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ভবষয় : বোাংেোতেশ ও ভবশ্বপভিিয়
অধ্যোয় ও
অধ্যোতয়ি
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ক োভিড 19 পভিভিভিতি 2021 সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
ভবষয়ত োড: 150
পূর্ িমোন : 100
পোঠ্যপুস্তত উভিভখি ভশখনফে

ভবষয়বস্তু

প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সাংখ্যো

ক্লোতসি
ক্রম

পমরন্েে 1.1 : র্াঙামল
জাতীয়তার্ান্ের মর্কান্ে ভাষা
আন্দালন

1

1ম

পমরন্েে 1.2 : র্াঙামল
জাতীয়তার্ান্েি ভব োতশ
রাজননমতক আন্দালন্নর ভূমমকা

1

2য়

পমরন্েে 1.3 : সামমরক োসন ও
পরর্তী িোজননভি ঘটনা প্রর্াি
(1958-1970)

1

3য়

পমরন্েে 2.1 : মুমক্তযুন্দ্ধর
প্রস্তুমত, সেস্ত্র মুমক্তযুদ্ধ ও স্বোধীন
র্াাংলান্েন্ের অভ্যুেয়

2

4র্ ি ও
5ম

পমরন্েে 2.2 : স্বাধীন র্াাংলান্েশ

1

6ষ্ঠ

(পোঠ ও পোতঠি ভশতিোনোম)

















মদ্বতীয় অধ্যায় : 

স্বাধীন

র্াাংলান্েে




ভাষা আন্দালন্নর পটভূমম ও তাৎপর্ ব ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
জাতীয়তার্ান্ের উন্েন্ষ ভাষা আন্দালন্নর গুরুত্ব মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
জামতসাংঘ কর্তবক 21 শে শেব্রুয়ামরন্ক আন্তজবামতক মার্তভাষা মের্স মিন্সন্র্ স্বীকৃভি শেওয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা
করন্ত পারর্;
মনজ ও অপন্রর মার্তভাষার প্রমত শ্রদ্ধােীল িন্ত পারর্;
আওয়ামী মুসমলম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট গঠন্নর কারণ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
1954 সান্লর যুক্তফ্রন্ন্টর মনর্ বাচন্নর প্রভার্ মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
1955 সান্ল আওয়ামী মুসেীম লীগ শথন্ক আওয়ামী লীন্গ রূপান্তন্রর কারণ এর্াং 1958-পরর্তী রাজননমতক
ঘটনার্মল ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
র্াঙামল জাতীয়তার্ােী শচতনায় উদ্বুদ্ধ িন্ত পারর্;
1958 সান্লর সামমরক োসনমর্ন্রাধী আন্দালন্নর কারণ ও েলােল র্ণ বনা করন্ত পারর্;
মর্মভন্ন শেন্ে পূর্ ব র্াাংলার প্রমত পমিম পামকস্তান্নর বর্ষন্ের প্রকৃমত মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
ঐমতিামসক ছয় েোর গুরুত্ব মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
ঐমতিামসক আগরতলা মামলার (রাষ্ট্র র্নাম শেখ মুমজবুর রিমান এর্াং অন্যান্য) ঘটনা র্ণ বনা করন্ত পারর্;
ঊনসত্তন্রর গণঅভ্যুত্থান্নর পটভূমম র্ণ বনা করন্ত পারর্;
স্বাধীনতা যুন্দ্ধ শপ্ররণাোয়ক েমক্ত মিন্সন্র্ গণ আন্দালন্নর ভূমমকা মূল্যায়ন করন্ত পারর্;
1970 সান্লর মনর্ বাচন্নর র্ণ বনা করন্ত পারর্ এর্াং পরর্তী ঘটনাপ্রর্ান্ি এর প্রভার্ মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
শেন্ের স্বাথ ব রোয় সন্চতন ির্।
র্াাংলান্েন্ের স্বাধীনতা অজবন্ন 7ই মান্চ বর ভাষন্ণর গুরুত্ব মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
স্বাধীনতাযুদ্ধ পমরচালনায় মুমজর্নগর সরকান্রর ভূমমকা মূল্যায়ন করন্ত পারর্;
মুমক্তযুন্দ্ধ মর্মভন্ন রাজননমতক েল, ছাে, শপোজীর্ী, নারী, গণমাধ্যম, সাাংস্কৃমতক কমী ও সাধারণ মানুন্ষর
ভূমমকা মূল্যায়ন করন্ত পারর্;
স্বাধীনতা অজবন্নর ঘটনাপ্রর্ান্ি গুরুত্বপূণ ব রাজননমতক ব্যমক্তর্ন্গরব অর্োন মূল্যায়ন করন্ত পারর্;
স্বাধীন র্াাংলান্েন্ের অভ্যুেন্য় মর্শ্বজনমত সৃমি ও মর্ন্শ্বর মর্মভন্ন শেন্ের ভূমমকা মূল্যায়ন করন্ত পারর্;
মিান মুমক্তযুন্দ্ধর ঐমতিামসক তাৎপর্ ব মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;

মন্তব্য

1

অধ্যোয় ও
অধ্যোতয়ি
ভশখনফে
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জলর্ায়ু

পোঠ্যপুস্তত উভিভখি ভশখনফে

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভশতিোনোম)












স্বাধীনতার স্থপমত জামতর মপতা র্ঙ্গর্ন্ধু শেখ মুমজবুর রিমান্নর আেন্েবর প্রমত উদ্বুদ্ধ ির্;
ব প্রভক্রয়ার র্ণ বনা মেন্ত পারর্;
যুদ্ধমর্ধ্বস্ত শেে পুনগঠন
1972 সান্লর সাংমর্ধান প্রণয়ন্নর পটভূমম ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
1975 সান্ল জামতর মপতা ও চার জাতীয় শনতার িতুা এর্াং রাজননমতক পট পমরর্তবন্নর র্ণ বনা করন্ত পারর্;
1975-এি 15ই আগস্ট পিবিী সোমভি শোসতনি উত্থোন সম্পত ি বর্ িনো িতি পোিব:
1981 সান্ল মজয়াউর রিমান্নর িতুা এর্াং পরর্তী মনর্ বাচন র্ণ বনা করন্ত পারর্;
1982 সান্লর এরোন্ের সামমরক োসন ও তার প্রভার্ মূল্যায়ন করন্ত পারর্;
1990 সান্লর গণঅভ্যুত্থান এর্াং গণতন্ের পুনর্ বাোর র্ণ বনা করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ের উন্েখন্র্াগ্য আথ ব-সামামজক ও সাাংস্কৃমতক অগ্রর্াো র্ণ বনা করন্ত পারর্;
শেন্ের প্রমত ভান্লার্াসা, গণতে এর্াং মুমক্তন্র্াদ্ধান্ের প্রমত শ্রদ্ধা শপাষণ করর্;

ব র্ঙ্গর্ন্ধুি োসন আমল
পুনগঠকন
ও পরর্তী ঘটনার্মল









র্াাংলান্েন্ের শভৌন্গামলক অর্স্থান ও সীমানা র্ণ বনা করন্ত পারর্;
মর্শ্ব মানমচন্ে র্াাংলান্েন্ের শভৌন্গামলক অর্স্থান ও ভূ-প্রাকৃমতক অঞ্চল মচমিত করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ের ভূ-প্রাকৃমতক অঞ্চন্লর শশ্রমণমর্ভাগ ও গঠন ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
ভূ-প্রাকৃমতক গঠন কীভান্র্ জনসাংখ্যার (জনর্সমত) মর্স্তরন্ণ প্রভার্ মর্স্তার কন্র তা মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ের ভূমম ব্যর্িান্রর উপর জনর্সমত মর্স্তান্রর প্রভার্ মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
পমরন্র্ে সাংরেন্ণ উদ্বুদ্ধ ির্;
র্াাংলান্েন্ের সান্থ েমেণ এমেয়ার কন্য়কটি শেন্ের (ভারত, মময়ানমার ও শনপাল) জলর্ায়ুর বর্মেন্িুর তুলনা
করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ের মানুন্ষর জীর্ন-জীমর্কার ওপর জলর্ায়ুর প্রভার্ মর্ন্েষণ ও এ মর্ষন্য় প্রমতন্র্েন বতমর করন্ত
পারর্;
ভূমমকন্ের ধারণা ও কারণ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
মর্ন্শ্বর ভূমমকেপ্রর্ণ শেে মিন্সন্র্ পমরমচত কন্য়কটি শেন্ের পমরমস্থমত র্ণ বনা করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েেন্ক ভূমমকেপ্রর্ণ অঞ্চল র্লার কারণ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
ভূমমকে ঝমুঁ ক শমাকামর্লায় র্াাংলান্েন্ের প্রস্তুমত ও প্রন্য়াজনীয় পেন্েপ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
জলর্ায়ু পমরর্তবনজমনত সমস্যা শমাকামর্লায় সন্চতন ির্ এর্াং অমভন্র্াজন্ন সেমতা লাভ করর্;
ভূমমকে পরর্তী পমরমস্থমত শমাকামর্লায় সিন্র্ামগতার মন্নাভার্ বতমর করর্।









প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সাংখ্যো

ক্লোতসি
ক্রম

পমরন্েে 2.3 : শসনা োসন
আমল (1975-1990)

1

7ম

পমরন্েে 2.4 : গণতন্ের পুনর্ বাো

1

8ম

পমরন্েে 4.1 : র্াাংলান্েন্ের ভূপ্রকৃমত

1

9ম

পমরন্েে 4.2 : র্াাংলান্েন্ের
জলর্ায়ু ও প্রাকৃমতক দুত্ িোগ

3

মন্তব্য

10ম,
1১িম
12িম

2

অধ্যোয় ও
অধ্যোতয়ি
ভশখনফে

পোঠ্যপুস্তত উভিভখি ভশখনফে

(পোঠ ও পোতঠি ভশতিোনোম)

ষষ্ঠ অধ্যায় :


রাষ্ট্র, নাগমরকতা 

ও আইন






েেম অধ্যায় :
শটকসই উন্নয়ন
অভীি
(এসমিমজ)

ভবষয়বস্তু








একােে অধ্যায় : 
জাতীয় সেে ও 
অথ বননমতক 
ব্যর্স্থা




রান্ষ্ট্রর ধারণা ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
রান্ষ্ট্রর কার্ বার্মল ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
নাগমরন্কর ধারণা ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ের নাগমরক মিন্সন্র্ রান্ষ্ট্রর প্রমত োময়ত্ব ও কতবব্য ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
নাগমরক মিন্সন্র্ মনজ োময়ত্ব পালন্ন উদ্বুদ্ধ ির্;
আইন্নর ধারণা ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
আইন্নর উৎস ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
সুোসন্নর জন্য আইন্নর প্রন্য়াজনীয়তা ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ের তথ্য অমধকার আইন ও এর প্রন্য়াগ র্ণ বনা করন্ত পারর্ এর্াং এ ব্যাপান্র সন্চতন ির্।

রাষ্ট্র, নাগমরকতা ও আইন

শটকসই উন্নয়ন অভীি অজবন্ন অাংেীোমরন্ত্বর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
শটকসই উন্নয়ন অভীি অজবন্নর েলােল মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
শটকসই উন্নয়ন অভীি অজবন্ন চুান্লঞ্জসমূি মচমিত করন্ত পারর্;
শটকসই উন্নয়ন অভীি অজবন্ন চুান্লঞ্জ শমাকামর্লায় করণীয় ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
শটকসই উন্নয়ন অভীি অজিতন করণীয় সেন্কব সন্চতনতা সৃমির জন্য শপাস্টার মিজাইন করন্ত পারর্;
শটকসই উন্নয়ন অভীি র্াস্তর্ায়ন্ন অনুপ্রামণত ির্।

পাঠ-১ : শটকসই উন্নয়ন অভীি
অজবন্ন অাংেীোমরন্ত্বর গুরুত্ব

জাতীয় সেন্ের ধারণা ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ের জাতীয় সেন্ের সাংরেণ ও অপচয় শরান্ধর উপায় র্ণ বনা করন্ত পারর্;
মর্মভন্ন অথ বননমতক ব্যর্স্থার তুলনা করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ের প্রচমলত অথ বননমতক ব্যর্স্থার বর্মেিু মচমিত করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ের জাতীয় আন্য়র র্ণ্টণ পমরমস্থমত র্ণ বনা করন্ত পারর্;
সেে সাংরেণ ও অপচয় শরান্ধ সন্চতন ির্:
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13িম
14িম
15িম

1

16িম

পাঠ-3 : শটকসই উন্নয়ন অভীি
অজবন্ন র্াাংলান্েন্ের চুান্লঞ্জ

1

17িম

পাঠ-৪ : চুান্লঞ্জ শমাকাভবলায়
করণীয়

1

18িম

পাঠ-2 : শটকসই উন্নয়ন অভীি
অজবন্নর সম্ভাব্য েলােল

জাতীয় সেে ও অথ বননমতক
ব্যর্স্থা
05

19িম
20িম
21িম
22িম
23িম
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শষাড়ে অধ্যায় : 
র্াাংলান্েন্ের 
সামামজক সমস্যা 
ও এর প্রমতকার 























প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সাংখ্যো

ক্লোতসি
ক্রম

মন্তব্য

মর্মভন্ন অথ বননমতক ব্যর্স্থা সেন্কব জানন্ত আগ্রিী ির্।
সামামজক সমস্যার ধারণা ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
সামামজক বনরাজু ও সামামজক মূল্যন্র্ান্ধর অর্েন্য়র ধারণা ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ে সামামজক বনরাজু ও সামামজক মূল্যন্র্ান্ধর অর্েন্য়র কারণ ও প্রভার্ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
সামামজক বনরাজু ও সামামজক মূল্যন্র্ান্ধর অর্েয় প্রমতন্রান্ধর পেন্েপ মচমিত করন্ত পারর্;
‘নারীর প্রমত সমিাংসতা’- ধারণাটি ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ে নারীর প্রমত সমিাংসতার ধরন ও কারণ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ে নারীর প্রমত সমিাংসতার প্রভার্ মর্ন্েষণ করন্ত পারর্;
নারীর প্রমত সমিাংসতা শরান্ধ আইন্নর মর্ষয়র্স্তু ও োমস্ত ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ে নারীর প্রমত সমিাংসতা শরান্ধ সামামজক আন্দালন গন্ড় শতালার উপায় ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
মেশুশ্রম ও মকন্োর অপরান্ধর ধারণা, ধরন ও আইমন প্রমতকার ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
মার্তকল্যাণ ধারণা ও মার্তত্বকালীন সুমর্ধা ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
এইচআইমভ/এইিন্সর ধারণা ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
এইচআইমভ/এইিন্সর পমরমস্থমত ও কারণ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
এইচআইমভ/এইিন্সর প্রভার্ মর্ন্েষণ করন্ত পারর্ এর্াং প্রমতন্রাধ কার্ বক্রম ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
সড়ক দুঘ বটনার কারণ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
র্াাংলান্েন্ে সড়ক দুঘ বটনার পমরমস্থমত র্ণ বনা করন্ত পরর্;
সড়ক দুঘ বটনার প্রভার্ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
দুঘ বটনামুক্ত র্া মনরাপে সড়ক করার উপায় এর্াং দুঘ বটনা হ্রান্সর পেন্েপ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
জমঙ্গর্ান্ের ধারণা ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
জমঙ্গর্ান্ের কারণ ও প্রভার্ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
জমঙ্গর্াে প্রমতন্রান্ধর পেন্েপ মচমিত করন্ত পারর্;
দুনীমতর ধারণা, কারণ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্;
দুনীমতর মর্রুন্দ্ধ প্রমতন্রান্ধর পেন্েপ ব্যাখ্যা করন্ত পারর্ এর্াং আে বে জীর্ন গঠন্ন উদ্বুদ্ধ ির্;
নারীর প্রমত শ্রদ্ধাশীল ির্ এর্াং নারী মনর্ বাতন প্রমতন্রান্ধ সন্চতন ির্;
এইচআইমভ/এইিস সেন্কব সন্চতন ির্ এর্াং আক্রান্ত শরাগীর শসর্ায় স্বতঃস্ফূতবভান্র্ এমগন্য় আসর্;
দুনীমত প্রমতন্রাধ ও দুঘ বটনা মর্ষন্র্ সন্চতন ির্;
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1
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2
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1
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1

28িম
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1
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1
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ধমীয় আেেব জীর্ন গঠন্ন উদ্বুদ্ধ ির্।

সব িতমোট ক্লোস সাংখ্যো=
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