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ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি 

    ভবষয়:  কৃভষভিক্ষো      ভবষয় ক োড: ১৩৪                         পূর্ ি নম্বি: ১০০            িত্ত্বীয় নম্বি: ৭৫         ব্যোবহোভি  নম্বি : ২৫ 

অধ্যোয় ও 

ভিতিোনোম 
পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে ভবষয়বস্তু 

প্রতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 
ক্লোতসি ক্রম মন্তব্য 

প্রথম 

অধ্যোয়: 

কৃভষ প্রযুভি 

 মোটি ও পভিতবতিি ববভিষ্ট্য অনুযোয়ী ফসে 

ভনব িোিন  িতি পোিব।  

 ধোপ উতিিপূব ি  জভম প্রস্তুভিি পদ্ধভি বর্ িনো 

 িতি পোিব।  

 জভম প্রস্তুভিি প্রতয়োজনীয়িো ভবতেষর্  িতি 

পোিব।  

 ভূভমক্ষয়, ভূভমক্ষতয়ি  োির্ এবং প্র োিতিদ 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

 ভূভমক্ষতয়ি ক্ষভি োি  ভদ গুতেো বর্ িনো  িতি 

পোিব।  

 ভূভমক্ষয় কিোতধি  োয ি িী উপোয়সমূহ ভবতেষর্ 

 িতি পোিব।  

 বীজ সংিক্ষতর্ি পদ্ধভিগুতেো বর্ িনো  িতি পোিব।  

 বীজ সংিক্ষতর্ি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

 িস্যবীজ সংিক্ষর্  িি পোিব।  

 মোছ ও পশুপোভিি িোদ্য সংিক্ষতর্ি প্রতয়োজনীয়িো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

 মোছ ও পশুপোভিি িোদ্য সংিক্ষতর্ি ধোপগুতেো 

বর্ িনো  িতি পোিব।  

 সম্পূি  িোদ্য সম্পত ি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 মোতছি ও পশুপোভিি সম্পূি  িোদ্য িোভে ো বিভি 

 িতি পোিব।  

 মোছ ও পশুপোভিি সম্পূি  িোতদ্যি প্রতয়োগ পদ্ধভি 

বর্ িনো  িতি পোিব।  

 মোছ ও পশুপোভিি দ্রুি বৃভদ্ধ ও পভিপুভষ্ট্ি জন্য 
সম্পূি  িোতদ্যি প্রতয়োজনীয়িো ভবতেষর্  িতি পোিব।  

১ম পভিতেদ:  

ফসে ভনব িোিন 

১ ১ম  ব্যোবহোভিত ি িোভে োয় 

উভিভিি ১নং ও ২নং 

ব্যবহোভি  যথোক্রতম ২য় ও 

৭ম ক্লোতস সম্পন্ন  িতি 

হতব।  

১ম পভিতেদ:  

ফসে ভনব িোিন 

(১নং ব্যবহোভি ) 

১ ২য় 

২য় পভিতেদ:  

ফসে উৎপোদতনি জন্য 

জভম প্রস্তুভি 

১ ৩য় 

৩য় পভিতেদ:  

ভূভমক্ষয় ও ক্ষয়তিোধ 

২ ৪থ ি  ও ৫ম 

৪থ ি পভিতেদ:  

বীজ সংিক্ষর্ 

১ ৬ষ্ঠ 

৪থ ি পভিতেদ:  

বীজ সংিক্ষর্  

(২নং ব্যবহোভি ) 

১ ৭ম 

৫ম পভিতেদ: 

িোদ্য সংিক্ষর্ 

১ ৮ম 

৬ষ্ঠ পভিতেদ:  

সম্পূি  িোদ্য 

o মোছ 
o পশু 

২ ৯ম ও ১০ম 



অধ্যোয় ও 

ভিতিোনোম 
পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে ভবষয়বস্তু 

প্রতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 
ক্লোতসি ক্রম মন্তব্য 

ভিিীয় 

অধ্যোয়: 

কৃভষ 

উপ ির্ 

 ফসে বীজ ও বংিভবস্তোি  উপ ির্ ও ধোপগুতেো 

সম্পত ি বর্ িনো  িতি পোিব।  

 ফসে বীজ ও বংিভবস্তোি  উপ িতর্ি গুরুত্ব 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

 মোতছি পুকুতিি স্বরূপ ও পুকুি প্রস্তুভিি ধোপগুতেো 

বর্ িনো  িতি পোিব।  

 মোতছি পুকুি প্রস্তুভিি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব।  

 পুকুতিি ভবভিন্ন স্ততিি বর্ িনো ও বোস্তুসংিোন ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব।  

 িোয়ী, কমৌসুভম ও আঁতুড় পুকুি বর্ িনো এবং 

প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

 মোতছি অিয়োশ্রতমি গুরুত্ব সম্পত ি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব।  

 মোতছি আবোসিে িক্ষোয় মৎস্য সংিক্ষর্ আইতনি 

গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

 গৃহপোভেি পোভিি আবোসন স্বরূপ ও আবোসন 

বিভিি ধোপগুতেো বর্ িনো  িতি পোিব।  

 গৃহপোভেি পোভিি আবোসন বিভিি প্রতয়োজনীয়িো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

 গৃহপোভেি পোভিি িোদ্য এবং িোতদ্যি গুরুত্ব ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব।  

 গবোভদপশুি িোদ্য ও িোদ্য বিভিি পদ্ধভি বর্ িনো 

 িতি পোিব।  

 গবোভদপশুি িোতদ্যি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

১ম পভিতেদ:  

ফসে বীজ ও বংি 

ভবস্তোি  উপ ির্ 

২ ১১িম - ১২িম  ব্যবহোভিত ি িোভে োয় 

উভিভিি ৩নং ও  ৪নং 

ব্যবহোভি  যথোক্রতম 

১৩িম  ও ১৭িম ক্লোতস 

সম্পন্ন  িতি হতব।  

 

১ম পভিতেদ:  

ফসে বীজ ও বংি 

ভবস্তোি  উপ ির্  

(৩ নং ব্যবহোভি ) 

১ ১৩িম 

২য় পভিতেদ:  

মোতছি পুকুি 

২ ১৪িম ও ১৫িম 

৩য় পভিতেদ:  

মোছ িোতষি জন্য পুকুি 

িনন এবং প্রস্তুি ির্ 

o পুকুতিি ভবভিন্ন 
স্তি 

o িোয়ী, কমৌসুভম 
ও আঁতুড় পুকুি 

১ ১৬িম 

৩য় পভিতেদ:  

মোছ িোতষি জন্য পুকুি 

িনন এবং প্রস্তুি ির্ 

(৪ নং ব্যবহোভি ) 

১ ১৭িম 

৪থ ি পভিতেদ: 

মোতছি অিয়োশ্রম 

৫ম পভিতেদ: 

মৎস্য সংিক্ষর্ আইন 

১ ১৮িম 

৬ষ্ঠ পভিতেদ: 

গৃহপোভেি পোভিি 

আবোসন 

১ ১৯িম 

৭ম পভিতেদ: 

গৃহপোভেি পোভিি িোদ্য 

১ ২০িম 



অধ্যোয় ও 

ভিতিোনোম 
পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে ভবষয়বস্তু 

প্রতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 
ক্লোতসি ক্রম মন্তব্য 

৮ম পভিতেদ: 

গবোভদপশুি িোদ্য 

o আঁি জোিীয়  

িোদ্য 

o কহ ও সোইতেজ 

১ ২১িম 

িতুথ ি 

অধ্যোয়: 

কৃভষজ 

উৎপোদন 

(আংভি ) 

 িোষ উপতযোগী ভবভিন্ন জোতিি ফসতেি নোম, 

ফসতেি উৎপোদন পদ্ধভি, কিোগ বোেোই ব্যবিোপনো 

ও ফসতেি অথ িননভি  গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব।  

 

১ম পভিতেদ:  

ফসে িোষ পদ্ধভি 

o ধোন িোষ 

৩ ২২িম, ২৩িম ও 

২৪িম 

 িতুথ ি অধ্যোতয়ি (কৃভষজ 

উৎপোদন) ১ম পভিতেদ 

(ফসে িোষ পদ্ধভি) 

পোঠ্যসূভিতি অন্তর্ভ িি  িো 

হতেো।  

 িতুথ ি অধ্যোতয়ি বোভ  ৭টি 

পভিতেদ  পোঠ্যসূভিতি 

অন্তর্ভ িি  িো হয়ভন।  

১ম পভিতেদ:  

ফসে িোষ পদ্ধভি 

o পোট িোষ 

৩ ২৫িম, ২৬িম ও 

২৭িম 

১ম পভিতেদ:  

ফসে িোষ পদ্ধভি 

o সভিষো িোষ 

২ ২৮িম ও ২৯িম 

১ম পভিতেদ:  

ফসে িোষ পদ্ধভি 

o মোষ েোই িোষ 

১ ৩০িম 

সর্ বম োট ক্লোস সংখ্যো ৩০   

ব্যোবহোভি  

১। ভবভিন্ন ধিতনি মোটিি নমুনো সংগ্রহ ও িনোি ির্ 

২। মোটিি পোতে বীজ সংিক্ষর্  

৩। উভিদিোভত্ত্ব  ও কৃভষিোভত্ত্ব  বীজ সংগ্রহ ও িনোি ির্ (ধোন, মূেো, মভিি, কগোে আলু, গাঁদো ও 

কমতহদীি  োণ্ড) 

৪। পুকুতি মোতছি প্রোকৃভি  িোতদ্যি উপভিভি ভনর্ িয়  

িত্ত্বীয় ক্লোতসি পোিোপোভি উভিভিি সমতয়ি মতধ্য ব্যবহোভি   োজটি 

 িোতি হতব 

মোনবণ্টন 
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