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ভবষয়: িসোয়ন 

অধ্যোয় ও 

ভিতিোনোম 
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মন্তব্য  

প্রথম অধ্যোয় 

িসোয়তনি ধোিণো 

 িসোয়তনি ধোিণো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 িসোয়তনি কক্ষত্রসমূহ ভিভিি  িতি পোিব। 

 িসোয়তনি সোতথ ভবজ্ঞোতনি অন্য িোিোগুতেোি সম্প ি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 িসোয়ন পোতেি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 িসোয়তন অনুসন্ধোন ও গতবষণো প্রভিয়োি বণ িনো  িতি পোিব। 

 ভবভিন্ন ধিতনি অনুসন্ধোনমূে   োতজি পভি ল্পনো প্রণয়ন, অনুভমি ভসদ্ধোন্ত 

গেন ও পিীক্ষো  িতি পোিব। 

 প্রকৃভি ও বোস্তব জীবতনি ঘটনোবভে িসোয়তনি দৃভিতি ব্যোখ্যো  িতি আগ্রহ 

প্রদি িন  িব। 

 িসোয়তন ব্যবহোভি   োতজি সময় প্রতয়োজনীয় সি িিো অবেম্বন  িতি 

পোিব। 

 imvqb cwiwPwZ  

  imvq‡bi cwiwa বো কক্ষত্রসমূহ 

 imvq‡bi mv‡_ weÁv‡bi Ab¨vb¨ kvLvi (c`v_©weÁvb, RxeweÁvb, f~-

weÁvb, MwYZ BZ¨vw`) m¤úK© 

 imvqb cv‡Vi ¸iæZ¡ 

 imvq‡b AbymÜvb বো M‡elYvi প্রভিয়ো 

 িসোয়ন পিীক্ষোগোি ব্যবহোতি ও পিীক্ষোগোতি ব্যবহৃি ভবভিন্ন িোসোয়ভন  

দ্রব্য ব্যবহোতি সি িিো গ্রহণ 

  

ভিিীয় অধ্যোয় 

পদোতথ িি অবিো 

 

  ণোি গভিিতেি সোহোতে পদোতথ িি কিৌি অবিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

  ণোি গভিিতেি সোহোতে ব্যোপন ও ভনিঃসিণ ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 পদোতথ িি কিৌি অবিো ও িোতপি মতধ্য সম্প ি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 িোপমোত্রো বৃভদ্ধতি ব্যোপন হোি বৃভদ্ধ পিীক্ষোি মোধ্যতম কদিোতি পোিব। 

  ঠিন পদোতথ িি গেন ও ঊর্ধ্িপোিন এবং িিে পদোতথ িি স্ফুটন প্রভিয়ো বণ িনো 

 িতি পোিব। 

  ঠিন পদোতথ িি গেন ও ঊর্ধ্িপোিন এবং িিে পদোতথ িি স্ফুটন প্রভিয়ো 

পিীক্ষোি মোধ্যতম কদিোতি পোিব। 

 প্রকৃভিতি সংঘটিি বোস্তব ঘটনো িসোয়তনি দৃভিতি ভবতেষতণ আগ্রহ প্রদি িন 

 িতি পোিব। 

 িোসোয়ভন  দ্রব্য ও থোতম িোভমটোি সঠি িোতব ব্যবহোি  িতি পোিব। 

 c`v_© ও পদোতথ িি অবিো 

 KYvi MwZZË¡ 

 MwZZË¡ I c`v‡_©i †fŠZ Ae¯’v 

  e¨vcb I wbtmi‡Yi ev Í̄e NUbv 

  e¨vcb I wbtmiY 

 কমোমবোভিি জ্বেন ও কমোতমি ভিন অবিো 

  গেন ও স্ফূটন, বোষ্পীিবন, Nbxfeb, EaŸ©cvZb cÖwµqv 

 ZvcgvÎv e„w×‡Z e¨vcb nvi e„w× cixÿv 

 পোিন ও EaŸ©cvZb 

    

তৃিীয় অধ্যোয়  

পদোতথ িি গেন 

 কমৌতেি ইংতিভজ ও ল্যোটিন নোম কথত  িোতদি প্রিী  ভেিতি পোিব। 

 কমৌভে  ও িোয়ী  ভণ োগুতেোি ববভিিয বণ িনো  িতি পোিব। 

 পোিমোণভব  সংখ্যো , িি সংখ্যো, আতপভক্ষ  পোিমোণভব  িি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 আতপভক্ষ  পোিমোণভবি িি কথত  আতপভক্ষ  আণভব  িি ভহসোব  িতি 

পোিব। 

 কমৌভে  ও ক ৌভগ  পদোথ ি  

 পিমোণু ও অণু 

 কমৌতেি প্রিী  

 সংত ি 

 পিমোণুি কিিতিি  ণো 
 

 



অধ্যোয় ও 

ভিতিোনোম 
পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে 

বিষয়িস্তু 
মন্তব্য  

 পিমোণু ইতে ট্রন, কপ্রোটন ও ভনউট্রন সংখ্যো ভহসোব  িতি পোিব। 

 আইতসোতটোতপি ব্যবহোি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 পিমোণুি গেন সম্পত ি িোদোিতফোড ি ও কবোি পিমোণু মতডতেি বণ িনো  িতি 

পোিব। 

 িোদোিতফোড ি ও কবোি পিমোণু মতডতেি মতধ্য ক োনটি কবভি গ্রহণত োগ্য িো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 পিমোণু ভবভিন্ন  ক্ষপথ এবং  ক্ষপতথি ভবভিন্ন উপস্তি পিমোণুি 

ইতে ট্রনসমূহত  ভবন্যোস  িতি পোিব। 

 cvigvYweK msL¨v, fi msL¨v, Av‡cwÿK cvigvYweK fi, Av‡cwÿK 

AvYweK fi, Av‡cwÿK AvYweK fi wnmve 

  cigvYyi B‡jKUªb, †cªvUb I wbDUªb wnmve 

 AvB‡mv‡Uvc 

o কিজভিয় AvB‡mv‡Uv‡ci e¨envi (wPwKrmv, K…wl, we`y¨r Drcv`‡b) 

এবং এি প্রিোব 

 cigvYy g‡Wj 

o iv`vi‡dvW© cigvYy g‡Wj I Gi mxgve×Zv 

o †evi cigvYy g‡Wj I Gi mxgve×Zv 

 kw³¯Í‡i B‡jKUªb web¨vm 

o cigvYyi kw³ Í̄i I উপিভিস্ততিি ধোিণো 

o kw³¯Í‡i B‡jKUªb aviY ÿgZv 

o B‡jKUªb ভবন্যোতসি নীভি 

o ইতে ট্রন ভবন্যোতসি সোধোিণ ভনয়তমি ভ ছু ব্যভিিম 

িতুথ ি অধ্যোয় 

প িোয় সোিভণ 

 প িোয় সোিভণ ভব োতিি পটভূভম বণ িনো  িতি পোিব। 

 কমৌতেি সব িবভহিঃস্তি িভিস্ততিি ইতে ট্রন ভবন্যোতসি সোতথ প িোয় সোিভণি 

প্রধোন গ্রুপগুতেোি সম্প ি ভনণ িয়  িতি পোিব (প্রথম 30 টি কমৌে)। 

 এ টি কমৌতেি প িোয় িনোি  িতি পোিব। 

 প িোয় সোিভণতি ক োতনো কমৌতেি অবিোন কজতন এি কিৌি ও িোসোয়ভন  ধম ি 

সম্পত ি ধোিণো  িতি পোিব। 

 কমৌেসমূতহি ভবতিষ নোম িতণি  োিণ বেতি পোিব। 

 প িোয় সোিভণি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 প িোয় সোিভণি এ ই গ্রুতপি কমৌে িোিো গঠিি ক ৌতগি এ ই ধম ি প্রদি িন 

 িতি পোিব। 

 পিীক্ষতণি সময়  োতিি  ন্ত্রপোভিি সঠি  ব্যবহোি  িতি পোিব। 

 পিীক্ষণ  োতজ সি িিো অবেম্বন  িতি পোিব। 

 প িোয় সোিভণ অনুসিণ  তি কমৌেসমূতহি ধম ি অনুমোতন আগ্রহ প্রদি িন  িতি 

পোিব। 

 ch©vq mviwYi weKvk 

o cUf~wg 

o ch©vq mviwYi ˆewkó¨ 

o wewfbœ chv©q m~Î 

o ch©vq mviwYi g~j wfwË 

 প িোয় সোিভণি ভ ছু ব্যভিিম 

 B‡jKUªb web¨vm †_‡K ch©vq mviwY‡Z †gŠ‡ji Ae¯’vb wbY©q 

o †kÖwY wbY©q 

o ch©vq wbY©q 

 †gŠ‡ji ch©vqe„Ë ag© 
 

 

 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  

 ch©vq mviwYi GKB MÖæ‡ci †gŠj Øviv MwVZ †hŠ‡Mi mv‡_ cvwb I jNy 

Gwm‡Wi wewµqv avZe †hŠ‡Mi mv‡_ cvwb I jNy Gwm‡Wi wewµqvq 

Drcbœ M¨vm cixÿvi gva¨‡g kbv³KiY 
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পঞ্চম অধ্যোয় 

িোসোয়ভন  বন্ধন 

 ক োজযিো ইতে ট্রতনি ধোিণো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 কমৌতেি প্রিী , ক ৌগমূেত ি সংত ি ও এগুতেোি ক োজনী ব্যবহোি  তি 

ক ৌতগি সংত ি ভেিতি পোিব। 

 ভনভিয় গ্যোতসি ভিভিিীেিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 অি  ও দুইতয়ি ভনয়তমি ধোিণো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 িোসোয়ভন  বন্ধন এবং িো গেতনি  োিণ ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 আয়ন  ীিোতব এবং ক ন সৃভি হয় িো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 আয়ভন  বন্ধন গেতনি প্রভিয়ো বণ িনো  িতি পোিব। 

 সমত োজী বন্ধন গেতনি প্রভিয়ো বণ িনো  িতি পোিব। 

 আয়ভন  ও সমত োজী বন্ধতনি সোতথ গেনোঙ্ক, স্ফুটনোঙ্ক, দ্রোব্যিো , ভবদুযৎ 

পভিবোভহিো এবং ক েোস গেতনি ধম ি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 ধোিব বন্ধতনি ধোিণো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 ধোিব বন্ধতনি সোহোতে ধোতুি ভবদুযৎ পভিবোভহিো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 িোনীয়িোতব সহজপ্রোপ্য দ্রতব্যি মতধ্য আয়ভন  ও সমত োজী ক ৌগ িনোি 

 িতি পোিব। 

 †hvR¨Zv B‡jKUªb 

 ক োজনী বো ক োজযিো 

 ক ৌগমূে  ও িোতদি ক োজনী 

 ক ৌতগি িোসোয়ভন  সংত ি 

 আণভব  সংত ি ও গোেভন  সংত ি 

 wbw¯Œq M¨vm Ges Gi w¯’wZkxjZv 

 AóK I দুইতয়ি wbqg  
 

 ivmvqwbK eÜb 

o ivmvqwbK eÜb MV‡bi KviY 

  K¨vUvqb I Av¨bvqb 

  AvqwbK eÜb 

o AvqwbK eÜb MV‡bi cÖwµqv 

  mg‡hvRx eÜb 

o mg‡hvRx eÜb MV‡bi cÖwµqv 
 

 AvqwbK I mg‡hvRx †hŠ‡Mi ˆewkó¨ Ges ˆewk‡ói e¨vL v̈  

o MjbvsK I ùzUbvsK 

o ª̀eYxqZv 

o  we ỳ¨Z cwievwnZv  

o  †Kjvm MVb 

 avZe eÜb 

  avZz we ỳ¨r cwievwnZvi KviY 

 ¯’vbxqfv‡e mnRcÖvc¨ `ª‡e¨i g‡a¨ AvqwbK I mg‡hvRx †hŠM kbv³ 

KiY 

 

ষষ্ঠ অধ্যোয় 

কমোতেি ধোিণো 

ও িোসোয়ভন  

গণনো 

 কমোতেি ধোিণো ব্যবহোি  তি সিে গোভণভি  ভহসোব  িতি পোিব। 

 ভনভদ িি ঘনমোত্রোি দ্রবণ প্রস্তুি  িতি পোিব। 

 প্রদত্ত িথ্য ও উপোত্ত ব্যবহোি  তি ক ৌতগ উপভিি কমৌতেি িি িো সংযুভি 

ভনণ িয়  িতি পোিব। 

 িি িো সংযুভি ব্যবহোি  তি িূে  সংত ি ও আণভব  সংত ি ভনণ িয় 

 িতি পোিব। 

 কমৌে ও ক ৌগমূেত ি প্রিী , সংত ি ও ক োজনী ব্যবহোি  তি িোসোয়ভন  

সমী িণ ভেিতি এবং সমিো ভবধোন  িতি পোিব। 

 †gvj I A¨v‡fv‡M‡Wªv msL¨v 

o †gvj msL¨v wbY©q 

o †gvjvi AvqZb 

o †gvj, †gvjvi fi, A¨v‡fv‡M‡Wªv msL¨v, †gvjvi AvqZb wfwËK 

MvwYwZK mgm¨v 

 কমোে এবং আণভব  সংত ি 

 †gvjvi `ªeY ev †gvjvwiwU 

o †gvjvwiwUwfwËK MvwYvwZK mgm¨v 
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মন্তব্য  

 িোসোয়ভন  সমী িতণি মোভত্র  িোৎপ ি কথত  ভবভিয়  ও উৎপোদতি 

িিভিভত্ত  গোভণভি  সমস্যো সমোধোন  িতি পোিব। 

 তুুঁতিি ক েোস পোভনি িি িো পভিমোণ ভনণ িয়  িতি পোিব। 

 ভনভি ব্যবহোি  তি িোসোয়ভন  দ্রব্য পভিমোপ  িতি সক্ষম হব। 

 †gŠ‡ji cÖZxK, †hŠMg~jK I †hŠ‡Mi ms‡KZ 

 †hŠ‡M Dcw ’̄Z †gŠ‡ji kZKiv mshywZ 

 ¯’’~j ms‡KZ I AvYweK ms‡KZ 

o ¯’’~j ms‡KZ I AvYweK ms‡KZwfwËK MvwYwZK mgm¨v 

 ivmvqwbK mgxKiY 

o ivmvqwbK mgxKi‡Yi mgZvweavb 

o কমোে এবং িোসোয়ভন  সমী িণ 

 ভেভমটিং ভবভিয়  

 ivmvqwbK mgxKi‡Yi gvwÎK Zvrch© e¨envi K‡i Drcv‡`i cwigvY 

wbY©q 

 †Kjvm cvwb 

 Zuy‡Z †Kjvm cvwbi  kZKiv cwigvY wbY©য় 

সপ্তম অধ্যোয় 

িোসোয়ভন  

ভবভিয়ো 

 কিৌি পভিবিিন ও িোসোয়ভন  ভবভিয়োি পোথ ি য  িতি পোিব। 

 পদোতথ িি পভিবিিনত  ভবতেষণ  তি িোসোয়ভন  ভবভিয়ো িনোি  িতি 

পোিব। 

 িোসোয়ভন  ভবভিয়োি কেভণভবিোগ, কিডক্স/নন-কিডক্স, এ মুিী, উিমুিী, িোপ 

উৎপোদী, িোপহোিী ভবভিয়োি সংজ্ঞো ভদতি পোিব এবং ভবভিয়োি ভবভিন্ন 

প্র োি িনোি  িতি পোিব। 

 িোসোয়ভন  ভবভিয়োয় উৎপন্ন পদোতথ িি পভিমোণত  েো-িোতিভেয়োতিি নীভিি 

আতেোত  ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 পভিবিিন ভবতেষণ  তি জোিণ-ভবজোিণ ভবভিয়োি প্র োি িনোি  তি পোিব। 

 বোস্ততব ভবভিন্ন কক্ষতত্র সংঘটিি ভবভিয়ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 বোস্তব কক্ষতত্র সংঘটিি ক্ষভি ি ভবভিয়োসমূহ ভনয়ন্ত্রণ বো কিোতধি উপোয় 

ভনধ িোিণ  িতি পোিব। (কেোহোি বিভি ভজভনতসি মভিিো পড়ো কিোতধি  থোথ ি 

উপোয় ভনধ িোিণ  িতি পোিব।) 

 িোসোয়ভন  ভবভিয়োি হোি ব্যোখ্যো ও সংভেি হোতিি তুেনো  িতি পোিব। 

 ভবভিন্ন পদোথ ি ব্যবহোি  তি ভবভিয়োি গভিতবগ বো হোি পিীক্ষো ও তুেনো 

 িতি পোিব। 

 বদনভিন  োতজ ধোিব বস্তু ব্যবহোতি সতিিনিো প্রদি িন  িতি পোিব। 

 পিীক্ষোি সোহোতে ভবভিয়োি হোতিি ভিন্নিো প্রদি িন  িতি পোিব। 

 অম্ল-ক্ষোি প্রিমন ভবভিয়ো এবং অধিঃতক্ষপণ ভবভিয়ো প্রদি িন  িতি পোিব। 

 পদোতথ িি cwieZ©b  

o †fŠZ cwieZ©b I ivmvqwbK cwieZ©b 

o †fŠZ cwieZ©b I ivmvqwbK cwieZ©‡bi ˆewkó¨ 

 ivmvqwbK wewµqvi †kÖwYwefvM (Aat‡ÿcY, A¤ø-ÿvi cÖkgb I RviY-

weRviY) I eY©bv 

 RviY-weRviY wewµqv 

o wewfbœ cÖKv‡ii RviY-weRviY wewµqv 

o RviY msL¨v I RviY msL¨v wnmve 

o RviY-weRvi‡Yi B‡jKUªbxq gZev` 

o RviY Aa© I weRviY Aa© wewµqv 

 RviY-weRviY wewµqv hyMcr  N‡U ev Í̄e †ÿ‡Î msNwUZ wKQz ivmvqwbK 

wewµqv 

 ভবতিষ ধিতনি িোসোয়ভন  ভবভিয়ো 

 ev Í̄e †ÿ‡Î msNwUZ  তয় টি ivmvqwbK wewµqvi উদোহিণ 

o ev Í̄e †ÿ‡Î msNwUZ ivmvqwbK wewµqvi cÖfve 

o ev Í̄e †ÿ‡Î msNwUZ ÿwZKi ivmvqwbK wewµqv †iva I wbqš¿Y (†jvnvi  

ˆZix wRwb‡mi gwiPvcov I Zv †iv‡ai h_vh_ Dcvq) 

 cÖK…wZ‡Z msNwUZ Ges M‡elYvMv‡i msMwVZ ivmvqwbK wewµqvi nv‡ii 

Zzjbv 

o wewµqvi MwZ‡eM ev nvi 

o wewµqvi MwZ‡eM ev nvi cixÿv 

  



অধ্যোয় ও 

ভিতিোনোম 
পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে 

বিষয়িস্তু 
মন্তব্য  

o েো িোতিভেয়োতিি নীভি 

 A¤ø-ÿviK cÖkgb wewµqv Ges Aat‡ÿcY wewµqv cÖ`k©b 

অিম অধ্যোয় 

িসোয়ন  ও িভি 

 িোসোয়ভন  পভিবিিতনি সোতথ িভি উৎপোদতনি সম্প ি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 িভি উৎপোদতন জ্বোেোভনি ভবশুদ্ধিোি গুরুত্ব অনুধোবন, পভিতবি সুিক্ষোয় 

এগুতেোি ব্যবহোি সীভমি িোিতি ও উপযুি জ্বোেোভন ভনব িোিতন সতিিনিোি 

পভিিয় ভদতি পোিব। 

 ভনিোপত্তোি ভবষয়টি ভবতবিনোয় কিতি িোসোয়ভন  ভবভিয়ো-সংভেি সমস্যো 

ভিভিি  তি িো অনুসন্ধোতনি পভি ল্পনো, বোস্তবোয়ন এবং এি  ো ি োভিিো 

মূল্যোয়ন  িতি পোিব। 

 িোসোয়ভন  ভবভিয়োি সংঘটতন এবং িভি উৎপোদতন স্বিিঃস্ফূিিিোতব ও 

আত্মভবশ্বোতসি সোতথ দোভয়ত্বিীে ভসদ্ধোন্ত গ্রহতণ সক্ষম হব। 

 জোিণ-ভবজোিণ ভবভিয়োি ইতে ট্রনীয় মিবোদ ব্যবহোি  তি িেভবদুযতিি 

ধোিণো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 িোসোয়ভন  ভবভিয়োি মোধ্যতম ভবদুযৎ উৎপোদন প্রভিয়ো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 ভবদুযৎ ব্যবহোি  তি ভবভিয়ো সংঘটন  িতি পোিব। 

 ভবভিন্ন পদোতথ ি িভড়ৎ ভবতেষতণ উৎপোভদি পদোথ ি এবং এি বোভণভজয  

ব্যবহোি সম্পত ি মিোমি ভদতি পোিব। 

 গ্যোেিোভন  ক োতষি িভড়ৎিোি গেন  িতি পোিব। 

 িভড়ৎ ভবতেষণ ক োষ ও গ্যোেিোভন  ক োতষি মতধ্য পোথ ি য ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 িভড়ৎ িোসোয়ভন  ক োতষি প্রতয়োগ ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 তুেনোমূে  ভবতেষণ  তি পোিমোণভব  ভবদুযৎ উৎপোদন সম্পত ি মিোমি 

ভদতি পোিব। 

 িোপহোিী ও িোপ উৎপোদী ভবভিয়োি পিীক্ষো  িতি পোিব। 

 িোসোয়ভন  দ্রতব্যি ক্ষভি ি ভদ সমূহ সম্পত ি সতিিনিো প্রদি িন  িতি 

পোিব। 

 ভবশুদ্ধ জ্বোেোভন ব্যবহোতি আগ্রহ প্রদি িন  িতি পোিব। 

 েবণ দ্রবীভূি ও িোসোয়ভন  পভিবিিন হওয়োি সময় িোতপি পভিবিিন 

পিীক্ষোি সোহোতে কদিোতি পোিব। 

 ivmvqwbK kw³ 

 িোতপি পভিবিিতনি ভিভত্ততি িোসোয়ভন  ভবভিয়োি কেভণভবিোগ 

o Zvc Drcv̀ x wewµqv I Zvcnvix wewµqv 

o eÜb kw³ I  ivmvqwbK wewµqvq kw³i cwieZ©b 

o িোসোয়ভন  িভিি ব্যবহোি 

o ivmvqwbK kw³ †_‡K Zvc kw³, we`¨yr kw³ I Av‡jvK kw³‡Z 

cwieZ©b (Pzjv R¡vjv‡bv, e¨vUvwi,  †gvgevwZ) 

 ivmvqwbK kw³ †_‡K cvIqv wewfbœ kw³ Kv‡R jvMv‡bv (BwÄb 

Pvjv‡bv, ivbœv Kiv, we`¨yr Drcv`b, KjKviLvbv Pvjv‡bv) ivmvqwbK 

kw³i h_vh_ e¨envi 

o R¡vjvwb weï×Zvi ¸iæZ¡ 

o ivmvqwbK kw³ e¨env‡ii †bwZevPK cÖfve (evqy `~lY, ˆewk¦K 

Dòvqb) 

o B_vbj‡K †gvUihv‡bi R¡vjvwb wn‡m‡e e¨envi 

 িভড়তিি সোহোতে িোসোয়ভন  প্রভিয়ো  

 িোসোয়ভন  ভবভিয়োি মোধ্যতম ভবদুযৎ উৎপোদন 

o M¨vjfvwbK †Kvl 

o avZz/avZe Avqb ZworØvi 

o ZworØvi wewµqv 

o †Kvl wewµqv(GKwU M¨vjfvwbK †Kv‡li MVbwPÎ) 

o WªvB †m‡ji MVb I B‡jKUªb ¯’vbvšÍ‡ii †KŠkj 

 ¯v̂ ’̄¨ I cwi‡e‡ki Dci  e¨vUvwii cÖfve we`y¨r e¨envi K‡i wewµqv 

msMVb 

o we`y¨r cwievnx, avZe cwievnx I Zwor we‡køl¨ 

o ZworØvi I Zwor ivmvqwbK †Kvl 

o Zwor we‡kølY I Zwor we‡kø‡l¨i wewkøó nIqvi †KŠkj 

o †mvwWqvg †K¬vivBW `ªe‡Yi Zwor we‡kølY 

o cvwbi Zwor we‡kølY 

o Zwor we‡køl‡Yi cÖ‡qvM 

o Zwor we‡køl‡Y Drcvw`Z c`v‡_©i evwYwR¨K e¨envi 

 wbDwK¬qvi wewµqv I we`y¨r Drcv`b 
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 c`v_© ª̀exf~Z K‡i I ivmvqwbK wewµqvq Zv‡ci cwieZ©b cixÿv 

এ োদি অধ্যোয় 

িভনজ 

সম্পদ:জীবোশ্ম 

 জীবোশ্ম জ্বোেোভনি ধোিণো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 কপতট্রোভেয়োমত  বজব ক ৌতগি ভমেণ ভহতসতব ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 †c‡Uªvwjqv‡gi ব্যবহোি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 হোইতরো োব িতনি ধিন ও কেভণভবিোগ ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 সম্পৃি ও অসম্পৃি হোইতরো োব িতনি প্রস্তুভিি ভবভিয়ো ও ধম ি ব্যোখ্যো এবং 

এতদি মতধ্য পোথ ি য  িতি পোিব। 

 প্লোভি  দ্রব্য ও িন্তু বিভিি িোসোয়ভন  ভবভিয়ো এবং এি ব্যবহোি বণ িনো 

 িতি পোিব। 

 পভিতবতিি ওপি প্লোভি  দ্রব্য অপব্যবহোতিি কুফে উতিি  িতি পোিব। 

 প্রোকৃভি  গ্যোস, কপতট্রোভেয়োম এবং  য়েো ব্যবহোতিি সুভবধো, অসুভবধো ও 

ব্যবহোতিি ক ৌিে ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 হোইতডো োব িন কথত  অযোেত োহে, অযোেভডহোইড ও বজব এভসতডি প্রস্তুভিি 

ক ৌিে ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 অযোেত োহে, অযোেভডহোইড ও বজব এভসতডি ব্যবহোি  িতি পোিব। 

 পভিতবতিি উপি প্লোভি  দ্রতব্যি প্রিোব সম্পভ িি অনুসন্ধোনমূে   োজ 

 িতি পোিব। 

 পিীক্ষোি মোধ্যতম বজব ও অজজব ক ৌতগি মতধ্য পোথ ি য  তি কদিোতি পোিব। 

 জীবোশ্ম জ্বোেোভনি সঠি  ব্যবহোি সম্পত ি সতিিনিো প্রদি িন  িতি পোিব। 

 জীবোশ্ম জ্বোেোভন 

 †c‡Uªvwjqv‡gi Dcv`vbmg~n 

 †c‡Uªvwjqv‡gi e¨envi 

 nvB‡WªvKve©b 

o nvB‡WªvKve©‡bi †kªwYwefvM 

 m¤ú„³ I Am¤ú„³ nvB‡WªvKve©‡bi cÖ ‘̄wZi wewµqv I ag© 

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

 A¨vj‡Kvnj, A¨vjwWnvBW I ˆRe Gwm‡Wi cÖ ‘̄wZ‡Z nvB‡WªvKve©‡bi 

e¨envi 

o A¨vj‡Kvn‡ji e¨envi 

o A¨vjwWnvB‡Wi e¨envi 

o ˆRe Gwm‡Wi e¨envi 

 পভেমোি 

 cøvw÷K `ªªe¨ 

o cøvw÷K cÖ ‘̄wZ (cwjgviKiY wewµqv) 

 cwi‡e‡ki Dci cøvw÷K `ª‡e¨i cÖfve 

 প্লোভি  ব্যবহোতিি সুভবধো ও অসুভবধো 

 cixÿvi gva¨‡g ˆRe I A‰Re †hŠ‡Mi g‡a¨ 

cv_©K¨KiY 

  

 

 


