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খাদ্য উপাদান ও আদিণ খাদ্য বপরাবমড ব্যাখ্যা রকত
পারি।
খাদ্য সংরক্ষকর্র প্রকয়াজনীয়তা ির্ ণনা রকত পারি।
স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রাকৃবত খাদ্য এিং ফাস্ট ফুকডর প্রভাি
বিকেষর্ রকত পারি।
বভটাবমকনর উৎস এিং এর অভািজবনত প্রবতবক্রয়া ব্যাখ্যা
রকত পারি।
খবনজ লিকর্র উৎস এিং এর অভািজবনত প্রবতবক্রয়া
ব্যাখ্যা রকত পারি।
পাবন ও আঁিযুক্ত খািাকরর উপ াবরতা ির্ ণনা রকত পারি।
িবড মাস ইনকডকের প্রকয়াজনীয়তা ির্ ণনা রকত পারি।
খাকদ্য রাসায়বন পদাকথ ণর ব্যিহার এিং িারীবর
প্রবতবক্রয়া িলকত পারি।
িরীকর তামা ও ড্রাগকসর ক্ষবত র প্রবতবক্রয়া ব্যাখ্যা
রকত পারি।
এইডস ী ব্যাখ্যা রকত পারি।
িারীবর বফটকনস িজায় রাখার ক ৌিল ব্যাখ্যা রকত
পারি।






পাবনর ধমণ ির্ ণনা রকত পারি।
পাবনর গঠন ব্যাখ্যা রকত পারি।
পাবনর বিবভন্ন উৎস ির্ ণনা রকত পারি।
জলজ উবিদ ও জলজ প্রার্ীর জন্য পাবনর প্রকয়াজনীয়তা









বিষয়িম্তু
(পাঠ ও পাকঠর বিকরানাম)
১.১, 1.3.1 খাদ্য ও পুবি , সুষম খাদ্য
১.৪ খাদ্য সংরক্ষর্

প্রকয়াজনীয় ক্লাস
সংখ্যা
1

ক্লাকসর ক্রম

১.৩.২ উন্নত জীিনযাপকনর জন্য খাদ্য
ঊপাদান িাছাই
১.১.৪ খাদ্যপ্রার্ িা বভটাবমন

1

২য়

১.১.৫ খবনজ পদাথ ণ এিং পাবন

1

৩য়

১.৪.২ খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষকর্ রাসায়বন
পদাকথ ণর ব্যিহার
১.৫.১, ১.৬ ধূমমপাকনর ক্ষবত র বদ ,
ড্রাগ আসবক্ত
১.৭ এইডস
১.৮ স্বাস্থ্য রক্ষায় িরীর চচ ণা ও বিশ্রাম

1

৪থ ণ

1

৫ম

২.১.১ পাবনর ধমণ
২.১.২ পাবনর উৎস
২.১.৩ জলজ উবিকদর জন্য পাবনর
প্রকয়াজনীয়তা

1

৬ষ্ঠ



১.১.৬ পাবন ও রাকফজ





১.২ িবড মাস ইনকডে





১ম

মন্তব্য

অধ্যায়

পাঠ্যপুস্তক প্রদত্ত বিখনফল













পঞ্চম অধ্যায় 

কদখকত হকল 
আকলা চাই

এিং পাবনর মানদন্ড ব্যাখ্যা রকত পারি।
পবরকিি সংরক্ষকর্ পাবনর পুনরািতণন ধাপসমূকহ পাবনর
ভূবম া বিকেষর্ রকত পারি।
মানসম্মত পাবনর প্রকয়াজনীয়তা ির্ ণনা রকত পারি।
পাবনর বিশুদ্ধ রর্ প্রবক্রয়া ব্যাখ্যা রকত পারি।
িাংলাকদকি পাবনর উৎকস দূষকর্র ারর্ ব্যাখ্যা রকত
পারি।
পাবনদূষকর্র প্রভাি বিকেষর্ রকত পারি।



িাংলাকদকি বমঠা পাবনকত বিবি উষ্ণতার প্রভাি বিকেষর্
রকত পারি।
পাবনদূষর্ প্রবতকরাকধর ক ৌিল ও নাগবরক র দাবয়ত্ব ির্ ণনা
রকত পারি।
উন্নয়ন ায ণক্রকম পাবনর ভূবম া বিকেষর্ রকত পারি।
িাংলাকদকি পাবনর উৎকস হুমব র প্রভাি বিকেষর্ রকত
পারি।
পাবনর উৎস সংরক্ষকর্র প্রকয়াজনীয়তা এিং ক ৌিল ির্ ণনা
রকত পারি।
‘পাবন প্রাবি স ল নাগবরক র কমৌবল অবধ ার’- ব্যাখ্যা
রকত পারি।
পাবনপ্রিাকহর সি ণজনীনতা এিং আন্তজণাবত বনয়মনীবত
ির্ ণনা রকত পারি।



দপণকর্র ব্যিহার ব্যাখ্যা রকত পারি।
আকলার প্রবতসরর্ ব্যাখ্যা রকত পারি।
দৃবি ায ণক্রকম কচাকখর বক্রয়া ব্যাখ্যা রকত পারি।













বিষয়িম্তু
(পাঠ ও পাকঠর বিকরানাম)
২.৩ পাবনর পুনরািতণন ও পবরকিি
সংরক্ষকর্ পাবনর প্রকয়াজনীয়তা

প্রকয়াজনীয় ক্লাস
সংখ্যা

ক্লাকসর ক্রম

1

৭ম

২.৬ .১ বমঠা পাবনকত বিবি উষ্ণতার
প্রভাি
২.৭ পাবনদূষর্ প্রবতকরাকধর ক ৌিল ও
নাগবরক র দাবয়ত্ব
২.৮ িাংলাকদকি পাবনর উৎকস হুমব
২.৯ পাবনপ্রিাকহর সি ণজনীনতা এিং
আন্তজণাবত বনয়মনীবত

1

৮ম

1

৯ম

৫.১ আয়না িা দপণকর্র ব্যিহার
৫.২ আকলার প্রবতসরর্

1

১০ম

২.৪ পাবন বিশুদ্ধ রর্
২.৫ িাংলাকদকি পাবনর উৎস দূষকর্র
ারর্
২.৫.১ উবিদ, প্রাবর্ ও মানুকষর উপর
পাবনদূষকর্র প্রভাি

মন্তব্য

অধ্যায়







সিম অধ্যায়
অম্ল, ক্ষার
ও লিকর্র
ব্যিহার

বিষয়িম্তু
(পাঠ ও পাকঠর বিকরানাম)

পাঠ্যপুস্তক প্রদত্ত বিখনফল














স্পি দিণকনর বন টতম বিন্দু ব্যাখ্যা রকত পারি।
কলকের ক্ষমতা ব্যাখ্যা রকত পারি।
কচাকখর ত্রুটি সৃবির ারর্ ব্যাখ্যা রকত পারি।
কলে ব্যিহার কর কচাকখর ত্রুটি সংকিাধকনর উপায় ির্ ণনা
রকত পারি।
কচাখ ভাকলা রাখার উপায় ব্যাখ্যা রকত পারি।
কচাকখর ত্রুটি সৃবির ারর্ অনুসন্ধান রকত পারি।
কচাকখর প্রবত যত্ন কনি এিং অন্যকদর সকচতন রি।
িবক্তিালী ও দুি ণল এবসকডর বিবিিয ির্ ণনা রকত পারি।
প্রাতযবহ জীিকন এবসকডর ব্যিহার এিং সািধানতা ব্যাখ্যা
রকত পারি।
এবসড অপব্যিহাকরর সামাবজ প্রভাি বিকেষর্ রকত
পারি।
বনকদ ণি ব্যিহার কর বিবভন্ন িস্তুর অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব
বচবিত রকত পারি (বলটমাস, পূকি ণর কশ্রবর্কত বতবরকৃত
ফুল, সিবজর বনয ণাকসর সাহাকে)
পা স্থ্লীকত এবসবডটির ারর্ এিং সঠি খাদ্য বনি ণাচন
ব্যাখ্যা রকত পারি।
পদাকথ ণর pH এর মান জানার প্রকয়াজনীয়তা ব্যাখ্যা রকত
পারি।
ক্ষারক র রাসায়বন বিবিিয ব্যাখ্যা রকত পারি।
প্রাতযবহ জীিকন ক্ষাকরর প্রকয়াজনীয়তা এিং ব্যিহাকরর
সািধানতা ব্যাখ্যা রকত পারি।
প্রিমকনর প্রকয়াজনীয়তা ব্যাখ্যা রকত পারি।
প্রাতযবহ জীিকন প্রিমকনর প্রকয়াজনীয়তা ব্যাখ্যা রকত
পারি।
লিকর্র রাসায়বন বিবিিয ব্যাখ্যা রকত পারি।
প্রাতযবহ জীিকন লিকর্র প্রকয়াজনীয়তা ব্যাখ্যা রকত
পারি।

প্রকয়াজনীয় ক্লাস
সংখ্যা

ক্লাকসর ক্রম



৫.৪ কচাকখর বক্রয়া

1

১১তম




৫.৪.২ স্পিদৃবির ন্যযনতম দূরত্ব
৫.৩.১ কলকের ক্ষমতা

1

১২তম



৫.৪.৩ কচাকখর ত্রুটি এিং তার প্রবত ার

1

১৩তম

 ৫.৪.৪ কচাখ ভাকলা রাখার উপায়

1

১৪তম

 ৭.১ িবক্তিালী ও দূি ণল এবসড

1

১৫তম

1

১৬তম

1

১৭তম

1

১৮তম

1

১৯তম

 ৭.১.২ প্রাতযবহ জীিকন এবসকডর ব্যিহার
এিং সািধানতা
 ৭.১.৩ এবসকডর অপব্যিহার, আইন ানুন
ও সামাবজ প্রভাি
 ৭.১.5 বনকদ ণি ব্যিহার কর বিবভন্ন
িস্তুর অম্লত্ব ও ক্ষার ত্ব িনাক্ত রর্
 ৭.১.৬ পা স্থ্লীকত এবসবডটির ারর্ ও
সঠি খাদ্য বনি ণাচন
 ৭.২ pH এর মান জানার প্রকয়াজনীয়তা
 ৭.৩.১ ক্ষারক র রাসায়বন বিবিিয
 ৭.৩.২ প্রাতযবহ জীিকন ক্ষাকরর
 ৭.৩.৩ প্রিমন এিং এর প্রকয়াজনীয়তা
 ৭.৪.১ লিকর্র রাসায়বন বিবিিয

মন্তব্য

অধ্যায়
নিম অধ্যায়

পাঠ্যপুস্তক প্রদত্ত বিখনফল


দুকয ণাকগর

সাকথ িসিাস 




িাদি অধ্যায় 
প্রাতযবহ
জীিকন
তবিৎ










িাংলাকদি ও আন্তজণাবত কপ্রক্ষাপকট জলিায়ু পবরিতণকনর
প্রভাি বিকেষর্ রকত পারি।
পবরকিিগত সমস্যা সৃবির ারর্ ব্যাখ্যা রকত পারি।
দুকয ণাগ সৃবির ারর্, প্রবতকরাধ, কমা াকিলার ক ৌিল এিং
তাৎক্ষবর্ রর্ীয় ব্যাখ্যা রকত পারি।
সুস্থ্ জীিনযাপকন মানসম্মত ও উন্নত পবরকিকির গুরুত্ব
বিকেষর্ রকত পারি।
প্রকৃবত সংরক্ষর্িীলতার তাৎপয ণ বিকেষর্ রকত পারি।
প্রকৃবতর সংরক্ষর্িীলতার বিবভন্ন ক ৌিল ির্ ণনা রকত
পারি।

তবিৎ উপাংি ও যন্ত্র প্রতীক র সাহাকে প্র াি রকত
পারি।
ব্যাটাবরর ায ণক্রম ব্যাখ্যা রকত পারি।
িাসা-িাবিকত ব্যিহার উপকযাগী িতণনীর ন িা প্রর্য়ন
রকত পারি।
তবিৎ বিকেষর্ এিং তবিৎ প্রকলপন প্রবক্রয়া ব্যাখ্যা রকত
পারি।
প্রাতযবহ জীিকন তবিৎ বিকেষর্ এিং তবিৎ প্রকলপকনর
গুরুত্ব ির্ ণনা রকত পারি।
ব কলাওয়াট ও ব কলাওয়াট-ঘন্টা ব্যাখ্যা রকত পারি।
বিদুযবত ক্ষমতার বহসাি রকত পারি।
এনাবজণ কসবভং িাকের সুবিধা ব্যাখ্যা রকত পারি।
আইবপএস ও ইউবপএকসর ায ণক্রম ও ব্যিহার ব্যাখ্যা

বিষয়িম্তু
(পাঠ ও পাকঠর বিকরানাম)
 ৭.৪.২ লিকর্র ব্যিহার
 ৯.১.১ িাংলাকদকির কপ্রক্ষাপট
৯.১.২ আন্তজণাবত কপ্রক্ষাপট




প্রকয়াজনীয় ক্লাস
সংখ্যা

ক্লাকসর ক্রম

1

২০তম

৯.২ পবরকিিগত সমস্যা

1

২১তম

৯.৩ দুকয ণাগ সৃবির ারর্ , প্রবতকরাধ
কমা াবিলার ক ৌিল এিং তাৎক্ষবর্
রর্ীয়

1

২২তম

1

২৩তম

1

২৪তম

1

২৫তম

1

২৬তম

1
1

২৭তম
২৮তম

1

২৯তম

 ৯.৪.১ প্রকৃবত সংরক্ষর্িীলতার তাৎপয ণ
 ৯.৪.২ প্রকৃবতর সংরক্ষর্িীলতার বিবভন্ন
ক ৌিল


১২.১.১ তবিৎ িতণনীর প্রতী




১২.১.২ ব্যটাবরর ায ণক্রম
১২.১.৩, ১২.১.৪ িাবিকত তবিৎ িতণনীর
ন িা িা হাউস ওয়াবরং
১২.২.২ প্রাতযবহ জীিকন তবিৎ
বিকেষকর্র গুরুত্ব




১২.৩ তবিৎ ক্ষমতা



১২.৪.১ আইবপএস এিং ইউবপএস



১২.৪.২ তবিকতর বসকস্টম লস
১২.৪.৩ কলাড কিবডং

মন্তব্য

অধ্যায়

পাঠ্যপুস্তক প্রদত্ত বিখনফল





রকত পারি।
বসকস্টম লস এিং কলাড কিবডং ব্যাখ্যা রকত পারি।
উন্নয়ন ায ণক্রকম বিদুযকতর অিদান ব্যাখ্যা রকত পারি।
িাসা িাবিকত ব্যিহার উপকযাগী িতণনীর ব্যিহার প্রদিণন
রকত পারকি।
পরীক্ষার সাহাকে তবিৎ বিকেষর্ প্রদিণন রকত পারকি।




বিষয়িম্তু
(পাঠ ও পাকঠর বিকরানাম)
১২.৫ উন্নয়ন ায ণক্রকম িবক্তর ব্যিহার
১২.১.৪ িাবিকত তবিৎ িতণনীর ন িা িা
হাউস ওয়াবরং

প্রকয়াজনীয় ক্লাস
সংখ্যা
1

সি ণকমাট ক্লাস সংখ্যা=

30

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

ক্লাকসর ক্রম
৩০তম

মন্তব্য

