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 খোদ্য উপোদোন ও আদিি খোদ্য ভপিোভমড ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 খোদ্য সংিক্ষতেি প্রতয়োজনীয়িো বে িনো িতি পোিব।
 স্বোিয িক্ষোয় প্রোকৃভি খোদ্য এবং ফোস্ট ফুতডি প্রিোব ভবতেষে
িতি পোিব।
 ভিটোভমতনি উৎস এবং এি অিোবজভনি প্রভিভিয়ো ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
 খভনজ েবতেি উৎস এবং এি অিোবজভনি প্রভিভিয়ো ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
 পোভন ও আঁিযুক্ত খোবোতিি উপ োভিিো বে িনো িতি পোিব।
 বভড মোস ইনতডতেি প্রতয়োজনীয়িো বে িনো িতি পোিব।
 খোতদ্য িোসোয়ভন পদোতথ িি ব্যবহোি এবং িোিীভি প্রভিভিয়ো
বেতি পোিব।
 িিীতি িোমো ও ড্রোগতসি ক্ষভি ি প্রভিভিয়ো ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
 এইডস ী ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 িোিীভি ভফটতনস বজোয় িোখোি ক ৌিে ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 পোভনি ধমি বে িনো িতি পোিব।
 পোভনি গঠন ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 পোভনি ভবভিন্ন উৎস বে িনো িতি পোিব।
 জেজ উভিদ ও জেজ প্রোেীি জন্য পোভনি প্রতয়োজনীয়িো এবং
পোভনি মোনদন্ড ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 পভিতবি সংিক্ষতে পোভনি পুনিোবিিন ধোপসমূতহ পোভনি ভূভম ো
ভবতেষে িতি পোিব।

 ১.১, 1.3.1 খোদ্য ও পুভি , সুষম খোদ্য
 ১.৪ খোদ্য সংিক্ষে
 ১.৩.২ উন্নি জীবনযোপতনি জন্য খোদ্য ঊপোদোন
বোছোই
 ১.১.৪ খোদ্যপ্রোে বো ভিটোভমন
 ১.১.৫ খভনজ পদোথ ি এবং পোভন
 ১.১.৫, ১.১.৬ পোভন ও িোতফজ
 ১.২ বভড মোস ইনতডে
 ১.৪.২ খোদ্য দ্রব্য সংিক্ষতে িোসোয়ভন পদোতথ িি
ব্যবহোি
 ১.৫.১, ১.৬ ধুমপোতনি ক্ষভি ি ভদ , ড্রোগ আসভক্ত







১.৭ এইডস
১.৮ স্বোিয িক্ষোয় িিীি িি িো ও ভবশ্রোম
২.১.১ পোভনি ধমি
২.১.১ পোভনি ধমি
২.১.২ পোভনি উৎস
২.১.৩ জেজ উভিতদি জন্য পোভনি প্রতয়োজনীয়িো

 ২.৩ পোভনি পুনিোবিিন ও পভিতবি সংিক্ষতে
পোভনি প্রতয়োজনীয়িো

মন্তব্য

অধ্যোয়
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 মোনসম্মি পোভনি প্রতয়োজনীয়িো বে িনো িতি পোিব।











ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

 ২.৩ পোভনি পুনিোবিিন ও পভিতবি সংিক্ষতে
পোভনি প্রতয়োজনীয়িো
পোভনি ভবশুদ্ধ িে প্রভিয়ো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 ২.৪ পোভন ভবশুদ্ধ িে
বোংেোতদতি পোভনি উৎতস দূষতেি োিে ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 ২.৫ বোংেোতদতি পোভনি উৎস দূষতেি োিে
পোভনদূষতেি প্রিোব ভবতেষে িতি পোিব।
 ২.৫.১ উভিদ, প্রোভে ও মোনুতষি উপি পোভনদূষতেি
প্রিোব
বোংেোতদতি ভমঠো পোভনতি ববভি উষ্ণিোি প্রিোব ভবতেষে িতি  ২.৬ .১ ভমঠো পোভনতি ববভি উষ্ণিোি প্রিোব
পোিব।
পোভনদূষে প্রভিতিোতধি ক ৌিে ও নোগভিত ি দোভয়ত্ব বে িনো িতি  ২.৭ পোভনদূষে প্রভিতিোতধি ক ৌিে ও নোগভিত ি
পোিব।
দোভয়ত্ব
উন্নয়ন োয িিতম পোভনি ভূভম ো ভবতেষে িতি পোিব।
 ২.৭ পোভনদূষে প্রভিতিোতধি ক ৌিে ও নোগভিত ি
দোভয়ত্ব
বোংেোতদতি পোভনি উৎতস হুমভ ি প্রিোব ভবতেষে িতি পোিব।  ২.৮ বোংেোতদতি পোভনি উৎতস হুমভ
পোভনি উৎস সংিক্ষতেি প্রতয়োজনীয়িো এবং ক ৌিে বে িনো িতি  ২.৭ পোভনদূষে প্রভিতিোতধি ক ৌিে ও নোগভিত ি
পোিব।
দোভয়ত্ব
‘পোভন প্রোভি স ে নোগভিত ি কমৌভে অভধ োি’- ব্যোখ্যো িতি  ২.৮ বোংেোতদতি পোভনি উৎতস হুমভ
পোিব।
পোভনপ্রবোতহি সব িজনীনিো এবং আন্তজিোভি ভনয়মনীভি বে িনো
 ২.৯ পোভনপ্রবোতহি সব িজনীনিো এবং আন্তজিোভি
িতি পোিব।
ভনয়মনীভি

মন্তব্য

অধ্যোয়

তৃিীয় অধ্যোয়
হৃদযতেি যি
থো
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িতক্তি উপোদোন এবং এতদি োয িিম ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িতক্তি গ্রুতপি ববভিিয ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িতক্তি িোনোন্ততিি নীভি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ি ো অবেম্বন ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িক্ত গ্রহতে প্রতয়োজনীয় সি ি
িতক্ত ভবঘ্নিো/ভবশৃঙ্খেো সৃভিি োিে এবং এি ফেোফে ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
িিীতি িক্ত সঞ্চোেন োয িিম ব্যোখ্যো িতি পোিব।
আদিি িক্তিোপ, হোট িভবট, হোট িতিট এবং পোেসতিতটি মতধ্য সম্প ি
ভবতেষে িতি পোিব।
িক্তিোপজভনি িোিীভি সমস্যো সৃভিি োিে ও প্রভিতিোতধি
ক ৌিে ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িিীতি িক্ত সঞ্চোেতন ক োতেতস্টিতেি ভূভম ো ভবতেষে িতি
পোিব।
ক োতেতস্টিেত প্রিযোভিি সীমোয় িোখোি প্রতয়োজনীয়িো ও উপোয়
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
িতক্ত সুগোতিি িোিসোম্যিোি োিে, প্রভিতিোধ ও প্রভি োতি
িেীয় ব্যোখ্যো িতি পোিব।
হৃদযেত িোতেো িোখোি উপোয় বে িনো িতি পোিব।

 বয়ঃসভি োে ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 বয়ঃসভি োতে িোিীভি পভিবিিতনি োিে ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 বয়ঃসভি োতেি মোনভস ও আিিভে পভিবিিতন ভনতজত খোপ
খোওয়োতনোি উপোয় বে িনো িতি পোিব।
 বয়ঃসভি োতে বদভহ ও মোনভস স্বোিযিক্ষোি ক ৌিে ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
 বয়ঃসভি োেীন ভববোতহ স্বোিযঝভুঁ এবং এি প্রিোব ভবতেষে







৩.১ িক্ত
৩.২ িতক্তি গ্রুপ
৩.২.৩ িতক্তি কশ্রেীভবিোতগি গুরুত্ব
৩.২.৩ িতক্তি কশ্রেীভবিোতগি গুরুত্ব
৩.২.২ Rh ফযোক্টি






৩.৩ িক্ত সঞ্চোেন
৩.৩.৩ হোট িভবট বো পোেসতিট গেেোি পদ্ধভি
৩.৪ িক্তিোপ
৩.৪.১ উচ্চ িক্তিোপ

 ৩.৪.২ ক োতেতস্টিে
 ৩.৪.২ ক োতেতস্টিে
 ৩.৬ ডোয়োতবটিস, বহুমূত্র বো মধুতমহ কিোগ
 ৩.৫ হ্রদযেত িোে িোখোি উপোয়
 ৪.১ বয়ঃসভি োে
 ৪.১.২ বয়ঃসভি োে পভিবিিতনি োিে
 ৪.১.১ বয়ঃসভি োা্তেি পভিবিিনসমূহ
 ৪.১.৩ বদভহ স্বোিয ঠি িোখো
 ৪.১.৪ মোনভস স্বোিয ঠি িোখো
 ৪.১.৫ বয়ঃসভি োেীন ভববোহ ও গিিধোিে

মন্তব্য

অধ্যোয়





পঞ্চম অধ্যোয়
কদখতি হতে
আতেো িোই
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িতি পোিব।
কটস্টটিউব কবভবি ধোিেো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ভেঙ্গ ভনধ িোিতেি ক ৌিে ব্যোখ্যো িতি পোিব।
জীবতনি উৎপভত্ত এবং জীবজগতি ভববিিতনি ধোিেো ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
পৃভথবীতি নতুন প্রজোভিি উৎপভত্তি ধোিেো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
দপিতেি ব্যবহোি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
আতেোি প্রভিসিে ব্যোখ্যো িতি পোিব।
দৃভি োয িিতম কিোতখি ভিয়ো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
স্পি দিিতনি ভন টিম ভবন্দু ব্যোখ্যো িতি পোিব।
কেতেি ক্ষমিো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
কিোতখি ত্রুটি সৃভিি োিে ব্যোখ্যো িতি পোিব।
কেে ব্যবহোি তি কিোতখি ত্রুটি সংতিোধতনি উপোয় বে িনো িতি
পোিব।
কিোখ িোতেো িোখোি উপোয় ব্যোখ্যো িতি পোিব।
কিোতখি ত্রুটি সৃভিি োিে অনুসিোন িতি পোিব।
কিোতখি প্রভি যত্ন কনব এবং অন্যতদতি সতিিন িব।






৪.১.৬ কটস্টটিউব কবভব
৪.২ সন্তোতনি ভেঙ্গ ভনধ িোিে
৪.৩ পৃভথবীতি জীবতনি উৎপভত্ত
৪.৪ ভববিিন বো অভিব্যভক্তি উপতি ভবভিন্ন মিবোদ










৪.৪.১ ল্যোমোত িি িত্ত্ব
৫.১ আয়নো বো দপিতেি ব্যবহোি
৫.২ আতেোি প্রভিসিে
৫.৪ কিোতখি ভিয়ো
৫.৪.২ স্পিদৃভিি ন্যযনিম দূিত্ব
৫.৩.১ কেতেি ক্ষমিো
৫.৪.৩ কিোতখি ত্রুটি এবং িোি প্রভি োি
৫.৪.৩ কিোতখি ত্রুটি এবং িোি প্রভি োি

 ৫.৪.৪ কিোখ িোতেো িোখোি উপোয়
 ৫.৪.৩ কিোতখি ত্রুটি এবং িোি প্রভি োি
 ৫.৪.৪ কিোখ িোতেো িোখোি উপোয়

মন্তব্য

অধ্যোয়

ষষ্ঠ অধ্যোয়
পভেমোি

সিম অধ্যোয়
অম্ল, ক্ষোি ও
েবতেি ব্যবহোি

ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

পোঠ্যপুস্তত প্রদত্ত ভিখনফে

 প্রোকৃভি ও কৃভত্রম পভেমোি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 পভেমোি িে প্রভিয়ো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 প্রোকৃভি ও কৃভত্রম িন্তু ও বতেি উৎস, ববভিিয এবং ব্যবহোি
িতি পোিব।
 িন্তু হতি সুিো বিভিি প্রভিয়ো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 ভবভিন্ন প্র োি সুিোি ববভিিয ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 িোবোি ও প্লোভস্টত ি কিৌি ও িোসোয়ভন ধমি ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 পভিতবতিি িোিসোম্যহীনিো সৃভিতি িোবোি ও প্লভস্টত ি ভূভম ো
ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 িোপ প্রতয়োগ তি ভবভিন্ন প্র োি সুিোি ববভিিয িনোক্ত িতি
পোিব।
 পভিতবতিি িোিসোম্য িক্ষোয় িোবোি ও প্লোভস্টত ি ব্যবহোি ও
সংিক্ষতে সতিিন হব।

 িভক্তিোেী ও দুব িে এভসতডি ববভিিয বে িনো িতি পোিব।
 প্রোিযভহ জীবতন এভসতডি ব্যবহোি এবং সোবধোনিো ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
 এভসড অপব্যবহোতিি সোমোভজ প্রিোব ভবতেষে িতি পোিব।
 ভনতদ িি ব্যবহোি তি ভবভিন্ন বস্তুি অম্লত্ব ও ক্ষোিত্ব ভিভিি
িতি পোিব (ভেটমোস, পূতব িি কশ্রভেতি বিভিকৃি ফুে, সবভজি
ভনয িোতসি সোহোতে)
 পো িেীতি এভসভডটিি োিে এবং সঠি খোদ্য ভনব িোিন ব্যোখ্যো
িতি পোিব।
 পদোতথ িি pH এি মোন জোনোি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো িতি
পোিব।










৬.১ পভেমোি
৬.১.১ পভেমোি িে প্রভিয়ো
৬.২ িন্তু বো সুিো
৬.২.১ িন্তুি ববভিিয ও ব্যবহোি
৬.২.২ িন্তু কথত সুিো বিভি
৬.২.১ িন্তুি ববভিিয ও ব্যবহোি
৬.৩ িোবোি ও প্লোভস্ট
৬.৩.৩ পভিতবতিি িোিসোম্যহীনিোয় িোবোি ও
প্লোভস্ট
 ৬.২.২ িন্তু কথত সুিো বিভি
 ৬.৩.৩ পভিতবতিি িোিসোম্যহীনিোয় িোবোি ও
প্লোভস্ট

 ৭.১ িভক্তিোেী ও দূব িে এভসড
 ৭.১.২ প্রোিযভহ জীবতন এভসতডি ব্যবহোি
এবং সোবধোনিো
 ৭.১.৩ এভসতডি অপব্যবহোি, আইন োনুন ও
সোমোভজ প্রিোব
 ৭.১.5 ভনতদ িি ব্যবহোি তি ভবভিন্ন বস্তুি
অম্লত্ব ও ক্ষোি ত্ব িনোক্ত িে
 ৭.১.৬ পো িেীতি এভসভডটিি োিে ও সঠি
খোদ্য ভনব িোিন
 ৭.২ pH এি মোন জোনোি প্রতয়োজনীয়িো

মন্তব্য

অধ্যোয়

ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

পোঠ্যপুস্তত প্রদত্ত ভিখনফে

 ক্ষোিত ি িোসোয়ভন ববভিিয ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 প্রোিযভহ জীবতন ক্ষোতিি প্রতয়োজনীয়িো এবং ব্যবহোতিি
সোবধোনিো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 প্রিমতনি প্রতয়োজনীয়োিো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 প্রোিযভহ জীবতন প্রিমতনি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো িতি পোিব।

 ৭.৩.১ ক্ষোিত ি িোসোয়ভন ববভিিয
 ৭.৩.২ প্রোিযভহ জীবতন ক্ষোতিি
প্রতয়োজনীয়িো এবং ব্যবহোি
 ৭.৩.৩ প্রিমন এবং এি প্রতয়োজনীয়িো
 ৭.৩.৩ প্রিমন এবং এি প্রতয়োজনীয়িো
 ৭.৩.২ প্রোিযভহ জীবতন ক্ষোতিি
প্রতয়োজনীয়িো এবং ব্যবহোি
 ৭.৪.১ েবতেি িোসোয়ভন ববভিিয
 ৭.৪.২ েবতেি ব্যবহোি
 ৭.৪.১ েবতেি িোসোয়ভন ববভিিয

 েবতেি িোসোয়ভন ববভিিয ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 প্রোিযভহ জীবতন েবতেি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 পিীক্ষতেি মোধ্যতম ভবভিন্ন প্র োি েবে বিভি িতি পোিব।
(ধোতু+এভসড, ধোতুি অেোইড+এভসড)
নবম অধ্যোয়
দুতয িোতগি সোতথ
বসবোস

 বোংেোতদি ও আন্তজিোভি কপ্রক্ষোপতট জেবোয়ু পভিবিিতনি প্রিোব
ভবতেষে িতি পোিব।
 পভিতবিগি সমস্যো সৃভিি োিে ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 দুতয িোগ সৃভিি োিে, প্রভিতিোধ, কমো োতবেোি ক ৌিে এবং
িোৎক্ষভে িেীয় ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 সুি জীবনযোপতন মোনসম্মি ও উন্নি পভিতবতিি গুরুত্ব ভবতেষে
িতি পোিব।
 প্রকৃভি সংিক্ষেিীেিোি িোৎপয ি ভবতেষে িতি পোিব।
 প্রকৃভিি সংিক্ষেিীেিোি ভবভিন্ন ক ৌিে বে িনো িতি পোিব।






৯.১.১ বোংেোতদতিি কপ্রক্ষোপট
৯.১.২ আন্তজিোভি কপ্রক্ষোপট
৯.২ পভিতবিগি সমস্যো
৯.৩ দূতয িোগ সৃভিি োিে , প্রভিতিোধ কমো োভবেোি
ক ৌিে এবং িোৎক্ষভে িেীয়
 ৯.৪ মোনসম্মি ও উন্নি পভিতবতিি গুরুত্ব
 ৯.৪.১ প্রকৃভি সংিক্ষেিীেিোি িোৎপয ি
 ৯.৪.২ প্রকৃভিি সংিক্ষেিীেিোি ভবভিন্ন ক ৌিে

মন্তব্য

অধ্যোয়

িোদি অধ্যোয়
প্রোিযভহ
জীবতন িভিৎ

ভবষয়বম্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভিতিোনোম)

পোঠ্যপুস্তত প্রদত্ত ভিখনফে

 িভিৎ উপোংি ও যে প্রিীত ি সোহোতে প্র োি িতি পোিব।
 ব্যোটোভিি োয িিম ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 বোসো-বোভিতি ব্যবহোি উপতযোগী বিিনীি ন িো প্রেয়ন িতি
পোিব।
 িভিৎ ভবতেষে এবং িভিৎ প্রতেপন প্রভিয়ো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 প্রোিযভহ জীবতন িভিৎ ভবতেষে এবং িভিৎ প্রতেপতনি গুরুত্ব
বে িনো িতি পোিব।
 ভ তেোওয়োট ও ভ তেোওয়োট-ঘন্টো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 ববদুযভি ক্ষমিোি ভহসোব িতি পোিব।
 এনোভজি কসভিং বোতেি সুভবধো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 আইভপএস ও ইউভপএতসি োয িিম ও ব্যবহোি ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
 ভসতস্টম েস এবং কেোডতিভডং ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 উন্নয়ন োয িিতম ভবদুযতিি অবদোন ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 বোসো বোভিতি ব্যবহোি উপতযোগী বিিনীি ব্যবহোি প্রদিিন িতি
পোিতব।
 পিীক্ষোি সোহোতে িভিৎ ভবতেষে প্রদিিন িতি পোিতব।

 ১২.১.১ িভিৎ বিিনীি প্রিী
 ১২.১.২ ব্যটোভিি োয িিম
 ১২.১.৪ বোভিতি িভিৎ বিিনীি ন িো বো হোউস
ওয়োভিং
 ১২.২.২ প্রোিযভহ জীবতন িভিৎ ভবতেষতেি গুরুত্ব
 ১২.২.২ প্রোিযভহ জীবতন িভিৎ ভবতেষতেি গুরুত্ব





১২.৩ িভিৎ ক্ষমিো
১২.৩ িভিৎ ক্ষমিো
১২.৩ িভিৎ ক্ষমিো
১২.৪.১ আইভপএস এবং ইউভপএস

 ১২.৪.২ িভিতিি ভসতস্টম েস
 ১২.৫ উন্নয়ন োয িিতম িভক্তি ব্যবহোি
 ১২.১.৪ বোভিতি িভিৎ বিিনীি ন িো বো হোউস
ওয়োভিং
 ১২.২.২ প্রোিযভহ জীবতন িভিৎ ভবতেষতেি গুরুত্ব

মন্তব্য

