš‘i †kÖwYwefvM Ki‡Z cvie|
PZz`©k Aa¨vq
(†cvkv‡Ki hZœ I
msiÿY)
cÂ`k †mjvB‡qi
miÄvg I wewfbœ
†dvo

1| †cvkv‡Ki ˆ`wbK, mvßvwnK I †gŠmywg hZœ wb‡Z
cvie|
2| AvaywbK c×wZ I cÖhyw³‡Z wbw`©ó ¯’v‡b †cvkvK
cwi”Q` msiÿY Ki‡Z cvie|
1| †mjvB‡qi Kv‡R e¨eüZ wewfbœ miÄv‡gi e¨envi
m¤ú‡K© Rvb‡Z cvie|
2| wbw`©ó AvKv‡ii Kvc‡o UvK, ivb, †ng, e‡Lqv
BZ¨vw` w÷P cÖ`vb Ki‡Z cvie|

welqe¯‘
cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg
kÖg I e¨vqvg

cvV¨m~wP‡Z AšÍf©y³ Kiv ev bv Kivi
†hŠw³KZv

cvV 1- e¯¿ I cwi”Q`
cvV 2- †cvkv‡Ki cÖ‡qvRbxqZv
cvV 3- †cvkvK weeZ©‡bi BwZnvm
cvV 1- myZv ˆZwii Dc‡hvMx Avuk ev
Zš‘i ¸Yvejx
cvV 2- Zš‘i †kÖwYwefvM
cvV 3- Zš‘i ‡fŠZ I Kg© ‰ewkó¨
cvV 1 †cvkv‡Ki hZœ
cvV 2 †cvkvK msiÿY

cÖv_wgK Áv‡bi Rb¨ cÖ‡qvRb|
c~e©eZx †kÖwY‡Z G m¤úwK©Z †Kvb
Kb‡U›U †bB|
cieZ©x †kÖwY‡Z AR©b m¤¢e|

cvV 1- wewfbœ †gwk‡bi cwiwPwZ
cvV 2- gvc †bIqv, KvVv I `vM †`Iqvi
miÄvg
cvV 3-Pvc †`Iqv I nv‡Z †mjvB
miÄvg
cvV 4- wewfbœ †duv‡oi cwiwPwZ
cvV 5- †ng, †PBb, †jwR †WwR I Wvj
†duvo

nv‡Z-Kj‡g AR©b Ki‡Z weavq we‡ePbv
Kiv n‡jv bv|
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Dc‡ii †kÖwY‡Z G mswkøó Kb‡U›U
Av‡Q|
avivevwnK g~j¨vq‡bi gva¨‡g †kÖwY‡Z
AR©b m¤¢e

cÖ‡qvRbxq K¬v‡mi
msL¨v

01

01

