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†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| 

 


