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ভদ্বেীয় অধ্যোয় :
স্বোধীন বোাংেোতেশ

ক োভিড 19 কেভিতে 2022 সোতের এসএসভস পরীিোর পুনভব িন্যোসকৃে পোঠ্যসূভি
ভবষয়ত োড: 150
পূর্ িমোন: 100
েত্ত্বীয় নম্বর: 100






িো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 উদ্বুদ্ধ 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।
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 ব্যভক্তবতগরি অবেোন মূল্যোয়ন রতে পোরব;
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েতয়োজনীয়
ক্লোস সাংখ্যো

ক্লোতসর ক্রম

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
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5ম-8ম
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3

9ম-11শ

ি
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বঙ্গবন্ধুর শোসন আমে ও পরবেী ঘটনোবভে

3

১2শ-১4শ

পভরতেে 2.3 : কসনো শোসন আমে (1975-

2
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িতুথ ি অধ্যোয় :

বোাংেোতেতশর

ভূ-েকৃভে ও জেবোয়ু 








ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠর ভশতরোনোম)

েতয়োজনীয়
ক্লোস সাংখ্যো

ক্লোতসর ক্রম

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 আেতশির েভে উদ্বুদ্ধ হব;
ি েভক্রয়োর বর্ িনো ভেতে পোরব;
যুদ্ধভবধ্বস্ত কেশ পুনগঠন
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)
পভরতেে 2.4 : গর্েতের পুনর্ িোেো

2

১7শ,
১8শ

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 উদ্বুদ্ধ 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

মন্তব্য

১6শ

2

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র
ভশখনফে

পঞ্চম অধ্যোয়:
বোাংেোতেতশর নেনেী ও েোকৃভে
সম্পে

ভশিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত উভিভখে ভশখনফে





বোাংেোতেশত ভূভম ম্পেবর্ অঞ্চে বেোর োরর্ ব্যোখ্যো রতে পোরব;
ভূভম ম্প ঝভুঁ 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।



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 ভনিিরশীেেো 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।















ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠর ভশতরোনোম)

েতয়োজনীয়
ক্লোস সাংখ্যো

ক্লোতসর ক্রম

পভরতেে 5.1 বোাংেোতেতশর নে-নেী ও পোভন
সম্পে

6

28শ-33শ

পভরতেে 5.2 বোাংেোতেতশর েোকৃভে সম্পে

4

34শ-37শ

মন্তব্য

3

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র
ভশখনফে

ভশিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত উভিভখে ভশখনফে

ষষ্ঠ অধ্যোয় :

রোষ্ট্র, নোগভর েো ও 
আইন








ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠর ভশতরোনোম)

েতয়োজনীয়
ক্লোস সাংখ্যো

ক্লোতসর ক্রম

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 উদ্বুদ্ধ 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

জোভেসাংঘ ও বোাংেোতেশ

5

4৫শ-49েম

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।



ে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

মন্তব্য

৫৫েম-6১েম
4

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র
ভশখনফে

ভশিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত উভিভখে ভশখনফে

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;

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;


















ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠর ভশতরোনোম)

েতয়োজনীয়
ক্লোস সাংখ্যো

ক্লোতসর ক্রম

মন্তব্য

7

সম্পে সাংরির্ ও অপিয় করোতধ সতিেন হব:
ভবভিন্ন অথ িননভে ব্যবস্থো সম্পত ি জোনতে আগ্রহী হব।
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 `yN©Ubv

2

71েম,
72েম

cwi‡”Q`

1

73েম

2

74েম,
75েম

16.5 : Rw½ev`

cwi‡”Q` 16.6 : `ybx© wZ

জভঙ্গবোতের ধোরর্ো ব্যোখ্যো রতে পোরব;
5

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 উদ্বুদ্ধ 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 আেশি জীবন গঠতন উদ্বুদ্ধ হব।

সব িতমোট ক্লোস সাংখ্যো

75

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