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†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji এএস 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¨ 

 

প্রথভ অধ্যায়: 

কৃসল প্রযুসি 

 ভাটি ও সযবফবয বফসষ্ট্য অনুমায়ী পর সনফ বাচন 

কযবে াযফ।  

 ধা উবেখপূফ বক জসভ প্রস্তুসেয দ্ধসে ফর্ বনা কযবে 

াযফ।  

 জসভ প্রস্তুসেয প্রবয়াজনীয়ো সফবেলর্ কযবে াযফ।  

 ভূসভক্ষয়, ভূসভক্ষবয়য কাযর্ এফং প্রকাযববদ ব্যাখ্যা 

কযবে াযফ।  

 ভূসভক্ষবয়য ক্ষসেকাযক সদকগুবরা ফর্ বনা কযবে াযফ।  

 ভূসভক্ষয় কযাবধয কাম বকযী উায়মূ সফবেলর্ কযবে 

াযফ।  

 ফীজ ংযক্ষবর্য দ্ধসেগুবরা ফর্ বনা কযবে াযফ।  

 ফীজ ংযক্ষবর্য গুরুত্ব ব্যাখ্যা কযবে াযফ।  

 স্যফীজ ংযক্ষর্ কযে াযফ।  

 ভাছ ও শুাসখয খাদ্য ংযক্ষবর্য প্রবয়াজনীয়ো ব্যাখ্যা 

কযবে াযফ।  

 ভাছ ও শুাসখয খাদ্য ংযক্ষবর্য ধাগুবরা ফর্ বনা 

কযবে াযফ।  

 ম্পূযক খাদ্য ম্পবকব ব্যাখ্যা কযবে াযফ। 

 ভাবছয ও শুাসখয ম্পূযক খাদ্য োসরকা বেসয কযবে 

াযফ।  

 ভাছ ও শুাসখয ম্পূযক খাবদ্যয প্রবয়াগ দ্ধসে ফর্ বনা 

কযবে াযফ।  

 ভাছ ও শুাসখয দ্রুে বৃসদ্ধ ও সযপুসষ্ট্য জন্য ম্পূযক 

খাবদ্যয প্রবয়াজনীয়ো সফবেলর্ কযবে াযফ।  

1g cwi‡”Q`: পর সনফ বাচন 

 gvwU I cwi‡e‡ki •ewkó¨ 

Abyhvqx dmj wbe©vPb 

1 1g  

 g„wËKvwfwËK cwi‡ek AÂ‡ji 

•ewkó¨ 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`: পর উৎাদবনয জন্য জসভ 

প্রস্তুসে 

2 4_©-5g  

3q cwi‡”Q`: ভূসভক্ষয় ও ক্ষয়বযাধ 2 6ô-7g  

4_© cwi‡”Q`: ফীজ ংযক্ষর্ 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 •Zwii c×wZ 1 13k e¨venvwiK 

ZvwjKvi 3 b¤̂i 

KvRwU 13k 

K¬v‡m m¤úbœ 

Ki‡Z n‡e| 

6ô cwi‡”Q`: ম্পূযক খাদ্য 

o ভাছ 

2 14k-15k  

 

o শু 2 16k-17k  

সিেীয় অধ্যায়: 

কৃসল উকযর্ 

 

 পর ফীজ ও ফংসফস্তাযক উকযর্ ও ধাগুবরা 

ম্পবকব ফর্ বনা কযবে াযফ।  

1ভ সযবেদ: পর ফীজ ও ফংসফস্তাযক 

উকযর্ 

3 18-20  

ব্যাফাসযক-4: সফসবন্ন ধযবনয উসিদোসিক 1 21 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¨ 

 

 

 

 

 

 

 পর ফীজ ও ফংসফস্তাযক উকযবর্য গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

কযবে াযফ।  

 ভাবছয পুকুবযয স্বরূ ও পুকুয প্রস্তুসেয ধাগুবরা ফর্ বনা 

কযবে াযফ।  

 ভাবছয পুকুয প্রস্তুসেয প্রবয়াজনীয়ো ব্যাখ্যা কযবে 

াযফ।  

 পুকুবযয সফসবন্ন স্তবযয ফর্ বনা ও ফাস্তুংস্থান ব্যাখ্যা 

কযবে াযফ।  

 স্থায়ী, কভৌসুভী ও আঁতুড় পুকুয ফর্ বনা এফং প্রবয়াজনীয়ো 

ব্যাখ্যা কযবে াযফ।  

 ভাবছয অবয়াশ্রবভয গুরুত্ব ম্পবকব ব্যাখ্যা কযবে াযফ।  

 ভাবছয আফাস্থর যক্ষায় ভৎস্য ংযক্ষর্ আইবনয গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা কযবে াযফ।  

 গৃাসরে াসখয আফান স্বরূ ও আফান বেসযয 

ধাগুবরা ফর্ বনা কযবে াযফ।  

 গৃাসরে াসখয আফান বেসযয প্রবয়াজনীয়ো ব্যাখ্যা 

কযবে াযফ।  

 গৃাসরে াসখয খাদ্য এফং খাবদ্যয গুরুত্ব ব্যাখ্যা কযবে 

াযফ।  

 গফাসদশুয খাদ্য ও খাদ্য বেসযয দ্ধসে ফর্ বনা কযবে 

াযফ।  

 গফাসদশুয খাবদ্যয গুরুত্ব ব্যাখ্যা কযবে াযফ।  

ও কৃসল োসিক ফীজ নািকযর্ (ধান, গভ, 

মূরা, ভসযচ পবরয এফং আলু, আদা, 

গাঁদাফুর ও কভবসদয কান্ড) 

ZvwjKvi 4 b¤̂i 

KvRwU 21k 

K¬v‡m m¤úbœ 

Ki‡Z n‡e| 

2য় সযবেদ: ভাবছয পুকুয  3 22-24  

3য় সযবেদ: ভাছ চাবলয জন্য পুকুয 

খনন এফং প্রস্তুেকযর্ 

2 25-26  

ব্যাফাসযক-5: পুকুবযয প্রাকৃসেক খাবদ্যয 

উসস্থসে সনর্ বয়  

1 27 e¨venvwiK 

ZvwjKvi 5 b¤^i 

KvRwU 27k 

K¬v‡m m¤úbœ 

Ki‡Z n‡e| 

4থ ব সযবেদ: ভাবছয অবয়াশ্রভ 1 28  

5ভ সযবেদ: ভৎস্য ংযক্ষর্ আইন 1 29  

6ষ্ঠ সযবেদ: গৃাসরে াসখয আফান 1 30  

7ভ সযবেদ: গৃাসরে াসখয খাদ্য 2 31-32  

8ভ সযবেদ: গফাসদশুয খাদ্য  1 33  

 

চতুথ ব অধ্যায়: 

কৃসলজ উৎাদন 

 

 

 

 

 

 

 

 চাল উবমাগী সফসবন্ন জাবেয পবরয নাভ, পবরয 

উৎাদন দ্ধসে, কযাগ ফারাই ব্যফস্থানা ও পবরয 

অথ বননসেক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কযবে াযফ।  

 াকফসজ চাল দ্ধসে, কযাগ ফারাই ও দভন দ্ধসে এফং 

াকফসজ চাবলয অথ বননসেক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কযবে 

াযফ।  

 সফসবন্ন প্রকায ফুর-পরচাল দ্ধসে, কযাগ ফারাই ও দভন 

দ্ধসে এফং ফুর-পর চাবলয অথ বননসেক গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

কযবে াযফ।  

 ভাছ ারন দ্ধসে, ভাবছয কযাগ নািকযর্ ও 

1ভ সযবেদ: পর চাল দ্ধসে 

 ধান চাল 

4 34-37  

 

 াট চাল 4 38-41  

 সযলা চাল 2 42-43  

 ভালকারাই চাল 1 44  

ব্যাফাসযক-6: সফসবন্ন পবরয উকাযী ও 

অকাযী কাকা ংগ্র ও নািকযর্ 

1 45 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¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ব্যফস্থানা এফং ভাছ চাবলয অথ বননসেক গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

কযবে াযফ।  

 গৃাসরে শুাসখয আফান ও ারন দ্ধসে, কযাগ 

নািকযর্ ও ব্যফস্থানা, সযচম বা এফং গৃাসরে 

শুাসখ ারবনয প্রবয়াজনীয়ো ব্যাখ্যা কযবে াযফ।  

 ভসিে চাল ম্পবকব ব্যাখ্যা এফং সফসবন্ন প্রকায ভসিে 

চাল দ্ধসে ম্পবকব ফর্ বনা কযবে াযফ। 

 ভসিে চাল দ্ধসেবে ভাবছয স্বাস্থয ব্যফস্থানা ম্পবকব 

ফর্ বনা কযবে াযফ এফং ভসিে চাল দ্ধসেয ব্যফস্থা 

সফবেলর্ কযবে াযফ।  

 সবে ব্যফহৃে য় এরূ কৃসলজ দ্রব্যাসদয বফসষ্ট্য, 

ব্যফায এফং ব্যফাবযয গুরুত্ব ফর্ বনা কযবে াযফ।  

 ঔলসধ উসিদ নািকযর্ এফং ঔলসধ উসিবদয 

প্রবয়াজনীয়ো ব্যাখ্যা কযবে াযফ।  

2য় সযবেদ: াক-ফসজয চাল দ্ধসে 

 াক-ফসজয গুরুত্ব ও কশ্রসর্সফবাগ 

1 46  

 ারং াক ও পু ুঁইাক চাল 1 47  

 কফগুন চাল 1 48  

 সভসষ্ট্ কৃভড়া, চার কুভড়া, রাউ 

চাল ও সভ চাল 

2 49েভ -50 েভ  

3য় সযবেদ: ফুর-পর চাল সদ্ধসে 

 কগারা চাল 

1 51েভ  

 কফরী ফুর চাল 1 52েভ  

 করা চাল 2 53েভ-54েভ  

 আনায চাল 1 55েভ  

4থ ব সযবেদ: ভাছ চাল দ্ধসে  3 56েভ-58েভ  

5ভ সযবেদ: ভসিে ভাছ চাল দ্ধসে  3 69েভ-61েভ  

6ষ্ঠ সযবেদ: গৃাসরে শুাসখ ারন 

দ্ধসে  

 গৃাসরে শুয আফান, 

আফাবনয উবেশ্য, গরুয 

আফান 

1 62েভ  

 গাবী ারন 2 63েভ-64েভ  

 ফাছুয ারন 2 65েভ-66েভ  

 কবড়া ারন 2 67েভ-68েভ  

 াঁ ারন দ্ধসে 2 69েভ-70েভ  

7ভ সযবেদ: সবেয কাঁচাভার: কৃসলজ 

দ্রব্যাসদ 

3 71েভ-73েভ  

8ভ সযবেদ: ঔলসধ উসিদ ও এয ব্যফায 1 74েভ  

ব্যাফাসযক 7: ঔলসধ উসিদ ংগ্র ও 

নািকযর্ 

1 75েভ e¨venvwiK 

ZvwjKvi 7 b¤^i 

KvRwU 75Zg 

K¬v‡m m¤úbœ 

Ki‡Z n‡e| 

ফ ববভাট 75   

 



 

 

e¨venvwiK 

1. wewfbœ cÖKvi gvwUi bgybv msMÖn I kbv³KiY 

2. gvwUi cv‡Î exR msiÿY 

3. mvB‡jR •Zwii c×wZ 

4. সফসবন্ন ধযবনয উসিদোসিক ও কৃসলোসিক ফীজ নািকযর্ (ধান, গভ, মূরা, ভসযচ পবরয এফং আলু, আদা, গাঁধাফুর 

ও কভবসদয কাণ্ড) 

5. পুকুবযয প্রাকৃসেক খাবদ্যয উসস্থসে সনর্ বয় 

6. সফসবন্ন পবরয উকাযী ও অকাযী কাকা ংগ্র ও নািকযর্ 

7. ঔলসধ উসিদ ংগ্র ও নািকযর্ 

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| 

 


