
 

ক োভবড ১৯ কেভিতে 2023 োতরয এএভ যীিোয  

পুনভফ িন্যোকৃে োঠ্যসূভি 

 

 

 

 

welq : imvqb 

                                 welq †KvW : 137 



†KvwfW 19 †cÖwÿ‡Z 2023 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

welq: imvqb                        welq †KvW: 137                      c~Y©b¤̂i: 100                      ZË¡xq b¤^i: 75                e¨venvwiK: 25 

Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vk msL¨v 
K¬v‡ki µg gšÍe¨ 

 

েথভ অধ্যোয় 

যোয়তনয ধোযণো 

 যোয়তনয ধোযণো ব্যোখ্যো  যতে োযফ। 

 যোয়তনয কিত্রমূ ভিভিে  যতে োযফ। 

 যোয়তনয োতথ ভফজ্ঞোতনয অন্য োখোগুতরোয ম্প ি 

ব্যোখ্যো  যতে োযফ। 

 যোয়ন োতেয গুরুত্ব ব্যোখ্যো  যতে োযফ। 

 যোয়তন অনুন্ধোন ও গতফলণো েভিয়োয ফণ িনো  যতে 

োযফ। 

 ভফভবন্ন ধযতনয অনুন্ধোনমূর   োতেয ভয ল্পনো 

েণয়ন, অনুভভে ভদ্ধোন্ত গেন ও যীিো  যতে োযফ। 

 েকৃভে ও ফোস্তফ েীফতনয ঘটনোফভর যোয়তনয দৃভিতে 

ব্যোখ্যো  যতে আগ্র েদ িন  যফ। 

 যোয়তন ব্যোফোভয   োতেয ভয় েতয়োেনীয় ে িেো 

অফরম্বন  যতে োযফ। 

 imvqb cwiwPwZ  

  imvq‡bi cwiwa ফো কিত্রমূ 
1 1g 

 

 imvq‡bi mv‡_ weÁv‡bi Ab¨vb¨ kvLvi 

(c`v_©weÁvb, RxeweÁvb, f~-weÁvb, MwYZ 

BZ¨vw`) m¤úK© 

1 2q 

 imvqb cv‡Vi ¸iæZ¡ 

 imvq‡b AbymÜvb ফো M‡elYvi েভিয়ো 
1 3q 

 যোয়ন যীিোগোয ব্যফোতয ও যীিোগোতয 

ব্যফহৃে ভফভবন্ন যোোয়ভন  দ্রব্য ব্যফোতয ে িেো 

গ্রণ 

1 4_© 

 

ভিেীয় অধ্যোয় 

দোতথ িয অফস্থো 

 

  ণোয গভেেতেয োোতে দোতথ িয কবৌে অফস্থো ব্যোখ্যো 

 যতে োযফ। 

  ণোয গভেেতেয োোতে ব্যোন ও ভনিঃযণ ব্যোখ্যো 

 যতে োযফ। 

 দোতথ িয কবৌে অফস্থো ও েোতয ভতধ্য ম্প ি ব্যোখ্যো 

 যতে োযফ। 

 েোভোত্রো বৃভদ্ধতে ব্যোন োয বৃভদ্ধ যীিোয ভোধ্যতভ 

কদখোতে োযফ। 

  ঠিন দোতথ িয গরন ও ঊর্ধ্িোেন এফং েযর দোতথ িয 

স্ফুটন েভিয়ো ফণ িনো  যতে োযফ। 

  ঠিন দোতথ িয গরন ও ঊর্ধ্িোেন এফং েযর দোতথ িয 

স্ফুটন েভিয়ো যীিোয ভোধ্যতভ কদখোতে োযফ। 

 েকৃভেতে ংঘটিে ফোস্তফ ঘটনো যোয়তনয দৃভিতে 

 c`v_© ও দোতথ িয অফস্থো 

 KYvi MwZZË¡ 

 MwZZË¡ I c`v‡_©i †f․Z Ae¯’v 

1 5g 

 

 

 

 

 

 

 

 

e¨venvwiK 

ZvwjKvi 1 

b¤^i cixÿv 

  e¨vcb I wbtmi‡Yi ev Í̄e NUbv 

  e¨vcb I wbtmiY 

 কভোভফোভেয জ্বরন ও কভোতভয ভেন অফস্থো 

2 6ô-7g 

 গরন ও স্ফুটন, ফোষ্পীবফন, Nbxfeb, EaŸ©cvZb 

cÖwµqv 

 োেন ও EaŸ©cvZb 

e¨venvwiK welqe ‘̄ 

 wewfbœ ZvcgvÎvq KwVb I Zij c`v_©KYvi 

e¨vcb nvi cixÿv |  

 

 

2 

 

 

 

8g-9g 

 10g-11k 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vk msL¨v 
K¬v‡ki µg gšÍe¨ 

ভফতেলতণ আগ্র েদ িন  যতে োযফ। 

 যোোয়ভন  দ্রব্য ও থোতভ িোভভটোয ঠি বোতফ ব্যফোয 

 যতে োযফ। 

2 

 

 

তৃেীয় অধ্যোয় 

 

দোতথ িয গেন 

 কভৌতরয ইংতযভে ও ল্যোটিন নোভ কথত  েোতদয েেী  

ভরখতে োযফ। 

 কভৌভর  ও স্থোয়ী  ভণ োগুতরোয বফভিয ফণ িনো  যতে 

োযফ। 

 োযভোণভফ  ংখ্যো , বয ংখ্যো, আতভি  

োযভোণভফ  বয ব্যোখ্যো  যতে োযফ। 

 আতভি  োযভোণভফব বয কথত  আতভি  আণভফ  

বয ভোফ  যতে োযফ। 

 যভোণু ইতর ট্রন, কেোটন ও ভনউট্রন ংখ্যো ভোফ 

 যতে োযফ। 

 আইতোতটোতয ব্যফোয ব্যোখ্যো  যতে োযফ। 

 যভোণুয গেন ম্পত ি যোদোযতপোড ি ও কফোয যভোণু 

ভতডতরয ফণ িনো  যতে োযফ। 

 যোদোযতপোড ি ও কফোয যভোণু ভতডতরয ভতধ্য ক োনটি 

কফভ গ্রণতমোগ্য েো ব্যোখ্যো  যতে োযফ। 

 যভোণু ভফভবন্ন  িথ এফং  িতথয ভফভবন্ন উস্ততয 

যভোণুয ইতর ট্রনমূত  ভফন্যো  যতে োযফ। 

 কভৌভর  ও কমৌভগ  দোথ ি  

 যভোণু ও অণু 

 কভৌতরয েেী  

 ংত ে 

1 12k 

 

 যভোণুয কবেতযয  ণো 

 cvigvYweK fi, Av‡cwÿK AvYweK fi, 

Av‡cwÿK AvYweK fi wnmve 

1 13k 

 cigvYyi B‡jKUªb, †cªvUb I wbDUªb wnmve 

 AvB‡mv‡Uvc 

 কেেভিয় AvB‡mv‡Uv‡ci e¨envi 

(wPwKrmv, K…wl, we`y¨r Drcv`‡b) এফং এয 

েবোফ 

1 

 
14k 

 cigvYyi g‡Wj 

 iv`vi‡dvW© cigvYy g‡Wj I Gi 

mxgve×Zv 

 †evi cigvYy g‡Wj I Gi mxgve×Zv 

2 15k-16k 

 kw³¯Í‡i B‡jKUªb web¨vm 

 cigvYyi kw³ Í̄i I উভিস্ততযয ধোযণো 

1 17k 

 kw³¯Í‡i B‡jKUªb aviY ÿgZv 

 B‡jKUªb ভফন্যোতয নীভে 

 ইতর ট্রন ভফন্যোতয োধোযণ ভনয়তভয ভ ছু 
ব্যভেিভ 

2 18k-19k 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vk msL¨v 
K¬v‡ki µg gšÍe¨ 

 

 

িতুথ ি অধ্যোয় 

 

ম িোয় োযভণ 

 ম িোয় োযভণ ভফ োতয টভূভভ ফণ িনো  যতে োযফ। 

 কভৌতরয ফ িফভিঃস্তয ভিস্ততযয ইতর ট্রন ভফন্যোতয 

োতথ ম িোয় োযভণয েধোন গ্রুগুতরোয ম্প ি ভনণ িয় 

 যতে োযফ (েথভ 30 টি কভৌর)। 

 এ টি কভৌতরয ম িোয় নোি  যতে োযফ। 

 ম িোয় োযভণতে ক োতনো কভৌতরয অফস্থোন কেতন এয 

কবৌে ও যোোয়ভন  ধভ ি ম্পত ি ধোযণো  যতে োযফ। 

 কভৌরমূতয ভফতল নোভ যতণয  োযণ ফরতে োযফ। 

 ম িোয় োযভণয গুরুত্ব ব্যোখ্যো  যতে োযফ। 

 ম িোয় োযভণয এ ই গ্রুতয কভৌর িোযো গঠিে কমৌতগয 

এ ই  ধযতনয ধভ ি েদ িন  যতে োযফ। 

 যীিতণয ভয়  োতিয মন্ত্রোভেয ঠি  ব্যফোয  যতে 

োযফ। 

 যীিণ  োতে ে িেো অফরম্বন  যতে োযফ। 

 ম িোয় োযভণ অনুযণ  তয কভৌরমূতয ধভ ি অনুভোতন 

আগ্র েদ িন  যতে োযফ। 

 

 ch©vq mviwYi weKvk 

 cUf~wg 

 ch©vq mviwYi •ewkó¨ 

 wewfbœ chv©q m~Î 

 

1 

 
20k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ch©vq mviwYi g~j wfwË  

 ম িোয় োযভণয ভ ছু ব্যভেিভ 1 21k 

 B‡jKUªb web¨vm †_‡K ch©vq mviwY‡Z †g․‡ji 

Ae¯’vb wbY©q 

 †kÖwY wbY©q 

 ch©vq wbY©q 

2 22k-23k 

 †g․‡ji ch©vqe„Ë ag© 
2 24k-25k 

 wewfbœ †kÖwY‡Z Dcw¯’Z  †g․jmg~‡ni we‡kl bvg 

(ÿviavZz, g„rÿviavZz, g~`ªvavZz, n¨v‡jv‡Rb, 

wbw®ŒqM¨vm, Ae ’̄všÍi †g․j) 

 ch©vq mviwYi myweav 

1 26k 

e¨venvwiK welqe ‘̄ 

 avZe Kve©‡bU †h․‡Mi mv‡_ jNy Gwm‡Wi wewµqvq 

Drcbœ M¨vm kbv³KiY|  

2 27k-28k 

 

e¨venvwiK 

ZvwjKvi 2 

b¤^i cixÿv 

 

ঞ্চভ অধ্যোয় 

 

যোোয়ভন  ফন্ধন 

 কমোেযেো ইতর ট্রতনয ধোযণো ব্যোখ্যো  যতে োযফ। 

 কভৌতরয েেী , কমৌগমূরত য ংত ে ও এগুতরোয 

কমোেনী ব্যফোয  তয কমৌতগয ংত ে ভরখতে োযফ। 

 ভনভিয় গ্যোতয ভস্থভেীরেো ব্যোখ্যো  যতে োযফ। 

 †hvR¨Zv B‡jKUªb 

 কমোেনী ফো কমোেযেো 

 কমৌগমূর  ও েোতদয কমোেনী 

 

 

1 

 

 

29k 

 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vk msL¨v 
K¬v‡ki µg gšÍe¨ 

 অি  ও দুইতয়য ভনয়তভয ধোযণো ব্যোখ্যো  যতে োযফ। 

 যোোয়ভন  ফন্ধন এফং েো গেতনয  োযণ ব্যোখ্যো  যতে 

োযফ। 

 আয়ন  ীবোতফ এফং ক ন সৃভি য় েো ব্যোখ্যো  যতে 

োযফ। 

 আয়ভন  ফন্ধন গেতনয েভিয়ো ফণ িনো  যতে োযফ। 

 ভতমোেী ফন্ধন গেতনয েভিয়ো ফণ িনো  যতে োযফ। 

 আয়ভন  ও ভতমোেী ফন্ধতনয োতথ গরনোঙ্ক, স্ফুটনোঙ্ক, 

দ্রোব্যেো , ভফদুযৎ ভযফোভেো এফং ক রো গেতনয ধভ ি 

ব্যোখ্যো  যতে োযফ। 

 ধোেফ ফন্ধতনয ধোযণো ব্যোখ্যো  যতে োযফ। 

 ধোেফ ফন্ধতনয োোতে ধোতুয ভফদুযৎ ভযফোভেো ব্যোখ্যো 

 যতে োযফ। 

 স্থোনীয়বোতফ েেোপ্য দ্রতব্যয ভতধ্য আয়ভন  ও 

ভতমোেী কমৌগ নোি  যতে োযফ। 

 আয়ভন  ও ভতমোেী ফন্ধতনয োতথ গরনোঙ্ক, স্ফুটনোঙ্ক, 

দ্রোব্যেো , ভফদুযৎ ভযফোভেো এফং ক রো গেতনয ধভ ি 

ব্যোখ্যো  যতে োযফ। 

 আয়ভন  ও ভতমোেী ফন্ধতনয োতথ গরনোঙ্ক, স্ফুটনোঙ্ক, 

দ্রোব্যেো , ভফদুযৎ ভযফোভেো এফং ক রো গেতনয ধভ ি 

ব্যোখ্যো  যতে োযফ। 

 স্থোনীয়বোতফ েেোপ্য দ্রতব্যয ভতধ্য আয়ভন  ও 

ভতমোেী কমৌগ নোি  যতে োযফ। 

 কমৌতগয যোোয়ভন  ংত ে 

 আণভফ  ংত ে ও গোেভন  ংত ে 

 

1 

 

30k 

 wbw¯Œq M¨vm Ges Gi w¯’wZkxjZv 

 AóK I দুই এয wbqg 

 

1 

 

31k 

 ivmvqwbK eÜb 

 ivmvqwbK eÜb MV‡bi KviY 

  K¨vUvqb I Av¨bvqb 

1 32k 

  AvqwbK eÜb 

 AvqwbK eÜb MV‡bi cÖwµqv 

1 33k 

 mg‡hvRx eÜb 

 mg‡hvRx eÜb MV‡bi cÖwµqv 

1 34k 

 

 AvqwbK I mg‡hvRx †h․‡Mi •ewkó¨ Ges •ewk†ó¨i 

e v̈L¨v  

 গরনোঙ্ক I স্ফুটনোঙ্ক 

 ª̀eYxqZv 

 we ỳ¨Z cwievwnZv  

 †Kjvm MVb 

1 35k 

 avZe eÜb 

 avZzi  we ỳ¨r I Zvc cwievwnZvi KviY 

 ¯’vbxqfv‡e mnRcÖvc¨ `ª‡e¨i g‡a¨ AvqwbK I 

mg‡hvRx †h․M kbv³ KiY 

 

1 

 

 

 

 

36k 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vk msL¨v 
K¬v‡ki µg gšÍe¨ 

e¨envwiK welqe ‘̄ 

 †mvwWqvg †K¬vivBW/†divm mvj‡dU je‡Yi †Kjvm 

MVb| 

2 37k-38k  

 

e¨venvwiK 

ZvwjKvi  3  

I 4 b¤̂i 

cixÿv 

Ÿ¨venvwiK welqe ‘̄ 

 `ªve¨Zv I we ỳ¨r cwievwnZv cixÿvi gva¨‡g 

AvqwbK I mg‡hvRx †h․M kbv³KiY | 

2 39k-40k 

 

লষ্ঠ অধ্যোয় 

কভোতরয ধোযণো ও 

যোোয়ভন  গণনো 

 কভোতরয ধোযণো ব্যফোয  তয যর গোভণভে  ভোফ 

 যতে োযফ। 

 ভনভদ িি ঘনভোত্রোয দ্রফণ েস্তুে  যতে োযফ। 

 েদত্ত েথ্য ও উোত্ত ব্যফোয  তয কমৌতগ উভস্থে 

কভৌতরয ে যো ংযুভে ভনণ িয়  যতে োযফ। 

 ে যো ংযুভে ব্যফোয  তয স্থূর  ংত ে ও আণভফ  

ংত ে ভনণ িয়  যতে োযফ। 

 কভৌর ও কমৌগমূরত য েেী , ংত ে ও কমোেনী 

ব্যফোয  তয যোোয়ভন  ভী যণ ভরখতে এফং ভেো 

ভফধোন  যতে োযফ। 

 যোোয়ভন  ভী যতণয ভোভত্র  েোৎম ি কথত  ভফভিয়  

ও উৎোতদয বযভবভত্ত  গোভণভে  ভস্যো ভোধোন 

 যতে োযফ। 

 তুুঁতেয ক রো োভনয ে যো ভযভোণ ভনণ িয়  যতে 

োযফ। 

 ভনভি ব্যফোয  তয যোোয়ভন  দ্রব্য ভযভো  যতে 

িভ ফ। 

 †gvj I A¨v‡fv‡M‡Wªv msL¨v 

 †gvj msL¨v wbY©q 

 †gvjvi AvqZb 

1 41k 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e¨venvwiK 

ZvwjKvi 5 

b¤^i cixÿv 

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

†gvjvi AvqZb wfwËK MvwYwZK mgm¨v 
1 42k 

 কভোর এফং আণভফ  ংত ে 

 †gvjvi `ªeY ev †gvjvwiwU 

 †gvjvwiwUwfwËK MvwYvwZK mgm¨v 

1 43k 

 †g․‡ji cÖZxK, †h․Mg~jK I †h․‡Mi ms‡KZ 

 †h․‡M Dcw ’̄Z †g․‡ji kZKiv mshywZ 
2 44k-45k 

 ¯’’~j ms‡KZ I AvYweK ms‡KZ 

 ¯’’~j ms‡KZ I AvYweK ms‡KZwfwËK 

MvwYwZK mgm¨v 

2 46k-47k 

 ivmvqwbK mgxKiY 

 ivmvqwbK mgxKi‡Yi mgZvweavb 

 কভোর এফং যোোয়ভন  ভী যণ 

1 48k 

 ভরভভটিং ভফভিয়  

 ivmvqwbK mgxKi‡Yi gvwÎK Zvrch© e¨envi 

K‡i Drcv‡`i cwigvY wbY©q 

 †Kjvm cvwb 

2 49Zg-50Zg 

e¨venvwiK welqe ‘̄ 

 Zuy‡Zi g‡a¨  †Kjvm cvwbi Dcw¯’wZ I Zvi 

cwigvb cÖgvY|  

2 
51 Zg- 52 

Zg 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vk msL¨v 
K¬v‡ki µg gšÍe¨ 

 

প্তভ অধ্যোয় 

যোোয়ভন  ভফভিয়ো 

 কবৌে ভযফেিন ও যোোয়ভন  ভফভিয়োয োথ ি য  যতে 

োযফ। 

 দোতথ িয ভযফেিনত  ভফতেলণ  তয যোোয়ভন  ভফভিয়ো 

নোি  যতে োযফ। 

 যোোয়ভন  ভফভিয়োয কেভণভফবোগ, কযডক্স/নন-কযডক্স, 

এ মুখী, উবমুখী, েো উৎোদী, েোোযী ভফভিয়োয 

ংজ্ঞো ভদতে োযফ এফং ভফভিয়োয ভফভবন্ন ে োয নোি 

 যতে োযফ। 

 যোোয়ভন  ভফভিয়োয় উৎন্ন দোতথ িয ভযভোণত  রো-

োতেভরয়োতযয নীভেয আতরোত  ব্যোখ্যো  যতে োযফ। 

 ভযফেিন ভফতেলণ  তয েোযণ-ভফেোযণ ভফভিয়োয ে োয 

নোি  তয োযফ। 

 ফোস্ততফ ভফভবন্ন কিতত্র ংঘটিে ভফভিয়ো ব্যোখ্যো  যতে 

োযফ। 

 ফোস্তফ কিতত্র ংঘটিে িভে য ভফভিয়োমূ ভনয়ন্ত্রণ ফো 

কযোতধয উোয় ভনধ িোযণ  যতে োযফ। (করোোয বেভয 

ভেভনতয ভভযিো ড়ো কযোতধয মথোথ ি উোয় ভনধ িোযণ 

 যতে োযফ।) 

 যোোয়ভন  ভফভিয়োয োয ব্যোখ্যো ও ংভেি োতযয 

তুরনো  যতে োযফ। 

 ভফভবন্ন দোথ ি ব্যফোয  তয ভফভিয়োয গভেতফগ ফো োয 

যীিো ও তুরনো  যতে োযফ। 

 বদনভিন  োতে ধোেফ ফস্তু ব্যফোতয তিেনেো েদ িন 

 যতে োযফ। 

 যীিোয োোতে ভফভিয়োয োতযয ভবন্নেো েদ িন  যতে 

 দোতথ িয cwieZ©b  

 †f․Z cwieZ©b I ivmvqwbK cwieZ©b 

 †f․Z cwieZ©b I ivmvqwbK cwieZ©‡bi 

•ewkó¨ 

 ivmvqwbK wewµqvi †kÖwYwefvM (Aat‡ÿcY, 

A¤ø-ÿvi cÖkgb I RviY-weRviY) I eY©bv 

1 53 Zg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RviY-weRviY wewµqv 

 wewfbœ cÖKv‡ii RviY-weRviY wewµqv 

 RviY msL¨v I RviY msL¨v wnmve 

1 54 Zg 

 RviY-weRvi‡Yi B‡jKUªbxq gZev` 

 RviY Aa©wewµqv I weRviY Aa©wewµqv 
1 55 Zg 

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

msNwUZ wKQz ivmvqwbK wewµqv 
1 56 Zg 

 ভফতল ধযতনয যোোয়ভন  ভফভিয়ো 

 ev Í̄e †ÿ‡Î msNwUZ  তয় টি ivmvqwbK wewµqvi 

উদোযণ 

 ev Í̄e †ÿ‡Î msNwUZ ivmvqwbK wewµqvi 

cÖfve 

 ev Í̄e †ÿ‡Î msNwUZ ÿwZKi ivmvqwbK 

wewµqv †iva I wbqš¿Y (†jvnvi  •Zix 

wRwb‡mi gwiPvcov I Zv †iv‡ai h_vh_ 

Dcvq) 

2 57Zg-58Zg 

 cÖK…wZ‡Z msNwUZ Ges M‡elYvMv‡i msMwVZ 

ivmvqwbK wewµqvi nv‡ii Zzjbv 

 wewµqvi MwZ‡eM ev wewµqvi nvi 

 wewµqvi MwZ‡eM ev wewµqvi nvi cixÿv 

1 59 Zg 

 রো োতেভরয়োতযয নীভে ও নীভেয ব্যোখ্যো 1 60 Zg 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vk msL¨v 
K¬v‡ki µg gšÍe¨ 

োযফ। 

 অম্ল-িোয েভন ভফভিয়ো এফং অধিঃতিণ ভফভিয়ো 

েদ িন  যতে োযফ। 

e¨venvwiK welqe ‘̄ 

 Kve©‡bU je‡Yi m‡½ cvwb I GwmW wgwkªZ K‡i 

wewµqvi nvi cix¶v |  

2 61Zg-62Zg 

 

e¨venvwiK 

ZvwjKvi 6 

b¤^i cixÿv 

 

এ োদ অধ্যোয় 

 

খভনে ম্পদ: 

েীফোশ্ম 

 েীফোশ্ম জ্বোরোভনয ধোযণো ব্যোখ্যো  যতে োযফ। 

 কতট্রোভরয়োভত  বেফ কমৌতগয ভভেণ ভততফ ব্যোখ্যো 

 যতে োযফ। 

 †c‡Uªvwjqv‡gi ব্যফোয ব্যোখ্যো  যতে োযফ। 

 োইতরো োফ িতনয ধযন ও কেভণভফবোগ ব্যোখ্যো  যতে 

োযফ। 

 ম্পৃি ও অম্পৃি োইতরো োফ িতনয েস্তুভেয ভফভিয়ো ও 

ধভ ি ব্যোখ্যো এফং এতদয ভতধ্য োথ ি য  যতে োযফ। 

 োইতডো োফ িন কথত  অযোরত োর, অযোরভডোইড ও বেফ 

এভতডয েস্তুভেয ক ৌর ব্যোখ্যো  যতে োযফ। 

 অযোরত োর, অযোরভডোইড ও বেফ এভতডয ব্যফোয 

 যতে োযফ। 

 প্লোভি  দ্রব্য ও েন্তু বেভযয যোোয়ভন  ভফভিয়ো এফং এয 

ব্যফোয ফণ িনো  যতে োযফ। 

 ভযতফতয ওয প্লোভি  দ্রব্য অব্যফোতযয কুপর 

উতেখ  যতে োযফ। 

 েোকৃভে  গ্যো, কতট্রোভরয়োভ এফং  য়রো ব্যফোতযয 

সুভফধো, অসুভফধো ও ব্যফোতযয ক ৌর ব্যোখ্যো  যতে 

োযফ। 

 েীফোশ্ম জ্বোরোভন 

 †c‡Uªvwjqv‡gi Dcv`vbmg~n 

 †c‡Uªvwjqv‡gi e¨envi 

1 63 Zg 

 

 nvB‡WªvKve©b 

 nvB‡WªvKve©‡bi †kªwYwefvM 
1 64 Zg 

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

wewµqv I ag© 3 
65 Zg -

67Zg 

 A¨vj‡Kvnj, A¨vjwWnvBW I •Re Gwm‡Wi 

cÖ¯‘wZ‡Z nvB‡WªvKve©‡bi e¨envi 

 A¨vj‡Kvn‡ji e¨envi 

 A¨vjwWnvB‡Wi e¨envi 

 •Re Gwm‡Wi e¨envi 

3 
68Zg- 70 

Zg 

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

    e¨envi 

 ভরভোয 

 cøvw÷K `ªªe¨ 

 cøvw÷K cÖ¯‘wZ (cwjgviKiY wewµqv) 

 cwi‡e‡ki Dci cøvw÷K `ª‡e¨i cÖfve 

3 
71 Zg-73 

Zg 



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 
wk¶vµ‡g/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj 

welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vk msL¨v 
K¬v‡ki µg gšÍe¨ 

 ভযতফতয উয প্লোভি  দ্রতব্যয েবোফ ম্পভ িে 

অনুন্ধোনমূর   োে  যতে োযফ। 

 যীিোয ভোধ্যতভ বেফ ও অজেফ কমৌতগয ভতধ্য োথ ি য 

 তয কদখোতে োযফ। 

 েীফোশ্ম জ্বোরোভনয ঠি  ব্যফোয ম্পত ি তিেনেো 

েদ িন  যতে োযফ। 

 প্লোভি  ব্যফোতযয সুভফধো ও অসুভফধো 

 •Re I A‣Re †h․‡Mi g‡a¨ cv_©K¨ 

 cixÿvi gva¨‡g •Re I A‣Re †h․‡Mi g‡a¨ 

cv_©K¨KiY 
2 74Zg-75Zg 

me©‡gvU 75 

 

e¨venvwi‡Ki ZvwjKv 

1) wewfbœ ZvcgvÎvq KwVb I Zij c`v_©KYvi e¨vcb nvi cixÿv |  

2) avZe Kve©‡bU †h․‡Mi mv‡_ jNy Gwm‡Wi wewµqvq Drcbœ M¨vm kbv³KiY | 

3) †mvwWqvg †K¬vivBW/†divm mvj‡dU je‡Yi †Kjvm MVb| 

4) `ªve¨Zv I we ỳ¨r cwievwnZv cixÿvi gva¨‡g AvqwbK I mg‡hvRx †h․M kbv³KiY| 

5) Zuy‡Zi g‡a¨  †Kjvm cvwbi Dcw¯’wZ I Zvi cwigvb cÖgvY|  

6) Kve©‡bU je‡Yi m‡½ cvwb I GwmW wgwkªZ K‡i wewµqvi nvi cix¶v | 

ZË¡xq K¬v‡mi mv‡_ DwjøwLZ mg‡qi g‡a¨ 

e¨venvwiK KvR¸‡jv Ki‡Z n‡e| 

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


