
 

 

 

 

†iwWI K‡jvwb g‡Wj ¯‹zj 

Aa©evwl©K cixÿvi mswÿß wm‡jevm- 2021 

6ô †_‡K 10g †kÖwY ch©šÍ 

C`yj wdZ‡ii ci cixÿvi mgqm~wP we`¨vj‡qi I‡qemvB‡U I ‡bvwUk 

†ev‡W© Rvbv‡bv n‡e| 

  



 

†iwWI K‡jvwb g‡Wj ¯‹zj 

mvfvi, XvKv-1343| 

Aa©evwl©K cixÿvi wm‡jevm-2021 

†kÖwY- 6ô welq- evsjv        c~Y©gvb-100 

 M`¨vsk: 1| mZZvi cyi¯‹vi 2| wgby|  c`¨vsk: 1| Rb¥f‚wg  2| myL  3| gvbyl RvwZ 

 e¨KiY: 1| fvlv I evsjvfvlv 2| aŸwbZË¡ 

 fvem¤úªmviY: 1| PwiÎ gvbe Rxe‡bi Ag~j¨ m¤ú`|  2| cwikÖg †mŠfv‡M¨i cÖm~wZ|   

3| Kg© gvbyl‡K euvwP‡q iv‡L| 

 mvivsk: 1| gv-giv †g‡q wgby| evev R‡b¥i ............... w`‡qB m„wó‡K MÖnY K‡i‡Q †m|  

2| fwel¨‡Zi fvebv fvevB Ávbxi KvR| .................. †f‡eB Kiv DwPr| 

 mvigg©: 1| mv_©K Rbg Avgvi R‡b¥wQ GB †`‡_ ......... IB Av‡jv‡Z bqb †i‡L gy`e bqb †k‡l| 2| 

wmÜz Zx‡i †L‡j wkï evwj †b‡q †Ljv ............... †h Rb †Ljvq †Ljv †mB ïay Rv‡b| 

 e¨w³MZ cÎ: 1| cixÿvi djvd‡ji msev` Rvwb‡q evevi Kv‡Q GKLvbv cÎ wjL|  

2| evevi Kv‡Q UvKv Pvwnqv cÎ wjL| 

 Av‡e`b cÎ: 1| we`¨vj‡q Abycw ’̄wZi Rb¨ cÖavb wkÿ‡Ki Kv‡Q QzwUi `iLv¯Í|  

2| eb¨vZ©‡`i Rb¨ mvnvh¨ †P‡q †Rjv cÖkvmK eivei GKLvbv Av‡e`b cÎ wjL| 

 cÖeÜ iPbv: 1| Avgv‡`i we`¨vjq 2| el©vKvj 3| RvZxq dyj kvcjv| 

 

6ô ‡kÖwY welq- Bs‡iwR: 

Text Book – Lesson 1-15     Full Marks: 100 

Grammar:  

1. Article 2. Kinds of Sentence3. Tense 4. Parts of speech 5. Right form of verb. 
 

Letter: 

1. To father asking for sending some money. 

2. Inviting him to attend the marriage ceremony. 

3. Prize giving ceremony. 

Dialogue: 1. Early rising 2. How to do well in the exam 3. aim in life. 

Paragraph: Winter Morning 2. Tea Stall 3. A day laborer. 
 

6ô ‡kÖwY welq- MwYZ: 

cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb:        c~Y©gvb 100 

cvwUMwYZ. m„Rbkxj cªkœ 3wU †_‡K 2wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e|  20 b¤̂i 

exRMwYZ. m„Rbkxj cªkœ 3wU †_‡K 2wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e|  20 b¤̂i 

R¨wgwZ. m„Rbkxj cªkœ 3wU †_‡K 2wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e|   20 b¤̂i 

cwimsL¨vb. m„Rbkxj cªkœ 3wU †_‡K 2wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e|  10 b¤^i 

eû wbe©vPwb cÖkœ 30wU       30 b¤^i 

 

cvV cwiKíbv 

cvwU MwYZt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

exR MwYZ: 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 

R¨vwgwZt †KvY, wÎfzR  

Dcc`¨ 1, 2  

m¤úv`¨ 1, 2, 3 



6ô †kÖwY welq: Bmjvg ag© I ˆbwZK wkÿv 

 

cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb:        c~Y©gvb 100 

 m„Rbkxj As‡k 11wU cÖ‡kœi g‡a¨ 7wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e    10×7=70 b¤^i 

  

 eûwbe©vPwb 30wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e|      1×30=30 
 

Aa© evwl©K cixÿv 

1g Aa¨vq: AvKvB`:- ZvInx`, Kvwjgv Zvwq¨ev, Kvwjgv kvnv`vZ, Bgv‡b gyRgvj| 

2q Aa¨vq: Bev`Z:- Bev`‡Zi aviYv I Zvrch©, AcweÎZv, cweÎZv, Ihy, Zvqvgyg, †Mvmj, mvjvZ, 

mvjv‡Zi mgqm~wP| 

3q Aa¨vq: KziAvb I nv`xm wkÿv:- Avj-KziAv‡bi cwiPq, KziAvb wZjIqvZ, ZvRex`, gvLivR, 

m~iv Avj-dvwZnv, m~iv Avb-bvm, m~iv dvjvK| 

4_© Aa¨vq: AvLjvK:- AvLjv‡K nvwg`v, mZ¨evw`Zv, wcZv gvZvi cÖwZ KZ©e¨, AvZœxq ¯̂R‡bi cÖwZ 

KZ©e¨, cÖwZ‡ewki cÖwZ KZ©e¨, eo‡`i cÖwZ kÖ×v I †QvU‡`i cÖwZ † œ̄n| 

5g Aa¨vq: Av`k© Rxeb PwiÎ:- nhiZ gynv¤§` (m:) Gi Rxebv`k© nhiZ Avey eKi (iv:) Gi 

Rxebv`k©, nhiZ Dgi dviæK (iv:) Gi Rxebv`k©| 

 

wn›`yag© I ˆbwZK wkÿv: 

1g Aa¨vq: ª̄óv I m„wó, 2q Aa¨vq: ag©MÖš’, 4_© Aa¨vq: wbZ¨Kg© I †hvMvmb| 

‡eŠ×ag© I ˆbwZK wkÿv: 

1g Aa¨vq: †MŠZg ey‡×i Rxe‡cÖg, 2q Aa¨vq: e›`bv, 3q Aa¨vq: kxj| 

wLª÷ag© I ˆbwZK wkÿv: 

Aa¨vq- 1g, 2q I 3q| 

6ô †kÖwY welq: weÁvb 

cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb:        c~Y©gvb 100 

 m„Rbkxj As‡k 11wU cÖ‡kœi g‡a¨ 7wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e    10×7=70 b¤^i 

  

 eûwbe©vPwb 30wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e|      1×30=30 

 

1g Aa¨vq: ˆeÁvwbK cÖwµqv I cwigvc, 2q Aa¨vq: RxeRMr, 8g Aa¨vq: wgkÖY, 13 Aa¨vq: Lv`¨ I cywó| 

 

6ô †kÖwY welq: evsjv‡`k I wek¦ cwiPq 

cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb:        c~Y©gvb 100 

 m„Rbkxj As‡k 11wU cÖ‡kœi g‡a¨ 7wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e    10×7=70 b¤^i 

  

 eûwbe©vPwb 30wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e|      1×30=30 

 

Aa© evwl©K cixÿv 

1g Aa¨vq: evsjv‡`‡ki BwZnvm| 

2q Aa¨vq: evsjv‡`k I wek¦ mf¨Zv| 

3q Aa¨vq: wek¦ †fŠMwjK cwigÛ‡j evsjv‡`k| 

9g Aa¨vq: evsjv‡`‡ki cwi‡ek| 

  



†iwWI K‡jvwb g‡Wj ¯‹zj 

Aa©evwl©K cixÿv wm‡jevm- 2021 

7g †kÖwY (evsjv) 
 

cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb:        c~Y©gvb 100 

 m„Rbkxj I iPbvg~jK As‡k 70 b¤^i I eûwbe©vPwb As‡k 30 b¤^i eivÏ _vK‡e| 

 cÖwZwU m„Rbkxj cÖ‡kœi b¤î 10 I cÖwZwU eûwbe©vPwb cÖ‡kœi b¤^i 1| 

m„Rbkxj I iPbvg~jK cÖkœ: 

 M`¨ Ask †_‡K 3wU I KweZv Ask †_‡K 3wU †gvU 6wU m„Rbkxj cÖkœ _vK‡e| 

 M`¨ Ask I KweZv Ask †_‡K 2wU K‡i †gvU 4wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| b¤^i 10×4= 40 

 mvivsk I mvigg© †_‡K 2wU cÖkœ _vK‡e| †h †Kv‡bv 1wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| b¤î 5 

 fve m¤úªmviY †_‡K 2wU cÖkœ _vK‡e| †h †Kv‡bv 1wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| b¤^i 5 

 cÎ / `iLv Í̄ †_‡K 2wU cÖkœ _vK‡e| †h †Kv‡bv 1wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| b¤^i 5 

 3wU wel‡qi g‡a¨ †h †Kv‡bv 1wU wel‡q cÖeÜ iPbv Ki‡Z n‡e| b¤^i 15 

eûwbe©vPwb Ask: 

 M`¨ Ask †_‡K 8wU, KweZv Ask †_‡K 8wU Ges e¨vKiY Ask †_‡K 14wU †gvU 30wU eûwbe©vPwb cÖkœ 

_vK‡e| me KqwU cÖ‡kœi DËi Ki‡Z n‡e| b¤î 30 
 

cvV cwiKíbv (mswÿß) 

Aa©-evwl©K cixÿv 

M`¨- KveywjIqvjv 2. jLvi GKz‡k 3. giæ fv¯‹i,  c`¨- bZzb †`k 2. Kzwj gRyi 3. Avgvi evwo 

e¨vKiY-  aŸwb I eY©, mwÜ, KviK I wefw³, m¤Ü̂ I m‡¤v̂ab c`, GK K_vq cÖKvk, evMaviv 

 

wbwg©wZ-  

mvivsk: (†evW© eB †_‡K)  

1. mgq I † ª̄vZ KvnviI Rb¨ A‡cÿv K‡i bv|..... 

2. Ac‡ii Rb¨ Zzwg cÖvY `vI, Avwg Zv...... 

mvigg©: (†evW© eB †_‡K) 

1. †QvU †QvU evjyKYv, we›`y we›`y Rj.......| 

2. wec‡` †gv‡i iÿv/ G b‡n †gvi.....| 

fve m¤úªmviY: (†evW© eB †_‡K) 

1. wcZvgvZv ¸iæR‡b †`eZzj¨ Rvwb, 

hZ‡b gvwbqv Pj Zvnv‡`i evYx| 

2. Avgv‡`i †`‡k n‡e †mB †Q‡j K‡e 

K_vq bv eo n‡q Kv‡R eo n‡e| 

3. jvB‡eªwi RvwZi mf¨Zv I DbœwZi gvb`Ð| 

Av‡e`bcÎ I wPwV: (†evW© eB †_‡K) 

1. Rwigvbv gIKz‡di Rb¨ cÖavb wkÿ‡Ki Kv‡Q Av‡e`bcÎ| 

2. †Zvgvi GjvKvq cvVvMvi ’̄vc‡bi Rb¨ Dc‡Rjv †Pqvig¨v‡bi wbKU Av‡e`bcÎ| 

3. †Zvgvi Rxe‡bi jÿ¨ Rvwb‡q eo fvB‡K wPwV wjL| 
 

cÖeÜ iPbv: (†evW© eB †_‡K)  

evsjv‡`‡ki RvZxq cZvKv, evsjv‡`‡ki b` b`x, Avgv‡`i Pvicv‡ki cÖK…wZ, k„•Ljv‡eva 

 

  



7g †kÖwY welq-Bs‡iwR: 

 

Text Book: Unit 1-3 

 

Grammar: 1. Article 2. Preposition 3. Tense 4. Voice 

Letter: 1. Preparation for exam 2. Vacation (summer) 3. Street accident 

Dialogue: 1. Importance of learning English 2. Load shedding 3. Aim in life. 

Paragraph- 1. Rainy day 2. Street Beggar 3. Traffic Jam  
 

7g †kÖwY welq- MwYZ 

cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb:        c~Y©gvb 100 

 

cvwUMwYZ. m„Rbkxj cªkœ 3wU †_‡K 2wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e|  20 b¤̂i 

exRMwYZ. m„Rbkxj cªkœ 3wU †_‡K 2wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e|  20 b¤̂i 

R¨wgwZ. m„Rbkxj cªkœ 3wU †_‡K 2wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e|   20 b¤̂i 

cwimsL¨vb. m„Rbkxj cªkœ 3wU †_‡K 2wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e|  10 b¤^i 

eû wbe©vPwb cÖkœ 30wU       30 b¤^i 

 

cvV cwiKíbv-   

 

1. cvwUMwYZ: 1g Aa¨vq (gyj` I Agyj` msL¨v) 

2. exRMwYZ: 4_© I 5g Aa¨vq exRMwbZxq ivwk I m~Îvejx) 

3. R¨vwgwZ: 9g Aa¨vq (wÎf‚R) 

4. cwimsL¨vb: 11 Aa¨vq (1-12) 

 

7g †kÖwY welq- evsjv‡`k I wek¦ cwiPq 

 

cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb:        c~Y©gvb 100 

m„Rbkxj cÖkœ- 11wU †_‡K 7wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e|  70 b¤^i 

eûwbe©vPwb cÖkœ-30wU †_‡K 30 wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| 30 b¤^i 

 

Aa© evwl©K cixÿv   

1g Aa¨vq: evsjv‡`‡ki ¯̂vaxbZv msMÖvg,  2q Aa¨vq: evsjv‡`‡ki ms¯‹„wZ I mvs¯‹…ZK ˆewPÎ  

5g Aa¨vq: evsjv‡`k I evsjv‡`‡ki bvMwiK| 

 

7g †kÖwY welq- weÁvb 

cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb:        c~Y©gvb 100 

m„Rbkxj cÖkœ- 11wU †_‡K 7wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e|  70 b¤^i 

eûwbe©vPwb cÖkœ-30wU †_‡K 30 wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| 30 b¤^i 

 

Aa© evwl©K cixÿv 

1g Aa¨vq: wb¤œ †kÖwYi Rxe,    2q Aa¨vq: Dw™¢` I cÖvwYi †Kvlxq ˆewkó¨,  

5g Aa¨vq cwicvKZš¿ I i³ msenbZš¿,   7g Aa¨vq: kw³i e¨envi| 



7g †kÖwY welq- Bmjvg ag© I ‰bwZK wkÿv 

 

cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb:        c~Y©gvb 100 

 m„Rbkxj I iPbvg~jK As‡k 70 b¤^i I eûwbe©vPwb As‡k 30 b¤^i eivÏ _vK‡e| 

 cÖwZwU m„Rbkxj cÖ‡kœi b¤î 10 I cÖwZwU eûwbe©vPwb cÖ‡kœi b¤^i 1| 

 

Aa© evwl©K cixÿv 

1g Aa¨vq: AvKvB`:- ZvInx`:- ZvInx` I ˆbwZKZv, Kzdi, wkiK, Bgv‡b gydvm&mvj, Avj-AvmgvDj 

ûmbv| 

2q Aa¨vq: Bev`Z:- mvjvZ, wewfbœ cÖKvi mvjvZ, C‡`i mvjvZ, mvjvZzj Rvbvhv, mvjvZzZ Zvivwen&, 

mvjvZzj BkivK| 

3q Aa¨vq: KziAvb nv`xm wkÿv:- KziAvb gwR`, ZvRwe`, gvÏ, IqvKd, bvwhiv wZjvIqvZ, m~iv Avj 

Avw`qvZ, m~iv Avj&-KvwiAvn, m~iv AvZ& ZvKvmyi| 

4_© Aa¨vq: AvLjvK:- AvLjv‡K nvwg`vn, c‡ivcKvi, kvjxbZv †eva, m„wói †mev, AvgvbZ, kÖ‡gi 

gh©v`v, ÿgv, Am`vPib| 

5g Aa¨vq: Av`k© Rxeb PwiÎ:- nhiZ BmgvCj (Av:), nhiZ BDmyd (Av:), nhiZ gynv¤§` (m:) Gi 

Rxebv`k©| 

 

 

7g †kÖwY welq- wn›`yag© I ‰bwZK wkÿv 

cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb:        c~Y©gvb 100 

 m„Rbkxj I iPbvg~jK As‡k 70 b¤^i I eûwbe©vPwb As‡k 30 b¤^i eivÏ _vK‡e| 

 cÖwZwU m„Rbkxj cÖ‡kœi b¤î 10 I cÖwZwU eûwbe©vPwb cÖ‡kœi b¤^i 1| 

 

1g Aa¨vq: Ck¦‡ii ¯̂iƒc 

2q Aa¨vq: ag©MÖš’ 

3q Aa¨vq: wn›`ya‡g©i ¯̂iƒc I wek¦vm 

4_© Aa¨vq: wbZ¨Kg© I †hvMvmb| 

 

‡eŠ×ag© I ˆbwZK wkÿv 

1g Aa¨vq: †MŠZg ey‡×i ˆbwZK wkÿv 

2q Aa¨vq: e›`bv 

3q Aa¨vq: kxj 

4_© Aa¨vq: `vb| 
 

wLª÷ag© I ˆbwZK wkÿv 

Aa¨vq: 1g  

Aa¨vq: 2q  

Aa¨vq: 3q 

Aa¨vq: 4_©  



†iwWI K‡jvwb g‡Wj ¯‹zj 

Aa©evwl©K cixÿv wm‡jevm- 2021 

8g †kÖwY (evsjv) 

cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb: c~Y©gvb 100 

 m„Rbkxj I iPbvg~jK As‡k 70 b¤^i I eûwbe©vPwb As‡k 30 b¤^i eivÏ _vK‡e| 

 cÖwZwU m„Rbkxj cÖ‡kœi b¤î 10 I cÖwZwU eûwbe©vPwb cÖ‡kœi b¤^i 1| 

 m„Rbkxj I iPbvg~jK cÖkœ: 

 M`¨ Ask †_‡K 3wU I KweZv Ask †_‡K 3wU †gvU 6wU m„Rbkxj cÖkœ _vK‡e| 

 M`¨ Ask I KweZv Ask †_‡K 2wU K‡i †gvU 4wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| b¤^i 10×4= 40 

 mvivsk I mvigg© †_‡K 2wU cÖkœ _vK‡e| †h †Kv‡bv 1wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| b¤î 5 

 fve m¤úªmviY †_‡K 2wU cÖkœ _vK‡e| †h †Kv‡bv 1wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| b¤^i 5 

 cÎ / `iLv Í̄ †_‡K 2wU cÖkœ _vK‡e| †h †Kv‡bv 1wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| b¤^i 5 

 3wU wel‡qi g‡a¨ †h †Kv‡bv 1wU wel‡q cÖeÜ iPbv Ki‡Z n‡e| b¤^i 15 

eûwbe©vPwb Ask: 

 M`¨ Ask †_‡K 8wU, KweZv Ask †_‡K 8wU Ges e¨vKiY Ask †_‡K 14wU †gvU 30wU eûwbe©vPwb cÖkœ 

_vK‡e| me KqwU cÖ‡kœi DËi Ki‡Z n‡e| b¤î 30 
 

cvV cwiKíbv (mswÿß) 
 

mvwnZ¨ KwYKv: 

M`¨- AwZw_i ¯§„wZ, fve I KvR, c‡o cvIqv KweZv- gvbeag©, `yB weNv Rwg, cv‡Q †jv‡K wKQz e‡j 

e¨vKiY- aŸwb I eY©, g-djv I e-djvi D”PviY, mwÜ, wemM© mwÜ, avZz I wµqvc`, †gŠwjK I mvwaZ avZz, 

mgv_©K kã cÖ‡qv‡M evK¨ iPbv (cÖ_g 15wU), evMaviv 
 

wbwg©wZ 

mvivsk: (†evW© eB †_‡K) 

1. Avb›` cÖKvk Rxebxkw³i cÖejZviB ......| 2. evOvwj †hw`b HK¨e× n‡q ej‡Z cvi‡e......| 
 

mvigg©: (†evW© eB †_‡K) 

1. bgt bgt bgt my›`ix gg Rbbx.......|  2. mv‡g¨i Mvb MvB......| 
 

fve m¤úªmviY: (†evW© eB †_‡K) 

1: G RM‡Z, nvq, †mB †ewk Pvq Av‡Q hvi fzwi fzwi 

    ivRvi n¯Í K‡i mg Í̄ KvOv‡ji ab Pzwi| 

2: we‡k^ hv-wKQz gnvb m„wó wPi-Kj¨vYKi 

    A‡a©K Zvi Kwiqv‡Q bvix, A‡a©K Zvi bi| 

3: evsjvi BwZnvm G †`‡ki gvby‡li i³ w`‡q ivRc_ iwÄZ Kivi BwZnvm| 

 

cÎ / `iLv Í̄: (†evW© eB †_‡K) 

K: g‡b Ki, †Zvgvi bvg wbweo| †Zvgvi eÜzi bvg ivûj| †m Lyjbvq _v‡K| e„ÿ‡ivc‡Yi cÖ‡qvRbxqZv D‡jøL 

K‡i Zvi Kv‡Q GKwU cÎ wjL| 

L: Kw¤úDUvi wkÿvi ¸iæZ¡ eY©bv K‡i †Zvgvi †QvU †evb ebvbx‡K GKwU cÎ wjL| 

M: g‡b Ki, †Zvgvi evev GKwU e¨vs‡K PvKwi K‡ib| m¤úªwZ †Zvgvi evevi e`wj n‡q‡Q| ZvB †Zvgv‡KI Zvi 

mv‡_ P‡j †h‡Z n‡e| GRb¨ †Zvgvi ¯‹z‡ji cÖavb wkÿ‡Ki Kv‡Q QvocÎ †P‡q Av‡e`b Ki| 

N: weÁvb Køve MV‡bi AbygwZ †P‡q cÖavb wkÿ‡Ki wbKU GKLvbv Av‡e`b cÎ iPbv Ki| 
 

cÖeÜ iPbv:  

evsjv‡`‡ki loFZz,  evsjv‡`‡ki K…lK,  ˆ`bw›`b Rxeb I weÁvb, QvÎRxe‡bi `vwqZ¡ I KZ©e¨, kÖ‡gi gh©v`v 



 

8g †kÖwY welq- Bs‡iwR 

c~b©gvb 100 

Type of question and marks distribution: 

 

Part- A: Seen Part (20 Marks) 

1. Reading (MCQ)         1×7=7 

2. Short answer questions         2×4=8 

3. Gap filling (without clues)       1×5=5 

 

Part- B: Unseen Part (25 Marks) 

4. Information transfer (1Text)                 1×5=5  

5. True/False          1×5=5 

6. Close test with clues        1×5=5 

7. Close test without clues        1×5=5 

8. Matching          1×5=5 

 

Part- C: Grammar test (25 Marks) 

9. suffix and prefix          0.5×10=5 

10. use of articles         0.5×10=5 

11. Changing sentences (voice, sentence, interrogative, alternative, negative, exclamatory) 1×5=5 

12. speech/narration         5 

13. punctuation         0.5×10=5

  

Part- D: Writing test (30 Marks) 

14. Dialogue 15. Formal/informal E-mail 16. Paragraph  
 

EFT: Unit 1,2,3 
 

E-mail: Draft an E-mail to your ------------------------ 

1. Friend inviting him to attend your elders’ sister’s marriage ceremony. 

2. Friend thanking him for a nice birthday gift. 

3. Younger brother advising him to be regular in his studies. 
 

Dialogue: Write a dialogue between two friends about ----------------------- 

i. The importance of learning English.  

ii. Your preparation for JSC examination. 

iii. The importance of tree plantation.  
 

PARAGRAPH: i. A rainy day. ii. A Tea Stall. iii. An accident.  
 

GRAMMAR: 25 

i. Tense in details      5      

ii. Voice        5 

iii. Articles      5 

iv. Transformation (Ass-Neg-In-Ex)  5       

v. Narration (Detached Sentence)    5 



8g †kÖwY welq- MwYZ 

cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb:        c~Y©gvb 100 

cvwUMwYZ. m„Rbkxj cªkœ 3wU †_‡K 2wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e|  20 b¤̂i 

exRMwYZ. m„Rbkxj cªkœ 3wU †_‡K 2wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e|  20 b¤̂i 

R¨wgwZ. m„Rbkxj cªkœ 3wU †_‡K 2wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e|   20 b¤̂i 

cwimsL¨vb. m„Rbkxj cªkœ 3wU †_‡K 2wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e|  10 b¤^i 

eû wbe©vPwb cÖkœ 30wU       30 b¤^i 
 

cvV cwiKíbv 

1. cvwUMwYZ: 2q Aa¨vq: gybvdv, 2. exRMwYZ: 4_© I 5g Aa¨vq exRMwbZxq fMœvsk I m~Îvejx) 

3. R¨vwgwZ: 8g Aa¨vq (PZzf©‚R), 4. cwimsL¨vb: Z_¨ I DcvË (1-12) 

 

8g †kÖwY welq- weÁvb 

cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb:        c~Y©gvb 100 

 m„Rbkxj As‡k 11wU cÖ‡kœi g‡a¨ 7wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e    10×7=70 b¤^i  

 eûwbe©vPwb 30wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e|      1×30=30 

 

Aa© evwl©K cixÿv 

1g Aa¨vq: cÖvwYRM‡Zi †kÖwYweb¨vm, 4_© Aa¨vq: Dw™¢‡`i esk e„w×, 6ô Aa¨vq: cigvYyi MVb 

7g Aa¨vq: c„w_ex I gnvKl©, 12k Aa¨vq: gnvKk I DcMÖn| 

 

8g †kÖwY welq- AvBwmwU 

1g Aa¨vq: I 2q Aa¨vq: 

 

8g †kÖwY welq- evsjv‡`k I wek¦ cwiPq 

1g Aa¨vq, 2q Aa¨vq, 7g Aa¨vq 11k Aa¨vq 

 

8g †kÖwY welq- Bmjvg ag© I ˆbwZK wkÿv 

cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb:        c~Y©gvb 100 

 m„Rbkxj As‡k 11wU cÖ‡kœi g‡a¨ 7wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e    10×7=70 b¤^i  

 eûwbe©vPwb 30wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e|      1×30=30 

 

Aa© evwl©K cixÿv 

1g Aa¨vq: AvKvB`:- cvV (1-3) Cgvb, wbdvK, Avj-AvmgvDj ûmbv| 

2q Aa¨vq: Bev`Z cvV (1-4) hvKvZ, hvKvZ dih nIqvi kZ©, hvKv‡Zi gvmvwid, hvKv‡Zi ¸iæZ¡ I Zvrch©| 

3q Aa¨vq: KziAvb I nv`xm cvV (1-3) AvLjv‡Ki cÖmvi, ˆah¨, åvZ…Z¡, bvixi gh©v`v, mgvR †mev| 

5g Aa¨vq: Av`k© Rxeb PwiÎ cvV (1-3) nhiZ myjvqgvb (Av:), BhiZ gymv (Av:), BhiZ Cmv (Av:)| 

 

8g †kÖwY welq- wn› ỳag© I ˆbwZK wkÿv 

1g Aa¨vq: Bk¦‡ii ¯^iƒc, 2q Aa¨vq ag©MÖš’, 4_© Aa¨vq: wbZ¨Kg© I †hvMvmb, 5g Aa¨vq: †`e‡`ex I c~Rv cve©Y| 

‡eŠ×ag© I ˆbwZK wkÿv: 1g Aa¨vq, 2q Aa¨vq, 3q Aa¨vq, 4_© Aa¨vq| 

 

8g †kÖwY welq- wLª÷ag© I ˆbwZK wkÿv 

1g Aa¨vq: cweÎ AvZ¥v, 2q Aa¨vq: Ck¦‡ii m„wói jvjb, 4k© Aa¨vq: gvby‡lj cZ‡bi dj, 5g Aa¨vq hxïi 

evYx cÖPv‡ii g~jfve| 



†iwWI K‡jvwb g‡Wj ¯‹zj 

Aa©evwl©K cixÿv wm‡jevm- 2021 

9g †kÖwY evsjv cÖ_g cÎ  

 

cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb: 

 m„Rbkxj cÖkœ: 70 b¤^i      7×10 = 70 

 M`¨ †_‡K 4wU, KweZv †_‡K 3wU Ges mncvV As‡k Dcb¨vm †_‡K 2wU Ges bvUK †_‡K 2wU 

†gvU 11wU cÖkœ _vK‡e| 

 M`¨vsk †_‡K b~¨bZg 2wU, c`¨vsk †_‡K b~¨bZg 2wU, Dcb¨vm Ask †_‡K b~¨bZg 1wU Ges 

bvUK Ask †_‡K b~¨bZg 1wU K‡i †gvU 7wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| 

 m„Rbkxj cÖ‡kœ cÖwZwU cÖ‡kœi Rb¨ GKwU K‡i `„k¨Kí ev DÏxcK _vK‡e| GB `„k¨K‡íi Dci 

wfwË K‡i PviwU Í̄‡ii `ÿZv g~j¨vqb Kiv n‡e| 

 

1g Í̄i :  Ávbg~jK      01 

2q Í̄i :  Abyavebg~jK      02 

3q Í̄i :  cÖ‡qvMg~jK      03 

4_© Í̄i :  D”PZi wPšÍb `ÿZvg~jK    04 

         †gvU = 10 

eûwbe©vPwb cÖkœ: 30      1×30 = 30 

 M`¨ †_‡K 12wU, KweZv †_‡K 12wU Ges mncvV †_‡K 6wU mn †gvU 30wU eûwbe©vPwb 

cÖkœ _vK‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 1| 

 eûwbe©vPwb cÖ‡kœ `ÿZvi Í̄img~n wb‡¤œv³fv‡e n‡eÑ 

K) Ávbg~jK   40%    12wU 

L) Abyavebg~jK  30%    09wU 

M) cÖ‡qvMg~jK  20%    06wU 

N) D”PZi wPšÍb `ÿZvg~jK 10%    03wU 

        †gvU = 30wU 

 

cvV cwiKíbv(mswÿß) 

Aa©-evwl©K cixÿv 

 

M`¨vsk: myfv, eBcov, AfvMxi ¯̂M©, cwjømvwnZ¨ 

 

c`¨vsk: e½evYx, K‡cvZvÿ b`, gvbyl 

 

mncvV:   

    Dcb¨vm: KvKZvo –qv (cÖ_g Aa©vsk) 

    bvUK: ewncxi (cÖ_g Aa©vsk) 

 

 

 



9g †kÖwY welq- evsjv wØZxq cÎ 

 

cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb: 

iPbvg~jK: 70 b¤^i 

 (K) Aby‡”Q` iPbv: (2wU †_‡K 1wU)           10×1 = 10 

 (L) cÎ/`iLv¯Í/gvbcÎ/cwÎKvq c ÖKv‡ki Rb¨ wPwV: (2wU †_‡K 1wU)  10×1 = 10 

 (M) mvivsk / mvigg©: (2wU †_‡K 1wU)           10×1 = 10  

(N) fve m¤úªmviY: (2wU †_‡K 1wU)     10×1 = 10 

 (O) cÖwZ‡e`b cÖYqb: (2wU †_‡K 1wU)           10×1 = 10 

 (P) cÖeÜ iPbv: (3wU †_‡K 1wU)           20×1 = 20 

                                                      †gvU  = 70 

eûwbe©vPwb: 30 (e¨vKiY Ges wbwg©wZ Ask)         30× 1 = 30 

              †gvU (70+30) = 100 

 

           cvV cwiKíbv (mswÿß) 

Aa©-evwl©K cixÿv 

e¨vKiY: 

1. cwi‡”Q` 4: evMhš¿, 2. cwi‡”Q` 5: aŸwb I eY©, 3. cwi‡”Q` 6: ¯̂iaŸwb,  

4. cwi‡”Q` 7: e¨ÄbaŸwb, 5. cwi‡”Q` 8: e‡Y©i D”PviY, 6. cwi‡”Q` 13: mwÜ 

7. cwi‡”Q` 18: we‡kl¨, 8. cwi‡”Q` 19: me©bvg, 9. cwi‡”Q` 20: we‡klY,  

10. cwi‡”Q` 21: wµqv, 11. cwi‡”Q` 22: wµqvwe‡klY, 12. cwi‡”Q` 23: AbymM©, 

13. cwi‡”Q` 24: †hvRK, 14. cwi‡”Q` 25: Av‡eM, 15. cwi‡”Q` 40: evMaviv 

 

Aby‡”Q` iPbv: 

1. wekŵe`¨vjq 

2. eB‡gjv 

3. ˆekvwL †gjv 

4. †gvevBj †dvb 

5. RvZxq msMxZ 

6. Av‡e`b cÎ/e¨w³MZ cÎ/msev`c‡Î cÖKv‡ki Rb¨ cÎ ev wPwV: 

1. cÖksmvcÎ †P‡q cÖavb wkÿ‡Ki wbKU `iLv Í̄| 

2. `wi ª̀ Znwej/QvÎKj¨vY Znwej n‡Z cÖavb wkÿ‡Ki wbKU mvnv‡h¨i Av‡e`b| 

3. HwZnvwmK ’̄vb åg‡Yi AwfÁZv Rvwb‡q eÜz‡K wPwV wjL| 

4. eB covi Avb›` Rvwb‡q eÜz‡K cÎ wjL| 

5. †Zvgvi GjvKvi we`y¨r weåvU wbim‡bi Rb¨ mswkøó KZ©„c‡ÿi „̀wó AvKl©Y K‡i ˆ`wbK cwÎKvq 

cÖKv‡ki Rb¨ GKwU cÎ wjL| 

6. †Zvgvi GjvKvi iv Í̄v ms¯‹v‡ii Rb¨ KZ©„c‡ÿi `„wó AvKl©Y K‡i ˆ`wbK cwÎKvq cÖKv‡ki Rb¨ GKwU 

cÎ wjL| 

mvivsk: 

1. gvby‡li g~j¨ †Kv_vq? PwiÎ, gbyl¨Z¡.......PwiÎevb gv‡b GB| 

2. AvRKvj weÁv‡bi `¦viv †hme....... evwo‡Z‡Q| 



 

mvigg©: 

1. †Kv_vq ¯̂M©, †Kv_vq biK, †K e‡j Zv eû`~i......| 

2. ˆ`b¨ hw` Av‡m AvmyK ......| 

 

fve m¤úªmviY: 

1. MÖš’MZ we`¨v Avi cin‡¯Í ab, 

b‡n we`¨v b‡n ab n‡j cÖ‡qvRb| 

2. Avcwb AvPwi ag© wkLvI Ac‡i| 

3. `yR©b weØvb nB‡jI cwiZ¨vR¨| 

4. Ab¨vq †h K‡i Avi Ab¨vq †h m‡n 

Ze N„Yv †hb Zv‡i Z„Ymg `‡n| 

 

cÖwZ‡e`b: 

1. ÔLv‡`¨ †fRvj I cÖwZKviÕ wk‡ivbv‡g GKwU cÖwZ‡e`b iPbv Ki| 

2. moK `yN©Ubvi Dci wk‡ivbvg mn GKwU cÖwZ‡e`b wjL| 

3. †Zvgvi we`¨vj‡q D`hvwcZ beel© Dcj‡ÿ cÖavb wkÿK eivei GKwU cÖwZ‡e`b †ck Ki| 

4. †Zvgvi we`¨vj‡q Gm.Gm.wm cixÿv_©x‡`i we`vq Abyôv‡bi eY©bv w`‡q ¯‹zj g¨vMvwR‡bi Dc‡hvMx GKwU 

cÖwZ‡e`b wjL| 
 

cÖeÜ iPbv: 

1. K…wlKv‡R weÁvb 

2. GKwU S‡oi ivZ 

3. evsjv‡`‡ki Drme 

4. evsjv‡`‡ki cÖvK…wZK `y‡hv©M 

5. gv`Kvmw³ I Gi cÖwZKvi 

Class IX  Subject: English 1st Paper 

Type of question and marks distribution 

PART-A: Reading rest Marks 50 

Seen Passage-1 (Question no 1&2) 

1. Multiple choice question (MCQ)      7 

2. Answering question (Open Ended and Close Ended)   10 

Seen Passage-2 (Question No 3) 

3. Gap filling with the cluse        5 

Unseen passage (Question No 4&5) 

4. Information transfer        5 

5. Summarizing         10 

6. Matching         5 

7. Re-arranging         8 



PART B Writing test (Marks 50) 

8. Writing paragraph by answering questions      10 

9. Completing story         10 

10.  Describing graphs/charts        10 

11.  Informal Letter/Email        10 

12. Dialogue writing         10 

PART-A- Reading test (text book: Unit 1,3,4,5) 

PARAGRAPH 

i. May day 

ii. Independent Day 

iii. The International mother language day 

iv. Environment pollution. 

COMPLETING STORY 

i. An honest wood cutter and the beautify fairy. 

ii. A friend in need is a friend indeed 

iii. Slow and steady wins the race 

iv. A greedy farmer 

GRAPHS/CHARTS: 

i. Daily activities of a student 

ii. Number of internet users 

iii. She interests of the student in different subject 
 

INFORMATION LETTER: 
 

i. Write a letter to your friend about the picnic you have enjoyed. 

ii. Write a letter to your friend telling him what you intend to do after your annual 

exam. 

iii. Write a letter to your friend describing the prize giving ceremony of your 

school. 

iv. Write a letter to your friend thanking for his hospitability. 

Dialogue 

i. A dialogue between two friends about the importance of learning English. 

ii. A dialogue between two friends about the importance of tree plantation. 

iii. A dialogue between two friends about the preparation of annual examination.  



CLASS IX  Sub: English 2nd Paper 

Type of question and marks distribution 

PART-A: Grammar: 60 

1. Gap filling activities with clues 

(Preposition. articles, parts of speech)    0.5x10=5 

2. Gap filling activities without clues 

(Preposition. articles, parts of speech)    0.5x10=5 

3. Substitution table        5 
4. Right forms of verbs      0.5x10=5 

5. Narrative style (direct to indirect speech)     5 

6. Changing sentences (Change of voice Sentence patterns, degrees) 1x10=10 

7. Completing sentences (using conditionals, Infinitives, gerund, participle) 5 

8. Uses of suffix and prefixes      0.5x10=5 

9. Tag Question         5 

10. Sentence correction        5 

11. Punctuation and capitalization       5 

PART-B: Composition: 40 

12. Writing C/V with cover letter       8 

13. Formal letter/Email        10 

14. Paragraph writing by listing//Narrating/Comparison/Contrast/Cause and effect 10 

15. Writing composition our personal experience and familiar tropics, recent 

event/future plan         12 

PART: B (Composition) 

C/V With cover letter 

i. Write a C/V with cover letter for the post of an office assistance 

ii. Write a C/V with cover letter for the post of as accounts officer 

iii. Write a C/V with cover letter for the post of a Librarian 

FORMAL LETTER 

i. Write an application to the Headmaster for permission to get on a study tour. 

ii. Write an application to the Headmaster for opening a Canteen in your school 

campus. 

iii. Write an application to the headmaster for a seat in the school hostel. 

iv. Write an application to the Headmaster for increasing Library facilities. 

 

  



E-MAIL 

 

i. Draft an E-mail to your friend congratulating him/her on his/her brilliant success. 

 

ii. Draft an E-mail to your friend for borrowing a book from him/her. 

 

iii. Draft an E-mail to your friend inviting him to attend your birthday ceremony. 

 

PARAGRAPH 

 

i. A book fair,  ii. Load Shedding   

iii. Traffic Jam  iv. School Library. 

 

COMPOSITION 

 

i. Your aim in life  ii. Duties of a student  iii. Your favorite hobby. 
 

 

9g †kÖwY welq- MwYZ 

cÖ‡kœi aviv I gvb e›Ub 

 

m„Rbkxj cÖkœ- 70 b¤^i         10×7=70 

 

 exRMwYZ n‡Z 3wU, R¨vwgwZ n‡Z 3 wU, wÎ‡KvbwgwZ I cwiwgwZ n‡Z 3wU Ges cwimsL¨vb n‡Z 2wU 

K‡i †gvU 11wU cÖkœ _vK‡e| 

 

 exRMwYZ n‡Z 2wU, R¨vwgwZ n‡Z 2wU, wÎ‡KvbwgwZ I cwiwgwZ n‡Z 2wU Ges cwimsL¨vb n‡Z 1wU K‡i 

†gvU 7wU cÖkœ _vK‡e| 

 

eûwbe©vPwb cÖkœ 30 b¤^i 

 

 †gvU 30wU cÖkœ _vK‡e †Kvb weKí †bB| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb  01| 

m‡ev©‡gvU (70+30) b¤î = 100 b¤^i 

 

Aa©evwl©K cixÿv 

 

exRMwYZt 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 

R¨vwgwZt 6ó Aa¨vq, 7g Aa¨vq 

wÎ‡KvbwgwZt Abykxjbx 9.1, 9.2 

cwiwgwZt Aby: 16.1, 16.2 

cwimsL¨vbt Abykxjbx 17 

  



9g †kÖwY welq- D”PZi MwYZ 

cÖ‡kœi aviv I gvb eÈb 

 

m„Rbkxj cÖkœ: 50 b¤î 

exRMwYZ n‡Z 3wU, R¨vwgwZ I †f±i n‡Z 3wU, wÎ‡KvYwgwZ I m¤¢vebv n‡Z 2wU cÖkœmn em©‡gvU 8wU cÖkœ 

_vK‡e| cÖwZ Ask n‡Z Kgc‡ÿ 1wU cÖkœmn †gvU 5wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| 

 

eûwbe©vPwb cÖkœ: 25 b¤^i 

‡gvU 25wU cÖkœ _vK‡e| 25wUiB DËi w`‡Z n‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 01| 

 

e¨envwiK: 25 b¤î 

cixÿb -15 b¤^i 

e¨vL¨vmn djvdj Dc¯’vcb- 5 

‡gŠwLK Afxÿv    -5 

 

me©‡gvU (50+25+25) b¤î = 100 b¤^i 

 

Aa© evwl©K cixÿv 

exRMwYZ: Abykxjbx:- 1.2, 2 

R¨vwgwZ I †f±i: Abykxjbx:- 3.1, 12 

wÎ‡KvYwgwZ I m¤¢vebv: Abykxjbx: 8.1, 8.2, 14 
 

 

9g †kÖwY welq- imvqb 

cÖ‡kœi aviv I gvb eÈb 

 

m„Rbkxj cÖkœ: 50 b¤î 

8wU cÖkœ _vK‡e| †h †Kvb 5wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| 

 

eûwbe©vPwb cÖkœ: 25 b¤^i 

‡gvU 25wU cÖkœ _vK‡e| 25wUiB DËi w`‡Z n‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 01| 

 

e¨envwiK: 25 b¤î 

cixÿb -15 b¤^i 

e¨vL¨vmn djvdj Dc¯’vcb- 5 

‡gŠwLK Afxÿv    -5 

 

me©‡gvU (50+25+25) b¤î = 100 b¤^i 

 

Aa© evwl©K cixÿv 

 

Aa¨vq: 2q 

Aa¨vq: 3q 

Aa¨vq: 4_© 

Aa¨vq: 5g 

  



9g †kÖwY welq- c`v_© weÁvb 

cÖ‡kœi aviv I gvb eÈb 

 

m„Rbkxj cÖkœ: 50 b¤î 

8wU cÖkœ _vK‡e| †h †Kvb 5wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| 

 

eûwbe©vPwb cÖkœ: 25 b¤^i 

‡gvU 25wU cÖkœ _vK‡e| 25wUiB DËi w`‡Z n‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 01| 

 

e¨envwiK: 25 b¤î 

cixÿb -15 b¤^i 

e¨vL¨vmn djvdj Dc¯’vcb- 5 

‡gŠwLK Afxÿv    -5 

 

me©‡gvU (50+25+25) b¤î = 100 b¤^i 

 

Aa© evwl©K cixÿv 

 

Aa¨vq: 2q 

Aa¨vq: 3q 

Aa¨vq: 4_© 

Aa¨vq: 5g 

 

 

9g †kÖwY welq- K…wlwkÿv 

cÖ‡kœi aviv I gvb eÈb 

 

m„Rbkxj cÖkœ: 50 b¤î 

8wU cÖkœ _vK‡e| †h †Kvb 5wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| 

 

eûwbe©vPwb cÖkœ: 25 b¤^i 

‡gvU 25wU cÖkœ _vK‡e| 25wUiB DËi w`‡Z n‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 01| 

 

e¨envwiK: 25 b¤î 

cixÿb -15 b¤^i 

e¨vL¨vmn djvdj Dc¯’vcb- 5 

‡gŠwLK Afxÿv    -5 

 

me©‡gvU (50+25+25) b¤î = 100 b¤^i 

 

Aa© evwl©K cixÿv 

 

1g Aa¨vq: K…wl cÖhyw³ 

2q Aa¨vq: K…wl DcKib (1g-3q cwi‡”Q`) 

  



9g †kÖwY welq- weÁvb 

cÖ‡kœi aviv I gvb eÈb 

 

m„Rbkxj cÖkœ: 70 b¤^i 

11wU cÖkœ _vK‡e| †h †Kvb 7wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| 

 

eûwbe©vPwb cÖkœ: 30 b¤^i 

‡gvU 30wU cÖkœ _vK‡e| 30wUiB DËi w`‡Z n‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 01| 

 

me©‡gvU (70+30) b¤^i = 100 b¤î 

 

Aa© evwl©K cixÿv 

 

1g Aa¨vq: DbœZZi Rxeb aviv 

2q Aa¨vq: Rxe‡bi Rb¨ cvwb 

3q Aa¨vq: ü`h‡š¿i K_v 

5g Aa¨vq: †`L‡Z n‡j Av‡jv PvB| 

 

 

9g †kÖwY welq- Rxe weÁvb 

cÖ‡kœi aviv I gvb eÈb 

 

m„Rbkxj cÖkœ: 50 b¤î 

8wU cÖkœ _vK‡e| †h †Kvb 5wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| 

 

eûwbe©vPwb cÖkœ: 25 b¤^i 

‡gvU 25wU cÖkœ _vK‡e| 25wUiB DËi w`‡Z n‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 01| 

 

e¨envwiK: 25 b¤î 

cixÿb -15 b¤^i 

e¨vL¨vmn djvdj Dc¯’vcb- 5 

‡gŠwLK Afxÿv    -5 

 

me©‡gvU (50+25+25) b¤î = 100 b¤^i 

 

Aa© evwl©K cixÿv 

 

1g Aa¨vq: Rxeb cvV 

2q Aa¨vq: Rxe †Kvl I wUmy¨  

3q Aa¨vq: †Kvl wefvRb 

  



9g †kÖwY welq- evsjv‡`k I wek¦ cwiPq 

Aa© evwl©K cixÿv 

 

1g Aa¨vq: c~e© evsjvi Av‡›`vjb I RvZxqZvev‡`i DÌvb 

3q Aa¨vq: †mŠiRMZ I f‚gÛj 

6ô Aa¨vq: ivóª, bvMwiKZv I AvBb 

11 Aa¨vq: RvZxq m¤ú` I A_©‰bwZK e¨e ’̄v 
 

 

9g †kÖwY welq- e¨emvq D‡`¨vM 

cÖ‡kœi aviv I gvb eÈb 

 

m„Rbkxj cÖkœ: 70 b¤^i 

11wU cÖkœ _vK‡e| †h †Kvb 7wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| 

 

eûwbe©vPwb cÖkœ: 30 b¤^i 

‡gvU 30wU cÖkœ _vK‡e| 30wUiB DËi w`‡Z n‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 01| 

 

me©‡gvU (70+30) b¤^i = 100 b¤î 

 

Aa© evwl©K cixÿv 

 

1g Aa¨vq: e¨emvq cwiwPwZ 

2q Aa¨vq: e¨emvq D‡`¨vM I D‡`¨v³v 

3q Aa¨vq: AvZœKg© ms ’̄vb 

5g Aa¨vq: e¨emv‡qi AvBbMZ w`K| 

 
 

9g †kÖwY welq- wnmve weÁvb 

cÖ‡kœi aviv I gvb eÈb 

 

m„Rbkxj cÖkœ: 70 b¤^i 

11wU cÖkœ _vK‡e| †h †Kvb 7wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| 

 

eûwbe©vPwb cÖkœ: 30 b¤^i 

‡gvU 30wU cÖkœ _vK‡e| 30wUiB DËi w`‡Z n‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 01| 

 

me©‡gvU (70+30) b¤^i = 100 b¤î 

 

Aa© evwl©K cixÿv 

 

1g Aa¨vq: wnmve weÁv‡bi cwiwPwZ 

2q Aa¨vq: ‡jb‡`b 

3q Aa¨vq: `yÕ Zidv `vwLjv c×wZ 

6ô Aa¨vq: Rv‡e`v Avewk¨K 

7g Aa¨vq: LwZqvb Avewk¨K  



9g †kÖwY welq- A_© I e¨vswKs 

cÖ‡kœi aviv I gvb eÈb 

 

m„Rbkxj cÖkœ: 70 b¤^i 

11wU cÖkœ _vK‡e| †h †Kvb 7wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e| 

 

eûwbe©vPwb cÖkœ: 30 b¤^i 

‡gvU 30wU cÖkœ _vK‡e| 30wUiB DËi w`‡Z n‡e| cÖwZwU cÖ‡kœi gvb 01| 

 

me©‡gvU (70+30) b¤^i = 100 b¤î 

 

Aa© evwl©K cixÿv 

 

K- wefvM (wdb¨vÝ Ask) 

 

1g Aa¨vq: A_©vqb I e¨emvq A_©vqb 

2q Aa¨vq: A_©vq‡bi Drm 

3q Aa¨vq: A‡_©i mgq g~j¨ 

 

L- wefvM (e¨vswKs Ask) 

 

8g Aa¨vq: gy`ªv, e¨vsK I e¨vswKs 

9g Aa¨vq: e¨vswKs e¨emvq I Zvi aib| 

 

 

9g †kÖwY welq- Bmjvg ag© I ˆbwZK wkÿv 

cÖ‡kœi aviv I gvbeÈb:        c~Y©gvb 100 

 m„Rbkxj As‡k 11wU cÖ‡kœi g‡a¨ 7wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e    10×7=70 b¤^i  

 eûwbe©vPwb 30wU cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡e|      1×30=30 

 

Aa© evwl©K cixÿv 

 

1g Aa¨vq: (AvKvB` I ˆbwZK wkÿv) cvV (1-4) Bmjvg, Bgvb, gvbweK, gyj¨‡eva Bgv‡bi ¸iæZ¡, ZvInx`|  

2q Aa¨vq: (kwiq‡Zi Drm) cvV (1-4) kixqZ, kixq‡Zi cÖ_g Drm, Avj-KziAvb, Avj- KziAvb msiÿY I 

msKjb| 

3q Aa¨vq: (Bev`Z) cvV (1-3) Bev`Z, mvjvZ, mvIg| 

4_© Aa¨vq: (AvLjvK) cvV (1-4) AvLjv‡K nvwg`vn, ZvKIqv, Iqv`v cvjb, mZ¨evw`Zv| 

5g Aa¨vq: (Av`k© Rxeb PwiÎ) cvV (1-3) gnvbwe nhiZ gynv¤§` (m:) Gi mgqKvjxb mvgvwRK I mvs¯‹„wZK 

Ae¯’v, gnvbwe (m:) Gi Rb¥, ˆkke I ˆK‡kvi|  

 

 

 

  



9g †kÖwY welq- AvBwmwU 

cÖ‡kœi aviv I gvb eÈb 

 

ZZ¡xq Ask: 25 b¤^i 

25wU cÖkœ _vK‡e| 25wU cÖ‡kœiB DËi w`‡Z n‡e| 

 

e¨envwiK Ask: 25 b¤^i 

Kvh©µg 5 b¤^i 

djvdj Dc ’̄vcb: 12 b¤^i 

‡gŠwLK Afxÿv : 08 b¤^i 

 

me©‡gvU (25+25) b¤^i = 50 b¤^i 

 

Aa© evwl©K cixÿv 

 

Aa¨vq: 1g 

Aa¨vq: 2q 

Aa¨vq: 3q 

  









 

 

 

 

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2022 mv‡ji GmGmwm cixÿvi  

cyb©web¨vmK…Z cvV¨m~wP  

 

 

 

 

 

 

welq: evsjv cÖ_gcÎ 

welq †KvW: 101 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2022 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP  

welq: evsjv  cÎ: cÖ_g  welq †KvW: 101  c~Y© b¤^i: 100 ZË¡xq b¤^i: 100  e¨envwiK b¤^i: 00 

Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe¯‘ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

1.M`¨ (Mí) 11.5 we‡kl Pvwn`vm¤úbœ gvby‡li cÖwZ ms‡e`bkxj nIqvi ¸iæZ¡ e¨³ 

Ki‡Z cvi‡e| 

myfv 

iex› ª̀bv_ VvKzi 

4 1g- 4_©  

2.M`¨ (cÖeÜ) 5.10 cÖeÜ c‡o Zvi e³e¨ wb‡Ri fvlvq eY©bv Ki‡Z cvi‡e| eBcov 

cÖg_ †PŠayix 

4 8g- 11k  

3.M`¨ (Mí) 5.5 †QvUMí c‡o Zvi welqe¯‘, e³e¨ I PwiÎ we‡kølY Ki‡Z cvi‡e| Avg AvuwUi †fucy 

wef‚wZf‚lY e‡›`¨vcva¨vq 

3 15k- 17k  

4.M`¨ (cÖeÜ) 7.1 b¨vq, mZZv, †mŠRb¨, m`vPvi BZ¨vw` ˆbwZK g~j¨‡ev‡ai cwiPq 

w`‡Z cvi‡e| 

gvbyl gyn¤§` (m.) 

†gvnv¤§` Iqv‡R` Avjx 

4 21k- 24k  

5.M`¨ (Mí) 11.3 bvix Ges bvixi Kg© I RxweKvi cÖwZ kÖ×vi g‡bvfve cÖKvk 

Ki‡Z cvi‡e| 

wbgMvQ 

ebdzj 

2 35k I 36k  

6.M`¨ (cÖeÜ)  7.1 b¨vq, mZZv, †mŠRb¨, m`vPvi BZ¨vw` ˆbwZK g~j¨‡ev‡ai cwiPq 

w`‡Z cvi‡e| 

wkÿv I gbyl¨Z¡ 

†gvZv‡ni †nv‡mb †PŠayix 

3 39k- 41k  

7.M`¨ (ågY Kvwnwb) 6.2 cwiwPZ RMr I wb‡Ri AwfÁZvi welq e¨³ Ki‡Z cvi‡e|  

12.2 Aci RvwZ, †`k I Zvi ms¯‹…wZi cÖwZ kÖ×vi g‡bvfve cÖKvk 

Ki‡Z cvi‡e|  

cÖevm eÜz 

ˆmq` gyRZev Avjx 

3 45k- 47k  

8. M`¨ (Mí) 11.1 Av_©-mvgvwRK †kÖwY-†ckvi gvby‡li cÖwZ kÖ×v, gg‡Z¡i g‡bvfve 

cÖKvk Ki‡Z cvi‡e| 

ggZvw` 

gvwbK e‡›`¨vcva¨vq 

3 51Zg- 53Zg  

9. M`¨ (¯§„wZPviYg~jK 

iPbv) 

8.2 gyw³hy‡×i †PZbvq DØy× n‡q  †`k MV‡b mwµq nIqvi ¸iæZ¡ e¨³ 

Ki‡Z cvi‡e| 

8.3 gyw³‡hv×v‡`i msMÖvgx, †`k‡cÖwgK f‚wgKvi cÖwZ kÖ×v cÖ`k©‡b DØy× 

n‡e| 

GKvË‡ii w`b¸wj 

Rvnvbviv Bgvg 

3 63Zg-65Zg  

10.M`¨ (cÖeÜ) 5.1. mvwn‡Z¨i wewfbœ iƒc‡kÖwYi cwiPq w`‡Z cvi‡e| 

5.2 KweZv, †QvUMí, Dcb¨vm I bvU‡Ki mvaviY ˆewkó¨ eY©bv Ki‡Z 

cvi‡e| 

mvwn‡Z¨i iƒc I ixwZ 

nvqvr gvgy` 

4 69Zg-72Zg  



 

 

 

 

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

 

Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe¯‘ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

1. KweZv 5.3 KweZv c‡o Zvi g~jfve we‡kølY Ki‡Z cvi‡e| e½evYx 

Ave ỳj nvwKg 

3 5g- 7g  

2. KweZv 5.3 KweZv c‡o Zvi g~jfve we‡kølY Ki‡Z cvi‡e| K‡cvZvÿ b` 

gvB‡Kj gaym~`b `Ë 

3 12k- 14k  

3. KweZv 7.5 Aa¨emvq, mwnòzZv, k„•Ljv, wkóvPvi BZ¨vw` PvwiwÎK ¸Yvewji ¸iæZ¡ 

e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

Rxeb-m½xZ 

†ngP› ª̀ e‡›`¨vcva¨vq 

3 18k- 20k  

4. KweZv 9.2RvwZ, ag©, eY©, †MvÎ wbwe©‡k‡l mKj gvby‡li cÖwZ ggZv I cÖxwZi g‡bvfve 

cÖ`k©‡bi ¸iæZ¡ e¨³ Ki‡Z cvi‡e| 

9.3 gvbeZv we‡ivax Kv‡Ri mv‡_ gvbweK g~j¨‡ev‡ai Zzjbv Ki‡Z cvi‡e| 

gvbyl 

KvRx bRiæj Bmjvg 

3 25k- 27k  

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

12.1 cwi‡ek m‡PZbZvi cwiPq w`‡Z cvi‡e| 

†mB w`b GB gvV 

Rxebvb›` `vk 

2 37k I 38k  

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

RmxgD &̀`xb 

3 42k- 44k  

7. KweZv 9.3 gvbeZv we‡ivax Kv‡Ri m‡½ gvbweK g~j¨‡ev‡ai Zzjbv Ki‡Z cvi‡e| ivbvi 

myKvšÍ fÆvPvh© 

3 48k- 50Zg  

8. KweZv 8.2 gyw³hy‡×i †PZbvq DØy× n‡q †`k MV‡b mwµq nIqvi ¸iæZ¡ e¨³ Ki‡Z 

cvi‡e| 

8.3 gyw³‡hv×v‡`i msMÖvgx, †`k‡cÖwgK f‚wgKvi cÖwZ kÖ×v cÖ`k©‡b DØy× n‡e 

†Zvgv‡K cvIqvi R‡b¨, 

†n ¯^vaxbZv 

kvgmyi ivngvb 

3 54Zg- 56Zg  

9. KweZv 10.3 evsjvi ¸iæZ¡c~Y© HwZ‡n¨i cwiPq Zz‡j ai‡Z cvi‡e| 

10.4 evsjvi ms¯‹…wZ I HwZ‡n¨i cÖwZ gg‡Z¡i g‡bvfve cÖKvk Ki‡Z cvi‡e| 

Avgvi cwiPq 

‰mq` kvgmyj nK 

3 66Zg- 68Zg  

10. KweZv 8.2 gyw³hy‡×i †PZbvq DØy× n‡q ‡`k MV‡b mwµq nIqvi ¸iæZ¡ e¨³ Ki‡Z 

cvi‡e| 

¯^vaxbZv, GB kãwU 

Kxfv‡e Avgv‡`i n‡jv 

wbg©‡j› ỳ ¸Y 

3 73Zg- 75Zg  

mncvV (Dcb¨vm) 8.2 gyw³hy‡×i †PZbvq DØy× n‡q †`k MV‡b mwµq nIqvi ¸iæZ¡ e¨³ Ki‡Z 

cvi‡e| 

KvKZvo–qv  

†mwjbv †nv‡mb 

7 28k- 34k  

mncvV (bvwUKv) 11.3 bvix Ges bvixi Kg© I RxweKvi cÖwZ kÖ×vi g‡bvfve cÖKvk Ki‡Z 

cvi‡e| 

ewncxi 

‰mq` IqvwjDjøvn 

6 57Zg- 62Zg  

                                                                                                                           me©‡gvU  75  



 

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2022 mv‡ji GmGmwm cixÿvi  

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 

 

 

 

welq: evsjv wØZxqcÎ 

welq †KvW: 102 
 

 

  



†KvwfW 19  †cÖwÿ‡Z 2022 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

welq: evsjv  cÎ: wØZxq  welq †KvW: 102   c~Y© b¤̂i: 100  ZË¡xq b¤̂i: 100  e¨venvwiK b¤̂i:00 

Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

1. wØZxq Aa¨vq 

cÖ_g cwi‡”Q` 

1.1 evsjv aŸwbmg~‡ni cwiPq D”Pvi‡Yi ¯’vb I ixwZ Abyhvqx eY©bv Ki‡Z cvi‡e, 

evsjv aŸwb¸‡jvi D”Pvi‡Yi wbqg eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

aŸwbZË¡ 2 1g I 2q  

2. wØZxq Aa¨vq 

wØZxq cwi‡”Q` 

1.2 evsjv aŸwbmg~‡ni cwiPq D”Pvi‡Yi ¯’vb I ixwZ Abyhvqx eY©bv Ki‡Z cvi‡e, 

evsjv aŸwb¸‡jvi D”Pvi‡Yi wbqg eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

aŸwbi cwieZ©b 2 3q I 4_© 

 

 

3. wØZxq Aa¨vq 

PZz_© cwi‡”Q` 

1.5 evsjv kã MV‡bi Dcvq¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvi‡e| mwÜ 2 5g I 6ô  

4. Z…Zxq Aa¨vq 

  wØZxq cwi‡”Q` 

1.8 welq I fvee¯‘ Abyhvqx Dchy³ kã cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e| wØiæ³ kã 2 9g I 10g  

5. Z…Zxq Aa¨vq 

  Z…Zxq cwi‡”Q` 

1.8 welq I fvee¯‘ Abyhvqx Dchy³ kã cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e| msL¨vevPK kã 1 11k  

6. Z…Zxq Aa¨vq 

  cÂg cwi‡”Q` 

1.8 welq I fvee¯‘ Abyhvqx Dchy³ kã cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e| c`vwkÖZ wb‡ ©̀kK 1 12k  

7. Z…Zxq Aa¨vq 

  lô cwi‡”Q` 

1.5 evsjv kã MV‡bi Dcvq¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvi‡e| mgvm 3 15k- 17k  

8.  Z…Zxq Aa¨vq 

 mßg cwi‡”Q` 

1.5 evsjv kã MV‡bi Dcvq¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvi‡e| DcmM© 2 18k I 19k  

9. Z…Zxq Aa¨vq 

  beg cwi‡”Q` 

1.5 evsjv kã MV‡bi Dcvq¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvi‡e| K…r-cÖZ¨‡qi we¯ÍvwiZ 

Av‡jvPbv 

3 20k- 22k  

10. Z…Zxq Aa¨vq 

  `kg cwi‡”Q` 

1.5 evsjv kã MV‡bi Dcvq¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvi‡e| Zw×Z  cÖZ¨q 2 25k I 26k  

11. Z…Zxq Aa¨vq 

  GKv`k cwi‡”Q` 

1.10 evsjv e¨vKiwYK kã †kÖwY (c`) m¤úwK©Z aviYv e¨³ Ki‡Z cvi‡e| k‡ãi †kÖwYwefvM 2 27k I 28k  

12. PZz_© Aa¨vq 

  cÖ_g cwi‡”Q` 

1.10 evsjv e¨vKiwYK kã †kÖwY (c`) m¤úwK©Z aviYv e¨³ Ki‡Z cvi‡e| c`-cÖKiY 3 29k- 31k  

13. PZz_© Aa¨vq 

  wØZxq cwi‡”Q` 

1.10 evsjv e¨vKiwYK kã †kÖwY (c`) m¤úwK©Z aviYv e¨³ Ki‡Z cvi‡e| wµqvc` 2 33k I 34k  

14.  PZz_© Aa¨vq 

  mßg cwi‡”Q` 

1.11 evsjv wefw³i e¨envi m¤ú‡K© aviYv e¨³ Ki‡Z I Zv cÖ‡qvM Ki‡Z 

cvi‡e| 

KviK I wefw³ Ges m¤^Ü c` 

I m‡¤̂vab c` 

3 35k- 37k  

15. PZz_© Aa¨vq 

   Aóg cwi‡”Q` 

1.11 evsjv wefw³i e¨envi m¤ú‡K© aviYv e¨³ Ki‡Z I Zv cÖ‡qvM Ki‡Z 

cvi‡e| 

 

AbymM© ev Kg©cÖePbxq kã 1 38k  



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

16.  cÂg  Aa¨vq 

   cÖ_g cwi‡”Q` 

1.9 welq I fvee¯‘ Abyhvqx ï× evK¨ cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e evK¨ cÖKiY 3 41k- 43k  

17.  cÂg  Aa¨vq 

   wØZxq cwi‡”Q` 

2.4 ev‡K¨ evMaviv, cÖev` cÖePb e¨envi Ki‡Z cvi‡e 

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

k‡ãi †hvM¨Zvvi weKvk I 

evM&aviv 

1 44k  

18.  cÂg  Aa¨vq 

   Z…Zxq cwi‡”Q` 

1.14 A_©MZ wfbœZv Abyhvqx kã cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e evP¨ Ges evP¨ cwieZ©b 1 45k  

19.  cÂg  Aa¨vq 

   PZz_© cwi‡”Q` 

1.14 A_©MZ wfbœZv Abyhvqx kã cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡e Dw³ cwieZ©b 2 48k I 49Zg  

20.  cÂg  Aa¨vq 

    lô cwi‡”Q` 

1.6 evsjv ev‡K¨i ˆewkó¨ I cÖKvi‡f` m¤ú‡K© aviYv e¨³ Ki‡Z cvi‡e| ev‡K¨i †kªwYwefvM 1 50Zg  

wbwg©wZ Ask 

mvigg© I mvivsk 

wjLb  

3.5 mvigg© I mvims‡ÿc ˆZwi Ki‡Z cvi‡e mvivsk/mvigg© 2 7g I 8g  

fvem¤úªmviY 4.2 cv‡Vi m‡½ msMwZc~Y© iPbv c‡o Zzjvbg~jK Av‡jvPbv Ki‡Z cvi‡e| fvem¤úªmviY 2 13k I 14k  

cÎwjLb 3.2 ˆ`bw›`b e¨env‡ii cÖ‡qvR‡b wPwV-cÎ, `iLv Í̄, ÿz‡`evZv© BZ¨vw` ‡jL‡Z 

cvi‡e 

cÎ 2 23k I 24k  

Aby‡”Q` 4.1 cvV¨m~wP ewnf©~Z eB-cy¯ÍK I cÎ-cwÎKv c‡o welqe ‘̄ I gg© e¨³ Ki‡Z 

cvi‡e 

Aby‡”Q` 1 32k  

cÖwZ‡e`b 3.6 msev`c‡Î cÖKv‡ki Rb¨ cÖwZ‡e`b ˆZwi Ki‡Z cvi‡e| cÖwZ‡e`b 2 39k I 40k  

cÖeÜ iPbv 4.2 cv‡Vi m‡½ msMwZc~Y© iPbv c‡o Zzjbvg~jK Av‡jvPbv Ki‡Z cvi‡e| cÖeÜ 2 46k I 47k  

me©‡gvU 50  

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



 
 

 

 

Revised Syllabus for SSC Examination 2022  

due to Covid-19 Pandemic 

 

 

Subject: English 1st Paper 

Subject Code: 107 

  



 
 

Revised Syllabus for SSC Examination 2022 due to COVID-19 Pandemic  
Sub: English 1st Paper 

[The following 7 units have been taken from the EFT Text Book] 
 

Chapters & Titles of the 
lessons 

Learning outcomes Content 
Probable 

no. of 
periods 

Order of the periods Remarks 

      Unit Three 
      Events and Festivals  

Learners will be able to---  
 talk about events and festivals 
 ask and answer questions and give 

opinions in a logical sequence  
 infer meaning from the context 

Events and 
Festivals 

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

 

     Unit Four 
     Are We Aware ? 
 
 

Learners will be able to--      
 ask and tell about problems 
 seek and give suggestions 
 listen for specific information 
 narrate something in writing  
 read charts and do a project work                    

Are We Aware ? 9 periods 19th,20th,21st,24th, 
25th,26th,29th,30th, 
31st  

 

    Unit Five  
    Nature and Environment 

Learners will be able to --- 
 comprehend and summarize texts 
 ask and answer questions 
 take part in debates on given topics 
 take part in role playing and conversations, 

draft and deliver lectures on given topics  
 write letters to newspapers highlighting 

certain problems 
 write slogans for posters. 

Nature and 
Environment 

8 periods 34th,35th,36th,39th, 
40th,41st,44th,45th 

 

     Unit Seven 
     People Who   Stand Out 

Learners will be able to ---  
 read and understand texts through silent 

reading 
 ask and answer questions  
 write a dialogue. 

People Who 
Stand Out 

10 periods 48th,49th,50th,53rd,54
th,55th,58th,59th,60th,
63rd  

 

    Unit Ten Learners will be able to ---  Dreams 6 periods 66th,67th,68th,71st,  



 
 

Chapters & Titles of the 
lessons 

Learning outcomes Content 
Probable 

no. of 
periods 

Order of the periods Remarks 

    Dreams  listen for specific information 
 participate in conversations and 

discussions 
 understand and narrate problems 
 take and give interviews 

 complete a grid. 

72nd,73rd  

     Unit Eleven  
     Renewable Energy 

Learners will be able to --- 
 describe familiar objects 
 participate in conversation and discussion 
 read intensively and extensively 
 write formal letters 
 

Renewable  
Energy 

6 periods 76th,77th,78th,81st, 
82nd, 83rd  

 

    Unit Twelve 
    Roots 
 

Learners will be able to ---- 
 participate in conversations and 

debates 
 exchange personal information 
 narrate incidents and events in a 

logical sequence 
 present own ideas, give and ask for 

information 
 write letters to newspapers 
 lodge complaints 
 present information in a chart 

Roots 6 periods 86th,87th,88th,91st, 
92nd,93rd  

 

    Unseen Passage: 
 Information 

transfer 

   
3 periods 
 

  
94th,95th,96th  
 

 

 Summarizing   3 periods 99th,100th,101th, 
 

 



 
 

Chapters & Titles of the 
lessons 

Learning outcomes Content 
Probable 

no. of 
periods 

Order of the periods Remarks 

 
 Matching 

   
3 periods 

 
104th 105th,106th 

 

 
 

                               Rearranging has 
been omitted 
to lessen the 
burden of the 
learners. 

      Writing:  
      1. Writing a paragraph      
answering questions 

   
 
3 periods 

 
 
107th,110th,111th 

 
 Graph and 

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

 
 

      2. Completing a story   3 periods 112th,115th,116th 

     3. Emails   2 periods 117th,120th  

     4. Writing dialogue   3 periods 121st,122nd,125th  

     

                                                                                                                                              Total number of periods          75 
 
 
                                                                                             
 
 
 
                                                                                                
 
                                                                                                    
 
 
 



 
 

                                                                                                  
 
 

Revised Marks Distribution of English 1st Paper due to Covid-19 Pandemic 
Only for SSC Exam 2022 

                                                                                                      Total Marks: 100 
 

 
 
                                                   Reading (Marks 50) 

 Seen passage 1 
 Multiple Choice Questions (MCQ)                                    1x 10 = 10 
 Answering questions (open ended and close ended)     2x6  =  12 

 
 Seen passage 2  

 Gap filling without clues                                                             1x5=5 
 

 Unseen passage  
 Information transfer                                                                   1x6=6 
 Summarizing                                                                                       10 
 Matching                                                                                       1x7=7 

 
                                                    Writing (Marks 50) 

 Writing paragraph answering questions                                                       14 
 Completing a story                                                                                            12 
 Writing an email                                                                                                12 
 Writing a dialogue                                                                                             12 

 
 

 



 
 

 

 

Revised Syllabus for SSC Examination 2022 

Due to Covid-19 Pandemic 

 

 

Subject: English 2nd Paper 

Subject Code: 108 

 
  



 
 

Revised Syllabus for SSC Examination 2022 due to COVID-19 Context 
English 2nd Paper 

 

Chapter & Title of the lessons 
Learning 

outcomes 

Probable 
no. of 

periods 
Order of the  periods Remarks 

        Grammar  
1. Gap filling activities without  clues ( to test 

prepositions, articles, zero articles) 

  
 
5 periods 

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

 
 Narrative style, Sentence 

Connectors have been 
excluded to minimize the 
burden of the learners. 

 

2. Gap filling(cloze test*)  with clues ( to test 
vocabulary in general) 

(*A Cloze Test is also a gap filling activity with recurring 
gaps at regular intervals at the 5th or  6th or 7th or 8th or 9th 
word.) 

  
5 periods 

  
15th,17th,18th,22nd,23rd  

3. Substitution table  3 periods 27th,28th,32nd  

4. Right forms of verbs  5 periods 33rd,37th,38th,42nd,43th   

5. Changing sentences (change of voice, change of 
degrees, affirmative to negative, assertive to 
exclamatory, exclamatory to assertive, assertive 
to imperative) 

  
 
 
8 periods 

 
 
 
46th,47th,51st,52nd,56th,57th,61st, 
62nd   

6. Completing sentences(Using conditionals, 
gerund, infinitive, participle) 
                                                                                           

  
5 periods 
 

 
64th,65th,69th,70th,64th  

 

          
7. Use of suffix and prefix 

 

  
4 periods 
 

 
75th,79th,80th,84th 

  

8. Tag questions 
 

 3 periods 
 

85th,89th,90th  
 

9. Punctuations  3 periods 97th,98th, 102nd  



 
 

Chapter & Title of the lessons 
Learning 

outcomes 

Probable 
no. of 

periods 
Order of the  periods Remarks 

Writing Part 
1. Writing CV with cover letter 

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

     
       3.  Writing paragraphs 
 

 
 

 
2 periods 
 
 
3 periods 
 
4 periods 

 
103rd,108th, 
 
 
109th,113th,114th 
 
118th,119th,123rd,124th  
 
 
 

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

 
                                                                                          Total number of periods       50 
 
 
 
 
 

                                                                
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Revised Marks Distribution of English 2nd paper due to COVID 19 Pandemic 
Only for SSC Exam 2022 

Total Marks: 100 
 
           Grammar (60 marks) 
 

1. Gap filling activities without clues ( to test prepositions, articles, zero articles)                                                                       .5 x10=5 

2. Gap filling(cloze test) without clues (to test vocabulary in general)                                                                                             .5x10=5 

3. Substitution table                                                                                                                                                                                      1x6=6 

4. Right forms of verbs                                                                                                                                                                              1x10=10 

5. Changing sentences (change of voice, change of degrees, affirmative to negative, assertive to 
 exclamatory, exclamatory to assertive, assertive to imperative)        1x10=10                            

6. Completing sentences ( Conditionals, infinitives, gerunds, Participles)                                                                                         1x 5= 5  
7. Use of suffix and prefix                                                                                                                                                                         .5x 14=7 

8. Tag questions                                                                                                                                                                                              1x7=7 

9. Punctuations                                                                                                                                                                                            .5x10=5 

Composition (40 marks) 

10. Writing CV with cover letter                                                                                                                                                                    15 
11. Formal letters (complaint letter, notice, purchase order, responses to an order/requests etc.                                                        10 

12. Writing paragraph                                                                                                                                                                                             15 

 

 

 



 

ক োভিড ১৯ কেভিতে ২০২২ সোতের এসএসভস পরীিোর  

পুনভব িন্যোসকৃে পোঠ্যসূভি 

 

 

 

 

 

ভবষয় :  গভিে                                

 ভবষয় ক োড : ১০৯  

   

 

 

 



ক োভিড ১৯ কেভিতে ২০২২ সোতের এস এস ভস পরীিোর পুনভব িন্যোসকৃে  পোঠ্যসূভি  

 ভবষয় :  গভিে                ভবষয় ক োড :  ১০৯                         পূি িমোন : ১০০               েত্ত্বীয় নম্বর: ১০০                         ব্যোবহোভর  নম্বর: ০০ 

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র 

ভিতরোনোম 

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  

উভিভিে  ভিিনফে 

ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসর 

ক্রম 

মন্তব্য 

 

ভিেীয় অধ্যোয় 

 

কসট ও ফোংিন 

1. কসট ও উপতসতটর ধোরিো ব্যোখ্যো  তর েেীত র 

সোহোতে ে োি  রতে পোরতব। 

2. কসট ে োতির পদ্ধভে বি িনো   রতে পোরতব। 

3. অসীম কসট ব্যোখ্যো  রতে পোরতব এবং সসীম ও 

অসীম কসতটর পোর্ ি য  ভনরূপি  রতে পোরতব।  

4. কসতটর সংত োগ ও কেদ ব্যোখ্যো এবং  োিোই 

 রতে পোরতব। 

5. িভি কসট ব্যোখ্যো  রতে এবং দুই ও ভেন 

সদস্যভবভিষ্ট কসতটর িভি কসট গঠন  রতে 

পোরতব। 

6. ক্রমতজোড় ও  োতেিসীয়  গুিজ ব্যোখ্যো  রতে 

পোরতব। 

7. উদোহরি ও কিনভিতের সোহোতে কসট েভক্রয়োর 

সহজ ভবভধগুতেো েমোি  রতে পোরতব এবং 

ভবভধগুতেো েতয়োগ  তর ভবভিন্ন সমস্যো সমোধোন 

 রতে পোরতব। 

8. অন্বয় ও ফোংিন ব্যোখ্যো  রতে ও গঠন  রতে 

পোরতব।  

9. কডোতমন ও করঞ্জ  ী ব্যোখ্যো  রতে পোরতব। 

10. ফোংিতনর কডোতমন ও করঞ্জ ভনি িয়   রতে পোরতব। 

11. ফোংিতনর কেিভিে অঙ্কন  রতে পোরতব। 

কসট ও উপতসট 

 বোস্তব সংখ্যোর কসট ও উপতসট 

 ফাঁ ো কসট ও সোভব ি  কসট 

 কসতটর সমেো 

কসট ে োতির পদ্ধভে  (েোভে ো ও কসট গঠন পদ্ধভে) 

সসীম ও অসীম কসট 

০২ ১ম - ২য়  

 কসতটর সংত োগ, কেদ, অন্তর ও পূর  কসট 

 িভি কসট 

 ক্রমতজোড় ও  োতেিসীয়  গুিজ 

০৩ ৩য়  -  ৫ম 

 

 

কসতটর ভবভধসমূহ 

 (𝐴 ∪ 𝐵)′ = 𝐴′ ∩ 𝐵′
 

 (𝐵 ∩ 𝐶)′ = 𝐵′ ∪ 𝐶′
 

 (𝐴 ∪ 𝐵) ∩ 𝐶 = (𝐴 ∩ 𝐶) ∪ (𝐵 ∩
𝐶) 

 (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ 𝐶 = (𝐴 ∪ 𝐶) ∩ (𝐵 ∪
𝐶) 

০৩ ৬ষ্ঠ - ৮ম  

অন্বয় ও ফোংিন 

কডোতমন ও করঞ্জ 

০২ ৯ম - ১০ম 

 

 

 ১। ফোংিতনর কেিভিে  ০2 ১১ি - ১2ি  

 

তৃেীয় অধ্যোয় 

 

বীজগোভিভে  রোভি 

 

1. বীজগোভিভে  সূে েতয়োগ  তর বগ ি ও ঘন রোভির 

সম্প্রসোরি  রতে পোরতব। 

2. িোগতিষ উপপোদ্য  ী ব্যোখ্যো  রতে পোরতব এবং 

েো েতয়োগ  তর উৎপোদত  ভবতেষি  রতে 

পোরতব। 

১। বীজগোভিভে  রোভি 

 বগ ি সংবভেে সূেোবভে ও এর েতয়োগ 

০২ ১3ি - ১4ি 

 

 

 ঘন সংবভেে সূেোবভে ও এর েতয়োগ ০২ ১5ি - ১6ি 

 

 

১। উৎপোদত  ভবতেষি ০১ ১7ি  



অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র 

ভিতরোনোম 

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  

উভিভিে  ভিিনফে 

ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসর 

ক্রম 

মন্তব্য 

3. বোস্তব সমস্যো সমোধোতনর জন্য বীজগোভিভে  সূে 

গঠন  রতে পোরতব এবং সূে েতয়োগ  তর সমস্যো 

সমোধোন    রতে পোরতব। 

 মধ্যপদ ভবিভি রি 

 ঘন আ োর  

 

২। িোগতিষ উপপোদ্য েতয়োগ  তর উৎপোদত  ভবতেষি ০২ ১8ি - 19ি  

 বোস্তব সমস্যো সমোধোতন বীজগোভিভে  সূে গঠন ও 

েতয়োগ 

০২ ২0ি - ২1ি 

 

 

 

িতুর্ ি অধ্যোয় 

 

সূি  ও েগোভরদম 

1. মূেদ সূি  ব্যোখ্যো  রতে পোরতব। 

2. ধনোত্ম  পূি ি-সোংভখ্য  সূি , শূন্য ও ঋনোত্ম  

পূি ি-সোংভখ্য  সূি  ব্যোখ্যো ও েতয়োগ  রতে 

পোরতব। 

3. সূিত র ভনয়মোবেী বি িনো  ও েো েতয়োগ  তর 

সমস্যোর সমোধোন  রতে পোরতব। 

4. n-েম মূে ও মূেদ িগ্োংিসূি  ব্যোখ্যো  রতে 

পোরতব এবং n-েম মূেত  সূি  আ োতর ে োি 

 রতে পোরতব। 

5. েগোভরদম ব্যোখ্যো  রতে পোরতব। 

6. েগোভরদতমর সূেোবভে েমোি ও েতয়োগ  রতে 

পোরতব। 

7. সোধোরি েগোভরদম ও স্বোিোভব  েগোভরদম ব্যোখ্যো 

 রতে পোরতব। 

8. সংখ্যোর ববজ্ঞোভন  রুপ ব্যোখ্যো  রতে পোরতব। 

9. সোধোরি েগোভরদতমর পূি ি  ও অংি  ব্যোখ্যো 

 রতে পোরতব। 

10.  যোেকুতেটতরর সোহোতে সোধোরি ও স্বোিোভব  

েগোভরদম ভনি িয়   রতে পোরতব।  

 সূি  

 সূিত র সূেোবভে 

০১ ২2ি  

 শূন্য ও ঋনোত্ম  সূি  

 n-েম মূে 

০২ ২3ি - ২4ি 

 েগোভরদম 

 েগোভরদতমর সূেোবভে 

০১ ২5ি 

 সংখ্যোর ববজ্ঞোভন  বো আদি ি রুপ 

 েগোভরদম পদ্ধভে 

০১ ২6ি 

 সোধোরি েতগর পূি ি  

 সোধোরি েতগর অংি  

০১ 27ি 

সপ্তম অধ্যোয় 

 

ব্যবহোভর  

জযোভমভে 

1. ভিতের সোহোতে ভেভুজ ও িতুভু িজ  ব্যোখ্যো  রতে 

পোরতব। 

2. েদত্ত উপোত্ত ব্যবহোর  তর ভেভুজ অঙ্কন  রতে 

পোরতব।  

 ভবভিন্ন ে োর ভেভুজ ও িতুভু িজ  

 ভেভুজ সংক্রোন্ত সম্পোদ্য 

 ভেভুতজর ভূভম , ভূভম সংেগ্ এ টি ক োি ও অপর 

দুই বোহুর সমভষ্ট কদওয়ো আতে, ভেভুজটি আঁ তে 

হতব। 

০3 ২8ি - ৩০ি 

 

 



অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র 

ভিতরোনোম 

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  

উভিভিে  ভিিনফে 

ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসর 

ক্রম 

মন্তব্য 

3. েদত্ত উপোত্ত ব্যবহোর  তর িতুভু িজ  , সোমোন্তভর , 

ট্রোভপভজয়োম অঙ্কন  রতে পোরতব। 

 ভেভুতজর ভূভম , ভূভম সংেগ্ এ টি সূক্ষ্মত োি ও 

অপর দুই বোহুর অন্তর কদওয়ো আতে, ভেভুজটি 

আঁ তে হতব। 

 ভেভুতজর ভূভম সংেগ্ দুইটি ক োি ও পভরসীমো 

কদওয়ো আতে, ভেভুজটি আঁ তে হতব।  

১। সোমোন্তভর  সংক্রোন্ত সম্পোদ্য 

 সোমোন্তভরত র দুইটি  ি ি ও েোতদর অন্তভূ িি  

ক োি কদওয়ো আতে, সোমোন্তভর টি আঁ তে 

হতব। 

 সোমোন্তভরত র দুইটি  ি ি ও এ টি বোহু 

কদওয়ো আতে, সোমোন্তভর টি আঁ তে হতব। 

২। ট্রোভপভজয়োম সংক্রোন্ত সম্পোদ্য 

 ট্রোভপভজয়োতমর দুইটি সমোন্তরোে বোহু এবং 

এতদর মতধ্য বৃহত্তর বোহু সংেগ্ দুইটি ক োি 

কদওয়ো  আতে, ট্রোভপভজয়োমটি আঁ তে হতব।  

০3 ৩১ি - ৩3ি 

 

 

অষ্টম অধ্যোয় 

 

বৃত্ত 

1. বৃত্তিোপ, ক ন্দ্রস্থ ক োি, বৃত্তস্থ ক োি, বৃতত্ত 

অন্তভে িভিে  িতুভু িজ  ব্যোখ্যো  রতে পোরতব। 

2. বৃত্ত সংক্রোন্ত উপপোদ্য েমোি  রতে পোরতব। 

3. বৃত্ত সংক্রোন্ত ভবভিন্ন সমস্যো সমোধোতন 

উপপোদ্যগুতেো েতয়োগ  রতে পোরতব। 

4. বৃত্ত সম্পভ িে  সম্পোদ্য বি িনো   রতে পোরতব। 

বৃত্ত, বৃত্তিোপ, বৃত্ত সম্পভ িে  উপপোদ্য 

 বৃতত্তর ক ন্দ্র ও ব্যোস ভিন্ন ক োতনো জযো এর 

মধ্যভবন্দুর সংত োজ  করিোংি ঐ জযো এর উপর 

েম্ব। 

 বৃতত্তর স ে সমোন জযো ক ন্দ্র কর্ত  সমদূরবেী।  

 বৃতত্তর ক ন্দ্র কর্ত  সমদূরবেী স ে জযো 

পরস্পর সমোন। 

০2 ৩4ি - ৩৫ি 

 

 



অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র 

ভিতরোনোম 

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  

উভিভিে  ভিিনফে 

ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসর 

ক্রম 

মন্তব্য 

বৃত্তস্থ ক োি, ক ন্দ্রস্থ ক োি  

 বৃতত্তর এ ই িোতপর উপর দন্ডোয়মোন ক ন্দ্রস্থ ক োি 

বৃত্তস্থ ক োতির ভিগুি। 

 বৃতত্তর এ ই িোতপর উপর দন্ডোয়মোন বৃত্তস্থ 

ক োিগুতেো পরস্পর সমোন। 

 অধ িবৃত্তস্থ  ক োি এ  সমত োি। 

০২ ৩৬ি - ৩৭ি  

 বৃত্তস্থ িতুভু িজ  

 বৃতত্ত অন্তভে িভিে  িতুভু িতজর  ক  ক োতনো দুইটি 

ভবপরীে ক োতির সমভষ্ট দুই সমত োি। 

 ক োতনো িতুভু িতজর  দুইটি ভবপরীে ক োি সম্পূর  

হতে েোর িীষ িভবন্দু  িোরটি সমবৃত্ত হয়। 

০৩ ৩৮ি - ৪০ি  

বৃতত্তর কেদ  ও স্পিি  

 বৃতত্তর ক  ক োতনো ভবন্দুতে অভঙ্কে স্পিি  

স্পিিভবন্দুগোমী  ব্যোসোতধ ির  উপর েম্ব। 

 বৃতত্তর বভহিঃস্থ ক োতনো ভবন্দু কর্ত  বৃতত্ত দুইটি 

স্পিি  টোনতে, ঐ ভবন্দু কর্ত  স্পিি ভবন্দুিতয়র 

দূরত্ব সমোন । 

 দুইটি বৃত্ত পরস্পর স্পিি  রতে েোতদর ক ন্দ্রিয় 

ও স্পিিভবন্দু  সমতরি হতব। 

০৩ ৪১ি - ৪৩ি  



অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র 

ভিতরোনোম 

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  

উভিভিে  ভিিনফে 

ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসর 

ক্রম 

মন্তব্য 

বৃত্ত সম্পভ িে  সম্পোদ্য 

 এ টি বৃত্ত বো বৃত্তিোপ কদওয়ো আতে, ক ন্দ্র ভনি িয়  

 রতে হতব। 

 বৃতত্তর ক োতনো ভবন্দুতে এ টি স্পিি  আঁ তে 

হতব। 

 বৃতত্তর বভহিঃস্থ ক োতনো ভবন্দু কর্ত  বৃত্তটির স্পিি  

আঁ তে হতব। 

 ক োতনো ভনভদ িষ্ট  ভেভুতজর পভরবৃত্ত আঁ তে হতব। 

 ক োতনো ভনভদ িষ্ট  ভেভুতজর অন্তবৃ িত্ত  আঁ তে হতব। 

 ক োতনো ভনভদ িষ্ট  ভেভুতজর বভহবৃ িত্ত  আঁ তে হতব। 

০৩ ৪৪ি - ৪৬ি  

নবম অধ্যোয় 

 

ভেত োতিোভমভে  

অনুপোে 

1. সূক্ষ্মত োতির ভেত োিভমভে  অনুপোে বি িনো  

 রতে পোরতব। 

2. সূক্ষ্মত োতির ভেত োিভমভে  অনুপোেগুতেোর মতধ্য 

পোরস্পভর  সম্প ি ভনি িয়   রতে পোরতব। 

3. সূক্ষ্মত োতির ভেত োিভমভে  অনুপোেগুতেোর 

ধ্রুবেো  োিোই  তর েমোি ও গোভিভে  সমস্যো 

সমোধোন  রতে পোরতব। 

4. ভেত োিভমভে  অতিদোবভে েমোি  রতে পোরতব। 

5. জযোভমভে  পদ্ধভেতে 𝟑𝟎𝟎, 𝟒𝟓𝟎,   𝟔𝟎𝟎
 

ক োতির ভেত োিভমভে  অনুপোতের মোন ভনি িয়  ও 

েতয়োগ  রতে পোরতব। 

6. 𝟎𝟎
 ও 𝟗𝟎𝟎

 ক োতির অর্ িপূি ি  ক োিভমভে  

অনুপোেগুতেোর মোন ভনি িয়   তর েতয়োগ  রতে 

পোরতব। 

7. ভেত োিভমভে  অতিদোবভের েতয়োগ  রতে 

পোরতব। 

 

 

 

 সমত োিী ভেভুতজর বোহুগুতেোর নোম রি 

 সূক্ষ্মত োতির ভেত োিভমভে  অনুপোে ও এতদর   

 সম্প ি 

০২ ৪৭ি - ৪৮ি  

 সদৃি সমত োিী ভেভুতজর বোহুগুতেোর  

 অনুপোেসমুতহর 

 ধ্রুবেো  

 ভেত োিভমভে  অতিদোবভে 

০৩ ৪৯েম - ৫১েম 

 

 

 𝟑𝟎𝟎
 , 𝟒𝟓𝟎, 𝟔𝟎𝟎

 ক োতির ভেত োিভমভে   

অনুপোে 

০৩ ৫২েম - ৫৪েম  

 পূর  ক োতির ভেত োিভমভে   অনুপোে 

 𝟎𝟎
 ও 𝟗𝟎𝟎

 ক োতির ভেত োিভমভে  অনুপোে 

০১ ৫৫েম  

 ভেত োিভমভে  অতিদোবভের েতয়োগ  ০৩ ৫৬েম - ৫৮েম  



অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র 

ভিতরোনোম 

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  

উভিভিে  ভিিনফে 

ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসর 

ক্রম 

মন্তব্য 

েতয়োদি অধ্যোয় 

 

সসীম ধোরো 

1. অনুক্রম ও ধোরো বি িনো   রতে ও এতদর পোর্ ি য  

ভনরুপন  রতে পোরতব। 

2. সমোন্তর ধোরো ব্যোখ্যো  রতে পোরতব। 

3. সমোন্তর ধোরোর ভনভদ িষ্টেম  পদ ও ভনভদ িষ্ট  সংখ্য  

পতদর সমভষ্ট ভনি িতয়র  সূে গঠন  রতে পোরতব 

এবং সূে েতয়োগ  তর গোভিভে  সমস্যোর 

সমোধোন  রতে পোরতব। 

4. স্বোিোভব  সংখ্যোর বতগ ির ও ঘতনর সমভষ্ট ভনি িয়  

 রতে পোরতব। 

5. ধোরোর ভবভিন্ন সূে েতয়োগ  তর গোভিভে  সমস্যোর 

সমোধোন  রতে পোরতব। 

6. গুতিোত্তর ধোরোর ভনভদ িষ্টেম  পদ ও ভনভদ িষ্ট  সংখ্য  

পতদর সমভষ্ট ভনি িতয়র  সূে গঠন  রতে পোরতব 

এবং সূে েতয়োগ  তর গোভিভে  সমস্যোর 

সমোধোন  রতে পোরতব। 

অনুক্রম ও ধোরো ০১ ৫৯েম 

 

 

সমোন্তর ধোরো 

 ভনভদ িষ্টেম  পদ  

 ভনভদ িষ্ট  সংখ্য  পতদর সমভষ্ট 

০৪ ৬০েম - ৬৩েম 

সসীম স্বোিোভব  সংখ্যোর সমভষ্ট 

 ভবতিষ সংখ্যোর সমভষ্ট 

 কজোড় সংখ্যোর সমভষ্ট 

 বতগ ির সমভষ্ট 

 ঘতনর সমভষ্ট 

০৩ ৬৪েম - ৬৬েম 

গুতিোত্তর ধোরো  

 ভনভদ িষ্টেম  পদ  

 ভনভদ িষ্ট  সংখ্য  পতদর সমভষ্ট 

০৪ ৬৭েম - ৭০েম 

কষোড়ি অধ্যোয় 

 

পভরভমভে 

1. ভেভুজতিে ও িতুভু িজতিতের  কিেফতের সূে 

েতয়োগ  তর বহুভুজতিতের কিেফে ভনি িয়  এবং 

এেদসম্পভ িে  সমস্যো সমোধোন  রতে পোরতব। 

2. বৃতত্তর পভরভধ ও বৃত্তোংতির বদঘ িয  ভনি িয়   রতে 

পোরতব। 

3. বৃতত্তর কিেফে ভনি িয়   রতে পোরতব। 

4. বৃত্ততিে ও েোর অংিভবতিতষর কিেফে ভনি িয়  

 তর এেদ সম্পভ িে  সমস্যো সমোধোন  রতে 

পোরতব। 

5. আয়েো োর ঘনবস্তু , ঘন  ও কবেতনর কিেফে 

পভরমোপ  রতে পোরতব এবং এ সম্পভ িে  সমস্যো 

সমোধোন  রতে পোরতব। 

6. সুষম ও ক ৌভগ  ঘনবস্তুর পৃষ্টেতের কিেফে 

পভরমোপ  রতে পোরতব। 

কিেফে ভনি িয়  

 ভেভুজতিে, আয়েতিে, বগ িতিে, রম্বসতিে, 

সোমোন্তভর তিে, ট্রোভপভজয়োমতিে ও বহুভুজতিে 

০৬ ৭১েম - ৭৬েম  

বৃত্ত সংক্রোন্ত পভরমোপ 

 বৃতত্তর পভরভধ ও বৃত্তোংতির বদঘ িয , বৃত্ততিে ও েোর 

অংিভবতিতষর কিেফে 

০৩ ৭৭েম - ৭৯েম 

ভবভিন্ন ঘনবস্তুর আয়েন  

 আয়েো োর ঘনবস্তু , ঘন  ও কবেন  

০৫ ৮০েম - ৮৪েম 

সুষম ও অসম আ োতরর বহুভুজতিে ০৬ ৮৫েম-৯০েম 



অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র 

ভিতরোনোম 

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  

উভিভিে  ভিিনফে 

ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসর 

ক্রম 

মন্তব্য 

সপ্তদি অধ্যোয় 

 

পভরসংখ্যোন 

1. ক্রমত োভজে গিসংখ্যো, গিসংখ্যো বহুভুজ ও 

অভজি করিো ব্যোখ্যো  রতে পোরতব। 

2. গিসংখ্যো বহুভুজ ও অভজি করিোর সোহোতে 

উপোত্ত ব্যোখ্যো  রতে পোরতব। 

3. ক ন্দ্রীয় েবিেোর পভরমোপ পদ্ধভে ব্যোখ্যো  রতে 

পোরতব। 

4. ক ন্দ্রীয় েবিেোর পভরমোতপ সংভিপ্ত পদ্ধভের 

েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো  রতে পোরতব। 

5. সংভিপ্ত পদ্ধভের সোহোতে গড়, মধ্য  ও েচূর  

ভনি িয়   রতে পোরতব। 

6. গিসংখ্যো বহুভুজ ও অভজি করিো কেিভিতের 

ব্যোখ্যো  রতে পোরতব। 

ক ন্দ্রীয় েবিেো 

 ক ন্দ্রীয় েবিেোর পভরমোপ 

 ক ন্দ্রীয় েবিেোর পভরমোতপ সভিপ্ত পদ্ধভের 

েতয়োজনীয়েো 

০২ ৯১েম - ৯২েম 

 

 

 সংভিপ্ত পদ্ধভের সোহোতে গড়, মধ্য  ও েচূর  

ভনি িয়  

০৪ ৯৩েম - ৯৬েম  

 উপোতত্তর উপস্থোপন, িে , ক্রমত োভজে 

গিসংখ্যো, 

 ভবভিন্ন ধরতির েথ্য ভবতেষি , কেিভিতে 

উপস্থোপন ও ব্যোখ্যো 

০২ ৯৭েম - ৯৮েম  

 গিসংখ্যো বহুভুজ ও অভজি করিো অঙ্কন ০২ ৯৯েম - ১০০েম  

                                                                                                                         সব িতমোট         ১০০ 

মোন বন্টন:  েশ্নপতের ধোরো ও মোন বন্টন অপভরবভেিে  র্ো তব। 



 

ক োভিড ১৯ কেভিতে ২০২২ সোতের এসএসভস পরীিোর 

পুনভব িন্যোসকৃে পোঠ্যসূভি 

 

 

 

ভবষয়: েথ্য ও ক োগোত োগ েযুভি 

ভবষয় ক োড: ১৫৪ 

 

 

  

 

 

 



ক োভিড ১৯ কেভিতে ২০২২ সোতের এসএসভস পরীিোর পুনভব িন্যোসকৃে  পোঠ্যসূভি 

  ভবষয়: েথ্য ও ক োগোত োগ েযুভি                     ভবষয় ক োড: ১৫৪                 পূর্ ি নম্বর: ৫০                    েত্ত্বীয় নম্বর: ২৫                     ব্যোবহোভর  নম্বর: ২৫ 

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র 

ভিতরোনোম 

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভিে ভিিনফে ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসর ক্রম মন্তব্য 

 

েথম অধ্যোয়: 

েথ্য ও ক োগোত োগ 

েযুভি এবং 

আমোতের বোংেোতেি 

 

 েথ্য ও ক োগোত োগ েযুভির ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

 েথ্য ও ক োগোত োগ েযুভি সংভিষ্ট ব্যভিবতগ ির অবেোন বর্ িনো   রতে 

পোরতব; 

 বোংেোতেতি ই-েোভন িং  এর গুরুত্ব ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

 বোংেোতেতি ই-গিন্যিোতের েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

 বোংেোতেতি ই-সোভি িতসর  গুরুত্ব ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

 বোংেোতেতি ই- মোতস ির  গুরুত্ব ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

 বোংেোতেতি  ম িতিতে  েথ্য ও ক োগোত োগ েযুভির সম্ভোবনো ভবতিষর্ 

 রতে পোরতব; 

 সোমোভজ  ক োগোত োতগ েথ্য ও ক োগোত োগ েযুভির ভূভম ো ব্যোখ্যো 

 রতে পোরতব; 

 ভবতনোেতনর কিতে আইভসটির ইভেবোি  ভে গুতেো ব্যোখ্যো  রতে 

পোরতব; 

 েথ্য ও ক োগোত োগ েযুভিভনি ির  িভবষ্যৎ বোংেোতেতির স্বরূপ ব্যোখ্যো 

 রতে পোরতব এবং  

 ‘েথ্য ও ক োগোত োগ েযুভিভনি ির  বোংেোতেি’ ভবষয়  এ টি কপোস্টোর 

ভডজোইন  রতে পোরতব। 

 একুি িে  এবং েথ্য ও ক োগোত োগ 

েযুভি 

০২ ১ম ও ২য়  

 েথ্য ও ক োগোত োগ েযুভির ভব োতি 

উতিিত োগ্য ব্যভিত্ব  

০২ ৩য় ও ৪থ ি 

 ই-েোভন িং  ও বোংেোতেি ০১ ৫ম 

 ই-গিন্যিোে ও বোংেোতেি  

 ই-সোভি িস  ও বোংেোতেি 

০২ ৬ষ্ঠ ও ৭ম 

 ই- মোস ি ও বোংেোতেি, বোংেোতেতির 

 ম িতিতে  আইভসটি  

০১ ৮ম 

 সোমোভজ  ক োগোত োগ ও আইভসটি  ০১ ৯ম  

 ভবতনোেন ও 

আইভসটি 

 ভডভজটোে বোংেোতেি 

০২  ১০ম ও ১১ি  

 

ভিেীয় অধ্যোয়: 

 ভিউটোর ও 

 ভিউটোর 

ব্যবহোর োরীর 

ভনরোপত্তো 

  ভিউটোর রির্োতবিতর্ সফটওয়যোতরর গুরুত্ব ব্যোখ্যো  রতে 

পোরতব; 

 Software uninstall এবং Software delete-এর 

পোথ ি য   রতে পোরতব; 

  ভিউটোর েথ্য উপোত্ত ও Software-এর ভনরোপত্তোয় পোসওয়োড ি 

ও এভিিোইরোতসর গুরুত্ব ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

  ভিউটোতরর রির্োতবিতর্ 

সফটওয়যোতরর গুরুত্ব  

০২ ১২ি ও ১৩ি  ব্যোবহোভরত র 

েোভে োর ১ম 

 োজটি ১৪ি, 

১৫ি,১৬ি ও ১৭ি 

ক্লোতস সিন্ন 

 রতে হতব। 

 সফটওয়যোর ইনস্টতেিন ও 

আনইনস্টতেিন  

০২ ১৪ি ও ১৫ি 

 সফটওয়যোর ভডভেট ০২ ১৬ি ও ১৭ি 



অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র 

ভিতরোনোম 

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভিে ভিিনফে ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসর ক্রম মন্তব্য 

 সোধোরর্ ও সোমোভজ  সোইটসমূতহর মতধ্য পোথ ি য  ভনরূপর্  রতে 

পোরতব; 

 অভেমোেোয় ইিোরতনট ব্যবহোতরর ফেোফে ভবতিষর্  রতে পোরতব; 

 অভেমোেোয়  ভিউটোর কগমস কিেোর কনভেবোি  ভে গুতেো ব্যোখ্যো 

 রতে পোরতব; 

 সফটওয়যোর পোইতরভসর ভবষয়টি বর্ িনো   রতে পোরতব; 

   ভপরোইট আইতনর গুরুত্ব ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

 ইিোরতনতটর েতথ্যর অবোধ েবোতহর সোতথ সোতথ ভনরোপত্তোর 

েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

  ভিউটোতরর ট্রোবেশ্যযটিং-এর গুরুত্ব ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

  থো থ েভক্রয়ো অবেম্বন  তর ভনভে িষ্ট  Software 

install/uninstall  রতে পোরতব; 

 Unique পোসওয়োড ি তেভর  রতে পোরতব; এবং 

  ভিউটোতরর সোধোরর্ সমস্যোর ট্রোবেশ্যযট  রতে পোরতব। 

 

 ভনতজর  ভিউটোতরর ভনরোপত্তো -

 ভিউটোর িোইরোস ও 

এভিিোইরোস, পোসওয়োড ি  

 

০৩ ১৮ি, ১৯ি ও 

২০ি 

ব্যোবহোভরত র 

েোভে োর ১ম 

 োজটির ইউভন  

পোসওয়োড ি তেভরর 

 োজটি ২০ি 

ক্লোতস সিন্ন 

 রতে হতব। 

 

 ওতয়তব ভনরোপে থো ো,  ভিউটোর 

ও ইিোরতনট ব্যবহোতর আসভি, 

 ভিউটোর কগতম আসভি, আসভি 

কথত  মুি থো োর উপোয়  

০৩ ২১ি, ২২ি ও 

২৩ি 

 

ব্যোবহোভরত র 

েোভে োর ২য় 

 োজটি অথ িোৎ  

পোসওয়োড ি তেভরর 

 োজটি ২৬ি, 

২৭ি, ২৮ি ও 

২৯ি ক্লোতস সিন্ন 

 রতে হতব। 

 

 পোইতরভস,  ভপরোইট আইতনর 

েতয়োজনীয়েো  

০১ ২৪ি 

 েথ্য অভধ োর ও ভনরোপত্তো  ০১ ২৫ি 

 সোধোরর্ ট্রোবেশ্যযটিং 

 

 

০৪ ২৬ি, 

২৭ি, ২৮ি ও 

২৯ি 

তৃেীয় অধ্যোয়: 

আমোর ভিিোয় 

ইিোরতনট 

 ভডভজটোে  নতটতির ধোরর্ো ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

 ভিিোয় ইিোরতনতটর গুরুত্ব ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

 পোঠ্য ভবষতয় ইিোরতনট ব্যবহোতরর কিে ভিভিে  রতে পোরতব; 

  যোভরয়োর উন্নয়তন আইভসটির গুরুত্ব ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

 ইিোরতনট ব্যবহোর  তর পোঠসংভিষ্ট ভবষতয়র এ টি েভেতবেন 

উপস্থোপন  রতে পোরতব। 

 ভডভজটোে  নতটি, ভডভজটোে 

 নতটতির ে োরতিে 

০১ ৩০ি  

 ই-বু , ই-বু  ব্যবহোতরর সুভবধো,  

 ভবভিন্ন ে োর ই-বু  

০১ ৩১ি 

 ভিিোয় ইিোরতনট, ইিোরতনট ও 

আমোর পোঠ্য ভবষয়গুতেো 

০২ ৩২ি ও ৩৩ি 

 আমোর িভবষ্যৎ  যোভরয়োর ও 

আইভসটি। 

০১ ৩৪ি 



অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র 

ভিতরোনোম 

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভিে ভিিনফে ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসর ক্রম মন্তব্য 

িতুথ ি অধ্যোয়: 

আমোর কেিোতেভি ও 

ভহসোব 

 

 ওয়োড ি েতসসতরর গুরুত্বপূর্ ি তবভিষ্টয ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

 ওয়োড ি েতসসর ব্যবহোতরর ক ৌিে বর্ িনো   রতে পোরতব; 

 কেডিীতটর গুরুত্বপূর্ ি তবভিষ্টয ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

 কেডিীট ব্যবহোতরর কিেগুতেো ভিভিে  রতে পোরতব; 

 কেডিীতটর ব্যবহোতরর ক ৌিে বর্ িনো   রতে পোরতব; 

 ওয়োড ি েতসসর ব্যবহোর  তর সিোেনো  রতে পোরতব এবং 

 কেডিীট ব্যবহোর  তর ভহসোব-ভন োি  রতে পোরতব। 

 

 ওয়োড ি েতসসতর আমোর কেিোর  োজ, 

অভফস বোটন এবং এর অপিনসমূহ    

০৩ ৩৫ি, 

৩৬ি ও ৩৭ি 

 

 

 

 কেিোতেভির সোজসজ্জো: কটভবে ও 

ভবভিন্ন ইেোতেিন, কটভবে বো সোরভর্ 

ক োগ  রো, ছভব ক োগ  রো।ওয়োড ি 

আট ি ক োগ  রো, মোভজিন  ঠি   রো, 

প্যোরোগ্রোতফর েোইন ব্যবধোন ভনধ িোরর্  

 রো, পৃষ্ঠোর নম্বর কেয়ো, বোনোন 

পরীির্ ও সংতিোধন। 

০৪ ৩৮ি, ৩৯ি, 

৪০ি ও ৪১ি 

ব্যোবহোভরত র 

েোভে োর ৩য় 

 োজটি ৩৮ি, 

৩৯ি, ৪০ি ও 

৪১ি ক্লোতস সিন্ন 

 রতে হতব। 

 

  কেডিীট ও আমোর ভহসোব ভন োি: 

কেডিীট ভবতিষর্, কেডিীট 

ব্যবহোতরর কিে, কেডিীট 

ব্যবহোতরর ক ৌিে, গুর্  রো, িোগ 

 রো,িে রো ভনর্ িয়   রো। 

 

০৪ ৪২ি, ৪৩ি, ৪৪ি 

ও ৪৫ি 

ব্যোবহোভরত র 

েোভে োর ৪থ ি 

 োজটি ৪৪েম ও 

৪৫েম ক্লোতস 

সিন্ন  রতে 

হতব। 

 

পঞ্চম অধ্যোয়: 

মোভিভমভডয়ো ও 

গ্রোভফক্স 

(আংভি ) 

 

 মোভিভমভডয়োর ধোরর্ো ব্যোখ্যো  রতে পোরতব 

 মোভিভমভডয়োর মোধ্যমসমুহ বর্ িনো   রতে পোরতব; 

 মোভিভমভডয়োর ব্যবহোতরর কিেসমূহ ভিভিে  রতে পোরতব; 

 কেতজতিিন সফটওয়যোতরর ধোরর্ো ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

 কেতজতিিন সফটওয়যোর ব্যবহোতরর গুরুত্ব ভবতিষর্  রতে পোরতব; 

 কেতজতিিন সফটওয়যোর ব্যবহোতরর ক ৌিে বর্ িনো   রতে পোরতব; 

 কেতজতিিন সফটওয়যোর ব্যবহোর  তর ভবষয়সংভিষ্ট স্লোইড তেভর ও 

উপস্থোপন  রতে পোরতব ।  

 

 মোভিভমভডয়োর ধোরর্ো 

 মোভিভমভডয়োর মোধ্যমসমূহ  

০১ ৪৬ি  

 

ব্যোবহোভরত র 

েোভে োর ৫ম 

 োজটি ৪৭ি 

৪৮েম,৪৯েম ও 

৫০েম ক্লোতস 

সিন্ন  রতে 

হতব। 

 

 কেতজতিিন সফটওয়যোর: 

 কেতজতিিন তেভর  রো  

 পোওয়োরপতয়ি কেোগ্রোম কিোেো ও 

স্লোইড তেভর  রো 

 কেতজতিিন কসি বো সংরির্  রো, 

নতুন স্লোইড ক োগ  রো, কেতজতিিতন 

স্লোইড েেি িন   

০২ ৪৭ি ও ৪৮ি 



অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র 

ভিতরোনোম 

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভিে ভিিনফে ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসর ক্রম মন্তব্য 

 স্লোইতড ব্যো গ্রোউন্ড যুি  রো বো 

ব্যো গ্রোউন্ড পভরবেিন   রোর উপোয়, 

স্লোইতড ছভব যুি  রো , স্লোইতড 

ট্রোনভজিন যুি  রো, কেিোয় 

স্বেন্ত্রিোতব ট্রোনভজিন েতয়োগ  রো, 

ট্রোনভজিতন িব্দ েতয়োগ  রো, স্লোইতড 

ভিভডও যুি  রো। 

 

০২ ৪৯েম ও ৫০েম 

সব িতমোট  ৫০ 

 

 ব্যোবহোভর  

1. সফটওয়যোর ইনস্টতেিন ও আনইনস্টতেিন,  

2. সফটওয়যোর ভডভেট ও ইউভন  পোসওয়োড ি তেভর।  

3. সোধোরর্ ট্রোবেশ্যটিং 

4. কটভবে ও ভবভিন্ন ইেোতেিন, কটভবে বো সোরভর্ ক োগ  রো, ছভব ক োগ  রো ,ওয়োড ি আট ি ক োগ  রো, মোভজিন  ঠি  

 রো, প্যোরোগ্রোতফর েোইন ব্যবধোন ভনধ িোরর্   রো, পৃষ্ঠোর নম্বর কেয়ো, বোনোন পরীির্ ও সংতিোধন। 

5. কেডিীট ভবতিষর্, কেডিীট ব্যবহোতরর কিে, কেডিীট ব্যবহোতরর ক ৌিে, গুর্  রো, িোগ  রো এবং িে রো 

ভনর্ িয়   রো। 

6. কেতজতিিন সফটওয়যোর ব্যবহোর  তর ভবষয় সংভিষ্ট স্লোইড তেভর ও উপস্থোপন । 

 

 

 

েত্ত্বীয় ক্লোতসর পোিোপোভি উভিভিে সমতয়র মতধ্য 

ব্যোবহোভর   োজ সিন্ন  রতে হতব। 

মোন বণ্টন: েতের ধোরো ও মোন বণ্টন অপভরবভেিে থো তব।  

 



 

ক োভিড ১৯ কেভিতে 2022 সোতের এসএসভস পরীিোর  

পুনভব িন্যোসকৃে পোঠ্যসূভি 

 

 

 

 

welq : imvqb 

                                 welq †KvW : 137 



†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2022 mv‡ji Gm Gm wm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

welq: imvqb                        welq †KvW: 137                      c~Y©b¤̂i: 100                      ZË¡xq b¤̂i: 75                e¨venvwiK: 25 

Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vk msL¨v 
K¬v‡ki µg gšÍe¨ 

 

েথম অধ্যোয় 

রসোয়তনর ধোরণো 

 রসোয়তনর ধোরণো ব্যোখ্যো  রতে পোরব। 

 রসোয়তনর কিত্রসমূহ ভিভিে  রতে পোরব। 

 রসোয়তনর সোতথ ভবজ্ঞোতনর অন্য শোখোগুতেোর সম্প ি ব্যোখ্যো 

 রতে পোরব। 

 রসোয়ন পোতের গুরুত্ব ব্যোখ্যো  রতে পোরব। 

 রসোয়তন অনুসন্ধোন ও গতবষণো েভিয়োর বণ িনো   রতে পোরব। 

 ভবভিন্ন ধরতনর অনুসন্ধোনমূে   োতের পভর ল্পনো েণয়ন, 

অনুভমে ভসদ্ধোন্ত গেন ও পরীিো  রতে পোরব। 

 েকৃভে ও বোস্তব েীবতনর ঘটনোবভে রসোয়তনর দৃভিতে ব্যোখ্যো 

 রতে আগ্রহ েদশ িন   রব। 

 রসোয়তন ব্যোবহোভর   োতের সময় েতয়োেনীয় সে িেো  

অবেম্বন  রতে পোরব। 

 imvqb cwiwPwZ  

 imvq‡bi cwiwa বো কিত্রসমূহ 
1 1g 

 

 imvq‡bi mv‡_ weÁv‡bi Ab¨vb¨ kvLvi 

(c`v_©weÁvb, RxeweÁvb, f~-weÁvb, 

MwYZ BZ¨vw`) m¤úK© 

1 2q 

 imvqb cv‡Vi ¸iæZ¡ 

 imvq‡b AbymÜvb বো M‡elYvi েভিয়ো 
1 3q 

 রসোয়ন পরীিোগোর ব্যবহোতর ও পরীিোগোতর 

ব্যবহৃে ভবভিন্ন রোসোয়ভন  দ্রব্য ব্যবহোতর 

সে িেো  গ্রহণ 
1 4_© 

 

ভিেীয় অধ্যোয় 

পদোতথ ির  অবস্থো 

 

  ণোর গভেেতের সোহোতে পদোতথ ির  কিৌে অবস্থো ব্যোখ্যো 

 রতে পোরব। 

  ণোর গভেেতের সোহোতে ব্যোপন ও ভনিঃসরণ ব্যোখ্যো  রতে 

পোরব। 

 পদোতথ ির  কিৌে অবস্থো ও েোতপর মতধ্য সম্প ি ব্যোখ্যো  রতে 

পোরব। 

 েোপমোত্রো বৃভদ্ধতে ব্যোপন হোর বৃভদ্ধ পরীিোর মোধ্যতম কদখোতে 

পোরব। 

  ঠিন পদোতথ ির  গেন ও ঊর্ধ্িপোেন এবং েরে পদোতথ ির  

স্ফুটন েভিয়ো বণ িনো   রতে পোরব। 

  ঠিন পদোতথ ির  গেন ও ঊর্ধ্িপোেন এবং েরে পদোতথ ির  

স্ফুটন েভিয়ো পরীিোর মোধ্যতম কদখোতে পোরব। 

 েকৃভেতে সংঘটিে বোস্তব ঘটনো রসোয়তনর দৃভিতে ভবতেষতণ 

আগ্রহ েদশ িন   রতে পোরব। 

 রোসোয়ভন  দ্রব্য ও থোতম িোভমটোর  সঠি িোতব ব্যবহোর  রতে 

 c`v_© ও পদোতথ ির  অবস্থো 

 KYvi MwZZË¡ 

 MwZZË¡ I c`v‡_©i †fŠZ Ae¯’v 

1 5g 

 

 

 

 

 

 

 

 

e¨venvwiK 

ZvwjKvi 1 

b¤^i 

cixÿv 

  e¨vcb I wbtmi‡Yi ev Í̄e NUbv 

  e¨vcb I wbtmiY 

 কমোমবোভের জ্বেন ও কমোতমর ভেন অবস্থো 

2 6ô-7g 

 গেন ও স্ফুটন, বোষ্পীিবন, Nbxfeb, 

EaŸ©cvZb cÖwµqv 

 পোেন ও EaŸ©cvZb 

e¨venvwiK welqe¯‘ 

 wewfbœ ZvcgvÎvq KwVb I Zij 

c`v_©KYvi e¨vcb nvi cixÿv |  

 

 

2 

 

 

 

8g-9g 

 

2 
10g-11k 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vk msL¨v 
K¬v‡ki µg gšÍe¨ 

পোরব। 

 

 

তৃেীয় অধ্যোয় 

 

পদোতথ ির গেন  

 কমৌতের ইংতরভে ও ল্যোটিন নোম কথত  েোতদর েেী  

ভেখতে পোরব। 

 কমৌভে  ও স্থোয়ী  ভণ োগুতেোর ববভশিয বণ িনো  রতে পোরব।  

 পোরমোণভব  সংখ্যো , ির সংখ্যো, আতপভি  পোরমোণভব  

ির ব্যোখ্যো  রতে পোরব। 

 আতপভি  পোরমোণভবি ির কথত  আতপভি  আণভব  ির 

ভহসোব  রতে পোরব। 

 পরমোণু ইতে ট্রন, কেোটন ও ভনউট্রন সংখ্যো ভহসোব  রতে 

পোরব। 

 আইতসোতটোতপর ব্যবহোর ব্যোখ্যো  রতে পোরব। 

 পরমোণুর গেন সম্পত ি রোদোরত োড ি ও কবোর পরমোণু 

মতডতের বণ িনো  রতে পোরব।  

 রোদোরত োড ি ও কবোর পরমোণু মতডতের মতধ্য ক োনটি কবভশ 

গ্রহণত োগ্য েো ব্যোখ্যো  রতে পোরব। 

 পরমোণু ভবভিন্ন  িপথ এবং  িপতথর ভবভিন্ন উপস্ততর 

পরমোণুর ইতে ট্রনসমূহত  ভবন্যোস  রতে পোরব। 

 কমৌভে  ও ক ৌভগ  পদোথ ি  

 পরমোণু ও অণু 

 কমৌতের েেী  

 সংত ে 

1 12k 

 

 পরমোণুর কিেতরর  ণো 

 cvigvYweK fi, Av‡cwÿK AvYweK fi, 

Av‡cwÿK AvYweK fi wnmve 

1 13k 

 cigvYyi B‡jKUªb, †cªvUb I wbDUªb 

wnmve 

 AvB‡mv‡Uvc 

 কেেভিয় AvB‡mv‡Uv‡ci e¨envi 

(wPwKrmv, K…wl, we`y¨r Drcv`‡b) 

এবং এর েিোব 

1 

 
14k 

 cigvYyi g‡Wj 

 iv`vi‡dvW© cigvYy g‡Wj I Gi 

mxgve×Zv 

 †evi cigvYy g‡Wj I Gi 

mxgve×Zv 

2 15k-16k 

 kw³¯Í‡i B‡jKUªb web¨vm 

 cigvYyi kw³ Í̄i I উপশভিস্ততরর 

ধোরণো 

1 17k 

 kw³¯Í‡i B‡jKUªb aviY ÿgZv 

 B‡jKUªb ভবন্যোতসর নীভে 

 ইতে ট্রন ভবন্যোতসর সোধোরণ ভনয়তমর 

ভ ছু ব্যভেিম 

2 18k-19k 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vk msL¨v 
K¬v‡ki µg gšÍe¨ 

 

 

িতুথ ি অধ্যোয়  

 

প িোয় সোরভণ  

 প িোয় সোরভণ ভব োতশর পটভূভম বণ িনো  রতে পোরব।  

 কমৌতের সব িবভহিঃস্তর শভিস্ততরর ইতে ট্রন ভবন্যোতসর  সোতথ 

প িোয় সোরভণর েধোন গ্রুপগুতেোর সম্প ি ভনণ িয়  রতে পোরব 

(েথম 30 টি কমৌে)। 

 এ টি কমৌতের প িোয় শনোি  রতে পোরব।  

 প িোয় সোরভণতে ক োতনো কমৌতের অবস্থোন কেতন এর কিৌে ও 

রোসোয়ভন  ধম ি সম্পত ি ধোরণো  রতে পোরব।  

 কমৌেসমূতহর ভবতশষ নোম রতণর  োরণ বেতে পোরব। 

 প িোয় সোরভণর গুরুত্ব ব্যোখ্যো  রতে পোরব।  

 প িোয় সোরভণর এ ই গ্রুতপর কমৌে িোরো গঠিে ক ৌতগর এ ই   

ধরতনর ধম ি েদশ িন  রতে পোরব।  

 পরীিতণর সময়  োতির  ন্ত্রপোভের সঠি  ব্যবহোর  রতে 

পোরব। 

 পরীিণ  োতে সে িেো অবেম্বন  রতে পোরব।  

 প িোয় সোরভণ অনুসরণ  তর কমৌেসমূতহর ধম ি অনুমোতন আগ্রহ 

েদশ িন  রতে  পোরব। 

 ch©vq mviwYi weKvk 

 cUf~wg 

 ch©vq mviwYi ˆewkó¨ 

 wewfbœ chv©q m~Î 

1 20k 

 

 ch©vq mviwYi g~jwfwË  

 প িোয় সোরভণর  ভ ছু ব্যভেিম 1 21k 

 B‡jKUªb web¨vm †_‡K ch©vq mviwY‡Z 

†gŠ‡ji Ae¯’vb wbY©q 

 †kÖwY wbY©q 

 ch©vq wbY©q 

2 22k-23k 

 †gŠ‡ji ch©vqe„Ë ag© 
2 24k-25k 

 wewfbœ †kÖwY‡Z Dcw¯’Z †gŠjmg~‡ni 

we‡kl bvg (ÿviavZz, g„rÿviavZz, 

g~`ªvavZz, n¨v‡jv‡Rb, wbw®ŒqM¨vm, 

Ae¯’všÍi †gŠj) 

 ch©vq mviwYi myweav 

1 26k 

e¨venvwiK welqe¯‘ 

 avZe Kve©‡bU †hŠ‡Mi mv‡_ jNy Gwm‡Wi 

wewµqvq Drcbœ M¨vm kbv³KiY|  
2 27k-28k 

e¨venvwiK 

ZvwjKvi 2 

b¤^i 

cixÿv 

 

পঞ্চম অধ্যোয় 

 

রোসোয়ভন  বন্ধন 

 ক োেযেো ইতে ট্রতনর ধোরণো ব্যোখ্যো  রতে পোরব। 

 কমৌতের েেী , ক ৌগমূেত র সংত ে ও এগুতেোর ক োেনী 

ব্যবহোর  তর ক ৌতগর সংত ে ভেখতে পোরব। 

 ভনভিয় গ্যোতসর ভস্থভেশীেেো ব্যোখ্যো  রতে পোরব। 

 †hvR¨Zv B‡jKUªb 

 ক োেনী বো ক োেযেো 

 ক ৌগমূে  ও েোতদর ক োেনী 

 

 

1 

 

 

29k 

 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vk msL¨v 
K¬v‡ki µg gšÍe¨ 

 অি  ও দুইতয়র ভনয়তমর ধোরণো ব্যোখ্যো  রতে পোরব। 

 রোসোয়ভন  বন্ধন এবং েো গেতনর  োরণ ব্যোখ্যো  রতে 

পোরব। 

 আয়ন  ীিোতব এবং ক ন সৃভি হয় েো ব্যোখ্যো  রতে পোরব। 

 আয়ভন  বন্ধন গেতনর েভিয়ো বণ িনো  রতে পোরব।  

 সমত োেী বন্ধন গেতনর েভিয়ো বণ িনো  রতে পোরব।  

 আয়ভন  ও সমত োেী বন্ধতনর সোতথ গেনোঙ্ক, স্ফুটনোঙ্ক, 

দ্রোব্যেো , ভবদুযৎ পভরবোভহেো এবং ক েোস গেতনর ধম ি ব্যোখ্যো 

 রতে পোরব। 

 ধোেব বন্ধতনর ধোরণো ব্যোখ্যো  রতে পোরব। 

 ধোেব বন্ধতনর সোহোতে ধোতুর ভবদুযৎ পভরবোভহেো ব্যোখ্যো 

 রতে পোরব। 

 স্থোনীয়িোতব সহেেোপ্য দ্রতব্যর মতধ্য আয়ভন  ও সমত োেী 

ক ৌগ শনোি  রতে পোরব। 

 আয়ভন  ও সমত োেী বন্ধতনর সোতথ গেনোঙ্ক, স্ফুটনোঙ্ক, 

দ্রোব্যেো , ভবদুযৎ পভরবোভহেো এবং ক েোস গেতনর ধম ি ব্যোখ্যো 

 রতে পোরব। 

 আয়ভন  ও সমত োেী বন্ধতনর সোতথ গেনোঙ্ক, স্ফুটনোঙ্ক, 

দ্রোব্যেো , ভবদুযৎ পভরবোভহেো এবং ক েোস গেতনর ধম ি ব্যোখ্যো 

 রতে পোরব। 

 স্থোনীয়িোতব সহেেোপ্য দ্রতব্যর মতধ্য আয়ভন  ও সমত োেী 

ক ৌগ শনোি  রতে পোরব। 

 ক ৌতগর রোসোয়ভন  সংত ে 

 আণভব  সংত ে ও গোেভন  সংত ে 
1 30k 

 wbw¯Œq M¨vm Ges Gi w¯’wZkxjZv 

 AóK I দুই এর wbqg 
1 31k 

 ivmvqwbK eÜb 

 ivmvqwbK eÜb MV‡bi KviY 

  K¨vUvqb I Av¨bvqb 

1 32k 

  AvqwbK eÜb 

 AvqwbK eÜb MV‡bi cÖwµqv 
1 33k 

 mg‡hvRx eÜb 

 mg‡hvRx eÜb MV‡bi cÖwµqv 
1 34k 

 AvqwbK I mg‡hvRx †hŠ‡Mi ˆewkó¨ Ges 

ˆewk†ó¨i e v̈L¨v  

 গেনোঙ্ক I স্ফুটনোঙ্ক 

 ª̀eYxqZv 

 we ỳ¨Z cwievwnZv  

 †Kjvm MVb 

1 35k 

 avZe eÜb 

 avZzi  we ỳ¨r I Zvc cwievwnZvi KviY 

 ¯’vbxqfv‡e mnRcÖvc¨ `ª‡e¨i g‡a¨ 

AvqwbK I mg‡hvRx †hŠM kbv³ KiY 

 

1 

 

36k 

e¨envwiK welqe ‘̄ 

 †mvwWqvg †K¬vivBW/†divm mvj‡dU 

je‡Yi †Kjvm MVb| 

2 37k-38k e¨venvwiK 

ZvwjKvi  

3 I 4 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vk msL¨v 
K¬v‡ki µg gšÍe¨ 

Ÿ¨venvwiK welqe¯‘ 

 `ªve¨Zv I we`y¨r cwievwnZv cixÿvi 

gva¨‡g AvqwbK I mg‡hvRx †hŠM 

kbv³KiY | 

2 39k-40k 

b¤^i 

cixÿv 

 

ষষ্ঠ অধ্যোয় 

কমোতের ধোরণো ও 

রোসোয়ভন  গণনো 

 কমোতের ধোরণো ব্যবহোর  তর সরে গোভণভে  ভহসোব  রতে 

পোরব। 

 ভনভদ িি  ঘনমোত্রোর দ্রবণ েস্তুে  রতে পোরব। 

 েদত্ত েথ্য ও উপোত্ত ব্যবহোর  তর ক ৌতগ উপভস্থে কমৌতের 

শে রো সংযুভে ভনণ িয়   রতে পোরব। 

 শে রো সংযুভে ব্যবহোর  তর স্থূে  সংত ে ও আণভব  

সংত ে ভনণ িয়   রতে পোরব। 

 কমৌে ও ক ৌগমূেত র েেী , সংত ে ও ক োেনী ব্যবহোর 

 তর রোসোয়ভন  সমী রণ ভেখতে এবং সমেো ভবধোন 

 রতে পোরব। 

 রোসোয়ভন  সমী রতণর মোভত্র  েোৎপ ি কথত  ভবভিয়  ও 

উৎপোতদর িরভিভত্ত  গোভণভে  সমস্যো সমোধোন  রতে 

পোরব। 

 তুুঁতের ক েোস পোভনর শে রো পভরমোণ ভনণ িয়   রতে পোরব। 

 ভনভি ব্যবহোর  তর রোসোয়ভন  দ্রব্য পভরমোপ  রতে সিম 

হব। 

 †gvj I A¨v‡fv‡M‡Wªv msL¨v 

 †gvj msL¨v wbY©q 

 †gvjvi AvqZb 

1 41k 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e¨venvwiK 

ZvwjKvi 5 

b¤^i 

cixÿv 

 †gvj, †gvjvi fi, A¨v‡fv‡M‡Wªv 

msL¨v, †gvjvi AvqZb wfwËK 

MvwYwZK mgm¨v 

1 42k 

 কমোে এবং আণভব  সংত ে 

 †gvjvi `ªeY ev †gvjvwiwU 

 †gvjvwiwUwfwËK MvwYvwZK mgm¨v 

1 43k 

 †gŠ‡ji cÖZxK, †hŠMg~jK I †hŠ‡Mi 

ms‡KZ 

 †hŠ‡M Dcw ’̄Z †gŠ‡ji kZKiv mshywZ 

2 44k-45k 

 ¯’’~j ms‡KZ I AvYweK ms‡KZ 

 ¯’’~j ms‡KZ I AvYweK 

ms‡KZwfwËK MvwYwZK mgm¨v 

2 46k-47k 

 ivmvqwbK mgxKiY 

 ivmvqwbK mgxKi‡Yi mgZvweavb 

 কমোে এবং রোসোয়ভন  সমী রণ 

1 48k 

 ভেভমটিং ভবভিয়  

 ivmvqwbK mgxKi‡Yi gvwÎK Zvrch© 

e¨envi K‡i Drcv‡`i cwigvY wbY©q 

 †Kjvm cvwb 

2 49Zg-50Zg 

e¨venvwiK welqe¯‘ 

 Zuy‡Zi g‡a¨  †Kjvm cvwbi Dcw¯’wZ I 

Zvi cwigvb cÖgvY|  

2 
51 Zg- 52 

Zg 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vk msL¨v 
K¬v‡ki µg gšÍe¨ 

 

সপ্তম অধ্যোয় 

রোসোয়ভন  ভবভিয়ো 

 কিৌে পভরবেিন  ও রোসোয়ভন  ভবভিয়োর পোথ ি য   রতে 

পোরব। 

 পদোতথ ির  পভরবেিনত  ভবতেষণ  তর রোসোয়ভন  ভবভিয়ো 

শনোি  রতে পোরব। 

 রোসোয়ভন  ভবভিয়োর কেভণভবিোগ, করডক্স/নন-করডক্স, 

এ মুখী, উিমুখী, েোপ উৎপোদী, েোপহোরী ভবভিয়োর সংজ্ঞো 

ভদতে পোরব এবং ভবভিয়োর ভবভিন্ন ে োর শনোি  রতে 

পোরব। 

 রোসোয়ভন  ভবভিয়োয় উৎপন্ন পদোতথ ির  পভরমোণত  েো-

শোতেভেয়োতরর নীভের আতেোত  ব্যোখ্যো  রতে পোরব। 

 পভরবেিন  ভবতেষণ  তর েোরণ-ভবেোরণ ভবভিয়োর ে োর 

শনোি  তর পোরব। 

 বোস্ততব ভবভিন্ন কিতত্র সংঘটিে ভবভিয়ো ব্যোখ্যো  রতে পোরব। 

 বোস্তব কিতত্র সংঘটিে িভে র ভবভিয়োসমূহ ভনয়ন্ত্রণ বো 

করোতধর উপোয় ভনধ িোরণ   রতে পোরব। (কেোহোর বেভর 

ভেভনতসর মভরিো পড়ো করোতধর  থোথ ি উপোয় ভনধ িোরণ   রতে 

পোরব।) 

 রোসোয়ভন  ভবভিয়োর হোর ব্যোখ্যো ও সংভেি হোতরর তুেনো 

 রতে পোরব। 

 ভবভিন্ন পদোথ ি ব্যবহোর  তর ভবভিয়োর গভেতবগ বো হোর 

পরীিো ও তুেনো  রতে পোরব। 

 বদনভিন  োতে ধোেব বস্তু ব্যবহোতর সতিেনেো েদশ িন  

 রতে পোরব। 

 পরীিোর সোহোতে ভবভিয়োর হোতরর ভিন্নেো েদশ িন   রতে 

পোরব। 

 অম্ল-িোর েশমন ভবভিয়ো এবং অধিঃতিপণ ভবভিয়ো েদশ িন  

 রতে পোরব। 

 পদোতথ ির  cwieZ©b  

 †fŠZ cwieZ©b I ivmvqwbK cwieZ©b 

 †fŠZ cwieZ©b I ivmvqwbK 

cwieZ©‡bi ˆewkó¨ 

 ivmvqwbK wewµqvi †kÖwYwefvM 

(Aat‡ÿcY, A¤ø-ÿvi cÖkgb I RviY-

weRviY) I eY©bv 

1 53 Zg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RviY-weRviY wewµqv 

 wewfbœ cÖKv‡ii RviY-weRviY 

wewµqv 

 RviY msL¨v I RviY msL¨v wnmve 

1 54 Zg 

 RviY-weRvi‡Yi B‡jKUªbxq gZev` 

 RviY Aa©wewµqv I weRviY 

Aa©wewµqv 

1 55 Zg 

 RviY-weRviY wewµqv hyMcr  N‡U ev Í̄e 

†ÿ‡Î msNwUZ wKQz ivmvqwbK wewµqv 
1 56 Zg 

 ভবতশষ ধরতনর রোসোয়ভন  ভবভিয়ো 

 ev Í̄e †ÿ‡Î msNwUZ  তয় টি ivmvqwbK 

wewµqvi উদোহরণ 

 ev Í̄e †ÿ‡Î msNwUZ ivmvqwbK 

wewµqvi cÖfve 

 ev Í̄e †ÿ‡Î msNwUZ ÿwZKi 

ivmvqwbK wewµqv †iva I wbqš¿Y 

(†jvnvi ˆZwi wRwb‡mi gwiPvcov I 

Zv †iv‡ai h_vh_ Dcvq) 

2 57Zg-58Zg 

 cÖK…wZ‡Z msNwUZ Ges M‡elYvMv‡i 

msMwVZ ivmvqwbK wewµqvi nv‡ii Zzjbv 

 wewµqvi MwZ‡eM ev wewµqvi nvi 

 wewµqvi MwZ‡eM ev wewµqvi nvi 

cixÿv 

1 59 Zg 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vk msL¨v 
K¬v‡ki µg gšÍe¨ 

 েো শোতেভেয়োতরর নীভে ও নীভের 

ব্যোখ্যো 
1 60 Zg 

 

 

e¨venvwiK 

ZvwjKvi 6 

b¤^i 

cixÿv 

e¨venvwiK welqe¯‘ 

 Kve©‡bU je‡Yi m‡½ cvwb I GwmW 

wgwkªZ K‡i wewµqvi nvi cix¶v |  

2 61Zg-62Zg 

 

এ োদশ অধ্যোয় 

 

খভনে সম্পদ: 

েীবোশ্ম 

 েীবোশ্ম জ্বোেোভনর ধোরণো ব্যোখ্যো  রতে পোরব। 

 কপতট্রোভেয়োমত  বেব ক ৌতগর ভমেণ ভহতসতব ব্যোখ্যো  রতে 

পোরব। 

 †c‡Uªvwjqv‡gi ব্যবহোর ব্যোখ্যো  রতে পোরব। 

 হোইতরো োব িতনর ধরন ও কেভণভবিোগ ব্যোখ্যো  রতে পোরব। 

 সম্পিৃ ও অসম্পিৃ হোইতরো োব িতনর েস্তুভের ভবভিয়ো  ও ধম ি 

ব্যোখ্যো এবং এতদর মতধ্য পোথ ি য  রতে পোরব।  

 হোইতডো োব িন কথত  অযোেত োহে , অযোেভডহোইড ও বেব 

এভসতডর েস্তুভের ক ৌশে ব্যোখ্যো  রতে পোরব। 

 অযোেত োহে, অযোেভডহোইড ও বেব এভসতডর ব্যবহোর  রতে 

পোরব। 

 প্লোভি  দ্রব্য ও েন্তু বেভরর রোসোয়ভন  ভবভিয়ো এবং এর 

ব্যবহোর বণ িনো  রতে পোরব।  

 পভরতবতশর ওপর প্লোভি  দ্রব্য অপব্যবহোতরর কু ে উতেখ 

 রতে পোরব। 

 েোকৃভে  গ্যোস, কপতট্রোভেয়োম এবং  য়েো ব্যবহোতরর সুভবধো, 

অসুভবধো ও ব্যবহোতরর ক ৌশে ব্যোখ্যো  রতে পোরব। 

 পভরতবতশর উপর প্লোভি  দ্রতব্যর েিোব সম্পভ িে 

অনুসন্ধোনমূে   োে  রতে পোরব। 

 েীবোশ্ম জ্বোেোভন 

 †c‡Uªvwjqv‡gi Dcv`vbmg~n 

 †c‡Uªvwjqv‡gi e¨envi 

1 63 Zg  

 nvB‡WªvKve©b 

 nvB‡WªvKve©‡bi †kªwYwefvM 

1 64 Zg 

 m¤ú„³ I Am¤ú„³ nvB‡WªvKve©‡bi 

cÖ ‘̄wZi wewµqv I ag© 

3 65 Zg -

67Zg 

 A¨vj‡Kvnj, A¨vjwWnvBW I ˆRe 

Gwm‡Wi cÖ ‘̄wZ‡Z nvB‡WªvKve©‡bi e¨envi 

 A¨vj‡Kvn‡ji e¨envi 

 A¨vjwWnvB‡Wi e¨envi 

 ˆRe Gwm‡Wi e¨envi 

3 68Zg- 70 

Zg 

 cÖvK…wZK M¨vm I †c‡Uªvwjqv‡gi h_vh_    

    e¨envi 

 পভেমোর 

 cøvw÷K `ªªe¨ 

 cøvw÷K cÖ ‘̄wZ (cwjgviKiY wewµqv) 

 cwi‡e‡ki Dci cøvw÷K `ª‡e¨i cÖfve 

3 71 Zg-73 

Zg 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vk msL¨v 
K¬v‡ki µg gšÍe¨ 

 পরীিোর মোধ্যতম বেব ও অজেব ক ৌতগর মতধ্য পোথ ি য  তর  

কদখোতে পোরব। 

 েীবোশ্ম জ্বোেোভনর সঠি  ব্যবহোর সম্পত ি সতিেনেো েদশ িন 

 রতে পোরব। 

 প্লোভি  ব্যবহোতরর সুভবধো ও অসুভবধো 

 ˆRe I A‰Re †hŠ‡Mi g‡a¨ cv_©K¨ 

 cixÿvi gva¨‡g ˆRe I A‰Re †hŠ‡Mi 

g‡a¨ cv_©K¨KiY 
2 74Zg-75Zg 

me©‡gvU 75 

 

e¨venvwi‡Ki ZvwjKv 

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

2) avZe Kve©‡bU †hŠ‡Mi mv‡_ jNy Gwm‡Wi wewµqvq Drcbœ M¨vm kbv³KiY | 

3) †mvwWqvg †K¬vivBW/†divm mvj‡dU je‡Yi †Kjvm MVb| 

4) `ªve¨Zv I we`y¨r cwievwnZv cixÿvi gva¨‡g AvqwbK I mg‡hvRx †hŠM kbv³KiY| 

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

6) Kve©‡bU je‡Yi m‡½ cvwb I GwmW wgwkªZ K‡i wewµqvi nvi cix¶v | 

ZË¡xq K¬v‡mi mv‡_ DwjøwLZ mg‡qi g‡a¨ 

e¨venvwiK KvR¸‡jv Ki‡Z n‡e| 

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



 

 

ক োভিড ১৯  কেভিতে 202২ সোতের এস এস ভস পরীিোর 

পুনভব িন্যোসকৃে পোঠ্যসূভি 

 

 

 

ভবষয়: উচ্চের গভিে 

ভবষয় ক োড: ১২৬ 

 

 



 

 

ক োভিড ১৯  কেভিতে 202২ সোতের এস এস ভস পরীিোর পুনভব িন্যোসকৃে পোঠ্যসূভি 

ভবষয়: উচ্চের গভিে                ভবষয় ক োড: ১২৬              পূি িমোন : ১০০    েত্ত্বীয়: ৭৫          ব্যোবহোভর : ২৫ 

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র  

ভিতরোনোম 

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  

 উভিভিে ভিিনফে 
ভবষয়বস্তু (পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসর 

 ক্রম 
মন্তব্য 

ভিেীয় অধ্যোয় 

 

বীজগোভিভে  রোভি 

1. বহুপদীর ধোরিো ব্যোখ্যো  রতে পোরতব। 

2. উদোহরতির সোহোতে এ  িে ভবভিষ্ট বহুপদী ব্যোখ্যো 

 রতে পোরতব। 

3. বহুপদীর গুি ও িোগ ব্যোখ্যো  রতে পোরতব। 

4. িোগতিষ উপপোদ্য ও উৎপোদ  উপপোদ্য ব্যোখ্যো এবং 

েো েতয়োগ  তর বহুপদীর উৎপোদ  ভবতেষি  রতে 

পোরতব। 

5. সমমোভি  রোভি, েভেসম রোভি এবং িক্র-ক্রভম  

রোভি ব্যোখ্যো  রতে পোরতব। 

6. সমমোভি  রোভি, েভেসম রোভি এবং িক্র-ক্রভম  

রোভির উৎপোদ  ভনি িয়   রতে পোরতব। 

7. মূেদ িগ্োংিত  আংভি  িগ্োংতি ে োি  রতে 

পোরতব। 

 বহুপদী 

 এ  িে ভবভিষ্ট বহুপদী 

 বহুপদীর গুি ও িোগ 

 বহুপদীর উৎপোদ  ভবতেষি (িোগতিষ 

উপপোদ্য ও উৎপোদ  উপপোদ্য) 

০৪ ১ম -৪র্ ি 

 

 সমমোভি , েভেসম এবং িক্র-ক্রভম  রোভি 

(অনুর্ধ্ি ভেন িে ) ০৩ ৫ম -৭ম 

 মূেদ িগ্োংিত  আংভি  িগ্োংতি ে োি 

(সরে মূেদ িগ্োংি) 
০৩ ৮ম- ১০ম 

তৃেীয় 

 

জযোভমভে 

1. েম্ব অভিতিতপর ধোরিো ব্যোখ্যো  রতে পোরতব। 

2. ভপর্োতগোরোতসর উপপোতদ্যর উপর ভিভি  তর েদি 

উপপোদ্যগুতেো েমোি ও েতয়োগ  রতে পোরতব। 

3. ভিভুতজর পভরত ন্দ্র, িরত ন্দ্র ও েম্বভবন্দু সম্পভ িে  

উপপোদ্যগুতেো েমোি ও েতয়োগ  রতে পোরতব। 

4. ব্রহ্মগুতের উপপোদ্য  েমোি ও েতয়োগ  রতে পোরতব। 

5. টতেভমর উপপোদ্য েমোি ও েতয়োগ  রতে পোরতব। 

 েম্ব অভিতিপ ০১ ১১ি  

 ভপর্োতগোরোতসর উপপোতদ্যর ভবস্তৃভে 

 স্থূেত োিী ভিভুতজর স্থূেত োতির ভবপরীে 

বোহুর উপর অভিে বগ িতিি ঐ ক োতির 

সভিভহে অন্য দুই বোহুর উপর অভিে 

বগ িতিিিতয়র কিিফে এবং ঐ দুই বোহুর 

কেত োতনো এ টি ও েোর উপর অপর 

বোহুর েম্ব অভিতিতপর অন্তগ িে 

আয়েতিতির কিিফতের ভিগুতির 

সমভষ্টর সমোন। 

০২ ১২ি- ১৩ি 



অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র  

ভিতরোনোম 

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  

 উভিভিে ভিিনফে 
ভবষয়বস্তু (পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসর 

 ক্রম 
মন্তব্য 

 কেত োতনো ভিভুতজর সূক্ষ্ণত োতির ভবপরীে 

বোহুর উপর অভিে বগ িতিি অপর দুই 

বোহুর উপর অভিে বগ িতিিিতয়র 

কিিফতের সমভষ্ট অতপিো ঐ দুই বোহুর 

কেত োতনো এ টি ও েোর উপর অপরটির 

েম্ব অভিতিতপর অন্তগ িে আয়েতিতির 

কিিফতের ভিগুি পভরমোি  ম। 

 ভিভুতজর কেত োতনো দুইবোহুর উপর 
অভিে বগ িতিিিতয়র কিিফতের সমভষ্ট, 

তৃেীয় বোহুর অতধ িত র  উপর অভিে 

বগ িতিতির কিিফে এবং ঐ বোহুর 

সমভিিন্ড  মধ্যমোর উপর অভিে 

বগ িতিতির কিিফতের সমভষ্টর ভিগুি। 

 ভিভুতজর পভরত ন্দ্র, িরত ন্দ্র ও েম্বভবন্দু 

সমতরি। 
০২ ১৪ি-১৫ি 

  ব্রহ্মগুতের উপপোদ্য   

 বৃতি অন্তভে িভিে  ক োতনো িতুভু িতজর   ি ি 

দুইটি েভদ পরস্পর েম্ব হয়, েতব েোতদর 

কেদ ভবন্দু হতে ক োতনো বোহুর উপর 

অভিে েম্ব ভবপরীে বোহুত  ভিিভন্ডে 

 তর। 

০১ ১৬ি 

   টতেভমর উপপোদ্য 

 বৃতি অন্তভে িভিে  ক োতনো িতুভু িতজর  

 ি িিতয়র  অন্তগ িে আয়েতিি ঐ 

িতুভু িতজর  ভবপরীে বোহুিতয়র অন্তগ িে 

আয়েতিতির সমভষ্টর সমোন। 

০২ ১৭ি -১৮ি 

সেম 

 

অসীম ধোরো 

1. অনুক্রতমর ধোরিো ব্যোখ্যো  রতে পোরতব। 

২.   অসীম ধোরো ভিভিে  রতে পোরতব। 

 অনুক্রম ০১ ১৯ি  

 অসীম ধোরো 
০১ ২০ি 



অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র  

ভিতরোনোম 

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  

 উভিভিে ভিিনফে 
ভবষয়বস্তু (পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসর 

 ক্রম 
মন্তব্য 

৩.  অসীম গুতিোির ধোরোর সমভষ্ট র্ো োর িেি ব্যোখ্যো 

 রতে পোরতব। 

৪.   অসীম গুতিোির ধোরোর সমভষ্ট ভনি িয়   রতে 

     পোরতব। 

৫.  আবৃি দিভম  সংখ্যোত  অনন্ত গুতিোির ধোরোয় 

     ে োি এবং সোধোরি িগ্োংতি রূপোন্তর  রতে 

     পোরতব। 

 অসীম গুতিোির ধোরো 
০১ ২১ি 

 অসীম গুতিোির ধোরোর সমভষ্ট ০১ ২২ি 

 আবৃি দিভম  সংখ্যোত  অনন্ত গুতিোির ধোরোয় 

ে োি এবং সোধোরি িগ্োংতি রূপোন্তর 
০১ ২৩ি 

অষ্টম 

 

ভিত োিভমভে 

1. করভডয়োন পভরমোতপর ধোরিো ব্যোখ্যো  রতে পোরতব। 

2. করভডয়োন পভরমোপ ও ভডভি পভরমোতপর পোরস্পভর  

সম্প ি ভনি িয়   রতে পোরতব। 

3. িোরটি িতুিিোতগ  ভিত োিভমভে  অনুপোেসমূতহর 

ভিি ভনতদ িি   রতে পোরতব। 

4. অনূর্ধ্ি 2𝜋 ক োতির ভিত োিভমভে  অনুপোে ভনি িয়  

 রতে পোরতব। 

5. −𝜃 ক োতির ভিত োিভমভে  অনুপোে ভনি িয়   রতে 

পোরতব। 

6. পূি িসংখ্যো  𝑛(𝑛 ≤ 4) এর জন্য (
𝑛𝜋

2
± 𝜃) 

ক োতির ভিত োিভমভে  অনুপোে ভনি িয়  ও েতয়োগ 

 রতে পোরতব। 

7. সহজ ভিত োিভমভে  সমী রতির সমোধোন  রতে 

পোরতব। 

 করভডয়োন পভরমোপ 0১ ২৪ি 
 

 করভডয়োন পভরমোপ ও ভডভি পভরমোতপর 

পোরস্পভর  সম্প ি 
০১ ২৫ি 

 িোরটি িতুিিোতগ  ভিত োিভমভে  

অনুপোেসমূতহর ভিি 
০১ ২৬ি 

 অনূর্ধ্ি 2𝜋 ক োতির ভিত োিভমভে  অনুপোে ০১ ২৭ি 

 −𝜃 ক োতির ভিত োিভমভে  অনুপোে ০১ ২৮ি 

 পূি িসংখ্যো  𝑛(𝑛 ≤ 4) এর জন্য (
𝑛𝜋

2
± 𝜃) 

ক োতির ভিত োিভমভে  অনুপোে ভনি িয়  ও 

েতয়োগ 

০২ ২৯ি- ৩০ি 

 সহজ ভিত োিভমভে  সমী রতির সমোধোন 

 
০৩ ৩১ি -৩৩ি 

 

ব্যোবহোভর : পূি িসংখ্যো  𝑛 এর জন্য (
𝑛𝜋

2
± 𝜃) 

ক োতির ভিত োিভমভে  অনুপোে ভনি িয় , কেিোতন 

0 < 𝜃 <
𝜋

2
। 

০২ ৩৪ি - ৩৫ি 

েোভে োর 

১ নম্বর 

ব্যোবহোভর  

নবম 

 

1. মূেদ সূি  ও অমূেদ সূি  ব্যোখ্যো  রতে পোরতব। 

2. মূেদ ও অমূেদ সূিত র জন্য ভবভিি সূি েমোি ও 

েতয়োগ  রতে পোরতব। 

 মূেদ ও অমূেদ সূি  

০১ ৩৬ি 

 

 

 



অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র  

ভিতরোনোম 

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  

 উভিভিে ভিিনফে 
ভবষয়বস্তু (পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসর 

 ক্রম 
মন্তব্য 

সূি ীয় ও 

েগোভরদমীয় 

ফোংিন 

3. সূি  ও েগোভরদতমর পোরস্পভর  সম্প ি ব্যোখ্যো 

 রতে পোরতব। 

4. েগোভরদতমর ভবভিি সূি েমোি ও েতয়োগ  রতে 

পোরতব। 

5. েগোভরদতমর ভিভি পভরবেিন   রতে পোরতব। 

6. সূি ীয়, েগোভরদমীয় ও পরমমোন ফোংিতনর ধোরিো 

ব্যোখ্যো এবং গোভিভে  সমস্যো সমোধোন  রতে 

পোরতব। 

7. ফোংিনসমূতহর কেিভিি অিতন আিহী হতব। 

8. সূি ীয়, েগোভরদমীয় ও পরমমোন ফোংিনসমূহত  

কেিভিতির সোহোতে উপস্থোপন  রতে পোরতব। 

9.  যোেকুতেটতরর সোহোতয়য েগ ও েভেেগ ভনি িয়  

 রতে পোরতব। 

 সূি  সম্পভ িে  ভবভিি সূি (মূেদ ও অমূেদ 

সূিত র জন্য) 
০১ ৩৭ি 

 

 

 

 

 

 

 

 

েোভে োর 

২  ও ৩ 

নম্বর 

ব্যোবহোভর  

 েগোভরদম 

𝑦 = 𝑎𝑥
, 𝑥 = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑦  

 েগোভরদতমর সূিোবভে 

০২ ৩৮ি - ৩৯ি 

 সূি ীয়, েগোভরদমীয় ও পরমমোন ফোংিন ০২ ৪০ি- ৪১ি 

 ব্যবহোভর  

ফোংিনসমূতহর কেিভিি ও ভবপরীে ফোংিন ভনি িয়  

সূি ীয়, েগোভরদমীয় ও পরমমোন ফোংিনসমূতহর 

কেিভিি অিন ও ববভিষ্টয ভনি িয়  

০২ ৪২ি - ৪৩ি 

দিম অধ্যোয় 

 

ভিপদী ভবস্তৃভে 

১.   ভিপদী ভবস্তৃভে বি িনো  রতে পোরতব।  

২.   প্যোসত ে ভিভুজ বি িনো  রতে পোরতব।  

৩.   স্বোিোভব  সংখ্যোর ঘোতের জন্য ভিপদী ভবস্তৃভে 

       বি িনো   রতে পোরতব। 

৪.    n! ও 𝑛𝐶𝑟
 এর মোন ভনি িয়   রতে পোরতব। 

৫.   ভিপদী ভবস্তৃভে ব্যবহোর  তর গোভিভে  সমস্যো 

      সমোধোন  রতে পোরতব।  

 ভিপদী (1 + 𝑦)𝑛  এর ভবস্তৃভে 
০৩ ৪৪ি - ৪৬ি 

 

 প্যোসত তের ভিভুজ ব্যবহোর 
০৪ ৪৭ি - ৫০েম 

 (𝑥 + 𝑦)𝑛
 ভিপদী এর ভবস্তৃভে 

০৬ ৫১েম - ৫৬েম 

এ োদি 

 

স্থোনোি জযোভমভে 

1. সমেতে  োতেিসীয়  স্থোনোতির ধোরিো ব্যোখ্যো  রতে 

পোরতব। 

2. দুইটি ভবন্দুর মধ্যবেী দূরত্ব ভনি িয়   রতে পোরতব। 

3. সরেতরিোর ঢোতের ধোরিো ব্যোখ্যো  রতে পোরতব। 

4. সরেতরিোর সমী রি ভনি িয়   রতে পোরতব। 

5. স্থোনোতির মোধ্যতম ভিভুতজর কিিফে ভনি িয়   রতে 

পোরতব। 

 সমেতে  োতেিসীয়  স্থোনোি ০১ ৫৭েম 
 

 

 
 দুইটি ভবন্দুর মধ্যবেী দূরত্ব ০১ ৫৮েম 

 সরেতরিোর ঢোে 

 সরেতরিোর সমী রি 
০২ ৫৯েম - ৬০েম 

 ভিভুতজর কিিফে ০১ ৬১েম 

 ভিভুজ ও িতুভু িজ  অিন ও  কিিফে ০২ ৬২েম - ৬৩েম 



অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র  

ভিতরোনোম 

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  

 উভিভিে ভিিনফে 
ভবষয়বস্তু (পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসর 

 ক্রম 
মন্তব্য 

6. বোহুর বদঘ িয  ভনি িতয়র  মোধ্যতম ভিভুজ ও িতুভু িতজর  

কিিফে ভনি িয়   রতে পোরতব। 

7. ভবন্দুপোেতনর মোধ্যতম ভিভুজ ও িতুভু িজ  সংক্রোন্ত 

জযোভমভে  অিন  রতে পোরতব। 

8. সরেতরিোর সমী রি কেিভিতি উপস্থোপন  রতে 

পোরতব। 

 ভবন্দুপোেতনর মোধ্যতম ভিভুজ ও িতুভু িজ  

সংক্রোন্ত জযোভমভে  অিন ও কিিফে ভনি িয়  

 সরেতরিোর কেিভিি অিন 

০৩ ৬৪েম - ৬৬েম 

ব্যোবহোভর : বোহুর বদঘ িয  ও ভবন্দুপোেতনর মোধ্যতম 

ভিভুজ অর্বো িতুভু িজ  সংক্রোন্ত জযোভমভে  অিন ও 

কিিফে ভনি িয় । 

০২ ৬৭েম - ৬৮েম 

েোভে োর 

৪ নম্বর 

ব্যোবহোভর  

িতুদ িি  অধ্যোয় 

 

সম্ভোবনো 

১.   সম্ভোবনোর ধোরিো ব্যোখ্যো  রতে পোরতব। 

২.   বদনভিন ভবভিি উদোহরতির সোহোতে  

      ভনভিে ঘটনো, অসম্ভব ও সম্ভোব্য ঘটনোর 

      বি িনো    রতে পোরতব। 

৩.  এ ই ঘটনোর পুনরোবৃভি ঘটতে সম্ভোব্য  

      ফেোফে বি িনো   রতে পোরতব। 

৪.   এ ই ঘটনোর পুনরোবৃভি ঘটতে সম্ভোবনো  

      ভনি িয়   রতে পোরতব।  

৫.   সম্ভোবনোর সহজ ও বোস্তবভিভি   

      সমস্যোর  রতে পোরতব। 

সম্ভোবনো ও এর ব্যবহোর  

 সম্ভোবনোর ধোরিো 

 ভনভিে ঘটনো, অসম্ভব ঘটনো ও সম্ভোব্য ঘটনো 

 এ ই ঘটনো অনুর্ধ্ি ভেনবোর পুনরোবৃভি ঘটতে 

ফেোফে ভনি িয়  ( মুদ্রো ও েক্কোর সোহোতে)  

 সহজ ও বোস্তবভিভি  সমস্যোর সমোধোন 

০৭ ৬৯েম - ৭৫েম  

                                                                                                                                    সব িতমোট       ৭৫ 

 

ব্যোবহোভর   েোভে ো 

১.  পূি িসংখ্যো  𝑛 এর জন্য (
𝑛𝜋

2
± 𝜃) ক োতির ভিত োিভমভে  অনুপোে ভনি িয়  ; কেিোতন 0 < 𝜃 <

𝜋

2
। 

২.  ফোংিনসমূতহর কেিভিি ও ভবপরীে ফোংিন ভনি িয় । 

৩.  সূি ীয়, েগোভরদমীয় ও পরমমোন ফোংিনসমূতহর কেিভিি অিন ও ববভিষ্টয ভনি িয় । 

৪.  বোহুর বদঘ িয  ও ভবন্দুপোেতনর মোধ্যতম ভিভুজ অর্বো িতুভু িজ  সংক্রোন্ত জযোভমভে  অিন ও কিিফে ভনি িয় । 

েত্ত্বীয় ক্লোতসর সোতর্ উভিভিে সমতয় ব্যোবহোভর  

 োজগুতেো  রতে হতব। 

মোন বণ্টন :  েশ্নপতির ধোরো ও মোন বণ্টন অপভরবভেিে  র্ো তব। 



 

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2022 mv‡ji GmGmwm cixÿvi  

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP  

 

 

 

welq: c`v_©weÁvb 

welq †KvW : 136 
 

 

 

 

 



†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2022 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP  

welq: c`v_©weÁvb         welq ‡KvW: 136       c~Y© b¤̂i: 100       ZË¡xq b¤̂i:75        e¨venvwiK b¤̂i: 25 

Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 
K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

Aa¨vq 01: 

†fŠZ ivwk Ges 

cwigvc 

 c`v_©weÁv‡bi cwimi I µgweKvk   e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

 c`v_©weÁvb cv‡Vi D‡Ïk¨ eY©bv Ki‡Z cvie| 

 †fŠZ ivwk [gvb Ges GKKmn]  c`v_©weÁv‡bi 

g~jwfwË  e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 cwigvc I GK‡Ki cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

 †gŠwjK ivwk Ges jä ivwki cv_©K¨ e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

 cwigv‡ci AvšÍR©vwZK GKK e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 ivwki gvÎv wnmve Ki‡Z cvie| 

 GK‡Ki Dcm‡M©i ¸wYZK I Dc¸wYZ‡Ki 

iƒcvšÍ‡ii wnmve Ki‡Z cvie| ˆeÁvwbK cwifvlv, 

cÖZxK Ges wPý  e¨envi K‡i c`v_©weÁv‡bi aviYv 

Ges ZË¡‡K cÖKvk Ki‡Z cvie| 

 hš¿cvwZ e¨envi K‡i †fŠZivwk cwigvc Ki‡Z 

cvie| 

 cwigv‡c h_v_©Zv,  wbf©yjZv eRvq ivLvi †KŠkj 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 mij hš¿cvwZ e¨envi K‡i mylg AvK…wZi e¯‘i  

†ÿÎdj I AvqZb wbY©q Ki‡Z cvie| 

 ˆ`bw›`b Rxe‡b e¨eüZ mylg AvK…wZi e¯‘ mvgMÖxi 

‰`N©¨,fi,  †ÿÎdj I AvqZb wbY©q Ki‡Z cvie| 

1.1 c`v_©weÁvb 

1.2 c`v_©weÁv‡bi cwimi 

1.3 c`v_©weÁv‡bi µgweKvk    

1.3.1 Avw`ce© (wMÖK, fviZel©, Pxb Ges 

gymwjg mf¨Zvi Ae`vb) 

1.3.2 weÁv‡bi DÌvbce© 

1.3.3 AvaywbK c`v_©weÁv‡bi m~Pbv 

1 1g  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4 mv¤úªwZK c`v_©weÁvb    

1.4 c`v_©weÁv‡bi D‡Ïk¨ 

1.4.1 cÖK…wZi inm¨ D`NvUb 

1.4.2 cÖK…wZi wbqg¸‡jv Rvbv 

1.4.3 cÖvK…wZK wbqg e¨envi K‡i cÖhyw³i 

weKvk 

1 2q 

1.5 †fŠZ ivwk Ges Zvi cwigvc 

1.5.1 cwigv‡ci GKK 

1.5.2 DcmM© ev ¸wYZK 

1.5.3 gvÎv 

1 3q 

1.5.4 ˆeÁvwbK cÖZxK I ms‡KZ 

1.6 cwigv‡ci hš¿cvwZ  

1.6.1 †¯‹j 

1 4_© 

 

e¨venvwiK welqe¯‘  

 ¯øvBW K¨vwjcvm© w`‡q †Kv‡bv wKQzi 

ˆ`N©¨, cÖ ’̄ I D”PZv †g‡c Zvi AvqZb 

†ei Kiv| 

 ¯ŒzMR w`‡q  †ejbvKvi †Kv‡bv e¯‘i 

e¨vm I ˆ`N©¨  †g‡c Zvi AvqZb †ei 

Kiv  

3 5g-7g e¨vnvwi‡Ki 

KvRwU 5g-7g 

K¬v‡m m¤úbœ 

Ki‡Z n‡e| 

1.6.2 e¨vjvÝ (fi gvcvi hš¿) 

1.6.3 _vgv Nwo 

1.7 cwigv‡ci ÎæwU I wbf©yjZv 

2 8g-9g 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 
K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

Aa¨vq 02: 

MwZ 

 w¯’wZ I MwZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 wewfbœ cÖKvi MwZi g‡a¨ cv_©K¨ Ki‡Z cvie| 

 †¯‹jvi I †f±i ivwk e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 MwZ m¤úwK©Z ivwk mg~‡ni g‡a¨ cvi¯úwiK m¤úK© 

we‡kølY Ki‡Z cvie| 

 evavnxb ev gy³fv‡e cošÍ e¯‘i MwZ e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

  †jLwP‡Îi mvnv‡h¨ MwZ m¤úwK©Z ivwk mg~‡ni 

g‡a¨ m¤úK© we‡kølY Ki‡Z cvie| 

 Avgv‡`i Rxe‡b MwZi cÖfve Dcjwä Ki‡Z cvie| 

2.1 w¯’wZ I MwZ 

2.2 wewfbœ cÖKvi MwZ 

2.3 †¯‹jvi I †f±i ivwk 

2 10g-11k 

 

 

e¨vnvwi‡Ki 

KvRwU 16k-

17k K¬v‡m 

m¤úbœ Ki‡Z 

n‡e| 

2.4 ~̀iZ¡ I miY 

2.5 `ªæwZ Ges †eM 

2.6 Z¡iY I g›`b 

2.7 MwZi mgxKiY 

4 12k-15k 

 

e¨venvwiK welqe¯‘ 

 Xvjy Z‡ji Dci Mov‡Z _vKv e¯‘i Mo 

`ªæwZ †ei Kiv| 

2 16k-17k 

2.8 cošÍ e¯‘i m~Îvewj 2 18k-19k 

Aa¨vq 03: 

ej 

 e¯‘i RoZv I e‡ji ¸YMZ aviYv wbDU‡bi MwZi 

cÖ_g m~Î e¨envi K‡i e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 †gŠwjK e‡ji cÖK…wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 mvg¨ I Amvg¨ e‡ji cÖfve e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 fi‡eM Ges msNl© e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 MwZi Dci e‡ji cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvie| 

 wbDU‡bi MwZi wØZxq m~Î e¨envi K‡i ej 

cwigvc Ki‡Z cvie| 

 wbDU‡bi MwZi Z…Zxq m~Î e¨envi K‡i wµqv I 

cÖwZwµqv ej e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 wbivc` åg‡Y MwZ Ges e‡ji cÖfve we‡kølY 

Ki‡Z cvie| 

  fi‡e‡Mi msiÿY m~Î I msNl© e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

  wewfbœ cÖKvi Nl©Y Ges Nl©Y ej e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

 e¯‘i MwZi Dci Nl©‡Yi cÖfve we‡kølY Ki‡Z 

cvie| 

 Nl©Y n«vm-e„w× Kivi Dcvq e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 Avgv‡`i Rxe‡b Nl©‡Yi BwZevPK cÖfve we‡kølY 

Ki‡Z cvie| 

3.1 RoZv Ges e‡ji aviYv : wbDU‡bi 

MwZi cÖ_g m~Î 

3.1.1 RoZv 

1 20k 

 

3.1.2 ej 

3.2 †gŠwjK e‡ji cÖK…wZ 

3.2.1 gnvKl© ej 

3.2.2 Zwor †PŠ¤̂K ej ev we`y¨r †PŠ¤̂Kxq 

ej 

3.2.3 ỳe©j wbDwK¬q ej 

3.2.4 mej wbDwK¬q ej 

2 21k-22k 

3.3 mvg¨Zv I mvg¨Zvwenxb ej 

3.4 fi‡eM 

3.5 msNl© 

3.5.1 fi‡eM Ges kw³i msiÿYkxjZv 

2 23k-24k 

3.5.2 wbivc` ågY : MwZ I ej 

3.6 e¯‘i MwZi Dci e‡ji cÖfve : wbDU‡bi 

wØZxq m~Î 

2 25k-26k 

3.7 gnvKl© ej 

3.8 wbDU‡bi Z…Zxq m~Î 

2 27k-28k 

3.9 Nl©Y ej 

3.9.1 Nl©‡Yi cÖKvi‡f` 

3.9.2 MwZi Dci Nl©‡Yi cÖfve 

2 29k-30k 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 
K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

 3.9.3 Nl©Y Kgv‡bv-evov‡bv 

3.9.4 Nl©Y : GKwU cÖ‡qvRbxq Dc ª̀e 

Aa¨vq 04: KvR, 

ÿgZv I kw³ 

 KvR I kw³i m¤úK© e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 KvR, ej I mi‡Yi g‡a¨ m¤úK© ’̄vcb Ki‡Z 

cvie| 

 MwZkw³ I wefekw³ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 Dr‡m kw³i iƒcvšÍi e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 A_©‰bwZK, mvgvwRK I cwi‡ekMZ cÖfve 

we‡ePbvq kw³i cÖavb Drmmg~‡ni Ae`vb we‡kølY 

Ki‡Z cvie| 

 kw³i iƒcvšÍi Ges kw³i wbZ¨Zvi g‡a¨ m¤úK© 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 kw³i iƒcvšÍi I Gi e¨envi cwi‡e‡ki fvimvg¨ 

e¨vnZ Kiv e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 Dbœqb Kvh©µ‡g kw³i Kvh©Ki e¨envi e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie| 

 kw³i Kvh©Ki I wbivc` e¨env‡i m‡PZb ne| 

 fi-kw³i m¤úK© e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 ÿgZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 Kg©`ÿZv cwigvc Ki‡Z cvie| 

4.1 KvR 

4.2 kw³ 

4.3 kw³i wewfbœ iƒc 

1 31k 

 

4.3.1 MwZkw³ 

4.3.2 wefekw³ 

2 32k-33k 

4.4 kw³i wewfbœ Drm 

4.4.1 Abevqb‡hvM¨ kw³ 

4.4.2 bevqb‡hvM¨ kw³ 

4.4.3 kw³i iƒcvšÍi Ges cwi‡e‡ki Dci 

cÖfve 

2 34k-35k 

4.5 kw³i wbZ¨Zv Ges iƒcvšÍi  

4.5.1 kw³i wbZ¨Zv 

2 36k-37k 

4.5.2 kw³i iƒcvšÍi 

4.6 fi I kw³i m¤úK© 

1 38k 

4.7 ÿgZv 

4.8 Kg©`ÿZv 

2 39k-40k 

 

e¨venvwiK welqe¯‘ 

 wkÿv_©xi kvixwiK ÿgZv †ei Kiv| 

2 41k -42k 

 

e¨venvwi‡Ki 

ZvwjKvi  4 

b¤^i cixÿv 

Aa¨vq 05: 

c`v‡_©i Ae¯’v I 

Pvc 

 ej I †ÿÎd‡ji cwieZ©‡bi mv‡_ Pv‡ci m¤úK© 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 w¯’i Zi‡ji g‡a¨ †Kv‡bv we› ỳ‡Z Pv‡ci ivwkgvjv 

cwigvc Ki‡Z cvie| 

 c¨vm‡K‡ji m~Î e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 AvwK©wgwW‡mi m~Î e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 NbZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

  ˆ`bw›`b Rxe‡b Nb‡Z¡i e¨envi e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

 e¯‘ †Kb cvwb‡Z fv‡m Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 evsjv‡`‡k †bŠc‡_ ~̀N©Ubvi KviY we‡kølY Ki‡Z 

5.1 Pvc 

5.2 NbZ¡ 

5.2.1 ˆ`bw›`b Rxe‡b Nb‡Z¡i e¨envi 

1 43k 

 

5.3 Zi‡ji †fZi Pvc 

5.3.1 AvwK©wgwW‡mi m~Î Ges cøeZv 

5.3.2 e¯‘i †f‡m _vKv ev Wz‡e hvIqv 

3 44k-46k 

 

5.3.3 evsjv‡`‡k †bŠc‡_ ~̀N©Ubvi KviY  

5.3.4 c¨vm‡K‡ji m~Î 

5.4 evZv‡mi Pvc 

5.4.1 U‡i‡mwji cixÿv 

5.4.2 evZv‡mi Pvc Ges AvenvIqv 

2 47k-48k 

 

5.5 w ’̄wZ ’̄vcKZv 2 49Zg-50Zg  



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 
K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

cvie| 

 evqygÛ‡ji Pvc e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 Zij ¯Í‡¤¢i D”PZv e¨envi K‡i evqygÛjxq Pvc 

cwigvc Ki‡Z cvie| 

 D”PZv e„w×i mv‡_ evqygÛ‡ji Pv‡ci cwieZ©b 

we‡kølY Ki‡Z ie|AvenvIqvi Dci evqygÛ‡ji 

Pv‡ci cwieZ©b we‡kølY Ki‡Z cvie| 

 cxob I weK…wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 û‡Ki m~Î e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 c`v‡_©i AvYweK MwZZË¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 c`v‡_©i cøvRgv e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

5.6     c`v‡_ ©i wZb Ae¯’v : KwVb, Zij 

Ges M¨vm 

5.6.1 c`v‡_©i AvYweK MwZZË¡ 

5.6.2 c`v‡_©i PZz_© Ae¯’v 

e¨venvwiK welqe¯‘ 

 KwVb e¯‘i NbZ¡ †ei Kiv| 

1 51Zg  

e¨venvwi‡Ki 

ZvwjKvi 5 

b¤^i cixÿv 
 

Aa¨vq 07: Zi½ 

I kã 

 Zi‡½i ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 Zi½ mswkøó ivwk mg~‡ni g‡a¨ mij MvwYwZK 

m¤úK© ¯’vcb Ges cwigvc Ki‡Z cvie| 

 kã Zi‡½i ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 cÖwZaŸwb m„wó e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 ˆ`bw›`b Rxe‡b cÖwZaŸwbi e¨envi e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

 k‡ãi †eM, K¤úv¼ Ges Zi½ ˆ`‡N©¨i MvwYwZK 

m¤úK© ¯’vcb Ges Zv †_‡K ivwk mg~n cwigvc 

Ki‡Z cvie| 

 k‡ãi †e‡Mi cwieZ©b e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 kÖve¨Zvi mxgv I G`i e¨envi e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 k‡ãi wcP I ZxÿèZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 kã ~̀l‡Yi KviY I djvdj Ges cÖwZ‡iv‡ai 

†KŠkj e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

7.1 mij ¯ú›`b MwZ 

7.2 Zi½ 

7.2.1 Zi‡½i ˆewkó¨ 

1 52Zg 

 

7.2.2 Zi‡½i cÖKvi‡f` 

7.2.3 Zi½ mswkøó ivwk 

7.3    kã Zi½ 

2 53Zg-54Zg 

7.3.1 cÖwZaŸwb 

7.3.2 k‡ãi †e‡Mi cv_©K¨ 

2 55Zg-56Zg 

7.3.3 k‡ãi e¨envi 

7.3.4 myihy³ kã 

7.3.5 k‡ãi ~̀lY 

 

1 57Zg 

Aa¨vq 08: 

Av‡jvi cÖwZdjb 

 Av‡jvi cÖK…wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 Av‡jvi  cÖwZdj‡bi m~Î e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 `c©Y e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 cÖwZwe¤^ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

8.1 Av‡jvi cÖK…wZ  

8.2 cÖwZdjb 

8.2.1 cÖwZdj‡bi m~Î 

8.2.2 gm„Y Ges Agm„Y c„‡ô cÖwZdjb 

8.3 Avqbv A_ev `c©Y 

2 58Zg-59Zg 

 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 
K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

 Av‡jvK iwk¥i wµqv‡iLv A¼b K‡i `c©‡Y Av‡jvi 

cÖwZwe¤^ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 `c©‡Y cÖwZwe¤^ m„wói wKQz mvaiY NUbv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie| 

 `c©‡Yi e¨envi e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 wee©ab e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 cÖwZwe¤^ m„wó cÖ`k©b Ki‡Z cvie| 

 Avgv‡`i Rxe‡b wewfbœ Av‡jvKxq NUbvi cÖfve  

Ges G‡`i Ae`vb Dcjwä Ki‡Z cvie Ges 

cÖksmv Ki‡Z cvie| 

 

8.3.1  cÖwZwe¤^ 

8.4 †Mvjxq Avqbv  

8.5 DËj Avqbv  

1 60Zg 

8.5.1  †Mvjxq DËj Avqbvq cÖwZwe¤^ 2 61Zg-62Zg 

8.6 AeZj †Mvjxq Avqbv  

8.6.1 AeZj Avqbvq cÖwZwe¤^ 

8.7 weea©b 

3 63Zg-65Zg 

8.8 Avqbvi e¨envi 

8.8.1 mvaviY Avqbv 

8.8.2 DËj Avqbv 

8.8.3 AeZj Avqbv 

8.8.4 wbivc` WªvBwfs 

8.8.5 cvnvwo iv Í̄vi A`„k¨ euvK 

1 66Zg 

Aa¨vq 11: 

Pj we ỳ¨r 

 w¯’i Zwor n‡Z PjZwor m„wó cÖ`k©b  Ki‡Z cvie| 

 Zwor cÖev‡ni w`K Ges B‡j±ªb cÖev‡ni w`K 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 Zwor  hš¿ I DcKi‡Yi cÖZxK e¨envi K‡i eZ©bx 

AsKb Ki‡Z cvie| 

 cwievnx,  Acwievnx Ges Aa©cwievnx c`v_© e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie| 

 †jLwP‡Îi mvnv‡h¨  Zwor cÖevn Ges wefe cv_©K¨ 

Gi g‡a¨ m¤úK© ¯’vcb Ki‡Z cvie| 

 w¯’i †iva Ges cwieZ©bkxj †iva e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

 ZworPvjK kw³ Ges wefe cv_©K¨  e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

  †iv‡ai wbf©ikxjZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 Av‡cwÿK †iva I cwievnKZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 †kÖwY I mgvšÍivj eZ©bx‡Z †iva e¨envi Ki‡Z 

cvie| 

 eZ©bx‡Z Zzj¨‡iva e¨envi Ki‡Z cvie| 

 Zwor ÿgZvi wnmve Ki‡Z cvie| 

11.1 we ỳ¨r cÖevn 

11.1.1 Zwor PvjK kw³ Ges wefe cv_©K¨ 

11.1.2 cwievnx, Acwievnx Ges Aa©cwievnx 

c`v_©  

11.1.3 we ỳ¨r cÖev‡ni w`K 

2 67Zg-68Zg 

 

11.2 wefe cv_©K¨ Ges Zwor cÖevn Gi 

g‡a¨ m¤úK© 

11.2.1 IÕ‡gi m~Î 

11.2.2 †iva 

2 69Zg-70Zg 

11.2.3 eZ©bx ev mvwK©U 

11.2.4 Zzj¨ †iva: †kªwY eZ©bx 

11.2.5 Zzj¨ †iva: mgvšÍivj eZ©bx 

3 71Zg-73Zg 

11.3 Zwor ÿgZv 

11.4 we ỳ¨r cwienb 

11.4.1 Zwo‡Zi wm‡÷g jm 

11.4.2 †jvW‡kwWs 

11.5 we`y¨‡Zi wbivc` e¨envi 

11.6 evmvevwo‡Z Zwor eZ©bxi bKkv 

 

2 74Zg-75Zg 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 
K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

 Zwo‡Zi wm‡÷g jm Ges †jvW‡kwWs e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie|   

 Zwo‡Zi wbivc` I Kvh©Ki e¨envi eY©bv Ki‡Z 

cvie| 

 evmv evwo‡Z e¨envi Dc‡hvMx  eZ©bxi bKkv 

cÖYqb K‡i Gi wewfbœ As‡k Gwm Drm Gi e¨envi 

cÖ`k©b Ki‡Z cvie| 

 Zwo‡Zi wbivc` I Kvh©Ki e¨env‡i m‡PZbZv  

m„wó Ki‡Z cvi‡e| Zwor ÿgZvi wnmve Ki‡Z 

cvi‡e| 

 Zwor kw³i AcPq †iva I msiÿ‡Y m‡PZbZv 

m„wói Rb¨ †cv÷vi AsKb Ki‡Z cvie| 

 

me©‡gvU        75 

 

e¨venvwi‡Ki ZvwjKv: 

1| ø̄vBW K¨vwjcvm© w`‡q †Kv‡bv wKQzi ˆ`N©¨, cÖ ’̄ I D”PZv †g‡c Zvi AvqZb †ei Kiv| 

2| ¯ŒzMR w`‡q  †ejbvKvi †Kv‡bv e¯‘i e¨vm I ˆ`N©¨  †g‡c Zvi AvqZb †ei Kiv| 

3| Xvjy Z‡ji Dci Mov‡Z _vKv e¯‘i Mo `ªæwZ †ei Kiv| 

4| wkÿv_©xi kvixwiK ÿgZv †ei Kiv| 

5|KwVb e¯‘i NbZ¡ †ei Kiv| 

 

ZË¡xq K¬v‡mi mv‡_ mv‡_ DwjøwLZ mg‡qi g‡a¨ 

e¨venvwiK KvR m¤úbœ Ki‡Z n‡e| 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2022 mv‡ji GmGmwm cixÿvi 

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 

 

 

 

       welq: RxeweÁvb 

       welq †KvW: 138 

  



†KvwfW 19  †cÖwÿ‡Z 2022 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

    welq: RxeweÁvb     welq †KvW:138       c~Y© b¤̂i: 100       ZË¡xq b¤̂i: 75             e¨venvwiK b¤̂i: 25 

Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wk¶vµ‡g/ cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 
K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

cÖ_g Aa¨vq: 

RxebcvV 

 RxeweÁv‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 RxeweÁv‡bi cÖavb kvLvMy‡jv eY©bv Ki‡Z cvie| 

 Rx‡ei †kÖwYweb¨v‡mi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 Rx‡ei †kÖwYweb¨v‡mi cÖ‡qvRbxqZv g~j¨vqb Ki‡Z cvie|  

 Rx‡ei †kÖwYweb¨vmKiY c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie|  

 wØc` bvgKi‡Yi aviYv I MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 ev Í̄eRxe‡b Rx‡ei †kÖwYweb¨v‡mi cÖ‡qvRbxqZv m¤ú‡K© m‡PZb 

ne| 

 RxeweÁv‡bi aviYv 

 RxeweÁv‡bi kvLv¸‡jv: 

 †fŠZ RxeweÁvb 

 dwjZ RxeweÁvb 

2 1g-2q 

 
 Rx‡ei †kÖwYweb¨vm 1 3q 

 †kÖwYweb¨v‡mi wewfbœ avc 

 wØc` bvgKiY c×wZ 2 4_©-5g 

wØZxq Aa¨vq: 

Rxe‡Kvl I wUmy¨ 

 Dw™¢` I cÖvwY‡Kv‡li A½vYyi KvR e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 Dw™¢` I cÖvwY‡Kv‡li Zzjbv Ki‡Z cvie| 

 ¯œvqy, †cwk, i³, Z¡K Ges Aw ’̄i KvR myôzfv‡e m¤úv`‡b wewfbœ 

cÖKvi †Kv‡li f~wgKv eY©bv Ki‡Z cvie|  

 Rxe‡`‡n †Kv‡li Dc‡hvwMZv g~j¨vqb Ki‡Z cvie|  

 Dw™¢` wUmy¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 cÖvwY wUmy¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 GKB iKg †Kvl mgwói I GKB KvR m¤úbœ Kivi wfwË‡Z wUmy¨i 

KvR g~j¨vqb Ki‡Z cvie|  

 wUmy¨, A½ Ges Z‡š¿ †Kv‡li msMVb e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

wUmy¨Z‡š¿i KvR e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 A½ I A½Z‡š¿i aviYv Ges MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 AYyexÿY h‡š¿i mvnv‡h¨ Dw™¢`‡Kvl (†cuqvR) I cÖvwY‡Kvl 

(†cÖv‡Uv‡Rvqv) ch©‡eÿY K‡i wPwýZ wPÎ A¼b Ki‡Z cvie|  

 Dw™¢` I cÖvYx wUmy¨i wPÎ AsKb K‡i wPwýZ Ki‡Z cvie| 

 mwVKfv‡e AYyexÿY hš¿ e¨envi Ki‡Z cvie|  

 Rx‡ei bvbv Kvh©µ‡g †Kv‡li Ae`vb Abyaveb Ki‡Z cvie|  

 Rxe‡Kvl 

 Dw™¢` I cÖvwY‡Kv‡li cÖavb A½vby Ges 

Zv‡`i KvR 

3 6ô-8g 

 

 Dw™¢` I cÖvYxi KvR cwiPvjbvq wewfbœ 

cÖKvi †Kv‡li f~wgKv: 

 Dw™¢`wUmy¨ 

2 9g-10g 

 cÖvwYwUmy¨  

 A½ I Zš¿ 
2 11k-12k 

 AYyexÿY hš¿ 

 

e¨venvwiK: 

 AYyexÿY h‡š¿i mvnv‡h¨ Dw™¢`‡Kvl 

(†cuqv‡Ri †Kvl) I cÖvwY‡Kvl 

(A¨vwgev) ch©‡eÿY| 

 
 
 
 
 
 

2 13k-14k 

e¨venvwi‡Ki 

ZvwjKvi 

 1 b¤̂i 

cix¶v 

 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wk¶vµ‡g/ cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 
K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

 

 

 

PZz_© Aa¨vq: 

Rxebxkw³ 

 

 

 

 

 

 

 †Kv‡l cÖavb kw³i Drm wn‡m‡e GwUwci (ATP) f~wgKv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie|  

 mv‡jvKms‡kølY cÖwµqvq kK©iv cÖ ‘̄wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 mv‡jvKms‡køl‡Y †K¬v‡ivwdj Ges Av‡jvi f~wgKv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie|  

 mv‡jKms‡køl‡Y cÖfve‡Ki f~wgKv eY©bv Ki‡Z cvie|  

 mv‡jvKms‡køl‡Yi Dci Rx‡ei wbf©ikxjZvi KviY g~j¨vqb 

Ki‡Z cvie|  

 k¦mb e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 mevZ I AevZ k¦m‡bi aviYv I MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 mv‡jvKms‡kølY I k¦m‡bi Zzjbv Ki‡Z cvie|  

 mv‡jvKms‡kølY cÖwµqvq †K¬v‡ivwdj I Av‡jvi Acwinvh©Zvi 

cixÿv Ki‡Z cvie|  

 k¦mb cÖwµqvq Zvc wbM©g‡bi cixÿv Ki‡Z cvie|  

 Rx‡ei Lv`¨ cÖ ‘̄‡Z Dw™¢‡`i Ae`vb Dcjwä Ki‡Z cvie Ges 

Dw™¢‡`i cÖwZ ms‡e`bkxj AvPiY Ki‡Z wkLe|  

 Rxebxkw³ (Bioenergetics) I 

GwUwci f~wgKv  

 mv‡jvKms‡kølY: 

 mv‡jvKms‡kølY cÖwµqv 

 †K¬v‡ivwdj Ges Av‡jvi f~wgKv 

 mv‡jvKms‡køl‡Yi cÖfveK 

 RxeRM‡Z mv‡jvK ms‡køl‡Yi 

MyiæZ¡  

3 15k-17k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 k¦mb: 

 cÖKvi‡f` 

 cÖfveKmg~n  

 MyiæZ¡ 

2 18k-19k 

e¨venvwiK: 

 mv‡jvKms‡kølY cÖwµqvq Av‡jvi 

Acwinvh©Zvi cixÿv|   

 k¦mb cwµqvq Zvc wbM©g‡bi cixÿv| 

4 20k-23k 

e¨venvwi‡Ki 

ZvwjKvi 2 

I 3 b¤̂i 

cix¶v 

 

 

 

 

cÂg Aa¨vq: 

Lv`¨, cywó Ges 

cwicvK 

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

 Dw™¢‡` cywói AfveRwbZ jÿY we‡kølY Ki‡Z cvie |  

 cÖvYxi Lv‡`¨i cÖavb Dcv`vb I Drm eY©bv Ki‡Z cvie| 

 Av`k© Lv`¨ wcivwgW e¨vL¨v Ki‡Z cvie |  

 Lv`¨ MÖn‡Yi wbqgbxwZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 cywói AfveRwbZ †iv‡Mi jÿY, cÖwZ‡iva I cÖwZKvi eY©bv 

Ki‡Z cvie|  

 wK‡jvK¨vjwi Ges wK‡jvRyj e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 cywó Dcv`v‡b kw³i cwigvY Ges K¨vjwi I Ry‡j G‡`i iƒcvšÍi 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 ewW gvm Bb‡W· (weGgAvB) I ewW gvm †iwkIi (weGgAvi) 

¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 weGgAvB I weGgAvi Gi wnmve Ki‡Z cvie| 

 Dw™¢‡`i LwbR cywó: 

 cywó Dcv`v‡bi Drm I f~wgKv 

 cywó Dcv`v‡bi  AfveRwbZ 

jÿY  

2 24k-25k 

 

 cÖvYxi Lv`¨ I cywó: 

 Lv‡`¨i cÖavb Dcv`vb I Zvi 

Drm  

 Av`k© Lv`¨ wcivwgW  

 Lv`¨ MÖn‡Yi bxwZgvjv  

2 26k-27k 

 

 cywói AfveRwbZ †ivM: 

 MqUvi 

 ivZKvbv 

 wi‡KUm 

 i³ k~b¨Zv 

1 28k 

 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wk¶vµ‡g/ cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 
K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

 weGgAvi Ges e¨wqZ kw³i mv‡_ m¤úK© wbY©q Ki‡Z cvie|  

 eqm I wj½ †f‡` weGgAvB wnmve Ki‡Z cvie|  

 my¯’ Rxeb hvc‡b kixiPP©v I wekÖv‡gi MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 Lv`¨ msiÿ‡Y ivmvqwbK c`v_© e¨env‡ii cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie|  

 Lv‡`¨ AwZgvÎvq ivmvqwbK c`v_© Ges iÄK e¨env‡ii kvixwiK 

wewµqv we‡kølb Ki‡Z cvi‡e|  

 †cŠwóKZ‡š¿i cÖavb Ask Ges mnvqZvKvix A‡½i MVb I KvR 

eY©bv Ki‡Z cvie|  

 †cŠwóKZ‡š¿i cÖavb As‡ki wPwýZ wPÎ A¼b Ki‡Z cvie|  

 hK…‡Zi (Liver) KvR eY©bv Ki‡Z cvie|  

 AMœ¨vk‡qi KvR eY©bv Ki‡Z cvie|  

 Lv`¨ cwicv‡K Dr‡mP‡Ki (Enzyme) f~wgKv g~j¨vqb Ki‡Z 

cvie|  

 A‡š¿i wewfbœ mgm¨vRwbZ †ivM Ges Gi cÖwZ‡iva I cÖwZwµqv 

eY©bv Ki‡Z cvie|  

 cwicvKZ‡š¿i †iv‡Mi wel‡q wb‡R m‡PZb ne Ges cwiev‡ii 

m`m¨‡`i m‡PZb n‡Z DØy× Kie|  

 mvZw`‡bi M„nxZ Lv‡`¨i GKwU ZvwjKv ˆZwi K‡i GwU‡K mylg 

Lv‡`¨i mv‡_ Zzjbv Ki‡Z cvie|  

 ¯v̂ ’̄¨m¤§Z Rxeb hvc‡b cywói Ae`vb wel‡q m‡PZbZv m„wói 

j‡ÿ¨ †cv÷vi A¼b Ki‡Z cvie|  

 ¯v̂ ’̄¨m¤§Z Rxeb hvc‡b cywói Ae`vb wel‡q wb‡R m‡PZb ne 

Ges Ab¨‡`i m‡PZb Ki‡Z cvie| 

 

 cywó Dcv`v‡b kw³ (Energy in 

nutrients): 

 Lv`¨ kw³ cwigv‡ci GKK  

 cywói Dcv`v‡b Zvckw³ wbY©q  

2 29k-30k 

 

 weGgAvi (BMR) Ges weGgAvB 

(BMI) 

 weGgAvi gvb wbY©q 

 weGgAvB gvb wbY©q 

 kixiPP©v I wekÖvg  

 Lv`¨ ª̀e¨ msiÿ‡Y ivmvqwbK c`v‡_©i 

e¨envi  

 31k-32k 

 cwicvK: 

 †cŠwóKbvwj  

 †cvwóKMÖwš’ 

 Lv`¨ cwicvK wµqv 

3 33k-35k 

 Avwš¿K mgm¨v: 

 ARxY©Zv 

 Avgvkq 

 †KvôKvwVb¨ 

 M¨vw÷ªK Avjmvi I †ccwUK 

Avjmvi 

 A¨v‡cbwWmvBwUm  

 K…wgRwbZ †ivM  

 Wvqwiqv 

2 
36k-37k 

 

 

lô Aa¨vq:  

Rx‡e cwienb 

 D™¢‡` cwien‡bi aviYv I cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 Dw™¢` I cvwbi m¤úK© e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 Dw™¢‡` cvwb I LwbR c`v_© †kvlY cÖwµqv Ges Gi cÖ‡qvRbxqZv 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 Dw™¢` I cvwbi m¤úK©: 

 BgevBwekb 

 e¨vcb 

 Awf¯ªeY 

1 38k 

 

 cvwb I LwbR jeY †kvlY 2 39k-40k  



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wk¶vµ‡g/ cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 
K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

 mv‡jvKms‡kø‡Yi d‡j Drcvw`Z c`v‡_©i cwienb eY©bv Ki‡Z 

cvie|  

 Dw™¢‡` cvwb I LwbR c`v_© cwienb Ges Gi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie|  

 cÖ‡¯̂`‡bi aviYv I Zvrch© e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 cÖ‡¯̂`‡bi nvi wbqš¿‡Y cÖfve‡Ki f~wgKv we‡kølY Ki‡Z cvie|  

 cÖ‡¯̂`b GKwU AwZcÖ‡qvRbxq Ag½j Zv g~j¨vqb Ki‡Z cvie|  

 Dw™¢‡` cÖ‡¯^̀ ‡bi cixÿv Ki‡Z cvie| 

 gvbe‡`‡n msen‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|   

 i³ Dcv`v‡bi KvR e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 wewfbœ MÖæ‡ci i‡³i ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 i³ MÖæc ˆewk‡ó¨i Dci wfwË K‡i i³ wbe©vPb Ki‡Z cvie|  

 i³`v‡bi wbqgvewj Ges Gi mvgvwRK `vqe×Zv eY©bv Ki‡Z 

cvie|  

 gvbe‡`‡n i³ mÂvjb Kvh©µg eY©bv Ki‡Z cvie|  

 ürwc‡Ði MVb I KvR eY©bv Ki‡Z cvie|  

 ürwcÐ MVbMZfv‡e †h Gi Kvh©µ‡gi mv‡_ Awf‡hvwRZ Zv 

we‡kølY Ki‡Z cvie|  

 i³ mÂvj‡b i³Pv‡ci f~wgKv we‡kølY Ki‡Z cvie|  

 Av`k© i³Pvc e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 †Kv‡j‡÷i‡ji cÖKvi‡f`, mxgv, DcKvwiZv I ¯v̂¯’̈ SuywK eY©bv 

Ki‡Z cvie|  

 i³ mÂvj‡b †Kv‡j‡÷i‡ji f~wgKv we‡kølY Ki‡Z cvie|  

 i‡³ A¯̂fvweKZvi KviY I djvdj e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 ürwcÐ m¤úwK©Z †iv‡Mi jÿY, KviY, cÖwZ‡iva I cÖwZKvi 

we‡kølY Ki‡Z cvie|  

 ürwcÐ‡K my¯’ ivLvi Dcvq we‡kølY Ki‡Z cvie|  

 wekÖvgiZ Ae¯’vq Ges kixiPP©vi ci i³Pvc I cvjm‡iU 

cwigvc Ki‡Z Ges `yB Ae¯’v‡b cwigvcK…Z i³Pvc I cvjm‡iU 

we‡kølY Ki‡Z cvie|  

 Dw™¢‡` cwienb: 

 mv‡jvK ms‡køl‡Y Drcvw`Z 

c`v‡_©i cwienb 

 cÖ‡¯̂`b 

 gvbe‡`‡n i³ msenb: 

 i³ 

 eøvW MÖæc ev i‡³i MÖæc 

 ürwc‡Ði MVb I KvR:  

 ürwc‡Ði MVb 

 ürwc‡Ði g‡a¨ i³ mÂvjb 

c×wZ  

3 41k-43k 

 i³evwnKv 

 i³Pvc 

 †Kv‡jóij 

2 44k-45k 

 Aw ’̄g¾v I i‡³i A¯̂vfvweK Ae¯’v: 

wjD‡Kwgqv 

 i³ msenbZ‡š¿i K‡qKwU †ivM I 

cÖwZKvi 

 nvU© A¨vUvK 

 evZR¡i 

 ürwcÐ‡K my¯’ ivLvi Dcvq 

1 46k 

e¨venvwiK:  

 †Kvl †_‡K †Kv‡li Awf ª̄e‡Yi 

cixÿY| 

 Dw™¢‡`i im D‡Ëvjb cixÿY| 

 wekÖvgiZ Ges kixiPP©vi ci 3 

Rb e¨vw³ cvjm‡iU I i³Pvc 

wbY©q| 

6 47k-52Zg 

e¨venvwi‡Ki 

ZvwjKvi 4, 

5 I 6 b¤^i 

cix¶v 

 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wk¶vµ‡g/ cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 
K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

 mwVKfv‡e i³Pvc I cvjm‡iU cwigvc Ki‡Z cvie|  

 ürwcÛ‡K my¯’ ivLvi Rb¨ wb‡R m‡PZb ne Ges Ab¨‡K m‡PZb 

Ki‡Z cvie| 

 

 

 

Aóg Aa¨vq: 

†iPb cÖwµqv 

 gvby‡li †iPb e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 gvbe‡`‡n Drcbœ †iPb c`v‡_©i eY©bv Ki‡Z cvie|  

 e„‡°i MVb I KvR eY©bv Ki‡Z cvie|  

 †bd«‡bi MVb I KvR eY©bv Ki‡Z cvie|  

 Am‡gv‡iMy‡jk‡b e„‡°i f~wgKv e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 e„‡° cv_i m„wó cÖwZ‡iva Ges cÖwZKvi eY©bv Ki‡Z cvie|  

 e„° weK‡ji jÿY I KiYxq eY©bv Ki‡Z cvie|  

 e„‡°i ¯v̂fvweK Kvh©µg eRvq ivL‡Z WvqvjvBwm‡mi f~wgKv 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 e„° cÖwZ ’̄vcb Ges gi‡YvËi e„°`v‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie|  

 g~Îbvwji †ivM I my¯’ _vKvi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie|  

 gi‡YvËi e„°`vb wel‡q RbgZ wbiƒc‡Yi GKwU AbymÜvb KvR 

Ki‡Z cvie|  

 gvbe e„° I †bd«‡bi wPÎ A¼b K‡i wPwýZ Ki‡Z cvie 

 mvgvwRK m‡PZbZv m„wói Rb¨ gi‡YvËi e„° `vb wel‡q †cv÷vi 

A¼b Ki‡Z cvie|  

 e„° I g~Îbvwji my¯’Zv iÿvq m‡PZbZv m„wó Ki‡Z wjd‡jU A¼b 

Ki‡Z cvie|  

 e„° I g~Îbvwji my¯’Zvq m‡PZbZv m„wó Ki‡Z cvie|  

 gi‡YvËi e„°`vb wel‡q mvgvwRK m‡PZbZv m„wó Ki‡Z cvie| 

 

 

 †iPb 

 

 

1 53Zg 

 

 

 

 e„° 

 

 

1 54Zg 

 

 

 Am‡gv‡i¸‡jk‡b e„‡°i f~wgKv 

 

 

1 55Zg 

 e„° weKj, WvqvjvBwmm I 

cÖwZ ’̄vcb 

 

1 56Zg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wk¶vµ‡g/ cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 
K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

GKv`k Aa¨vq: 

Rx‡ei cÖRbb 

 Rx‡e cÖRb‡bi aviYv I MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 cÖRbb A½ wn‡m‡e dz‡ji KvR eY©bv Ki‡Z cvie| 

 mcy®úK Dw™¢‡`i RxebP‡µi mvnv‡h¨ Dw™¢‡`i †hŠb cÖRbb e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie|  

 cÖvYxi A‡hŠb I †hŠb cÖRbb e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 cÖRb‡bi cÖK…wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 ewnt I AšÍt wb‡l‡Ki cv_©K¨ Ki‡Z cvie|  

 eøK wP‡Îi mvnv‡h¨ gvbe cÖRb‡bi avcmg~n eY©bv Ki‡Z cvie| 

 cÖRbb Kvh©µ‡g ni‡gv‡bi f~wgKv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|   

 gvbe åƒ‡Yi weKvk e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 gvbe‡`‡n GBW‡mi msµg‡Yi KviY, cÖwZ‡iva I cÖwZKvi e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie|  

 †`‡ni cÖwZ‡iva e¨e¯’vi Dci GBW‡mi wµqv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie|  

 GBWm cÖwZ‡iv‡a †cv÷vi/wjd‡jU A¼b K‡i m‡PZbZv m„wó 

Ki‡Z cvie|  

 GBWm †ivMx‡`i cÖwZ mnvbyf~wZkxj AvPiY cÖ`k©b Kie|  

 Rx‡ei cÖRb‡bi aviYv I ¸iæZ¡ 

 Dw™¢‡`i cÖRbb: 

 cÖRbb A½:dzj 

1 57Zg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 civMvqb 

 wb‡lK 
3 58Zg-60Zg 

 gvbe cÖRb‡b ni‡gv‡bi f~wgKv: 

 åæ‡Yi weKvk  

 

2 61Zg-62Zg 

 cÖRbb-msµvšÍ †ivM: 

 GBWm 

 

1 63Zg 

e¨venvwiK: 

 Av`k© dz‡ji wewfbœ ¯ÍeK ch©‡eÿY| 

2 64Zg-65Zg  

e¨venvwi‡Ki 

ZvwjKvi 7 

b¤^i cix¶v 

 

 

 

Øv`k Aa¨vqt 

Rx‡ei eskMwZ I 

weeZ©b 

 

 

 eskMwZi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 eskci¤úivq PvwiwÎK ˆewkó¨ enbKvix Dcv`vbmg~n m¤ú‡K© 

eY©bv Ki‡Z cvie|  

 PvwiwÎK ˆewkó¨ eskci¤úivq ’̄vbvšÍi e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 DNA Gi cÖwZiƒc e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 eskMwZi Z_¨ ¯’vbvšÍ‡i (DNA) Gi f~wgKv e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 DNA  †U‡÷i cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 wj½ wba©vi‡Y cyiæ‡li f~wgKv e¨vL¨v Ki‡Z cvie|  

 †R‡bwUK wWmAW©v‡ii KviY I djvdj eY©bv Ki‡Z cvie|  

 weeZ©‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 weeZ©‡bi cÖvK…wZK wbe©vPb gZev` eY©bv Ki‡Z cvie|  

 cÖRvwZi wU‡K _vKvq weeZ©‡bi MyiæZ¡ we‡kølY Ki‡Z cvie|  

 Rx‡ei eskMwZ  

 esk ci¤úivq PvwiwÎK ˆewkó¨ 

enbKvix Dcv`vb (eskMwZe¯‘): 

 †µv‡gv‡Rvg 

 wWGbG (DNA) 

 AviGbG (RNA) 

 wRb (Gene)  

3 66Zg-68Zg 

 

 

 

 

 DNA Abywjcb (DNA 

Replication)  
 wWGbG †U÷  

 

1 69Zg 

 gvby‡li wj½ wba©viY 

 
1 70Zg 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wk¶vµ‡g/ cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 
K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

 gv-evevi mv‡_ mv`„k¨ I ˆemv`„k¨g~jK ˆewkó¨mg~n wbY©q Ki‡Z 

cvie|  

 Avgv‡`i Rxe‡b wWGbG (DNA) †U‡÷i Ae`vb Dcjwä Ki‡Z 

cvie|  

 †R‡bwUK wWmAW©vi ev eskMwZ 

e¨vwa/A¯^vfvweKZv: 

 eY©vÜZv 

 _¨vjv‡mwgqv 

2 71Zg-72Zg 

 ˆRe weeZ©b ZË¡: 

 Rxe‡bi Avwef©vi 

 WviDB‡bi gZev` 

 cÖRvwZi wU‡K _vKvq weeZ©‡bi MyiæZ¡ 

3 
73Zg-75Zg 

 

                                                                                                                                                            

me©‡gvU   
    75 

 

e¨venvwi‡Ki ZvwjKv: 

1| AYyexÿY h‡š¿i mvnv‡h¨ Dw™¢`‡Kvl (†c uqv‡Ri †Kvl) I cÖvwY‡Kvl (A¨vwgev) ch©‡eÿY Ki|  

2| mv‡jvKms‡kølY cÖwµqvq Av‡jvi Acwinvh©Zvi cixÿv|  

3| k¦mb cwµqvq Zvc wbM©g‡bi cixÿv|  

4| †Kvl †_‡K †Kv‡li Awf ª̄e‡Yi cixÿY| 

5| Dw™¢‡`i im D‡Ëvjb cixÿY| 

6| wekÖvgiZ I kixiPP©vi ci 3 Rb e¨vw³i cvjm‡iU I i³Pvc wbY©q| 

7| Av`k© dz‡ji wewfbœ ¯ÍeK ch©‡eÿY|  

ZË¡xq K¬v‡mi mv‡_ DwjøwLZ mg‡qi g‡a¨ 

e¨venvwiK KvR¸‡jv Ki‡Z n‡e| 

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

 

 



0 
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অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র 

ভশখনফে 

ভশিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভখে ভশখনফে ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠর ভশতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সাংখ্যো 

ক্লোতসর ক্রম মন্তব্য 

েথম অধ্যোয়: 

পূব ি বোাংেোর 

আতদোেন ও 

জোেীয়েোবোতের 

উত্থোন (1947-

1970) 

 িোষো আতদোেতনর পটভূভম ও েোৎপর্ ি ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 জোেীয়েোবোতের উতেতষ িোষো আতদোেতনর গুরুত্ব ভবতেষর্  রতে পোরব; 

 জোভেসাংঘ  র্তি  21 কশ কফব্রুয়োভরত  আন্তজিোভে  মোর্তিোষো ভেবস ভহতসতব স্বীকৃভে কেওয়োর গুরুত্ব 

ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 ভনজ ও অপতরর মোর্তিোষোর েভে শ্রদ্ধোশীে হতে পোরব; 

 আওয়োমী মুসভেম েীগ ও যুক্তফ্রন্ট গঠতনর  োরর্ ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 1954 সোতের যুক্তফ্রতন্টর ভনব িোিতনর  েিোব ভবতেষর্  রতে পোরব; 

 1955 সোতে আওয়োমী মুসেীম েীগ কথত  আওয়োমী েীতগ রূপোন্ততরর  োরর্ এবাং 1958-পরবেী 

রোজননভে  ঘটনোবভে ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 বোঙোভে জোেীয়েোবোেী কিেনোয় উদু্বদ্ধ হতে পোরব; 

 1958 সোতের সোমভর  শোসনভবতরোধী আতদোেতনর  োরর্ ও ফেোফে বর্ িনো   রতে পোরব; 

 ভবভিন্ন কিতে পূব ি বোাংেোর েভে পভিম পোভ স্তোতনর ববষতের েকৃভে ভবতেষর্  রতে পোরব; 

 ঐভেহোভস  ছয় েফোর গুরুত্ব ভবতেষর্  রতে পোরব; 

 ঐভেহোভস  আগরেেো মোমেোর (রোষ্ট্র বনোম কশখ মুভজবুর রহমোন এবাং অন্যোন্য) ঘটনো বর্ িনো  

 রতে পোরব; 

 ঊনসত্ততরর গর্অভ্যুত্থোতনর পটভূভম বর্ িনো   রতে পোরব; 

 স্বোধীনেো যুতদ্ধ কেরর্োেোয়  শভক্ত ভহতসতব গর্ আতদোেতনর ভূভম ো মূল্যোয়ন  রতে পোরব; 

 1970 সোতের ভনব িোিতনর  বর্ িনো   রতে পোরব এবাং পরবেী ঘটনোেবোতহ এর েিোব ভবতেষর্  রতে 

পোরব; 

 কেতশর স্বোথ ি রিোয় সতিেন হব। 

পভরতেে ১.১ : বোঙোভে জোেীয়েোবোতের 

ভব োতশ িোষো আতদোেন  

2 1ম, 

2য় 

 

 

পভরতেে ১.2 :  বোঙোভে জোেীয়েোবোতের 

ভব োতশ রোজননভে  আতদোেতনর ভূভম ো 

 

2 3য়, 

4থ ি 

পভরতেে ১.3 : সোমভর  শোসন ও পরবেী 

রোজননভে  ঘটনো েবোহ  

4 5ম-8ম 

ভদ্বেীয় অধ্যোয় : 

স্বোধীন বোাংেোতেশ 

 

 

 

 বোাংেোতেতশর স্বোধীনেো অজিতন  7ই মোতি ির  িোষতর্র গুরুত্ব ভবতেষর্  রতে পোরব; 

 স্বোধীনেোযুদ্ধ পভরিোেনোয় মুভজবনগর সর োতরর ভূভম ো মূল্যোয়ন  রতে পোরব; 

 মুভক্তযুতদ্ধ ভবভিন্ন রোজননভে  েে, ছোে, কপশোজীবী, নোরী, গর্মোধ্যম, সোাংস্কৃভে   মী ও সোধোরর্ 

মোনুতষর ভূভম ো মূল্যোয়ন  রতে পোরব; 

 স্বোধীনেো অজিতনর  ঘটনোেবোতহ গুরুত্বপূর্ ি রোজননভে  ব্যভক্তবতগ ির অবেোন মূল্যোয়ন  রতে পোরব; 

পভরতেে 2.1 : মুভক্তযুতদ্ধর েস্তুভে, সশস্ত্র 

মুভক্তযুদ্ধ ও স্বোধীন বোাংেোতেতশর অভ্যুেয় 

3 

 

9ম-11শ  

 

 

 

 

পভরতেে 2.2 : স্বোধীন বোাংেোতেশ পুনগ িঠতন 

বঙ্গবন্ধুর শোসন আমে ও পরবেী ঘটনোবভে 

3 

 

১2শ-১4শ 

পভরতেে 2.3 : কসনো শোসন আমে (1975- 2 ১৫শ, 



2 
 

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র 

ভশখনফে 

ভশিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভখে ভশখনফে ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠর ভশতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সাংখ্যো 

ক্লোতসর ক্রম মন্তব্য 

 

 

 

 

 

 

 স্বোধীন বোাংেোতেতশর অভ্যুেতয় ভবশ্বজনমে সৃভি ও ভবতশ্বর ভবভিন্ন কেতশর ভূভম ো মূল্যোয়ন  রতে 

পোরব; 

 মহোন মুভক্তযুতদ্ধর ঐভেহোভস  েোৎপর্ ি ভবতেষর্  রতে পোরব;  

 স্বোধীনেোর স্থপভে জোভের ভপেো বঙ্গবন্ধু কশখ মুভজবুর রহমোতনর আেতশ ির  েভে উদু্বদ্ধ হব; 

 যুদ্ধভবধ্বস্ত কেশ পুনগ িঠন েভক্রয়োর বর্ িনো  ভেতে পোরব; 

 1972 সোতের সাংভবধোন ের্য়তনর পটভূভম ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 1975 সোতে জোভের ভপেো ও িোর জোেীয় কনেোর হেুো এবাং রোজননভে  পট পভরবেিতনর  বর্ িনো  

 রতে পোরব; 

 1975-এর 15ই আগস্ট পরবেী সোমভর  শোসতনর উত্থোন সম্পত ি বর্ িনো   রতে পোরব:  

 1981 সোতে ভজয়োউর রহমোতনর হেুো এবাং পরবেী ভনব িোিন  বর্ িনো   রতে পোরব; 

 1982 সোতের এরশোতের সোমভর  শোসন ও েোর েিোব মূল্যোয়ন  রতে পোরব; 

 1990 সোতের গর্অভ্যুত্থোন এবাং গর্েতের পুনর্ িোেোর  বর্ িনো   রতে পোরব; 

 বোাংেোতেতশর উতিখতর্োগ্য আথ ি-সোমোভজ  ও সোাংস্কৃভে  অগ্রর্োেো বর্ িনো   রতে পোরব; 

 কেতশর েভে িোতেোবোসো, গর্েে এবাং মুভক্ততর্োদ্ধোতের েভে শ্রদ্ধো কপোষর্  রব; 

1990)  ১6শ  

 

 

 

পভরতেে 2.4 : গর্েতের পুনর্ িো েো 2 ১7শ, 

১8শ 

িতুথ ি অধ্যোয় : 

বোাংেোতেতশর  

ভূ-েকৃভে ও জেবোয়ু 

 বোাংেোতেতশর কিৌতগোভে  অবস্থোন ও সীমোনো বর্ িনো   রতে পোরব; 

 ভবশ্ব মোনভিতে বোাংেোতেতশর কিৌতগোভে  অবস্থোন ও ভূ-েোকৃভে  অঞ্চে ভিভিে  রতে পোরব; 

 বোাংেোতেতশর ভূ-েোকৃভে  অঞ্চতের কশ্রভর্ভবিোগ ও গঠন ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 ভূ-েোকৃভে  গঠন  ীিোতব জনসাংখ্যোর (জনবসভে) ভবস্তরতর্ েিোব ভবস্তোর  তর েো ভবতেষর্  রতে 

পোরব; 

 বোাংেোতেতশর ভূভম ব্যবহোতরর উপর জনবসভে ভবস্তোতরর েিোব ভবতেষর্  রতে পোরব; 

 পভরতবশ সাংরিতর্ উদু্বদ্ধ হব; 

 বোাংেোতেতশর সোতথ েভির্ এভশয়োর  তয় টি কেতশর (িোরে, ভময়োনমোর ও কনপোে) জেবোয়ুর 

ববভশতিুর তুেনো  রতে পোরব; 

 বোাংেোতেতশর মোনুতষর জীবন-জীভব োর ওপর জেবোয়ুর েিোব ভবতেষর্ ও এ ভবষতয় েভেতবেন 

বেভর  রতে পোরব; 

 ভূভম তম্পর ধোরর্ো ও  োরর্ ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 ভবতশ্বর ভূভম ম্পেবর্ কেশ ভহতসতব পভরভিে  তয় টি কেতশর পভরভস্থভে বর্ িনো   রতে পোরব; 

পভরতেে 4.1 : বোাংেোতেতশর ভূ-েকৃভে 

 

 

3 ১9শ-2১শ  

পভরতেে 4.2 : বোাংেোতেতশর জেবোয়ু ও 

েোকৃভে  দুতর্ িোগ  
6 22শ-27শ  



3 
 

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র 

ভশখনফে 

ভশিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভখে ভশখনফে ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠর ভশতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সাংখ্যো 

ক্লোতসর ক্রম মন্তব্য 

 বোাংেোতেশত  ভূভম ম্পেবর্ অঞ্চে বেোর  োরর্ ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 ভূভম ম্প ঝুঁভ  কমো োভবেোয় বোাংেোতেতশর েস্তুভে ও েতয়োজনীয় পেতিপ ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 জেবোয়ু পভরবেিনজভনে  সমস্যো কমো োভবেোয় সতিেন হব এবাং অভিতর্োজতন সিমেো েোি  রব; 

 ভূভম ম্প পরবেী পভরভস্থভে কমো োভবেোয় সহতর্োভগেোর মতনোিোব বেভর  রব। 

পঞ্চম অধ্যোয়: 

বোাংেোতেতশর নে-

নেী ও েোকৃভে  

সম্পে 

 বোাংেোতেতশর েধোন নে-নেীগুতেো (পদ্মো, ব্রহ্মপুে, র্মুনো, কমঘনো,  র্ িফুেী , ভেস্তো, পশুর, সোঙ্গু, 

কফনী, নোফ নেী ও মোহোমুহুরী) উৎপভত্তস্থে ও েবোহ পতথর ভববরর্ ভেতে পোরব এবাং এগুতেো 

সাংরিতর্র গুরুত্ব ভবতেষর্  রতে পোরব; 

 নেী-নেীর উপতর জনবসভের ভনি িরশীেেো  ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 বোাংেোতেতশর ক োতনো ক োতনো অাংতশ পোভনর অিোতবর  োরতর্র সোতথ সাংভেি কেশসমূতহর নেীর 

েিোব ভবতেষর্  রতে পোরব; 

 বোাংেোতেতশর ক োতনো ক োতনো অাংতশ পোভনর অিোতবর  োরতর্ সৃি সমস্যো ভবতেষর্  রতে পোরব 

এবাং সমোধোন পেতিপ সম্পত ি মেোমে ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 র্োেোয়োে, জেভবদুুৎ ও বোভর্তজুর কিতে নেীপতথর ভূভম ো ভবতেষর্  রতে পোরব; 

 পোভনর অিোব দূরী রতর্ নেী সাংরিতর্র েতয়োজনীয়েো উপেভি  রতে পোরব; 

 েোকৃভে  সম্পতের ধোরর্ো ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 বোাংেোতেতশর েোকৃভে  সম্পতের (খভনজ, বনজ, কৃভষজ, পোভন-সমুদ্র সম্পে (মৎস্য সম্পে), কসৌর 

সম্পে, সোতথ েভির্ এভশয়োর  তয় টি কেতশর (িোরে, ভময়োনমোর, কনপোে) েোকৃভে  সম্পতের 

তুেনো  রতে পোরব; 

 পোভন সম্পে ব্যবস্থোপনোর ধোরর্ো ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 বোাংেোতেতশর পোভন ও খোদ্য ভনরোপত্তোর পোভন সম্পে ব্যবস্থোপনোর গুরুত্ব ব্যোখ্যো   রতে পোরব; 

 বোাংেোতেতশর বনভূভমর কশ্রভর্ভবিোগ বর্ িনো   রতে পোরব; 

 বোাংেোতেতশর অথ িনীভেতে  এসব সম্পতের গুরুত্ব ভবতেষর্  রতে পোরব; 

 েোকৃভে  সম্পে সাংরিতর্ সতিেন হব। 

পভরতেে 5.1 বোাংেোতেতশর নে-নেী ও পোভন 

সম্পে 

 

6 28শ-33শ  

পভরতেে 5.2 বোাংেোতেতশর েোকৃভে  সম্পে 4 34শ-37শ 
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অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র 

ভশখনফে 

ভশিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভখে ভশখনফে ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠর ভশতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সাংখ্যো 

ক্লোতসর ক্রম মন্তব্য 

ষষ্ঠ অধ্যোয় : 

রোষ্ট্র, নোগভর েো ও 

আইন 

 রোতষ্ট্রর ধোরর্ো ব্যোখ্যো  রতে পোরব;  

 রোতষ্ট্রর  োর্ িোবভে  ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 নোগভরত র ধোরর্ো ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 বোাংেোতেতশর নোগভর  ভহতসতব রোতষ্ট্রর েভে েোভয়ত্ব ও  েিব্য  ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 নোগভর  ভহতসতব ভনজ েোভয়ত্ব পোেতন উদু্বদ্ধ হব; 

 আইতনর ধোরর্ো ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 আইতনর উৎস ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 সুশোসতনর জন্য আইতনর েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 বোাংেোতেতশর েথ্য অভধ োর আইন ও এর েতয়োগ বর্ িনো   রতে পোরব এবাং এ ব্যোপোতর সতিেন হব। 

 রোষ্ট্র, নোগভর েো ও আইন 7 38শ-44শ  

নবম অধ্যোয়: 

জোভেসাংঘ ও 

বোাংেোতেশ 

 জোভেসাংঘ সৃভির পটভূভম বর্ িনো   রতে পোরব; 

 বোাংেোতেতশ জোভেসাংতঘর ভূভম ো ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 নোরীর েভে স ে ে োর ববষে দূরী রতর্ জোভেসাংতঘর ভূভম ো ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 ভবশ্ব শোভন্ত েভেষ্ঠোয় জোভেসাংতঘ বোাংেোতেতশর শোভন্তরিী বোভহনীর ভূভম ো মূল্যোয়ন  রতে পোরব; 

 ভবশ্বশোভন্ত েভেষ্ঠোয় জোভেসাংতঘর  োর্ িক্রতমর  েভে শ্রদ্ধোশীে হব। 

 জোভেসাংঘ ও বোাংেোতেশ 5 4৫শ-49েম  

েশম অধ্যোয় : 

কট সই উন্নয়ন 

অিীি (এসভডভজ) 

 কট সই উন্নয়ন অিীি অজিতন  অাংশীেোভরতত্বর গুরুত্ব ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 কট সই উন্নয়ন অিীি অজিতনর  ফেোফে ভবতেষর্  রতে পোরব; 

 কট সই উন্নয়ন অিীি অজিতন  িুোতেঞ্জসমূহ ভিভিে  রতে পোরব; 

 কট সই উন্নয়ন অিীি অজিতন  িুোতেঞ্জ কমো োভবেোয়  রর্ীয় ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 কট সই উন্নয়ন অিীি অজিতন   রর্ীয় সম্পত ি সতিেনেো সৃভির জন্য কপোস্টোর ভডজোইন  রতে 

পোরব; 

 কট সই উন্নয়ন অিীি বোস্তবোয়তন অনুেোভর্ে হব। 

 

 

 

 

পোঠ-১ : কট সই উন্নয়ন অিীি অজিতন  

অাংশীেোভরতত্বর গুরুত্ব  

1 ৫০েম 

 

 

পোঠ-2 : কট সই উন্নয়ন অিীি অজিতনর  

সম্ভোব্য ফেোফে 

1 ৫১েম 

পোঠ-3 : কট সই উন্নয়ন অিীি অজিতন  

বোাংেোতেতশর িুোতেঞ্জ 

1 ৫2েম 

পোঠ-4 : িুোতেঞ্জ কমো োভবেোয়  রর্ীয় 2 53েম, 

54েম 

এ োেশ অধ্যোয় : 

জোেীয় সম্পে ও 

 জোেীয় সম্পতের ধোরর্ো ব্যোখ্যো  রতে পোরব; জোেীয় সম্পে ও অথ িননভে  ব্যবস্থো  

 

৫৫েম-6১েম  



5 
 

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র 

ভশখনফে 

ভশিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভখে ভশখনফে ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠর ভশতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সাংখ্যো 

ক্লোতসর ক্রম মন্তব্য 

অথ িননভে  ব্যবস্থো 

 

 বোাংেোতেতশর জোেীয় সম্পতের সাংরির্ ও অপিয় করোতধর উপোয় বর্ িনো   রতে পোরব; 

 ভবভিন্ন অথ িননভে  ব্যবস্থোর তুেনো  রতে পোরব; 

 বোাংেোতেতশর েিভেে অথ িননভে  ব্যবস্থোর ববভশিু ভিভিে  রতে পোরব; 

 বোাংেোতেতশর জোেীয় আতয়র বণ্টর্ পভরভস্থভে বর্ িনো   রতে পোরব; 

 সম্পে সাংরির্ ও অপিয় করোতধ সতিেন হব: 

 ভবভিন্ন অথ িননভে  ব্যবস্থো সম্পত ি জোনতে আগ্রহী হব। 

7 

কষোড়শ অধ্যোয় : 

বোাংেোতেতশর 

সোমোভজ  সমস্যো ও 

এর েভে োর 

 

 

 

 

 সোমোভজ  সমস্যোর ধোরর্ো ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 সোমোভজ  বনরোজু ও সোমোভজ  মূল্যতবোতধর অবিতয়র ধোরর্ো ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 বোাংেোতেতশ সোমোভজ  বনরোজু ও সোমোভজ  মূল্যতবোতধর অবিতয়র  োরর্ ও েিোব ব্যোখ্যো  রতে 

পোরব; 

 সোমোভজ  বনরোজু ও সোমোভজ  মূল্যতবোতধর অবিয় েভেতরোতধর পেতিপ ভিভিে  রতে পোরব; 

 ‘নোরীর েভে সভহাংসেো’- ধোরর্োটি ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 বোাংেোতেতশ নোরীর েভে সভহাংসেোর ধরন ও  োরর্ ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 বোাংেোতেতশ নোরীর েভে সভহাংসেোর েিোব ভবতেষর্  রতে পোরব; 

 নোরীর েভে সভহাংসেো করোতধ আইতনর ভবষয়বস্তু ও শোভস্ত ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 বোাংেোতেতশ নোরীর েভে সভহাংসেো করোতধ সোমোভজ  আতদোেন গতড় কেোেোর উপোয় ব্যোখ্যো  রতে 

পোরব; 

 ভশশুশ্রম ও ভ তশোর অপরোতধর ধোরর্ো, ধরন ও আইভন েভে োর ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 মোর্ত ল্যোর্ ধোরর্ো ও মোর্তত্ব োেীন সুভবধো ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 এইিআইভি/এইডতসর ধোরর্ো ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 এইিআইভি/এইডতসর পভরভস্থভে ও  োরর্ ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 এইিআইভি/এইডতসর েিোব ভবতেষর্  রতে পোরব এবাং েভেতরোধ  োর্ িক্রম ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 সড়  দুঘ িটনোর   োরর্ ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 বোাংেোতেতশ সড়  দুঘ িটনোর  পভরভস্থভে বর্ িনো   রতে পরব; 

 সড়  দুঘ িটনোর   েিোব ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 দুঘ িটনোমুক্ত  বো ভনরোপে সড়   রোর উপোয় এবাং দুঘ িটনো  হ্রোতসর পেতিপ ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 জভঙ্গবোতের ধোরর্ো ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

cwi‡”Q` 16.1: mvgvwRK ˆbivR¨ I 

g~j¨‡ev‡ai Aeÿq 

2 

 

62েম, 

63েম 

 

 

 

 

 

 

cwi‡”Q` 16.2: bvixi cÖwZ mwnsmZv 5 

 

64েম- 68েম 

cwi‡”Q` 16.3 : GBPAvBwf 

(HIV)/GBWস (AIDS) 

 

2 

 

 

69েম, 

70েম 

cwi‡”Q` 16.4 : moK ỳN©Ubv  

 

2 71েম, 

72েম 

cwi‡”Q`    16.5 : Rw½ev` 1 73েম 

cwi‡”Q` 16.6 : ỳb©xwZ 

 

 

2 74েম, 

75েম 
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অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র 

ভশখনফে 

ভশিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভখে ভশখনফে ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠর ভশতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সাংখ্যো 

ক্লোতসর ক্রম মন্তব্য 

 জভঙ্গবোতের  োরর্ ও েিোব ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 জভঙ্গবোে েভেতরোতধর পেতিপ ভিভিে  রতে পোরব; 

 দুনীভের ধোরর্ো,  োরর্ ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 দুনীভের ভবরুতদ্ধ েভেতরোতধর পেতিপ ব্যোখ্যো  রতে পোরব এবাং আে িশ  জীবন গঠতন উদু্বদ্ধ হব; 

 নোরীর েভে শ্রদ্ধোশীে হব এবাং নোরী ভনর্ িোেন  েভেতরোতধ সতিেন হব; 

 এইিআইভি/এইডস সম্পত ি সতিেন হব এবাং আক্রোন্ত করোগীর কসবোয় স্বেঃস্ফূেিিোতব  এভগতয় আসব; 

 দুনীভে েভেতরোধ ও দুঘ িটনো  ভবষতয় সতিেন হব; 

 ধমীয় আেশ ি জীবন গঠতন উদু্বদ্ধ হব। 

                                                                                                                                 সব িতমোট  ক্লোস সাংখ্যো   75 

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



 

 

 

ক োভিড ১৯ কেভিতে ২০২২ সোতের এসএসভস পরীিোর 

 পুনভব িন্যোসকৃে পোঠ্যসূভি 

 

 

ভবষয়: ভবজ্ঞোন 

ভবষয় ক োড: ১২৭ 

 

 

 



 

 

 

 

ক োভিড ১৯ কেভিতে ২০২2 সোতের এসএসভস পরীিোর পুনভব িন্যোসকৃে  পোঠ্যসূভি 

      ভবষয়: ভবজ্ঞোন                           ভবষয় ক োড:  ১২৭                      পূর্ ি নম্বর: ১০০                       েত্ত্বীয় নম্বর: 100                        ব্যোবহোভর  নম্বর: 00 

Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq  

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

েথম অধ্যোয়: 

উন্নেের  জীবনধোরো 

 খোদ্য উপোদোন ও আদর্ ি খোদ্য ভপরোভমড ব্যোখ্যো  রতে  

পোরব; 

 খোদ্য সংরিতর্র েতয়োজনীয়েো বর্ িনো   রতে পোরব; 

 স্বোস্থ্য রিোয় েোকৃভে  খোদ্য এবং ফোস্ট ফুতডর েিোব 

ভবতেষর্  রতে পোরব; 

 ভিটোভমতনর উৎস এবং এর অিোবজভনে েভেভিয়ো ব্যোখ্যো 

 রতে পোরব; 

 খভনজ েবতর্র উৎস এবং এর অিোবজভনে েভেভিয়ো 

ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 পোভন ও আঁর্যুক্ত খোবোতরর উপ োভরেো বর্ িনো   রতে 

পোরব; 

 বভড মোস ইনতডতের েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 খোতদ্য রোসোয়ভন  পদোতথ ির  ব্যবহোর এবং র্োরীভর  

েভেভিয়ো বেতে পোরব; 

 র্রীতর েোমো  ও ড্রোগতসর িভে র েভেভিয়ো ব্যোখ্যো 

 রতে পোরব; 

 এইডস  ী ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 র্োরীভর  ভফটতনস বজোয় রোখোর ক ৌর্ে ব্যোখ্যো  রতে 

পোরব। 

 ১.১ খোদ্য ও পুভি 

 ১.১.১ র্ িরো  বো  োতব িোহোইতড্রট    

1                   ১ম  

 1.1.2 আভমষ বো কেোটিন 

 ১.1.3 কেহ পদোথ ি বো ভেভপড  

 ১.১.৪ খোদ্যেোর্ বো ভিটোভমন 

1 ২য় 

 ১.১.৫ খভনজ পদোথ ি এবং পোভন 

 ১.১.৬ রোতফজ বো আঁর্ 

1 ৩য় 

 ১.২ বভড মোস ইনতডে  

 ১.৩ দদভন  খোবোর ক মন হতব 

 ১.3.1 সুষম খোদ্য 

1             

         ৪থ ি 

 ১.৩.২ উন্নে জীবনযোপতনর জন্য খোদ্য 

ঊপোদোন বোছোই 

 ১.৪ খোদ্য সংরির্   

১ 5ম 

 

 ১.৪.১ খোদ্য সংরিতর্র ভবভিন্ন পদ্ধভে 

 ১.৪.২ খোদ্যদ্রব্য সংরিতর্ রোসোয়ভন  

পদোতথ ির  ব্যবহোর ও এর র্োরীভর  

েভেভিয়ো 

 ১.৫ েোমো  ও ড্রোগস                                         

1  

৬ষ্ঠ 

 

 

 ১.৫.১ ধূমপোতনর িভে র ভদ  

 ১.৫.২ ধুমপোন ও েোমো জোে পদোতথ ির  

ব্যবহোর ভনয়ন্ত্রতর্ েতিিোসমূহ 

 ১.৬ ড্রোগ আসভক্ত 

1 7ম 



 

 

Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq  

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

 ১.৬.১ মোদ োসভক্তর েির্ 

 1.6.2 ড্রোগ আসভক্ত ভনয়ন্ত্রর্ 

১ ৮ম 

 ১.৭ এইডস 

 1.7.1 AIDS করোতগর েির্ 

 ১.৮ স্বোস্থ্য রিোয় র্রীরিি িো  এবং ভবশ্রোম 

1 ৯ম 

 

ভিেীয় অধ্যোয়: 

জীবতনর জন্য পোভন 

 পোভনর ধম ি বর্ িনো   রতে পোরব; 

 পোভনর গঠন ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 পোভনর ভবভিন্ন উৎস বর্ িনো   রতে পোরব; 

 জেজ উভিদ ও জেজ েোর্ীর জন্য পোভনর েতয়োজনীয়েো 

এবং পোভনর মোনদন্ড ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 পভরতবর্ সংরিতর্ পোভনর পুনরোবেিন  ধোপসমূতহ পোভনর 

ভূভম ো ভবতেষর্  রতে পোরব; 

 মোনসম্মে পোভনর েতয়োজনীয়েো বর্ িনো   রতে পোরব; 

 পোভনর ভবশুদ্ধ রর্ েভিয়ো ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 বোংেোতদতর্ পোভনর উৎতস দূষতর্র  োরর্ ব্যোখ্যো  রতে 

পোরব; 

 পোভনদূষতর্র েিোব ভবতেষর্  রতে পোরব; 

 

 বোংেোতদতর্ ভমঠো পোভনতে দবভি  উষ্ণেোর েিোব ভবতেষর্ 

 রতে পোরব; 

 পোভনদূষর্ েভেতরোতধর ক ৌর্ে ও নোগভরত র দোভয়ত্ব বর্ িনো  

 রতে পোরব; 

 উন্নয়ন  োয িিতম  পোভনর ভূভম ো ভবতেষর্  রতে পোরব; 

 বোংেোতদতর্র পোভনর উৎতস হুমভ র েিোব ভবতেষর্  রতে 

পোরব; 

 পোভনর উৎস সংরিতর্র েতয়োজনীয়েো এবং ক ৌর্ে বর্ িনো  

 রতে পোরব; 

 ‘পোভন েোভি স ে নোগভরত র কমৌভে  অভধ োর’- ব্যোখ্যো 

 রতে পোরব; 

 ২.১ পোভন 

 ২.১.১ পোভনর ধম ি   

 ২.১.২ পোভনর উৎস 

1 

 

 

১০ম  

 ২.১.৩  জেজ উভিতদর জন্য পোভনর 

েতয়োজনীয়েো 

 2.1.4 জেজ েোর্ীর জন্য পোভনর 

েতয়োজনীয়েো 

১ ১১র্ 

 2.2 পোভনর মোনদন্ড 

 ২.৩ পোভনর পুনরোবেিন  ও পভরতবর্ 

সংরিতর্ পোভনর ভূভম ো 

১ ১২র্ 

 ২.৪ পোভন ভবশুদ্ধ রর্ 

 ২.৫ বোংেোতদতর্ পোভনর উৎস দূষতর্র 

 োরর্ 

১ ১৩র্ 

 ২.৫.১ উভিদ, েোভর্ ও মোনুতষর উপর 

পোভনদূষতর্র েিোব 

1 ১৪র্ 

 ২.৬.১ ভমঠো পোভনতে দবভি  উষ্ণেোর 

েিোব 

 2.6.2 বোংেোতদতর্ দবভি  উষ্ণেোর 

েিোব 

1 15র্ 

 ২.৭ পোভনদূষর্ েভেতরোতধর ক ৌর্ে ও 

নোগভরত র দোভয়ত্ব 

১ ১৬র্ 
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 পোভনেবোতহর সব িজনীনেো  এবং আন্তজিোভে  ভনয়মনীভে 

বর্ িনো   রতে পোরব। 

 ২.৮ বোংেোতদতর্ পোভনর উৎতস হুমভ  1 ১৭র্ 

 ২.৯ পোভনেবোতহর সব িজনীনেো  এবং 

আন্তজিোভে  ভনয়মনীভে 

১ ১৮র্  

তৃেীয় অধ্যোয়: 

হৃদযতন্ত্রর যে  থো 

 রতক্তর উপোদোন এবং এতদর  োয িিম  ব্যোখ্যো  রতে 

পোরব; 

 রতক্তর গ্রুতপর দবভর্িয ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 রতক্তর স্থ্োনোন্ততরর নীভে ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 রক্ত গ্রহতর্ েতয়োজনীয় সে িেো  অবেম্বন ব্যোখ্যো  রতে 

পোরব; 

 রতক্ত ভবঘ্নেো/ভবশৃঙ্খেো সৃভির  োরর্ এবং এর ফেোফে 

ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 র্রীতর রক্ত সঞ্চোেন  োয িিম  ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 আদর্ ি রক্তিোপ, হোট িভবট , হোট িতরট  এবং পোেসতরতটর মতধ্য 

সম্প ি ভবতেষর্  রতে পোরব; 

 রক্তিোপজভনে র্োরীভর  সমস্যো সৃভির  োরর্ ও 

েভেতরোতধর ক ৌর্ে ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 র্রীতর রক্ত সঞ্চোেতন ক োতেতস্টরতের ভূভম ো ভবতেষর্ 

 রতে পোরব; 

 ক োতেতস্টরেত  েেযোভর্ে সীমোয় রোখোর েতয়োজনীয়েো ও 

উপোয় ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 রতক্ত সুগোতরর িোরসোম্যেোর  োরর্, েভেতরোধ ও 

েভে োতর   রর্ীয় ব্যোখ্যো  রতে পোরব;  

 হৃদযন্ত্রত  িোতেো রোখোর উপোয় বর্ িনো   রতে পোরব। 

 ৩.১ রক্ত 

 3.1.1 রক্তরস বো প্লোজমো 

১ ১৯র্  

 ৩.১.২ রক্ত ভর্ ো  ২ ২০ র্ ও ২১র্  

 ৩.১.3 রতক্তর সোধোরর্  োজ 

 3.1.4 রক্ত উপোদোতনর অস্বোিোভব  অবস্থ্ো 

১ ২২র্  

 ৩.২.1 অযোভিতজন এবং অযোভিবভড             ১ ২৩র্  

 ৩.২.2 Rh ফযোক্টর 

 3.2.3 রতক্তর কশ্রভর্ভবিোতগর গুরুত্ব 

১ ২৪র্  

 ৩.৩ রক্ত সঞ্চোেন 

 ৩.3.1 হৃৎভপণ্ড 

            ১ ২৫র্  

 ৩.৩.2 হৃৎভপতণ্ডর  োজ ১ ২৬র্  

 ৩.3.3 হোট িভবট  বো পোেসতরট গর্নোর 

পদ্ধভে 

১ 27র্  

 ৩.৪   রক্তিোপ 

 3.4.1 উচ্চ রক্তিোপ 

1 2৮র্  

 ৩.৪.২ ক োতেতস্টরে 

 ৩.৫ হ্রদযন্ত্রত  িোে রোখোর উপোয় 

১ ২৯র্  

 ৩.৬ ডোয়োতবটিস, বহুমূত্র বো মধুতমহ করোগ ১ ৩০র্  

পঞ্চম অধ্যোয়: 

কদখতে হতে আতেো 

িোই 

 দপ িতর্র  ব্যবহোর ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 আতেোর েভেসরর্ ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 দৃভি  োয িিতম  কিোতখর ভিয়ো ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 স্পি দর্ িতনর  ভন টেম ভবন্দু ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 কেতের িমেো ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 ৫.১ আয়নো বো দপ িতর্র  ব্যবহোর 1 ৩১র্  

 ৫.২ আতেোর েভেসরর্ ১ ৩২র্ 

 ৫.৩ কেে ২ ৩৩র্ ও 34র্ 

 ৫.৩.১ কেতের িমেো 

 ৫.৪ কিোতখর ভিয়ো 

1 3৫র্ 
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 কিোতখর ত্রুটি সৃভির  োরর্ ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 কেে ব্যবহোর  তর কিোতখর ত্রুটি সংতর্োধতনর উপোয় বর্ িনো  

 রতে পোরব; 

 কিোখ িোতেো রোখোর উপোয় ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 কিোতখর ত্রুটি সৃভির  োরর্ অনুসন্ধোন  রতে পোরব; 

 কিোতখর েভে যত্ন কনব এবং অন্যতদর সতিেন  রব। 

 ৫.৪.১ আমরো  ীিোতব কদখতে পোই 

 ৫.৪.২ স্পিদৃভির ন্যযনেম দূরত্ব 

 ৫.৪.৩ কিোতখর ত্রুটি এবং েোর েভে োর 

২ ৩৬র্ ও ৩৭র্ 

 ৫.৪.৪ কিোখ িোতেো রোখোর উপোয় 1 ৩৮র্ 

ষষ্ঠ অধ্যোয়: 

পভেমোর 

 েোকৃভে  ও কৃভত্রম পভেমোর ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 পভেমোর রর্ েভিয়ো ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 েোকৃভে  ও কৃভত্রম েন্তু ও বতের উৎস, দবভর্িয এবং 

ব্যোবহোর  রতে পোরব; 

 েন্তু হতে সুেো দেভরর েভিয়ো ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 ভবভিন্ন ে োর সুেোর দবভর্িয ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 রোবোর ও প্লোভস্টত র কিৌে ও রোসোয়ভন  ধম ি ব্যোখ্যো 

 রতে পোরব; 

 পভরতবতর্র িোরসোম্যহীনেো সৃভিতে রোবোর ও প্লভস্টত র 

ভূভম ো ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 েোপ েতয়োগ  তর ভবভিন্ন ে োর সুেোর দবভর্িয র্নোক্ত 

 রতে পোরব; 

 পভরতবতর্র িোরসোম্য রিোয় রোবোর ও প্লোভস্টত র ব্যবহোর 

ও সংরিতর্ সতিেন হব। 

 ৬.১ পভেমোর 

 ৬.১.১ পভেমোর রর্ েভিয়ো  

১ ৩৯র্  

 ৬.২ েন্তু বো সুেো  

 ৬.২.১ েন্তুর দবভর্িয ও ব্যবহোর  

২ ৪০র্ ও ৪১র্  

 ৬.২.২ েন্তু কথত  সুেো দেভর ২ ৪২র্ ও ৪৩র্  

 ৬.৩ রোবোর ও প্লোভস্ট  

 

১ ৪৪র্  

 ৬.৩.৩ পভরতবতর্র িোরসোম্যহীনেোয় 

রোবোর ও প্লোভস্ট  

১ ৪৫র্  

সিম অধ্যোয় 

 

অম্ল, িোর  ও 

েবতর্র ব্যবহোর 

 র্ভক্তর্োেী ও দুব িে  এভসতডর দবভর্িয বর্ িনো   রতে পোরব; 

 েোেযভহ  জীবতন এভসতডর ব্যবহোর এবং সোবধোনেো 

ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 এভসড অপব্যবহোতরর সোমোভজ  েিোব ভবতেষর্  রতে 

পোরব; 

 ভনতদ ির্  ব্যবহোর  তর ভবভিন্ন বস্তুর অম্লত্ব ও িোরত্ব 

ভিভিে  রতে পোরব (ভেটমোস, পূতব ির  কশ্রভর্তে দেভরকৃে 

ফুে, সবভজর ভনয িোতসর  সোহোতে); 

 ৭.১.1 র্ভক্তর্োেী ও দূব িে  এভসড 1 46র্  

 ৭.১.২ েোেযভহ  জীবতন এভসতডর ব্যবহোর 

এবং সোবধোনেো 

১ ৪৭র্ 

 ৭.১.৩ এভসতডর অপব্যবহোর, আইন োনুন 

ও সোমোভজ  েিোব 

 ৭.১.৪ এভসড ছুড়তে র্োভি 

১ ৪৮র্ 

 ৭.১.5 ভনতদ ির্  ব্যবহোর  তর ভবভিন্ন বস্তুর 

অম্লত্ব ও িোর ত্ব র্নোক্ত রর্ 

1 ৪৯েম 
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 পো স্থ্েীতে এভসভডটির  োরর্ এবং সঠি  খোদ্য ভনব িোিন  

ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 পদোতথ ির  pH এর মোন জোনোর েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো 

 রতে পোরব; 

 িোরত র রোসোয়ভন  দবভর্িয ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 েোেযভহ   জীবতন িোতরর েতয়োজনীয়েো এবং ব্যবহোতরর 

সোবধোনেো ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 ের্মতনর েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 েোেযভহ  জীবতন ের্মতনর েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো  রতে 

পোরব; 

 েবতর্র রোসোয়ভন  দবভর্িয ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 েোেযভহ  জীবতন েবতর্র েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো  রতে 

পোরব। 

 ৭.১.৬ পো স্থ্েীতে এভসভডটির  োরর্ ও 

সঠি  খোদ্য ভনব িোিন   

১ ৫০েম 

 ৭.২ pH এর মোন জোনোর েতয়োজনীয়েো ১ ৫১েম 

 ৭.৩.১ িোরত র রোসোয়ভন  দবভর্িয ১ ৫২েম 

 ৭.৩.২ েোেযভহ  জীবতন িোতরর  

ব্যবহোর ও সোবধোনেো 

1 ৫৩েম 

 ৭.৩.৩ ের্মন এবং এর েতয়োজনীয়েো 

 ৭.৪.১ েবতর্র রোসোয়ভন  দবভর্িয  

1 ৫৪েম 

 ৭.৪.২ েবতর্র ব্যবহোর             ১ ৫৫েম 

নবম অধ্যোয়: 

দুতয িোতগর  সোতথ 

বসবোস 

 বোংেোতদর্ ও আন্তজিোভে  কেিোপতট জেবোয়ু পভরবেিতনর  

েিোব ভবতেষর্  রতে পোরব; 

 পভরতবর্গে সমস্যো সৃভির  োরর্ ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 দুতয িোগ  সৃভির  োরর্, েভেতরোধ, কমো োভবেোর ক ৌর্ে এবং 

েোৎিভর্   রর্ীয় ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 সুস্থ্ জীবনযোপতন মোনসম্মে ও উন্নে পভরতবতর্র গুরুত্ব 

ভবতেষর্  রতে পোরব; 

 েকৃভে সংরির্র্ীেেোর েোৎপয ি ভবতেষর্  রতে পোরব; 

 েকৃভের সংরির্র্ীেেোর ভবভিন্ন ক ৌর্ে বর্ িনো   রতে 

পোরব। 

 ৯.১.১ বোংেোতদতর্র কেিোপট  1 ৫৬েম  

 ৯.১.২ আন্তজিোভে  কেিোপট 

 ৯.২ পভরতবর্গে সমস্যো 

 

1 

 

৫৭েম 

 ৯.2.1 দবভি  উষ্ণেো 

 9.2.2  োব িন  দূষর্ 

 9.2.3 বনশূন্য  রো 

1 ৫৮েম 

 9.3.1 বন্যো 1           ৫৯েম 

 9.3.2 খরো ১          ৬০েম 

 9.3.3 সোইতলোন বো ঘূভর্ িঝড়  ১          ৬১েম 

 9.3.4 সুনোভম ১           ৬২েম 

 ৯.3.5 এভসড বৃভি ১           ৬৩েম 

 9.3.6 ভূভম ম্প ১           ৬৪েম 



 

 

Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq  

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

 ৯.৪ মোনসম্মে ও উন্নে পভরতবতর্র গুরুত্ব 

 ৯.৪.১ েকৃভে সংরির্র্ীেেোর েোৎপয ি 

 ৯.৪.২ েকৃভের সংরির্র্ীেেোর ভবভিন্ন 

ক ৌর্ে 

১           ৬৫েম 

িোদর্ অধ্যোয়: 

েোেযভহ  জীবতন 

েভড়ৎ 

 

 েভড়ৎ উপোংর্ ও যন্ত্র েেীত র সোহোতে ে োর্  রতে 

পোরব; 

 ব্যোটোভরর  োয িিম  ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 বোসো-বোভড়তে ব্যবহোর উপতযোগী বেিনীর  ন র্ো ের্য়ন 

 রতে পোরব; 

 েভড়ৎ ভবতেষর্ এবং েভড়ৎ েতেপন েভিয়ো ব্যোখ্যো  রতে 

পোরব; 

 েোেযভহ  জীবতন েভড়ৎ ভবতেষর্ এবং েভড়ৎ েতেপতনর 

গুরুত্ব বর্ িনো   রতে পোরব; 

 ভ তেোওয়োট ও ভ তেোওয়োট-ঘিো ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 দবদুযভে  িমেোর ভহসোব  রতে পোরব; 

 এনোভজি কসভিং বোতের সুভবধো ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 আইভপএস ও ইউভপএতসর  োয িিম  ও ব্যবহোর ব্যোখ্যো 

 রতে পোরব; 

 ভসতস্টম েস এবং কেোড কর্ভডং ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 উন্নয়ন  োয িিতম  ভবদুযতের অবদোন ব্যোখ্যো  রতে পোরব; 

 বোসো বোভড়তে ব্যবহোর উপতযোগী বেিনীর  ব্যবহোর েদর্ িন  

 রতে পোরতব; 

 পরীিোর সোহোতে েভড়ৎ ভবতেষর্ েদর্ িন   রতে পোরতব। 

 ১২.১.১  েভড়ৎ বেিনীর  েেী  

 ১২.১.২ ব্যটোভরর  োয িিম   

1 ৬৬েম  

 ১২.১.৩ ইতে ট্রভন  সোভ িট  বো েভড়ৎ 

বেিনী  

1 ৬৭েম 

 12.1.4 বোভড়তে েভড়ৎ বেিনীর  ন র্ো বো 

হোউস ওয়োভরং 

1 68েম 

 ১২.২ েভড়ৎ ভবতেষর্ 

 ১২.2.1 তুঁতের দ্রবতর্র েভড়ৎ ভবতেষতর্র 

ব্যোখ্যো 

1          ৬৯েম 

 ১২.২.২ েোেযভহ  জীবতন েভড়ৎ 

ভবতেষতর্র গুরুত্ব   

১          ৭০েম 

 ১২.৩ েভড়ৎ িমেো   2 71েম ও ৭২েম 

 12.4 েভড়ৎ র্ভক্ত ব্যবহোর 

 ১২.৪.১ আইভপএস এবং ইউভপএস 

1 ৭3েম 

 ১২.৪.২ েভড়তের ভসতস্টম েস  

১২.৪.৩ কেোড কর্ভডং 

1 74েম 

 ১২.৫ উন্নয়ন  োয িিতম  র্ভক্তর ব্যবহোর  1 75েম 

                                                                                                                                               সব িতমোট          ৭৫ 

  মোন বণ্টন: েশ্নপতত্রর ধোরো ও মোন বণ্টন অপভরবভেিে  থো তব। 

 



 

 †KvwfW 19 †cªwÿ‡Z 2022mv‡ji GmGmwm cixÿvi 

cybwe©b¨vmK„Z cvV¨m~wP 

 

 

 

 

welq: wnmveweÁvb 

welq †KvW: 146 

 

 

 

 



†KvwfW 19 †cªwÿ‡Z 2022mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK„Z cvV¨m~wP 

   welq: wnmveweÁvb             welq †KvW:  146      c~Y© b¤̂i: 100                  ZË¡xq b¤̂i: 100             e¨venvwiK b¤̂i: 00             

Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi  wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

wØZxq Aa¨vq: 

†jb‡`b 

 †jb‡`‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 †jb‡`‡bi cÖK…wZ kbv³ Ki‡Z cvie| 

 wnmve mgxKiY we‡kølY Ki‡Z cvie| 

 wnmve mgxKi‡Y e¨emvwqK †jb‡`‡bi cÖfve e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

 e¨emvq cÖwZôv‡bi †jb‡`‡bi Drm `wjjvw` ZvwjKv ˆZwi K‡i 

eY©bv Ki‡Z cvie| 

 †jb‡`‡bi mg_©‡b cÖ‡qvRbxq `wjjvw` h_vh_fv‡e cÖ ‘̄Z Ki‡Z 

cvie| 

 †jb‡`‡bi aviYv 

 †jb‡`‡bi cÖK…wZ ev ˆewkó¨ 

1 1g 

 

 

 †jb‡`b wPwýZKiY 2 2q I 3q 

 wnmve mgxKiY 3 4_© †_‡K 6ô 

 e¨emvwqK †jb‡`‡bi Drm Ges GZ`&msKªvšÍ 

`wjjcÎvw` 

2 7g I 8g 

Z…Zxq Aa¨vq : 

`yZidv `vwLjv 

c×wZ 

 †jb‡`‡bi ˆØZ ¯̂Z¡v bxwZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 `yZidv `vwLjv c×wZi aviYv I ˆewkó¨ eY©bv Ki‡Z cvie| 

 `yZidv `vwLjv c×wZi myweavmg~n e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 †jb‡`‡b RwoZ ỳwU cÿ A_©vr †WweU I †µwWU cÿ 

kbv³/wPwýZ Ki‡Z cvie| 

 wnmveP‡µi wewfbœ avc e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 †jb‡`‡bi Rb¨ Dchy³ wnmv‡ei eB wPwýZ Ki‡Z cvie| 

 GKZidv `vwLjvi aviYv wb‡q e¨emv‡qi gybvdv wbY©q Ki‡Z 

cvie| 

 `yZidv `vwLjv c×wZi aviYv 

 `yZidv `vwLjv wnmve c×wZi g~jbxwZ ev ˆewkó¨ 

 `yZidv `vwLjv c×wZi myweavmg~n 

1 9g 

 

 

 †WweU †µwWU wbY©‡qi wbqgvewj 2 10g I 11k 

 

 `yZidv `vwLjv c×wZ‡Z iwÿZ wnmv‡ei eB 

 wnmve Pµ 

2 12k I 13k 

 wnmv‡ei avivevwnKZv iÿv c×wZ 

 GKZidv `vwLjv c×wZ 

2 14k I 15k 

PZz_© Aa¨vq:  

g~jab I gybvdv 

RvZxq †jb‡`b 

 g~jab I gybvdv RvZxq †jb‡`‡bi aviYv eY©bv Ki‡Z cvie| 

 g~jab I gybvdv RvZxq †jb‡`‡bi cv_©K¨ wbiƒcY Ki‡Z cvie| 

 g~jab I gybvdv RvZxq †jb‡`‡bi cv_©K¨Ki‡Yi cÖ‡qvRbxqZv 

eyS‡Z cvie| 

 jvf-ÿwZ cwigvc Ges Avw_©K weeiYx cÖ ‘̄ZKv‡j g~jab I 

gybvdv RvZxq †jb‡`bmg~n h_vh_fv‡e cÖ‡qvM Ki‡Z cvie| 

 

 g~jab I gybvdv RvZxq †jb‡`‡bi aviYv| 1 16k  

 g~jab RvZxq cÖvwß I Avq| 

 g~jab RvZxq e¨q| 

1 17k 

 gybvdv RvZxq cÖvwß I Avq| 1 18k 

 gybvdv RvZxq cÖ`vb/e¨q| 1 19k 

 g~jab I gybvdv RvZxq †jb‡`b cv_©K¨Ki‡Yi 

cÖ‡qvRbxqZv| 

 g~jab I gybvdv RvZxq †jb‡`‡bi cÖfve| 

1 20k 

 wejw¤^Z gybvdv RvZxq e¨q| 

 g~jab I gybvdv RvZxq wnmv‡ei ZvwjKv| 

1 21k 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi  wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

cÂg Aa¨vq: 

wnmve   

 wnmv‡ei aviYv I ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 wnmv‡ei wfwfbœ cÖKvi QK (ÔTÕ-QK I ÔPjgvb †RiÕ QK) cÖ ‘̄Z 

Ki‡Z cvie| 

 wnmve mgxKiY Abyhvqx wnmv‡ei †kÖwYwefvM Ki‡Z cvie| 

 `yZidv `vwLjv c×wZ Abyhvqx mswkøó wnmv‡e †WweU-‡µwWU 

wjwce× Ki‡Z cvie| 

 

 wnmv‡ei aviYv 

 wnmv‡ei QK 

1 22k  

 wnmv‡ei †kÖwYwefvM 

 wnmve I †jb‡`‡bi m‡½ mswkøóZv/m¤úK© 

2 23k I 24k 

 †WweU I †µwWU 

 †WweU-†µwWU wbY©‡qi mvims‡ÿc 

2 25k I 26k 

lô Aa¨vq: 

Rv‡e`v 

 cÖviw¤¢K wjLb wn‡m‡e Rv‡e`vi aviYv I ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie| 

 Rv‡e`vi †kÖwYwefvM Ki‡Z cvie| 

 †jb‡`‡bi mvaviY Rv‡e`v `vwLjv cÖ`vb Ki‡Z cvie| 

 Pvjv‡bi wfwË‡Z µq I weµq Rv‡e`v, †WweU †bv‡Ui wfwË‡Z 

µq †diZ Rv‡e`v Ges †µwWU †bv‡Ui wfwË‡Z weµq †diZ 

Rv‡e`v cÖ ‘̄Z Ki‡Z cvie| 

 

 

 

 

 

 Rv‡e`vi aviYv 

 Rv‡e`vi ¸iæZ¡, mvaviY Rv‡e`vi bgybv QK 

1 27k  

 Rv‡e`vi †kÖwYwefvM 

 mvaviY Rv‡e`v `vwLjv cÖ`v‡b we‡eP¨ welq 

4 28k †_‡K 31k 

 cÖK…Z Rv‡e`v 

 ms‡kvabx Rv‡e`v,mgšq̂ Rv‡e`v, mgvcbx 

Rv‡e`v, cÖviw¤¢K Rv‡e`v, Ab¨vb¨ Rv‡e`v     

1 32k 

 evÆv I evÆvi cÖKvi‡f` 

  †mev cÖ`vbKvix cÖwZôv‡bi Rv‡e`v 

1 33k 

 µq Rv‡e`v, weµq Rv‡e`v 

 µq †diZ Rv‡e`v, weµq †diZ Rv‡e`v 

1 34k 

mßg Aa¨vq: 

LwZqvb 

 

 

 

 

 

 

 cvKv eB wn‡m‡e LwZqv‡bi aviYv I ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 LwZqv‡bi †kÖwYwefvM Ki‡Z cvie| 

 Rv‡e`v I LwZqv‡bi cv_©K¨ wbiƒcY Ki‡Z cvie| 

 ÔTÕ I ÔPjgvb †RiÕ Q‡K wnmve cÖ ‘̄Z K‡i wnmv‡ei †Ri wbY©q 

Ki‡Z cvie| 

 wewfbœ ai‡bi LwZqv‡bi †WweU I †µwWU †R‡ii Zvrch© we‡kølY 

Ki‡Z cvie| 

 

 

 

 

 LwZqv‡bi aviYv 

 ˆewkó¨ 

 LwZqv‡bi ¸iæZ¡ 

 Rv‡e`v I LwZqv‡bi cv_©K¨ 

1 35k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LwZqvbfz³KiY ev †cvw÷s 

 wnmv‡ei †Ri Uvbv ev e¨v‡jwÝs 

1 36k 

 

 mvaviY Rv‡e`v n‡Z LwZqvb cÖ ‘̄ZKiY 1 37k 

 mvaviY LwZqvb 

 mnKvix LwZqvb 

1 38k 

 we‡kl Rv‡e`v I mswkøó LwZqvb cÖ ‘̄Z  

 µq Rv‡e`v I mswkøó LwZqvb 

1 39k 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi  wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

 

 

 

 

 

 

 µq †diZ Rv‡e`v I mswkøó LwZqvb   

  weµq Rv‡e`v I mswkøó LwZqvb 

 weµq †diZ Rv‡e`v I mswkøó LwZqvb 

1 40k 

 LwZqvb DØ„Ë Øviv MvwYwZK ï×Zv hvPvB 1 41k 

beg  Aa¨vq: 

†iIqvwgj 

 

 

 

 

 

 

 

 wnmv‡ei DØ„Ë w`‡q h_vh_ Q‡K †iIqvwgj cȪ ‘Z K‡i wnmv‡ei 

MvwYwZK wbfy©iZv cixÿv Ki‡Z cvie| 

 wnmve wjL‡bi fzj¸‡jvi g‡a¨ †Kvb fzj¸‡jv †iIqvwg‡ji 

Miwgj NUv‡e Ges †Kvb fzjMy‡jv Miwgj NUv‡e bv, Zv kbv³ 

Ki‡Z cvie| 

 AwbwðZ wnmv‡ei cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 AwbwðZ wnmve Ly‡j mvgwqKfv‡e †iIqvwg‡ji Dfq w`K 

†gjv‡Z cvie| 

 

 

 

 

 †iIqvwg‡ji aviYv 

 D‡Ïk¨ 

1 42k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 †iIqvwg‡j bgybv QK 

 †iIqvwgj cȪ ‘Z cÖYvwj 

1 43k 

 

 †iIqvwgj cȪ ‘ZKi‡Y we‡eP¨ welqmg~n 

 LwZqv‡bi †WweU DØ„Ë I †µwWU DØ„Ë 

†iIqvwg‡ji AšÍ©fzw³ Ki‡Yi gva¨‡g †iIqvwgj 

cÖ ‘̄ZKiY 

5 44k †_‡K 

48k 

 

 †iIqvwg‡j †h mg¯Í fzj aiv c‡o 

 †iIqvwg‡j †h mg¯Í fzj aiv c‡o bv 

1 49Zg 

 

 cwi‡k‡l ejv hvq DwjøwLZ Pvi ai‡bi fzj _vKv 

m‡Ë¡I †iIqvwgj wg‡j hv‡e wKš‘ †iIqvwg‡j 

fzj †_‡K hv‡e| 

1 50Zg 

 

 Aï× †iIqvwgj ï× Kivi Dcvq 

 AwbwðZ wnmve 

1 51Zg 

`kg Aa¨vq:  

Avw_©K weeiYx 

 

 

 

 

 

 

 g~jab I gybvdv RvZxq †jb‡`‡bi cv_©K¨ Ges Avw_©K 

weeiYx cÖ ‘̄ZKi‡Y GB cv_©‡K¨i cÖ‡qvM Ki‡Z cvie| 

 wek` Avq weeiYx cÖ ‘̄Z Ki‡Z cvie Ges Zv †_‡K jvf-

ÿwZ e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 Avw_©K Ae¯’vi weeiYx cÖ ‘̄Z Ki‡Z cvie Ges G †_‡K 

¯’vqx I PjwZ m¤ú` Ges `xN©‡gqvw` I PjwZ `v‡qi g‡a¨ 

cv_©K¨ Ki‡Z cvie| 

 bM` I cY¨ D‡Ëvjb, bZzb g~jab, wbU jvf/ÿwZ Kxfv‡e 

g~jab wnmv‡e cwieZ©b Av‡b Zv eyS‡Z cvie| 

 KzFY Ges m‡›`nRbK KzFY mwÂwZi cÖ‡qvRbxqZv Dcjwä 

K‡i wnmvef~³ Ki‡Z cvie| 

 Avw_©K weeiYx 

 wek` Avq weeiYx 

 wek` Avq weeiYxi D‡Ïk¨ 

2 52Zg I 53Zg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wek` Avq weeiYx cÖ ‘̄Z(‡mev cÖ`vbKvix 

e¨emvq) 

2 54Zg I 

55Zg 

 wek` Avq weeiYx cÖ ‘̄Z( cY¨ K&ªq-weµqKvix 

e¨emvq) 

5 56Zg †_‡K 

60Zg 

 Avw_©K Ae¯’vi weeiYx 

 Avw_©K Ae¯’vi weeiYxi cÖ ‘̄Z cÖYvwj 

6 61Zg †_‡K 

66Zg 

 m¤ú` I `v‡qi †kÖwYwefv‡Mi cÖ‡qvRbxqZv 

 Avw_©K weeiYx cÖ ‘̄ZKi‡Y wnmveweÁv‡bi 

2 67Zg I 

68Zg 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi  wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

  m¤ú` mg~‡ni AeP‡qi A_©, D‡Ïk¨ I cÖ‡qvRbxqZv ey‡S 

Gi wnmve ivL‡Z cvie Ges Avw_©K weeiYx‡Z Gi cÖ‡qvM 

†`Lv‡Z cvie| 

 e¨emv‡qi Aw_©K Ae¯’vi g~j¨vq‡bi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie Ges g~j¨vq‡bi Rb¨ wnmvemµvšÍ Abycv‡Zi 

A_© eyS‡Z cvie 

 wnmvemsµvšÍ AbycvZ †hgb weµ‡qi mv‡_ wbU gybvdvi 

nvi, g~ja‡bi mv‡_ wbU gybvdvi nvi Ges PjwZ m¤ú` Ges 

PjwZ `v‡qi AbycvZ wbY©q I we‡kølY Ki‡Z cvie| 

 wek` Avq weeiYx Ges `yB eQ‡ii ¸iæZ¡c~Y© wnmv‡ei 

A¼¸‡jv cvkvcvwk †i‡L Zzjbv Ki‡Z cvie Ges Avw_©K 

Ae¯’vi cwieZ©b eyS‡Z cvie| 

bxwZgvjvi cÖ‡qvM  

 Avw_©K weeiYx cÖ ‘̄ZKi‡Y we‡eP¨ mgš̂qmg~n 3 69Zg †_‡K 

71Zg 

 e¨emv‡qi Avw_©K Ae¯’vi g~j¨vqb 

 gybvdvi nvi 

 PjwZ `vq cwi‡kva ÿgZv 

4 72Zg †_‡K 

75Zg 

me©‡gvU 75   

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

 

 

 

 



†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2022 mv‡ji GmGmwm cixÿvi  

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 

 

welq: e¨emvq D‡`¨vM 

welq †KvW: 143 

  



†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2022 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 welq: e¨emvq D‡`¨vM   welq †KvW: 143    c~Y© b¤̂i: 100      ZË¡xq b¤̂i: 100                e¨venvwiK b¤̂i: 00 

Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq K¬vm 

msL¨v 

K¬v‡mi µg  gšÍe¨ 

1g Aa¨vq: 

e¨emvq cwiwPwZ 

 e¨emv‡qi aviYv, DrcwË I µgweKv‡ki aviv eY©bv Ki‡Z cvie 

 e¨emv‡qi cwiwa, ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 e¨emv‡qi cÖKvi‡f` eY©bv Ki‡Z cvie 

 e¨emv‡qi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 wk‡íi aviYv I cÖKvi‡f` eY©bv Ki‡Z cvie 

 evwY‡R¨i aviYv I cÖKvi‡f` e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 †mevi aviYv I cÖKvi‡f` D`vniYmn e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 e¨emv‡qi Dci cÖfve we¯ÍviKvix cwi‡e‡ki Dcv`vb¸‡jv 

wPwýZ Ki‡Z cvie 

e¨emv‡qi aviYv, e¨emv‡qi DrcwË I µgweKvk  1 1g  

e¨emv‡qi AvIZv I cÖKvi‡f` 1 2q 

e¨emv‡qi MyiæZ¡  1 3q 

wkí 1 4_© 

evwYR¨  1 5g 

cÖZ¨ÿ †mev 1 6ô 

e¨emvq cwi‡ek 1 7g 

evsjv‡`‡k e¨emvwqK cwi‡ek 1 8g 

2q Aa¨vq: 

e¨emvq D‡`¨vM I 

D‡`¨v³v 

 

 D‡`¨vM I e¨emvq D‡`¨v‡Mi aviYv, ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 D‡`¨vM I e¨emvq D‡`¨v‡Mi g‡a¨ cv_©K¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie  

 e¨emvq D‡`¨v‡Mi ˆewkó¨ I Kvh©vewj eY©bv Ki‡Z cvie 

 GKRb mdj D‡`¨v³vi MyYvewj kbv³ Ki‡Z cvie  

 evsjv‡`‡ki Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b e¨emvq D‡`¨v‡Mi MyiæZ¡ 

we‡kølY Ki‡Z cvie 

 e¨emvq D‡`¨vM I SuywKi g‡a¨ m¤úK© we‡kølY Ki‡Z cvie 

 e¨emvq D‡`¨vM M‡o DVvi AbyK~j cwi‡ek eY©bv Ki‡Z cvie 

 evsjv‡`‡k e¨emvq D‡`¨vM Dbœqb c‡_ evavmg~n wPwýZ Ki‡Z 

cvie 

 evsjv‡`‡k e¨emvq D‡`¨vM Dbœqb c‡_ evavmg~n `~ixKi‡Y 

KiYxqMy‡jv kbv³ Ki‡Z cvie 

D‡`¨vM I e¨emvq D‡`¨vM   1 9g  

D‡`¨vM I e¨emvq D‡`¨v‡Mi g‡a¨ cv_©K¨ 1 10g 

e¨emvq D‡`¨v‡Mi ˆewkó¨  1 11k 

e¨emvq D‡`¨v³vi MyYvewj 1 12k 

Av_©-mvgvwRK Dbœq‡b e¨emvq D‡`¨v‡Mi MyiæZ¡ 1 13k 

e¨emvq D‡`¨vM I SuywKi g‡a¨ m¤úK©  1 14k 

e¨emvq D‡`¨vM M‡o DVvi AbyK~j cwi‡ek 1 15k 

evsjv‡`‡k e¨emvq D‡`¨vM Dbœq‡b evav 1 16k 

evsjv‡`‡k e¨emvq D‡`¨vM Dbœq‡b evav 

`~ixKi‡Yi Dcvq 

1 17k 

3q Aa¨vq: 

AvZ¥Kg©ms ’̄vb 

 

 

 AvZ¥Kg©ms ’̄v‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 AvZ¥Kg©ms ’̄vb I D‡`¨v‡Mi g‡a¨ m¤úK© e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 AvZ¥Kg©ms ’̄v‡b cÖwkÿ‡Yi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

AvZ¥Kg©ms ’̄v‡bi aviYv  1 18k  

 

 

 

AvZ¥Kg©ms ’̄v‡bi cÖ‡qvRbxqZv 1 19k 

AvZ¥Kg©ms ’̄v‡b cÖwkÿ‡Yi cÖ‡qvRbxqZv 1 20k 

evsjv‡`‡ki Av_©-mvgvwRK Ae¯’v we‡ePbvq 1 21k 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq K¬vm 

msL¨v 

K¬v‡mi µg  gšÍe¨ 

 

 

 

 evsjv‡`‡ki Av_©-mvgvwRK Ae¯’v we‡ePbvq AvZ¥Kg©ms ’̄v‡bi 

Dchy³ I jvfRbK †ÿÎ¸‡jv wPwýZ Ki‡Z cvie 

 AvZ¥Kg©ms ’̄v‡b mnvqZvKvix cÖwkÿY cÖwZôvb¸‡jvi Kvh©µg I 

MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 AvZ¥Kg©ms ’̄v‡b DØy×Ki‡Yi Dcvq¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvie 

AvZ¥Kg©ms ’̄v‡bi Dchy³ I jvfRbK †ÿÎ  

 

 

 

 

AvZ¥Kg©ms ’̄v‡b Dchy³ †ÿÎ wbe©vP‡b we‡eP¨ 

welq 

2 22k I 23k 

AvZ¥Kg©ms ’̄v‡b mnvqK cÖwkÿY cÖ`vbKvix 

cÖwZôvb  

1 24k 

AvZ¥Kg©ms ’̄v‡b DØy×Ki‡Y KiYxq 1 25k 

4_© Aa¨vq: 

gvwjKvbvi wfwË‡Z 

e¨emvq 

(AvswkK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 e¨emv‡qi wewfbœ cÖKvi‡f` I AvBbMZ ˆewkó¨ eY©bv Ki‡Z 

cvie 

 GKgvwjKvbv e¨emv‡qi msÁv, ˆewkó¨ I myweav-Amyweav e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie 

 GKgvwjKvbv e¨emv‡qi Dchy³ †ÿÎmg~n I RbwcÖqZvi 

KviY¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 Askx`vwi e¨emv‡qi aviYv, ˆewkó¨ I myweav-Amyweav e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie 

 Askx`vwi e¨emv‡qi MVb cÖYvwj e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 Askx`vwi e¨emv‡qi Pzw³c‡Îi welqe ‘̄ e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 Askx`vwi e¨emv‡qi wbeÜb I Gi myweav e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 Askx`vi‡`i cÖKvi‡f` D‡jøL Ki‡Z cvie 

 Askx`vwi e¨emvq †f‡O hvIqvi KviY e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

gvwjKvbvi wfwË‡Z e¨emv‡qi cÖKvi‡f` 

GKgvwjKvbv e¨emv‡qi aviYv, ˆewkó¨ 

1 26k  

 

 

 

 

 

 

 

GKgvwjKvbv e¨emv‡qi Dchy³ †ÿÎmg~n 1 27k 

Askx`vwi e¨emv‡qi aviYv 1 28k 

Askx`vwi e¨emv‡qi MVb 1 29k 

Askx`vwi e¨emv‡qi ˆewkó¨ 1 30k 

Askx`vwi e¨emv‡qi Pzw³cÎ, ˆewkó¨ 1 31k 

Askx`vwi e¨emv‡qi Pzw³c‡Îi welqe ‘̄ 1 32k 

Askx`vwi e¨emv‡qi wbeÜb 1 33k 

Askx`v‡ii cÖKvi‡f` 2 34k I 35k 

Askx`vwi e¨emv‡qi we‡jvcmvab 1 36k 

5g Aa¨vq: 

e¨emv‡qi AvBbMZ 

w`K 

 

 

 

 

 

 

 

 e¨emv‡qi AvBbMZ w`‡Ki aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 jvB‡m‡Ýi aviYv I GwU cvIqvi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie 

 d«vbPvB‡Ri aviYv I GwU cvIqvi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie 

 †c‡U‡›Ui  aviYv, wbeÜbKiY I myweavewj eY©bv Ki‡Z cvie| 

 †UªWgv‡K©i aviYv I aiY e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 †UWgvK© wbeÜb Kivi c×wZ avivevwnKfv‡e eY©bv Ki‡Z cvie 

 KwcivB‡Ui  aviYv I wbeÜb cÖwµqv e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 KwcivBU wbeÜb Kivi myweav eY©bv Ki‡Z cvie 

 BSTI m¤ú‡K© e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

e¨emv‡qi AvBbMZ w`K 

jvB‡mÝ 

1 37k  

†hŠ_g~jabx †Kv¤úvwb wbeÜb 1 38k 

d«vbPvBwRs 

d«vbPvBR Pzw³ 

1 39k 

†gavm¤ú` 

†c‡U›U 

cÖY¨ cÖZxK/ †UªWgvK© 

2 40k I 41k 

†UªWgvK© †iwR‡÷ªk‡bi cÖ‡qvRbxqZv 

†UªWgvK© †iwR‡÷k‡bi mgqmxgv 

3 42k-44k 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq K¬vm 

msL¨v 

K¬v‡mi µg  gšÍe¨ 

  wegvi aviYv I cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 wegvi cÖKvi‡f` I wegv Kivi cÖwµqv e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 

KwcivBU 

evsjv‡`k ÷¨vÛvW©m GÛ †Uw÷s Bbw÷wUDkvb 

wegv 

1 45k 

e¨emv‡q wegvi cÖ‡qvRbxqZv  

wegvi cÖKvi‡f` 

3 46k-48k 

8g Aa¨vq: 

e¨emvq cÖwZôv‡bi 

e¨e¯’vcbv 

 

 

 

 

 e¨e¯’vcbvi aviYv I Kvh©vewj e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 cwiKíbvi aviYv I cÖ‡qvRbxqZv eY©bv Ki‡Z cvie  

 msMwVZKi‡Yi aviYv I MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie  

 †bZ…‡Z¡i aviYv I cÖKvi‡f`¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvie  

 fv‡jv †bZvi MyYvewj wPwýZ Ki‡Z cvie  

 e¨emvq A_©vq‡bi aviYv I DrmMy‡jv eY©bv Ki‡Z cvie  

e¨e¯’vcbvi aviYv 1 49Zg  

 

 

 

 

 

 

 

 

e¨e¯’vcbvi Kvh©vewj 1 50Zg 

cwiKíbvi aviYvmsMwVZKi‡Yi aviYv I MyiæZ¡  2 51Zg I 52Zg 

†bZ…‡Z¡i aviYv, †bZ…‡Z¡i cÖKvi‡f` 2 53Zg I 54Zg 

Av`k© †bZvi MyYvewj 1 55Zg 

e¨emv‡q A_©vq‡bi aviYv 

A_©vq‡bi Drm 

1 56Zg 

9g Aa¨vq: 

wecYb 

 

 

 

 

 

 

 

 wecY‡bi aviYv eY©bv Ki‡Z cvie  

 wecY‡bi Kvh©vewj e¨vL¨v Ki‡Z cvie  

 eÈb cÖYvwji aviYv I cÖKvi‡f` eY©bv Ki‡Z cvie  

 wewfbœ c‡Y¨i wecYb c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie  

 weÁvc‡bi aviYv I MyiæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie  

 weÁvc‡bi gva¨gMy‡jvi bvg ej‡Z cvie I Kvh©vewj e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie  

 weµwqKZvi aviYv I Av`k© weµqKg©xi MyYMy‡jv eY©bv Ki‡Z 

cvie  

wecY‡bi aviYv, Kvh©vewj 1 57Zg 

eÈb cÖYvwji aviYv 1 58Zg 

eÈb cÖYvwj I wewfbœ c‡Y¨i wecYb 2 59Zg I 60Zg 

weÁvc‡bi aviYv 1 61Zg 

weÁvc‡bi wewfbœ gva¨g 1 62Zg 

weÁvc‡bi MyiæZ¡ 1 63Zg 

weµwqKZvi aviYv 

Av`k© weµqKg©xi MyYvewj 

2 64Zg I 65Zg 

11k Aa¨vq 

e¨emv‡q ˆbwZKZv I 

mvgvwRK `vqe×Zv 

 

 

 

 

 

 e¨emvwqK g~~j¨‡eva Ges ˆbwZKZvi aviYv I MyiæZ¡ e¨vL¨v 

Ki‡Z cvie 

 e¨emv‡qi mvgvwRK `vqe×Zvi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie  

 ivóª, mgvR, †µZv I Kg©Pvix‡`i cÖwZ mvgvwRK `vqe×Zvi  

¯îƒc e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

 e¨emv‡qi Kvi‡Y evq~ `~lY, cvwb `~lY, kã ~̀lY I f~wg ~̀l‡Yi 

‰ewkó¨ I cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvie 

e¨emvwqK g~~j¨‡eva Ges ˆbwZKZvi aviYv 

‰bwZKZv 

e¨emv‡q ˆbwZKZv 

3 66Zg-68Zg  

 

 

 

 

 

 

 

e¨emvwqK g~j¨‡eva I ˆbwZKZvi cÖ‡qvRbxqZv 1 69Zg 

e¨emv‡qi mvgvwRK `vqe×Zvi aviYv I ¸iæZ¡ 

†Km ÷vwW 

2 70Zg I 71Zg 

wewfbœ c‡ÿi cÖwZ e¨emv‡qi mvgvwRK `vqe×Zv 

iv‡óªi cÖwZ `vqe×Zv 

2 72Zg I 73Zg 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq K¬vm 

msL¨v 

K¬v‡mi µg  gšÍe¨ 

 cwi‡ek ~̀lY‡iv‡a e¨emvwqK `vqe×Zv¸‡jv wPwýZ Ki‡Z 

cvie 

 wewfbœ e¨emvq cÖwZôv‡bi mvgvwRK `vqe×Zvg~jK Dbœqb 

Kvh©µg eY©bv Ki‡Z cvie 

mgv‡Ri cÖwZ `vqe×Zv 

†µZv I †fv³v‡`i cÖwZ `vqe×Zv 

kÖwgK-Kg©Pvix‡`i cÖwZ `vqe×Zv  

wewfbœ e¨emvq cÖwZôv‡bi mvgvwRK `vqe×Zvg~jK 

Kvh©µg 

cwi‡ek ~̀lY‡iv‡a e¨emvqx‡`i `vqe×Zv 

2 74Zg I 75Zg 

  me©‡gvU 75   

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



†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2022 mv‡ji GmGmwm cixÿvi 

cybwe©b¨vmK„Z cvV¨m~wP  

 

 

welq : wdb¨vÝ I e¨vswKs                      

    welq †KvW : 152                                

 

 

 

 

 



†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2022 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK„Z cvV¨m~wP  

welq : wdb¨vÝ I e¨vswKs                         welq †KvW : 152                               c~Y© b¤^i : 100 

Aa¨vq I Aa¨v‡qi  

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm 

msL¨v 

K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

cÖ_g   

 

A_©vqb I e¨emvq 

A_©vqb 

 

 A_©vq‡bi aviYv eY©bv Ki‡Z cvi‡e ; 

 A_©vq‡bi µgweKv‡ki aviv eY©bv Ki‡Z cvi‡e ; 

 A_©vq‡bi †kÖwYwefvM we‡kølY Ki‡Z cvi‡e ; 

 A_©vq‡bi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e ; 

 A_©vq‡bi bxwZ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e ; 

 Avw_©K e¨e¯’vc‡Ki Kvh©vewj eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

1.1 A_©vq‡bi aviYv 1 1g  

1.2 A_©vq‡bi †kÖwYwefvM 2 2q I 3q 

1.3 Kvievwi A_©vq‡bi ¸iæZ¡ 1 4_© 

1.4 Kvievwi A_©vq‡bi bxwZ 2 5g I 6ô 

1.5 Avw_©K e¨e¯’vc‡Ki Kvh©vewj 1 7g 

1.6 A_©vq‡bi µ‡gvbœq‡bi aviv 

 

1 8g 

Z…Zxq   

 

A‡_©i mgq g~j¨ 

 A‡_©i mgq g~‡j¨i aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e ; 

 A‡_©i eZ©gvb I fwel¨r g~‡j¨i g‡a¨ m¤úK© 

wbY©q Ki‡Z cvi‡e ; 

 cÖK…Z my‡`i nvi wbY©q Kivi c×wZi Abykxjb 

Ki‡Z cvi‡e| 

 

3.1 A‡_©i mgq g~‡j¨i aviYv 1 9g  

3.2 A‡_©i mgq g~‡j¨i ¸iæZ¡ 1 10g 

3.3 A‡_©i mgq g~‡j¨i m~Î 

3.3.1  fwel¨r g~j¨ I evwl©K Pµe„w× 

2 11k I 12k 

3.3.2  eZ©gvb g~j¨ I evwl©K evÆvKiY 2 13k I 14k 

3.3.3  eQ‡i   GKvwaKevi Pµe„w×Ki‡Yi 

gva¨‡g fwel¨r g~j¨ wba©viY 

2 15k I 16k 

3.3.4  eQ‡i GKvwaKevi evÆvKi‡Yi  gva¨‡g 

eZ©gvb g~j¨ wba©viY 

2 17k I 18k 

3.4 cÖK…Z my‡`i nvi 1 19k 

PZz_©  

 

SyuwK I AwbðqZv 

 SuywK I AwbðqZvi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e ; 

 wewfbœ ai‡bi SuywK I AwbðqZvi Drm wPwýZ 

Ki‡Z cvi‡e ; 

 Avw_©K wm×všÍ MÖn‡Y SuywK I AwbðqZvi cÖfve 

we‡kølY Ki‡Z cvi‡e ; 

4.1 f‚wgKv 1 20k  

4.2 SuywK I AwbðqZvi g‡a¨ cv_©K¨ 1 21k 

4.3 SuywKi Drm 2 22k I 23k 

4.4 SuywKi Zvrch© 1 24k 

4.5 SuywKgy³ Avq I SuywKeûj Avq 1 25k 



 SuywKgy³ Avq I SyuwK eûj Av‡qi cv_©K¨ wbY©q 

Ki‡Z cvi‡e ; 

 Av`k© wePy¨wZ e¨envi K‡i Avw_©K wm×všÍ MÖn‡Yi 

cÖwµqv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

4.6 SuywK I AwbðqZvi cwigvc 3 26k †_‡K 

28k 

   

 

cÂg   

 

g~jawb Avq-e¨q 

cÖv°jb 

 g~jab ev‡RwUs Gi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e ; 

 g~jab ev‡RwUs Gi D‡Ïk¨ I ¸iæZ¡ we‡kølY 

Ki‡Z cvi‡e ; 

 g~jab ev‡RwUs Gi wewfbœ †KŠkj cÖ‡qvM Ki‡Z 

cvi‡e ; 

 g~jab ev‡RwUs Gi wewfbœ †KŠk‡ji 

mxgve×Zvmg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡e| 

5.1 g~jab ev‡RwUs 1 29k  

5.2 g~jab ev‡RwUs - Gi ¸iæZ¡ 1 30k 

5.3 g~jab ev‡RwUs - Gi cÖ‡qvM 2 31k I 32k 

5.4 g~jab ev‡RwUs - Gi cÖwµqv 2 33k I 34k 

5.5 g~jab ev‡RwUs - Gi c×wZmg~n 9 35k †_‡K 

43k 

beg  

 

e¨vswKs e¨emvq I Zvi 

aib 

 e¨vs‡Ki D‡Ïk¨mg~n eY©bv Ki‡Z cvi‡e ; 

 e¨vsK e¨emvi g~jbxwZmg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡e ; 

 e¨vs‡Ki †kÖwYwefvM we‡kølY Ki‡Z cvi‡e ; 

 miKvwi I †emiKvwi e¨vs‡Ki cv_©K¨ wbiƒcY 

Ki‡Z cvi‡e| 

9.0 m~Pbv 

9.1 e¨vs‡Ki D‡Ïk¨vewj 

3 44k †_‡K 

46k 

 

9.2 e¨vs‡Ki MVb 

9.3 e¨vswKs e¨emv‡qi g~jbxwZ 

2 47k I 48k 

9.4 e¨vs‡Ki †kÖwYweb¨vm 7 49Zg  †_‡K 

55Zg 

 

`kg   

 

evwYwR¨K e¨vsK I Zvi 

cwiwPwZ 

 evwYwR¨K e¨vs‡Ki aviYv I cwiwPwZ e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e ; 

 evwYwR¨K e¨vs‡Ki D‡Ïk¨ g~j¨vqb Ki‡Z cvi‡e ; 

 evwYwR¨K e¨vs‡Ki Kvh©vewj we‡kølY Ki‡Z cvi‡e 

; 

 evwYwR¨K e¨vs‡Ki Avq I e¨‡qi LvZmg~n wPwýZ 

Ki‡Z cvi‡e| 

10.0 m~Pbv 

10.1 evwYwR¨K e¨vs‡Ki D‡Ïk¨ 

2 56Zg I 

57Zg 

 

10.2 evwYwR¨K e¨vs‡Ki Kvh©vewj 4 58Zg  †_‡K 

61Zg 

10.3 evwYwR¨K e¨vs‡Ki Znwe‡ji Drm 1 62Zg 

10.4 evwYwR¨K e¨vs‡Ki Av‡qi Drmmg ~n 1 63Zg 

10.5 evwYwR¨K e¨vs‡Ki e¨‡qi LvZmg~n 1 64Zg 

GKv`k 

 

e¨vs‡Ki AvgvbZ 

 e¨vsK Avgvb‡Zi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e ; 

 e¨vsK Avgvb‡Zi D‡Ïk¨ I ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z 

cvi‡e ; 

11.0 e¨vsK Avgvb‡Zi aviYv 

11.1 e¨vsK Avgvb‡Zi D‡Ïk¨ I ¸iæZ¡ 

2 65Zg I 

66Zg 

 

11.2 e¨vsK wnmv‡ei cÖKvi‡f` 3 67Zg ‡_‡K 

69Zg 



 e¨vsK wnmv‡ei aib we‡kølY Ki‡Z cvi‡e ; 

 wnmve †Lvjvi c×wZ Abykxjb Ki‡Z cvi‡e ; 

 AvaywbK e¨vswKs ‡mev c×wZ g~j¨vqb Ki‡Z 

cvi‡e| 

11.3 e¨vsK wnmve †Lvjvi †ÿ‡Î MÖvn‡Ki 

we‡eP¨ welq 

1 70Zg 

11.4 e¨vsK wnmve †Lvjvi c×wZ 

11.5 e¨vsK wnmve eÜ Kivi c×wZ 

1 71Zg 

11.6 B‡j±ªwbK e¨vswKs - wewfbœ cY¨ I †mev 3 72Zg ‡_‡K 

74Zg 

11.7 AvaywbK I B‡j±ªwbK e¨vswKs e¨e ’̄v, Zvi 

fwel¨r I evsjv‡`k 

1 75Zg 

                                                                me©‡gvU 75 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2022 mv‡jর এসএসসস cixÿvi  

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 

 

                                        

সিষয়: কৃসষসিক্ষা 

সিষয় ক াড: 134 

 

  



†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2022 mv‡ji এসএসসস cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

  welq: K…wlwkÿv       welq †KvW: 134       c~Y© b¤^i: 100     ZË¡xq b¤î: 75                    e¨venvwiK b¤î: 25 

Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg  gšÍe¨ 

 

প্রথম অধ্যায়: 

কৃসষ প্রযুসি 

 মাটি ও পসরবিবির বিসিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল সিি বাচি  

 রবে পারি।  

 ধাপ উবেখপূি ব  জসম প্রস্তুসের পদ্ধসে ির্ বিা   রবে 

পারি।  

 জসম প্রস্তুসের প্রবয়াজিীয়ো সিবেষর্  রবে পারি।  

 ভূসমক্ষয়, ভূসমক্ষবয়র  ারর্ এিং প্র ারবেদ ব্যাখ্যা 

 রবে পারি।  

 ভূসমক্ষবয়র ক্ষসে ার  সদ গুবলা ির্ বিা   রবে পারি।  

 ভূসমক্ষয় করাবধর  ায ব রী  উপায়সমূহ সিবেষর্  রবে 

পারি।  

 িীজ সংরক্ষবর্র পদ্ধসেগুবলা ির্ বিা   রবে পারি।  

 িীজ সংরক্ষবর্র গুরুত্ব ব্যাখ্যা  রবে পারি।  

 িস্যিীজ সংরক্ষর্  রে পারি।  

 মাছ ও পশুপাসখর খাদ্য সংরক্ষবর্র প্রবয়াজিীয়ো ব্যাখ্যা 

 রবে পারি।  

 মাছ ও পশুপাসখর খাদ্য সংরক্ষবর্র ধাপগুবলা ির্ বিা  

 রবে পারি।  

 সম্পূর  খাদ্য সম্পব ব ব্যাখ্যা  রবে পারি। 

 মাবছর ও পশুপাসখর সম্পূর  খাদ্য োসল া বেসর  রবে 

পারি।  

 মাছ ও পশুপাসখর সম্পূর  খাবদ্যর প্রবয়াগ পদ্ধসে ির্ বিা  

 রবে পারি।  

 মাছ ও পশুপাসখর দ্রুে বৃসদ্ধ ও পসরপুসষ্ট্র জন্য সম্পূর  

খাবদ্যর প্রবয়াজিীয়ো সিবেষর্  রবে পারি।  

1g cwi‡”Q`: ফসল সিি বাচি  

 gvwU I cwi‡e‡ki ˆewkó¨ 

Abyhvqx dmj wbe©vPb 

1 1g  

 g„wËKvwfwËK cwi‡ek AÂ‡ji 

ˆewkó¨ Abyqvqx dmj wbe©vPb 

1 2q  

e¨venvwiK-1 wewfbœ cÖKvi gvwUi bgybv 
msMÖn I kbv³Kiর্ 

1 3q e¨venvwiK 

ZvwjKvi 1 b¤̂i 

KvRwU 3q K¬v‡m 

m¤úbœ Ki‡Z 

n‡e|  

2q cwi‡”Q`: ফসল উৎপাদবির জন্য জসম 

প্রস্তুসে 

2 4_©-5g  

3q cwi‡”Q`: ভূসমক্ষয় ও ক্ষয়বরাধ 2 6ô-7g  

4_© cwi‡”Q`: িীজ সংরক্ষর্ 2 8g-9g  

e¨venvwiK-2: gvwUi cv‡Î exR msiÿY 1 10g e¨venvwiK 

ZvwjKvi 2 b¤̂i 

KvRwU 10g 

K¬v‡m m¤úbœ 

Ki‡Z n‡e| 

5g cwi‡”Q`: Lv`¨ msiÿY 2 11k-12k  

e¨venvwiK-3: mvB‡jR ˆZwii c×wZ 1 13k e¨venvwiK 

ZvwjKvi 3 b¤̂i 

KvRwU 13k 

K¬v‡m m¤úbœ 

Ki‡Z n‡e| 

6ô cwi‡”Q`: সম্পূর  খাদ্য 

o মাছ 

2 14k-15k  

 

o পশু 2 16k-17k  

সিেীয় অধ্যায়: 

কৃসষ উপ রর্ 

 

 ফসল িীজ ও িংিসিস্তার  উপ রর্ ও ধাপগুবলা 

সম্পব ব ির্ বিা   রবে পারি।  

1ম পসরবেদ: ফসল িীজ ও িংিসিস্তার  

উপ রর্ 

3 18ি-20ি  

ব্যািহাসর -4: সিসেন্ন ধরবির উসিদোসি  1 21ি e¨venvwiK 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg  gšÍe¨ 

 

 

 

 

 

 

 ফসল িীজ ও িংিসিস্তার  উপ রবর্র গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

 রবে পারি।  

 মাবছর পুকুবরর স্বরূপ ও পুকুর প্রস্তুসের ধাপগুবলা ির্ বিা  

 রবে পারি।  

 মাবছর পুকুর প্রস্তুসের প্রবয়াজিীয়ো ব্যাখ্যা  রবে 

পারি।  

 পুকুবরর সিসেন্ন স্তবরর ির্ বিা  ও িাস্তুসংস্থাি ব্যাখ্যা 

 রবে পারি।  

 স্থায়ী, কমৌসুমী ও আঁতুড় পুকুর ির্ বিা  এিং প্রবয়াজিীয়ো 

ব্যাখ্যা  রবে পারি।  

 মাবছর অেয়াশ্রবমর গুরুত্ব সম্পব ব ব্যাখ্যা  রবে পারি।  

 মাবছর আিাসস্থল রক্ষায় মৎস্য সংরক্ষর্ আইবির গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা  রবে পারি।  

 গৃহপাসলে পাসখর আিাসি স্বরূপ ও আিাসি বেসরর 

ধাপগুবলা ির্ বিা   রবে পারি।  

 গৃহপাসলে পাসখর আিাসি বেসরর প্রবয়াজিীয়ো ব্যাখ্যা 

 রবে পারি।  

 গৃহপাসলে পাসখর খাদ্য এিং খাবদ্যর গুরুত্ব ব্যাখ্যা  রবে 

পারি।  

 গিাসদপশুর খাদ্য ও খাদ্য বেসরর পদ্ধসে ির্ বিা   রবে 

পারি।  

 গিাসদপশুর খাবদ্যর গুরুত্ব ব্যাখ্যা  রবে পারি।  

ও কৃসষ োসি  িীজ িিাি রর্ (ধাি, গম, 

মূলা, মসরচ ফসবলর এিং আলু, আদা, 

গাঁদাফুল ও কমবহসদর  ান্ড) 

ZvwjKvi 4 b¤̂i 

KvRwU 21k 

K¬v‡m m¤úbœ 

Ki‡Z n‡e| 

2য় পসরবেদ: মাবছর পুকুর  3 22ি-24ি  

3য় পসরবেদ: মাছ চাবষর জন্য পুকুর 

খিি এিং প্রস্তুে রর্ 

2 25ি-26ি  

ব্যািহাসর -5: পুকুবরর প্রাকৃসে  খাবদ্যর 

উপসস্থসে সির্ বয়   

1 27ি e¨venvwiK 

ZvwjKvi 5 b¤^i 

KvRwU 27k 

K¬v‡m m¤úbœ 

Ki‡Z n‡e| 

4থ ব পসরবেদ: মাবছর অেয়াশ্রম 1 28ি  

5ম পসরবেদ: মৎস্য সংরক্ষর্ আইি 1 29ি  

6ষ্ঠ পসরবেদ: গৃহপাসলে পাসখর আিাসি 1 30ি  

7ম পসরবেদ: গৃহপাসলে পাসখর খাদ্য 2 31ি-32ি  

8ম পসরবেদ: গিাসদপশুর খাদ্য  1 33ি  

 

চতুথ ব অধ্যায়: 

কৃসষজ উৎপাদি 

 

 

 

 

 

 

 

 চাষ উপবযাগী সিসেন্ন জাবের ফসবলর িাম, ফসবলর 

উৎপাদি পদ্ধসে, করাগ িালাই ব্যিস্থাপিা ও ফসবলর 

অথ বনিসে  গুরুত্ব ব্যাখ্যা  রবে পারি।  

 িা সিসজ চাষ পদ্ধসে, করাগ িালাই ও দমি পদ্ধসে এিং 

িা সিসজ চাবষর অথ বনিসে  গুরুত্ব ব্যাখ্যা  রবে 

পারি।  

 সিসেন্ন প্র ার ফুল-ফলচাষ পদ্ধসে, করাগ িালাই ও দমি 

পদ্ধসে এিং ফুল-ফল চাবষর অথ বনিসে  গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

 রবে পারি।  

 মাছ পালি পদ্ধসে, মাবছর করাগ িিাি রর্ ও 

1ম পসরবেদ: ফসল চাষ পদ্ধসে 

 ধাি চাষ 

4 34ি-37ি  

 

 পাট চাষ 4 38ি-41ি  

 সসরষা চাষ 2 42ি-43ি  

 মাষ ালাই চাষ 1 44ি  

ব্যািহাসর -6: সিসেন্ন ফসবলর উপ ারী ও 

অপ ারী কপা া সংগ্রহ ও িিাি রর্ 

1 45ি e¨venvwiK 

ZvwjKvi 6 b¤^i 

KvRwU 45k 

K¬v‡m m¤úbœ 

Ki‡Z n‡e| 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg  gšÍe¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ব্যিস্থাপিা এিং মাছ চাবষর অথ বনিসে  গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

 রবে পারি।  

 গৃহপাসলে পশুপাসখর আিাসি ও পালি পদ্ধসে, করাগ 

িিাি রর্ ও ব্যিস্থাপিা, পসরচয বা  এিং গৃহপাসলে 

পশুপাসখ পালবির প্রবয়াজিীয়ো ব্যাখ্যা  রবে পারি।  

 সমসিে চাষ সম্পব ব ব্যাখ্যা এিং সিসেন্ন প্র ার সমসিে 

চাষ পদ্ধসে সম্পব ব ির্ বিা   রবে পারি। 

 সমসিে চাষ পদ্ধসেবে মাবছর স্বাস্থয ব্যিস্থাপিা সম্পব ব 

ির্ বিা   রবে পারি এিং সমসিে চাষ পদ্ধসের ব্যিস্থা 

সিবেষর্  রবে পারি।  

 সিবে ব্যিহৃে হয় এরূপ কৃসষজ দ্রব্যাসদর বিসিষ্ট্য, 

ব্যিহার এিং ব্যিহাবরর গুরুত্ব ির্ বিা   রবে পারি।  

 ঔষসধ উসিদ িিাি রর্ এিং ঔষসধ উসিবদর 

প্রবয়াজিীয়ো ব্যাখ্যা  রবে পারি।  

2য় পসরবেদ: িা -সিসজর চাষ পদ্ধসে 

 িা -সিসজর গুরুত্ব ও 

কশ্রসর্সিোগ 

1 46ি  

 পালং িা  ও পু ুঁইিা  চাষ 1 47ি  

 কিগুি চাষ 1 48ি  

 সমসষ্ট্ কৃমড়া, চাল কুমড়া, লাউ 

চাষ ও সিম চাষ 

2 49েম -50 েম  

3য় পসরবেদ: ফুল-ফল চাষ পসদ্ধসে 

 কগালাপ চাষ 

1 51েম  

 কিলী ফুল চাষ 1 52েম  

  লা চাষ 2 53েম-54েম  

 আিারস চাষ 1 55েম  

4থ ব পসরবেদ: মাছ চাষ পদ্ধসে  3 56েম-58েম  

5ম পসরবেদ: সমসিে মাছ চাষ পদ্ধসে  3 69েম-61েম  

6ষ্ঠ পসরবেদ: গৃহপাসলে পশুপাসখ পালি 

পদ্ধসে  

 গৃহপাসলে পশুর আিাসি, 

আিাসবির উবেশ্য, গরুর 

আিাসি 

1 62েম  

 গােী পালি 2 63েম-64েম  

 িাছুর পালি 2 65েম-66েম  

 কেড়া পালি 2 67েম-68েম  

 হাঁস পালি পদ্ধসে 2 69েম-70েম  

7ম পসরবেদ: সিবের  াঁচামাল: কৃসষজ 

দ্রব্যাসদ 

3 71েম-73েম  

8ম পসরবেদ: ঔষসধ উসিদ ও এর ব্যিহার 1 74েম  

ব্যািহাসর  7: ঔষসধ উসিদ সংগ্রহ ও 

িিাি রর্ 

1 75েম e¨venvwiK 

ZvwjKvi 7 b¤^i 

KvRwU 75Zg 

K¬v‡m m¤úbœ 

Ki‡Z n‡e| 

সি ববমাট  75   



 

 

 

e¨venvwiK 

1. wewfbœ cÖKvi gvwUi bgybv msMÖn I kbv³KiY 

2. gvwUi cv‡Î exR msiÿY 

3. mvB‡jR ˆZwii c×wZ 

4. সিসেন্ন ধরবির উসিদোসি  ও কৃসষোসি  িীজ িিাি রর্ (ধাি, গম, মূলা, মসরচ ফসবলর এিং আলু, আদা, গাঁধাফুল 

ও কমবহসদর  াণ্ড) 

5. পুকুবরর প্রাকৃসে  খাবদ্যর উপসস্থসে সির্ বয়  

6. সিসেন্ন ফসবলর উপ ারী ও অপ ারী কপা া সংগ্রহ ও িিাি রর্ 

7. ঔষসধ উসিদ সংগ্রহ ও িিাি রর্ 

ZË¡xq K¬v‡mi mv‡_ mv‡_ DwjøwLZ mg‡qi g‡a¨ 

e¨venvwiK KvR¸‡jv m¤úbœ Ki‡Z n‡e| 

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

 



 

 

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2022 mv‡ji GmGmwm cixÿvi  

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 

 

 

 

welq: Bmjvg I ˆbwZK wkÿv 

welq †KvW: 111 

  

  



†KvwfW 19 †cÖÿvc‡U 2022 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 welq: Bmjvg I ˆbwZK wkÿv    welq †KvW: 111   c~Y© b¤̂i: 100      ZË¡xq b¤̂i: 100              e¨venvwiK b¤̂i: 00 

Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg  gšÍe¨ 

cÖ_g Aa¨vq : 

AvKvB` I ˆbwZK 

Rxeb 

(AvswkK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bmjv‡gi cwiPq I Bmjvg wkÿv cv‡Vi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

 Bgvb I Bmjv‡gi m¤úK© Ges Bgv‡bi †gŠwjK mvZwU wel‡qi 

aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

 Bmjv‡gi †gŠwjK wek¦v‡mi cÖwZ Av¯’v ’̄vc‡b I Abykxj‡b DØy× 

ne; 

 gvbweK g~j¨‡eva weKv‡k Bgv‡bi ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie ; 

 ZvIwn‡`i Zvrch© we‡kølY Ki‡Z cvie; 

 ZvIwn‡` wek¦v‡mi cÖfve I gnvb Avjøvni cwiPq eY©bv Ki‡Z 

cvie ; 

 Kzdi, wki‡Ki aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie Ges G¸‡jvi cwiYwZ I 

Zv cwinvi K‡i Pjvi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie|  

 AvwLiv‡Zi aviYv I wek¦v‡mi ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie;  

 AvwLiv‡Zi Rxe‡bi ¯Íimg~n - g„Zy¨, Kei , wKqvgZ, nvki, wePvi, 

wghvb, cyjwmivZ, kvdvAvZ m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie; 

 RvbœvZ I Rvnvbœv‡gi cwiPq, RvbœvZ I Rvnvbœv‡gi bvg, RvbœvZ 

jv‡fi I Rvnvbœvg †_‡K cwiÎv‡Yi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie; 

 ˆbwZK Rxeb MV‡b AvwLiv‡Zi wek¦v‡mi Zvrch© we‡kølY Ki‡Z 

cvie; 

 AvwLiv‡Z wek¦vm I Gi Zvrch© Abyaveb K‡i cvcgy³, mrKg©kxj, 

bxwZevb, gvbewn‰Zlx e¨w³ wn‡m‡e Rxeb MV‡b AbycÖvwYZ ne |  

cvV 1: Bmjvg 1 1g  

cvV 2: Bgvb 1 2q 

cvV 3: gvbweK g~j¨‡eva weKv‡k Bgv‡bi ¸iæZ¡ 

cvV 4: ZvIwn` 1 3q 

cvV 5: Avjøvn Zvqvjvi cwiPq 

cvV 6: Kzdi 1 4_© 

cvV 7: wkiK 1 5g 

cvV 13: AvwLivZ 1 6ô 

cvV 14: AvwLiv‡Zi Rxe‡bi K‡qKwU ¯Íi 1 7g 

cvV 15: mrKg©kxj I ˆbwZKRxeb MV‡b AvwLiv‡Z 

wek¦v‡mi f~wgKv 

2 8g I 9g 

wØZxq Aa¨vq:         

kwiq‡Zi Drm 

(AvswkK) 

 

 

 

 kwiqZ I kwiq‡Zi Dr‡mi aviYv Ges cÖ‡qvRbxqZv eY©bv Ki‡Z 

cvie; 

 KziAvb I nvw`‡mi msiÿY I msKj‡bi mswÿß eY©bv Ki‡Z 

cvie; 

 gw° I gv`vwb m~ivi msL¨v I ˆewkó¨ eY©bv Ki‡Z cvie: 

cvV 1: kwiqZ 1 10k  

 

 

 

 

 

cvV 2: kwiq‡Zi cÖ_g Drm: Avj-KziAvb 1 11k 

cvV 3:  Avj-KziAvb msiÿY I msKjb 1 12k 

cvV 4: gw° I gv`vwb m~iv 1 13k 

A_© I cUf~wgmn KziAv‡bi KwZcq m~iv    

cvV 8 : m~iv AvjÑBbwkivn 

1 14k 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg  gšÍe¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wbev©wPZ m~iv¸‡jv ï×fv‡e gyL¯’ ej‡Z cvie; 

 wbev©wPZ m~iv¸‡jvi A_© I cUf~wgmn (kv‡b byhyj) wkÿv eY©bv 

Ki‡Z cvie;  

 KziAv‡bi wbev©wPZ m~iv¸‡jvi wkÿv wbR Rxe‡b cÖ‡qv‡M DØy× ne; 

 wbev©wPZ 5wU nvw`‡mi A_©  I wkÿv  eY©bv Ki‡Z cvie; 

 ‰ah© I mwnòzZv  AR©‡bi †ÿ‡G nvw`‡mi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie; 

 wbev©wPZ nvw`mmg~‡ni wkÿvi Av‡jv‡K gvbweK I ˆbwZK 

g~j¨‡evam¤úbœ Rxeb MV‡b AbycÖvwYZ ne; 

 kwiq‡Zi wewfbœ cwifvlv m¤ú‡K© Av‡jvPbv Ki‡Z cvie; 

cvV 9 : m~iv AvZÑZxb 1 15k  

 cvV 10: m~iv AvjÑ gvDb 1 16k 

cvV 11: kwiq‡Zi wØZxq Drm: mybœvn 1 17k 

gnvbwe (m.) ÑGi 5wU nvw`m 

cvV 12: nvw`m 1 

(wbqZ m¤úwK©Z nvw`m) 

cvV 13: nvw`m 2 

[Bmjv‡gi wfwË (Bgvb, mvjvZ, mvIg, hvKvZ I nR) 

m¤úwK©Z nvw`m ] 

1 18k 

cvV 15: nvw`m 4 

(e„ÿ‡ivcY m¤úwK©Z nvw`m) 

cvV 17: nvw`m 6 

(gvbe‡cÖg I m„wói †mev m¤úwKZ nvw`m) 

1 19k 

cvV 21 : nvw`m 10 

(whwKi m¤úwK©Z nvw`m ) 

1 20k 

cvV 24 : kwiq‡Zi AvnKvg msµvšÍ cwifvlv 2 21k I 22k 

Z…Zxq Aa¨vq: 

Bev`Z 

(AvswkK) 

 

 nv°yjøvn [¯ªóvi cÖwZ KZ©e¨] I nv°zj Bev` [m„wói cÖwZ KZ©e¨] Gi 

aviYv jvf Ki‡ev Ges G¸‡jv Av`v‡qi c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie; 

 nv°yjøvn [¯ªóvi cÖwZ KZ©e¨] I nv°zj Bev` [m„wói cÖwZ KZ©e¨] 

wPwýZ K‡i ev Í̄e Rxe‡b Gi h_vh_ cÖ‡qvM Ki‡Z cvie; 

 mvjv‡Zi cwiPq I ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie; 

 mvI‡gi [‡ivhvi] ¸iæZ¡ I wkÿv  eY©bv Ki‡Z cvie; 

 hvKv‡Zi f~wgKv I ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

 n‡¾¡i aviYv I wbqgvewj eY©bv Ki‡Z cvie; 

 Amnvq I `wi‡ ª̀i AwaKvi eY©bv Ki‡Z cvie; 

 gvwjKÑkÖwgK m¤ú©K e¨vL¨v Ki‡Z cvie;  

 Bjg (Ávb) Gi avibv, cÖKvi‡f` I ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie; 

 

 

cvV 1: Bev`Z 1 23k  

cvV 2: mvjvZ 1 24k 

cvV 3: mvIg 1 25k 

cvV 4: hvKvZ 1 26k 

cvV 5: n¾¡ 1 27k 

cvV 6 : gvwjKÑkÖwgK m¤ú©K 1 28k 

cvV 7: Bjg (Ávb) 1 29k 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg  gšÍe¨ 

PZz_© Aa¨vq: 

AvLjvK 

(AvswkK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AvLjv‡Ki aviYv, cÖKvi I ¸iæZ¡  eY©bv Ki‡Z cvie; 

 KwZcq m`vPiY (AvLjv‡K nvwg`vn) Gi cwiPq I ¸iæZ¡ eY©bv 

Ki‡Z cvie; 

 ZvKIqvi avibv I ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

 Iqv`v cvj‡bi ¸iæZ¡ I cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

 mZ¨evw`Zvi aviYv I ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie; 

 kvjxbZvi aviYv I ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie; 

 AvgvbZ`vwii cwiPq, AvgvbZ iÿvi Dcvq I Avgvb‡Zi ¸iæZ¡ 

e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

 Bmjv‡g gvbe‡mevi aviYv I cÖ‡qvRbxqZv we‡kølY Ki‡Z cvie; 

 Bmjv‡g cwi”QbœZvi aviYv, ¸iæZ¡ I Zvrch© e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

 KwZcq Am`vPiY (AvLjv‡K hvwggvn) Gi cwiPq I Gi Kzdj 

eY©bv Ki‡Z cvie;  

 cÖZviYvi aviYv I Gi Kzdj e¨vL¨v Ki‡Z cvie:  

 wMeZ I ciwb›`vi aviYv I Gi Kzdj e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

 wnsmv we‡Ø‡li aviYv I Kzdj eY©bv Ki‡Z cvie; 

 wdZbv- dvmv‡`i cwiPq I AcKvwiZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

 my` I Ny‡li Kzdj e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

cvV 1: AvLjv‡K nvwg`vn 

cvV 2: ZvKIqv 

1 30k  

cvV 3: Iqv`v cvjb 

cvV 4: mZ¨evw`Zv 

1 31k 

cvV 5: kvjxbZv 1 32k 

cvV 6: AvgvbZ 

cvV 7: gvbe‡mev 

1 33k 

cvV 12: cwi”QbœZv 1 34k 

cvV 16: AvLjv‡K hvwggvn 

cvV 17: cÖZviYv 

1 35k 

cvV 18: wMeZ 

cvV 19: wnsmv 

1 36k 

cvV 20: wdZbv- dvmv` 1 37k 

cvV 22: my` I Nyl 1 38k 

cÂg Aa¨vq 

Av`k© RxebPwiZ 

(AvswkK) 

 

 

 

 

 

 

 

 Av`k© RxebPwi†Zi ‰ewkó¨ eY©bv Ki‡Z cvie;  

 cÖvK - Bmjvwg hy‡M Avi‡ei mvgvwRK I mvs¯‹…wZK Ae¯’v eY©bv 

Ki‡Z cvie ; 

 gnvbwe (m.) Gi wK‡kvi eq‡mi mZZv, mn‡hvwMZv I mngwg©Zvi 

Abb¨ „̀óvšÍ eY©bv Ki‡Z cvie ; 

 gnvbwe (m.) Gi †hŠebKv†ji  myD”P ˆbwZK I gvbweK ¸Yvewj 

eY©bv Ki‡Z cvie;  

 gnvbwe (m.) Gi beyqZ cÖvwß I Bmjvg cÖPvi m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z 

cvie; 

cvV 1: gnvbwe nhiZ gynv¤§` (m.)- Gi mgKvjxb 

mvgvwRK I mvs¯‹…wZK Ae¯’v  

1 39k  

cvV 2: gnvbwe nhiZ gynv¤§` (m.) Gi Rb¥, ‰kke I 

ˆK‡kvi 

1 40k 

cvV 3: nhiZ gynv¤§` (m.) Gi †hŠebKvj, beyqZ cÖvwß 

I Bmjvg cÖPvi  

1 41k 

cvV 4: nhiZ gynv¤§` (m.) Gi gv`vwb Rxeb  1 42k 

cvV 5: nhiZ gynv¤§` (m.) Gi g°v weRq I we`vq nR  1 43k 

cvV 6: nhiZ Avey eKi (iv.) 1 44k 

cvV 7: nhiZ Dgi (iv.) 1 45k 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg  gšÍe¨ 

 

 

 

 gnvbwe (m.) Gi gv`vwb Rxe‡bi NUbvewj eY©bv Ki‡Z cvie;     

 gnvbwe (m.) Gi gw`bv mb` I mv¤úª`vwqK m¤úªxwZ eY©bv Ki‡Z 

cvie; 

 gnvbwe (m.) Gi we`vq n‡Ri fvl‡Y cÖwZdwjZ gvbevwaKvi I 

mv‡g¨i aviYv, bvixi cÖwZ mb¥vb‡eva Ges wek¦åvZ…Z¡ cÖwZôvi 

¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvie; 

 nhiZ gynv¤§` (m.) Gi g°v weRq I ÿgvi  Av`k© eY©bv Ki‡Z 

cvie; 

 Lyjvdv‡q iv‡kw`‡bi ga¨ †_‡K `yR‡bi cwiPq I Rxebv`k© eY©bv 

Ki‡Z cvi‡ev; 

 Ávb weÁvb I cÖhyw³i †ÿ‡Î we‡klZ wPwKrmv kv‡¯¿ gymjgvb‡`i 

Ae`vb eY©bv Ki‡Z cvi‡e|  

cvV 13: wPwKrmv kv ¿̄ 5 46k-50Zg  

me©‡gvU 50   

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



   

 

†KvwfW 19 †cªwÿ‡Z 2022 mv‡ji GmGmwm cixÿvi  

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 

                        

   

                  

welq: wn›`yag© I ˆbwZK wkÿv 

welq †KvW: 112 

 



†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2022 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 welq: wn› ỳag©  I ˆbwZK wkÿv    welq †KvW: 112  c~Y© b¤̂i: 100  ZË¡xq b¤̂i: 100       e¨venvwiK b¤̂i: 00 

Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg  gšÍe¨ 

w`¦Zxq Aa¨vq: 

wn›`ya‡g©i wek^vm, 

DrcwË I weKvk 

 

cÖ_g cwi‡”Q`: 

wn›`ya‡g©i wek^vm 

 

 

 

 

 

 †gŠwjK wek^vm wn‡m‡e G‡Kk̂iev‡`i aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 AeZviev‡`i aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 wewfbœ AeZvi, †`e-‡`ex, cÖf…wZ GKB eªþ ev Ck^‡ii cÖKvk ev 

mvKvi iƒc A_©vr wn›`yag© g~jZ †h G‡Kk̂iev`x- G aviYvwU 

e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 PZzivkÖ‡gi aviYv (eªþPh©, Mvn© ’̄¨, evbcÖ ’̄ I mbœ¨vm) e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡e 

 †hv‡Mi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 Kg©, Ávb I fw³‡hv‡Mi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 ag©‡ev‡a RvMÖZ n‡e Ges ag©vPi‡Y DØy× n‡e| 

cvV-1:G‡Kk̂iev`  1 1g  

cvV 2 I 3: AeZviev` 1 2q  

cvV  4 I 5: PZzivkÖg 2 3q I 4_©  

cvV 6 I 7: †hv‡Mi aviYv 2 5g I 6ô  

cvV 8 I 9: Kg©‡hvM 1 7g  

cvV 10 I 11: Ávb‡hvM  1 8g  

cvV 12 I 13: fw³‡hvM 1 9g  

w`¦Zxq cwi‡”Q`: 

wn›`ya‡g©i DrcwË I 

µgweKvk 

 

 wn›`ya‡g©i DrcwË I µgweKvk we¯Í…Zfv‡e eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

 evsjv‡`‡k wn› ỳag© Z_v mbvZb ag© cÖPvi, ms¯‹vi I weKv‡k 

wewfbœ ag©xq cÖwZôv‡bi f‚wgKv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

 wn›`ya‡g©i mg„× HwZn¨ m¤ú‡K© AewnZ n‡q Zv mgybœZ ivL‡Z 

DØy× n‡e| 

cvV 1: wn› ỳa‡g©i DrcwË I µgweKvk  2 10k I 11k  

cvV 2: ¯§„wZkv¯¿ ev ag©kv ¿̄ 1 12k  

cvV 3: AvaywbK ag© ms¯‹v‡ii hyM| 3 13k-15k  

Z…Zxq Aa¨vq: 

ag©xq AvPvi-A 

byôvb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ag©vbyôvb I ag©vPv‡ii aviYv ỳBwU e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 ag©vbyôvb, ag©vPvi I c~Rv AvPv‡ii ga¨Kvi m¤úK© e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e 

 cÖavb cÖavb ag©vPvi¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 mvgvwRK I cvwievwiK Rxe‡b ag©vPv‡ii ¸iæZ¡ we‡kølY  Ki‡Z  

cvi‡e 

 ag©vbyôvb wn‡m‡e †`vjhvÎv, i_hvÎv I bvgh‡Ái eY©bv Ges Gi 

cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvi‡e 

 Av_©-mvgvwRK, cvwievwiK I ag©xq Rxe‡b ag©vPv‡ii cÖfve 

we‡kølY Ki‡Z cvi‡e 

 Zx_© `k©‡bi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 cYvZx‡_©i cwiPq I ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

cvV 1: ag©vPvi I ag©vbyôvb 

cvV 2 I 3: KwZcq ag©vPvi 

3 16k-18k  

cvV 4: ag©vbyôvb 1 19k  

cvV 5: ag©vbyôvb I cvwievwiK-mvgvwRK 

Rxe‡b ag©vbyôvb I ag©vPv‡ii ¸iæZ¡ 

1 20k  

cvV 6: evsjv‡`‡ki Zx_© ’̄vb 1 21k  

PZz_© Aa¨vq: 

wn›`ya‡g© ms¯‹vi 

 ag©xq ms¯‹v‡ii aviYv e¨L¨v Ki‡Z cvi‡e| cvV 1: ag©xq ms¯‹v‡ii aviYv I aib 1 22k  

cvV 2: weevn 1 23k  



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg  gšÍe¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wewfbœ ms¯‹v‡ii bvg D‡jøL Ki‡Z cvi‡e Ges cÖPwjZ 

ms¯‹vimg~n e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

 cwievi I mgvR Rxe‡b ag©xq ms¯‹v‡ii ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e| 

 wn›`ya‡g©i weevn Abyôv‡bi wewfbœ ce© avivevwnKfv‡e eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e| 

 weev‡ni GKwU g‡š¿i mijv_© Ges g‡š¿i wkÿv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e| 

 Ôwn›`y weevn ¯^vgx-¯¿xi g‡a¨ cvi¯úwiK my ~̀p ag©xq eÜbÕ – 

we‡kølY Ki‡Z cvi‡e| 

 mvgvwRK I cvwievwiK Rxe‡b weev‡ni ¸iæZ¡ we‡kølY Ki‡Z 

cvi‡e| 

 ÔcYcÖ_v Aag©Õ - Gi KviY e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 A‡šÍ̈ wówµqvi aviYv I c×wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 A‡šÍ̈ wówµqvq ke‡`n cÖ`wÿY Kivi mgqKvi gš¿wU mijv_©mn 

e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 A‡šÍ̈ wówµqvi ¸iæZ¡ we‡kølY Ki‡Z cvi‡e| 

 A‡kŠ‡Pi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 A‡kŠP cvj‡bi c×wZ Ges ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 kÖv‡×i aviYv I Av`¨kÖv‡×i weavb e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 mvgvwRK I cvwievwiK Rxe‡b Av`¨kÖv‡×i ¸iæZ¡ we‡kølY Ki‡Z 

cvi‡e 

 wn›`y mgv‡Ri AvPvi Abyôvb cvj‡b wewfbœ e‡Y©i g‡a¨ cv_©K¨ bv †i‡L 

GKB cÖKvi weav‡bi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

cvV 3  I 4: weevn Abyôv‡bi 

ce©mg~n 

1 24k  

cvV 5: A‡šÍ¨wówµqv 1 25k  

cvV 6: A‡kŠP 1 26k  

cvV 7 I 8: Av`¨kÖv× 1 27k  

cÂg Aa¨vq: 

†`e-†`ex I c~Rv 

 

 

 

 

 

 

 c~Rv I cy‡ivwn‡Zi aviYv e¨vL¨v Ges cy‡ivwn‡Zi †hvM¨Zv eY©bv 

Ki‡Z cvi‡e| 

 †`e-‡`exi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

 `yM©v bv‡gi ey¨rcwË e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

 †`ex `yM©vi cwiPq I iƒc eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

 `yM©v c~Rv c×wZ  (†evab †_‡K wemR©b) eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

 †`ex `yM©vi cÖYvg g‡š¿i mijv_© I  Gi wkÿv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvV 1: c~Rv I cy‡ivwnZ 1 28k  

cvV 2: †`e-‡`exi aviYv 1 29k  

cvV 3: †`ex ỳM©vi cwiPq I iƒc 

cvV 4: ỳM©vc~Rv c×wZ:  

2 30k I 31k  

cvV 5: lôx I mßgx c~Rv 

cvV 6 I 7: gnv Aógx c~Rv I Kzgvix 

c~Rv 

2 32k I 33k  

cvV 8 I 9: †`ex Kvjx-Kvjx †`exi 1 34k  



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg  gšÍe¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cvi‡e| 

 Kzgvix c~Rv I weRqv `kgxi Zvrch© I cÖfve we‡kølY Ki‡Z 

cvi‡e| 

 Av_©-mvgvwRK I cvwievwiK Rxe‡b ỳM©v c~Rvi cÖfve we‡kølY 

Ki‡Z cvi‡e| 

 wbR RxebvPvi‡Y `yM©v  c~Rvi wkÿvi Abykxj‡b DØy× n‡e 

 †`ex Kvjxi cwiPq I c~Rv c×wZ eY©bv Ki‡Z cvi‡e 

 Kvjx c~Rvi a¨vb I cÖYvg g‡š¿i mijv_© I Gi wkÿv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡e 

 Av_©-mvgvwRK I cvwievwiK Rxe‡b Kvjx c~Rvi cÖfve we‡kølY 

Ki‡Z cvi‡e Ges wbR RxebvPvi‡Y Kvjx c~Rvi wkÿvi 

Abykxjb Ki‡Z cvi‡e 

 kxZjv †`exi cwiPq I c~Rv c×wZ eY©bv Ki‡Z cvi‡e 

 kxZjv c~Rvi cÖYvg g‡š¿i mijv_© I Gi wkÿv e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e 

 kxZjv c~Rvi ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z cvi‡e 

 wbR RxebvPi‡Y kxZjv c~Rvi cÖfve Dcjwä K‡i c~Rv -AP©bv 

Abykxj‡b DØy× n‡e 

 KvwË©K †`‡ei cwiPq eY©bv Ki‡Z cvi‡e 

 KvwË©K c~Rvi a¨vb I cÖYvg g‡š¿i mijv_© I Gi wkÿv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡e 

 KvwË©K c~Rvi ¸iæZ¡ I cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvi‡e Ges †`e 

gvnvZ¥¨ cÖPvi I †`‡ei wkÿv Dcjwä K‡i c~RvP©bv Abykxj‡b 

DØy× n‡e| 

cwiPq 

cvV 10: KvwË©K †`‡ei cwiPq, c~Rvi 

a¨vb I cÖYvggš¿ 

1 35k  

cvV 11: †`ex kxZjv 

 

1 36k  

lô Aa¨vq : 

†hvMmvabv 

 ag©kv ¿̄ Abyhvqx †hvMvmvabvi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

 gvbwmK ¯^v¯’̈   I ag©vbyôv‡b  †hvMmvabvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z 

cvi‡e| 

 Aóv½ †hv‡Mi aviYv I ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

 e„ÿvm‡bi aviYv, c×wZi eY©bv Ki‡Z cvi‡e | 

 kixi-g‡b e„ÿvmb Abykxj‡bi  cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvi‡e| 

 Aa©K~g©vmb  aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

cvV 1: †hvMvmvabvi aviYv I ¸iæZ¡ 1 37k  

cvV 2, 3, 4: Aóv½ †hv‡Mi aviYv I 

¸iæZ 

2 38k I 39k  

cvV 5: Aóv½ †hv‡Mi ¸iæZ 1 40k  

cvV 6: e„ÿvm‡bi aviYv, c×wZ I 

cÖfve 

1 41k  

cvV 7: Aa©K~g©vm‡bi  aviYv, c×wZ 

I cÖfve 

1 42k  



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg  gšÍe¨ 

 Aa©K~g©vmb c×wZi eY©bv Ki‡Z cvi‡e|  

 kixi-g‡b  Aa©K~g©vmb Abykxj‡bi cÖfve we‡kølY Ki‡Z 

cvi‡e| 

 Miæovm‡bi aviYv, c×wZ eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

 kixi-g‡b  Miæovmb Abykxj‡bi cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvi‡e| 

 njvm‡bi aviYv. c×wZ I ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e Ges 

kixi- g‡b Gi cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvi‡e| 

 

cvV 8 I 9: Miæovm‡bi aviYv, 

c×wZ I cÖfve, njvm‡bi 

aviYv. c×wZ I cÖfve 

2 43k I 44k  

beg Aa¨vq: 

ag©c_ I Av`k© 

Rxeb 

 

 

 ag©c‡_i aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

 ˆbwZK g~j¨‡ev‡ai mv‡_ ag©c‡_i m¤úK© e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

 avwg©‡Ki  ¯îƒc eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

 avwg©K I Aavwg©‡Ki cwiYwZ m¤ú‡K© e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

 ag© avwg©K‡K iÿv K‡i Ges avwg©‡Ki Rq nq- GK_vi wfwË‡Z 

GKwU ag©xq DcvL¨vb eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

 ag©c_ Abykxj‡bi †ÿ‡Î cvwievwiK Rxe‡bi f‚wgKv e¨vL¨v 

Ki‡Z cvi‡e| 

 RxebvPi‡Y ÔmZZvB DrK…ó cš’vÕ - GK_v e¨vL¨v Ki‡Z cvie 

Ges G wel‡q  GKwU DcvL¨vb eY©bv Ki‡Z cvi‡e| 

 wkóvPv‡ii aviYv  I ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 wkóvPv‡ii „̀óvšÍ wn‡m‡e cÖYvg I bg¯‹v‡ii aviYv I ¸iæZ¡ 

e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 gv`K MÖnY Aa‡g©i c_- G aviYvwU e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 a~gcvb I gv`‡Ki Kzdj e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e 

 gv`Kvmw³ cÖwZ‡iv‡a cvwievwiK ag©xq ms¯‹…wZi ¸iæZ¡ we‡kølY 

Ki‡Z cvi‡e 

 ag©c‡_ Pj‡Z DØy× n‡e, RxebvPi‡Y mZZv I wkóvPvi cÖ`k©‡b 

AvMÖnx Ges gv`K cÖwZ‡iv‡a m‡PZb n‡e| 

cvV 1: ag©c‡_i aviYv 

cvV 2: ‰bwZK g~j¨‡ev‡ai mv‡_ 

ag©c‡_i m¤úK© 

1 45k  

cvV 3: avwg©‡Ki ¯îƒc 

cvV 4: avwg©K I Aavwg©‡Ki cwiYwZ 

1 46k  

cvV 5: DcvL¨vb 

cvV 6: ag©c_ I cvwievwiK Rxeb 

1 47k  

cvV 7: mZZvB DrK…ó cš’v 1 48k  

cvV 8: wkóvPvi 1 49Zg  

cvV 9: gv`K MÖnY Aa‡g©i c_ 1 50Zg  

me©‡gvU 50   

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

 



 

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2022 mv‡ji GmGmwm cixÿvi  

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 

 

 

welq: †eŠ×ag© I ˆbwZK wkÿv 

welq †KvW: 113 

  



†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2022 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 welq: †eŠ×ag© I ˆbwZK wkÿv   welq †KvW:  113  c~Y© b¤̂i: 100   ZË¡xq b¤̂i: 100     e¨venvwiK b¤̂i: 00 

Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg  gšÍe¨ 

 

cÖ_g Aa¨vq: 

†MŠZgey‡×i Rxeb I 

wkÿv 

 wm×v‡_©i Rb¥ Kvwnbx eY©bv Ki‡Z cvie; 

 wm×v‡_©i evj¨Kv‡ji we‡kl NUbv¸wj e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

 wm×v‡_©i Pvwi wbwgË `k©‡bi Zvrch© e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

 wm×v‡_©i M„nZ¨v‡Mi KviY e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

 wm×v‡_©i ey×Z¡jvf I ag©cÖPvi m¤ú‡K© Av‡jvPbv Ki‡Z cvie; 

 ey‡×i wbe©vY jv‡fi Kvwnbx eY©bv Ki‡Z cvie| 

cvV: 1  wm×v‡_©i Rb¥ 1 1g  

cvV: 2  evj¨Kvj 1 2q 

cvV: 3  wm×v_© †MŠZg I †Mvcv‡`ex 1 3q 

cvV: 4  Pvwi wbwgË `k©b 2 4_© I 5g 

cvV: 5  wm×v‡_©i M„nZ¨vM 1 6ô 

cvV: 6  ey×Zz¦jvf 2 7g I 8g 

cvV: 7  ag© cÖPvi 2 9g I 10g 

cvV: 8  gnvcwiwbe©vY 1 11k 

 

wØZxq Aa¨vq: 

ey× I †evwamË¡ 

 ey× I †evwam‡Ë¡i cwiPq eY©bv Ki‡Z cvie; 

 ey× I †evwam‡Ë¡i cÖKvi‡f` eY©bv Ki‡Z cvie; 

 ey× I †evwam‡Ë¡i ¸‡Yi cv_©K¨ wbY©q Ki‡Z cvie| 

 

cvV: 1 ey× I †evwam‡Ë¡i cwiPq  2 12k I 13k  

cvV: 2 ey‡×i ¸Yvewj 1 14k 

cvV: 3 ey‡×i cÖKvi‡f` 1 15k 

cvV: 4 †evwam‡Ë¡i ¸Yvewj 1 16k 

cvV: 5 †evwam‡Ë¡i cÖKvi‡f` 1 17k 

cvV: 6 ey× I †evwam‡Ë¡i cv_©K¨ 2 18k I 19k 

 

Z…Zxq Aa¨vq: 

wÎwcUK 

 cUf~wg D‡jøLmn wÎwcUK m¤ú‡K© aviYv w`‡Z cvie; 

 wÎwcU‡Ki AšÍfy©³ MÖš’mg~‡ni bvgmn welqe ‘̄ eY©bv Ki‡Z 

cvie; 

 wÎwcUK cv‡Vi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e| 

    

 

cvV: 1 wÎwcU‡Ki cUf~wg 1 20k  

cvV: 2   wÎwcUK cwiwPwZ 2 21k I 22k 

cvV: 3  m~Î wcUK 2 23k I 24k 

cvV: 4 webq wcUK 2 25k I 26k 

cvV: 5 Awfag© wcUK 2 27k I 28k 

cvV: 6 wÎwcUK cv‡Vi cÖ‡qvRbxqZv 1 29k 

 

PZz_© Aa¨vq: 

m~Î I bxwZMv_v 

  iZb m~Î I KiYxq ˆgÎx m~‡Îi cUf~wg eY©bv Ki‡Z cvie| 

 iZb m~Î I KiYxq ˆgÎx m~‡Îi welqe ‘̄ e¨vL¨v Ki‡Z  

     cvie| 

 

cvV: 1   iZb m~‡Îi cUf~wg 1 30k  

cvV: 2   iZb myËs (cvwj) 1 31k 

cvV: 3  iZb m~Î (evsjv) 1 32k 

cvV: 4  KiYxq ˆgÎx m~‡Îi cUf~wg 1 33k 

cvV: 5  KiYxq ‡gËmyËs (cvwj) 1 34k 

cvV: 6  KiYxq ˆgÎx m~Î (evsjv) 1 35k 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg  gšÍe¨ 

cvV: 7  iZb m~Î I KiYxq ˆgÎx m~‡Îi ¸iæZ¡ 1 36k 

 

mßg Aa¨vq: 

wbe©vY 

 wbe©v‡Yi aviYv I cÖKvi‡f` e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

  wbe©vY mvabvi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie| 

 

cvV: 1 wbe©v‡Yi aviYv 1 37k  

cvV: 2 wbe©v‡Yi cÖKvi‡f` I  eY©bv 2 38k I 39k 

cvV: 3 wbe©vY mvabvi cÖ‡qvRbxqZv 1 40k 

 

beg Aa¨vq: 

RvZK 

 †eŠ× RvZ‡Ki Kvwnbx eY©bv Ki‡Z cvie; 

 †eŠ× RvZ‡Ki Kvwnbx †_‡K wkÿYxq welq¸‡jv we‡kølY Ki‡Z 

cvie| 

 

cvV: 1  ïK RvZK 2 41k I 42k  

cvV: 2  †mwievwYR RvZK 1 43k 

cvV: 3  RbmÜ RvZK 1 44k 

cvV: 4  myLwenvix RvZK 1 45k 

 

GKv`k Aa¨vq: 

†eŠ×a‡g©i BwZnvm 

(AvswkK) 

 cÖvK ey×hy‡Mi mvgvwRK I ag©xq Ae¯’v eY©bv Ki‡Z cvie; 

 evsjv‡`‡k †eŠ×a‡g©i (cÖvK-AvaywbKhyM) BwZnvm m¤ú‡K© 

eY©bv Ki‡Z cvie| 

 

cvV: 1 cÖvK ey×hy‡Mi mvgvwRK I ag©xq Ae¯’v 1 46k  

cvV: 8 evsjv‡`‡k †eŠ×ag© 2 47k I 48k 

cvV: 9 AvaywbK hyM 2 49Zg I 

50Zg 

me©‡gvU 50   

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

 



 

†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2022 mv‡ji GmGmwm cixÿvi  

cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

 

 

 

welq: wLªóag© I ˆbwZK wkÿv 

welq †KvW: 114 

 

  



†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2022 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK„Z cvV¨m~wP                                                                                                

welq: wLªóag© I ˆbwZK wkÿv                       welq †KvW: 114  c~Y© b¤̂i: 100  ZË¡xq b¤̂i: 100          e¨venvwiK b¤̂i: 00 

Aa¨vq  I  

Aa¨v‡qi wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄                   

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

 

cÖ_g Aa¨vq : 

gyw³i c‡_ AvnŸvb 

 gyw³i mvaviY aviYv I ˆewkó¨ eY©bv Ki‡Z cvie; 

 gy³ gvbyl nIqvi Dcvqmg~n eY©bv Ki‡Z cvie; 

 gyw³ m¤ú‡K© wLª‡ói wkÿvmg~n we‡kølY K‡i wb‡R‡K g~j¨vqb I 

wb‡Ri KZ©e¨ eY©bv Ki‡Z cvie; 

 Av`k© wLªóf‡³i gy³ Rxe‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

 gy³-¯v̂axb Rxebhvc‡b DØy× n‡ev| 

 gyw³i mvaviY aviYv I ˆewkó¨ 1  1g   

  gy³ gvbyl nIqvi Dcvq 1  2q 

 wLªó I gyw³ 1 3q 

 wLªóf³ I gyw³ 2  4_© I 5g 

 

wØZxq Aa¨vq: 

¯v̂axbZv I Avwg 

 wb‡R‡K Rvbvi Dcvqmg~n eY©bv Ki‡Z cvie; 

 cÖwZwU e¨w³i ¯v̂Z‡š¿¨i KviY Dcgvi mvnv‡h¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

 Ab¨‡`i †mevq wb‡R‡K DrmM© Kivi ¸iæZ¡ we‡kølY Ki‡Z cvie; 

 Avgv‡`i Rb¨ wLª‡ói AvZ¥`v‡bi A_© we‡kølY Ki‡Z cvie; 

 mgvR †mevq DØy× n‡ev| 

 wb‡R‡K Rvbv 1          6 ô  

 e¨w³¯̂vZš¿̈  1 7g 

 mgv‡R gvby‡li mv‡_ m¤úK© 1 8g 

 †mevKv‡R AvZ¥wb‡e`b 1 9g 

 wLª‡ói AvZ¥`vb 1 10g 

 

Z…Zxq Aa¨vq: 

Avgvi ¯^vaxbZv I 

mgvR 

 wbtm½Zv I m¤úªxwZi Zzjbvg~jK Av‡jvPbv Ki‡Z cvie; 

 Ab¨‡`i mv‡_ eÜzZ¡ Movi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

 wb‡Ri I Ab¨‡`i ¯v̂axbZv m¤ú‡K© cweÎ evB‡e‡ji wkÿv eY©bv 

Ki‡Z cvie; 

 wLªówek¦v‡m ejxqvb gvby‡li Rxeb g~j¨vqb Ki‡Z cvie; 

 Ab¨‡`i mv‡_ eÜzZ¡c~Y© m¤úK© ’̄vc‡b D‡`¨vMx ne; 

 A‡b¨i ¯^vaxbZvi cÖwZ kÖ×vkxj ne| 

 wbtm½Zv I m¤úªxwZ  1 11k  

 eÜzZ¡ Movi cÖ‡qvRbxqZv 1 12k 

 ¯v̂axbZv m¤ú‡K© cweÎ evB‡e‡ji 

wkÿv  

1 13k 

 wLªówek¦v‡m ejxqvb Rxeb 3 14k-16k 

 

beg Aa¨vq:  

wcZvi m¤§y‡L 

 cÖv_©bvi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

 cÖv_©bvi gva¨‡g Ck¦‡ii Dcw ’̄wZ Dcjwä m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z 

cvie; 

 Ck¦‡ii K_v ïb‡Z cvIqvi Dcvq eY©bv Ki‡Z cvie; 

 cÖv_©bv Kivi wewfbœ c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie; 

 wbqwgZ cÖv_©bvq AskMÖn‡Y DØy× n‡ev| 

 cÖv_©bv 1           17 k  

 cÖv_©bvi ¸iæZ¡ 1 18 k 

 Ck¦‡ii Dcw¯’wZ 1 19 k 

 Ck¦‡ii K_v †kvbv 1 20 k 

 cÖv_©bvi wewfbœ c×wZ 2  21k I 22k 

 

`kg Aa¨vq:  

Amy¯’ we‡k¦i 

wbivgq 

 cv‡ci aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

 cv‡ci d‡j we‡k¦i ÿZweÿZ Ae¯’v eY©bv Ki‡Z cvie; 

 wLª‡ói wbivgqKvix kw³i gvnvZ¥ eY©bv Ki‡Z cvie; 

 cybwg©jb mvµv‡g‡šÍi ¸iæZ¡ I c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie; 

 cvc 1 23k  

 cvc ev g›`Zv Kx 1 24k 

 cv‡ci cwiYwZ 1 25k 

 hy×-weaŸ¯Í evsjv‡`k 1 26k 



Aa¨vq  I  

Aa¨v‡qi wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄                   

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg gšÍe¨ 

 cvc †_‡K weiZ _vK‡Z DØy× n‡ev; 

 cybwg©jb mvµv‡g‡šÍ DØy× n‡ev| 

 we‡k¦i ÿZ weÿZ Ae¯’v 1 27 k 

 eZ©gvb we‡k^i AkvwšÍ cvcgq wPÎ 1 28 k 

 wbivgqKvix wLªó 1 29 k 

 cybwg©jb mvµv‡gšÍ 1 30k 

 

GKv`k Aa¨vq: 

we‡e‡Ki bxie 

Kô¯^i 

 g~j¨‡ev‡ai A_© e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

 ˆbwZK g~j¨‡ev‡ai Drm I Avwe®‹v‡ii c×wZ eY©bv Ki‡Z cvie; 

 we‡eK MV‡bi Dcvqmg~n eY©bv Ki‡Z cvie; 

 cwicK¡Zvq weKvk jv‡fi Dcvq e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

 GBWm, a~gcvb, gv`Kvmw³i ÿwZKi cÖfve Ges G¸‡jv †_‡K 

gy³ _vKvi Dcvqmg~n eY©bv Ki‡Z cvie; 

 g½jmgvPv‡ii g~j¨‡evamg~n eY©bv Ki‡Z cvie;  

 we‡e‡Ki Kô¯^i ï‡b Zv †g‡b Pje; 

 g½jmgvPv‡ii g~j¨‡evamg~n Abymv‡i Rxebhvcb Ki‡Z cvie| 

 g~j¨‡eva 1 31k  

 g~j¨‡eva I we‡eK 1 32k 

 g~j¨‡ev‡ai Drm 1 33k 

 we‡e‡Ki MVb 1 34k 

 e¨w³MZ we‡eK 1 35k 

 cwicK¡Zvq e„w× jvf 1 36 k 

 GBWm, a~gcvb I gv`Kvmw³ 1 37 k 

 †bkvq Rxeb aŸsm 1 38 k 

 g½jmgvPv‡ii g~j¨‡eva 1 39 k 

 

Øv`k Aa¨vq: 

ü`‡qi Zxeª hš¿Yv 

 K‡ói aviYv I wewfbœ aib m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvie; 

  Kóhš¿Yv m¤ú‡K© BwZevPK g‡bvfve AR©‡bi Dcvq eY©bv Ki‡Z 

cvie; 

 Kó‡fvM m¤ú‡K© evB‡e‡ji wkÿv eY©bv Ki‡Z cvie; 

 Kóhš¿Yv m¤ú‡K© BwZevPK g‡bvfve AR©b Ki‡Z cvie; 

 Kóhš¿Yv mn¨ Kivi Rb¨ cÖ ‘̄Z _vKe| 

 K‡ói wewfbœ aib 1 40k  

 Kó-hš¿Yv wK Acwinvh©? 1 41 k 

 Kóhš¿Yvi BwZevPK g‡bvfve 2 42k I 43k 

 Kó‡fvM m¤ú‡K© evB‡e‡ji wkÿv 2 44k I 45k 

 

cÂ`k Aa¨vq: 

Avgv‡`i gyw³i c_ 

 Rxe‡bi A_©en jÿ¨ AR©‡bi AvKv•ÿv eY©bv Ki‡Z cvie; 

 me mgq A_©c~Y© Rxe‡bi mÜvb bv cvIqvi KviY e¨vL¨v Ki‡Z 

cvie; 

 wLª‡ói †`Lv‡bv c_B Avgv‡`i c_, G welqwU  e¨vL¨v Ki‡Z cvie; 

 wLª‡ói †`Lv‡bv c‡_ Pje| 

  

 A_©en j‡ÿ¨i mÜv‡b 

1 46k  

 c~Y©Zvi mÜv‡b e¨_©Zvi KviY 2 47k I 48k 

 wLª‡ói †`Lv‡bv c_ 2 49Zg I 

50Zg 

me©‡gvU        50 

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


