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ক োভবড 19 কেভিতে 2023 োতরয এএভ যীিোয পুনভফ িন্যোকৃে োঠ্যসূভচ 

ভফলয়: ফোাংরোতে  ভফশ্বভযচয়                ভফলয়ত োড: 150          পূর্ িভোন: 100                  েত্ত্বীয় নম্বয: 100             ব্যোফোভয  নম্বয: 00 

অধ্যোয়  অধ্যোতয়য 

ভখনপর 

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত  উভিভখে ভখনপর ভফলয়ফস্তু 

(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ) 

েতয়োজনীয় 

ক্লো াংখ্যো 

ক্লোতয ক্রভ ভন্তব্য 

েথভ অধ্যোয়: 

পূফ ি ফোাংরোয 

আতদোরন  

জোেীয়েোফোতেয 

উত্থোন (1947-

1970) 

 বোলো আতদোরতনয টভূভভ  েোৎম ি ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 জোেীয়েোফোতেয উতেতল বোলো আতদোরতনয গুরুত্ব ভফতেলর্  যতে োযফ; 

 জোভোংঘ  র্তি  21 ক কপব্রুয়োভযত  আন্তজিোভে  ভোর্তবোলো ভেফ ভততফ স্বীকৃভে কেয়োয গুরুত্ব 

ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 ভনজ  অতযয ভোর্তবোলোয েভে শ্রদ্ধোীর তে োযফ; 

 আয়োভী মুভরভ রীগ  যুক্তফ্রন্ট গঠতনয  োযর্ ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 1954 োতরয যুক্তফ্রতন্টয ভনফ িোচতনয েবোফ ভফতেলর্  যতে োযফ; 

 1955 োতর আয়োভী মুরীভ রীগ কথত  আয়োভী রীতগ রূোন্ততযয  োযর্ এফাং 1958-যফেী 

যোজননভে  ঘটনোফভর ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 ফোঙোভর জোেীয়েোফোেী কচেনোয় উদু্বদ্ধ তে োযফ; 

 1958 োতরয োভভয  োনভফতযোধী আতদোরতনয  োযর্  পরোপর ফর্ িনো  যতে োযফ; 

 ভফভবন্ন কিতে পূফ ি ফোাংরোয েভে ভিভ োভ স্তোতনয বফলতেয েকৃভে ভফতেলর্  যতে োযফ; 

 ঐভেোভ  ছয় েপোয গুরুত্ব ভফতেলর্  যতে োযফ; 

 ঐভেোভ  আগযেরো ভোভরোয (যোষ্ট্র ফনোভ কখ মুভজবুয যভোন এফাং অন্যোন্য) ঘটনো ফর্ িনো 

 যতে োযফ; 

 ঊনত্ততযয গর্অভ্যুত্থোতনয টভূভভ ফর্ িনো  যতে োযফ; 

 স্বোধীনেো যুতদ্ধ কেযর্োেোয়  ভক্ত ভততফ গর্ আতদোরতনয ভূভভ ো মূল্যোয়ন  যতে োযফ; 

 1970 োতরয ভনফ িোচতনয ফর্ িনো  যতে োযফ এফাং যফেী ঘটনোেফোত এয েবোফ ভফতেলর্  যতে 

োযফ; 

 কেতয স্বোথ ি যিোয় তচেন ফ। 

ভযতেে 1.1 : ফোঙোভর জোেীয়েোফোতেয 

ভফ োত বোলো আতদোরন  

2 1ভ, 

2য় 

 

 

ভযতেে 1.2 :  ফোঙোভর জোেীয়েোফোতেয 

ভফ োত যোজননভে  আতদোরতনয ভূভভ ো 

 

2 3য়, 

4থ ি 

ভযতেে 1.3 : োভভয  োন  যফেী 

যোজননভে  ঘটনো েফো  

4 5ভ-8ভ 

ভদ্বেীয় অধ্যোয় : 

স্বোধীন ফোাংরোতে 

 

 

 

 ফোাংরোতেতয স্বোধীনেো অজিতন 7ই ভোতচ িয বোলতর্য গুরুত্ব ভফতেলর্  যতে োযফ; 

 স্বোধীনেোযুদ্ধ ভযচোরনোয় মুভজফনগয য োতযয ভূভভ ো মূল্যোয়ন  যতে োযফ; 

 মুভক্তযুতদ্ধ ভফভবন্ন যোজননভে  ের, ছোে, কোজীফী, নোযী, গর্ভোধ্যভ, োাংস্কৃভে   ভী  োধোযর্ 

ভোনুতলয ভূভভ ো মূল্যোয়ন  যতে োযফ; 

 স্বোধীনেো অজিতনয ঘটনোেফোত গুরুত্বপূর্ ি যোজননভে  ব্যভক্তফতগ িয অফেোন মূল্যোয়ন  যতে োযফ; 

ভযতেে 2.1 : মুভক্তযুতদ্ধয েস্তুভে, স্ত্র 

মুভক্তযুদ্ধ  স্বোধীন ফোাংরোতেতয অভ্যুেয় 

3 

 

9ভ-11  

 

 

 

 

ভযতেে 2.2 : স্বোধীন ফোাংরোতে পুনগ িঠতন 

ফঙ্গফন্ধুয োন আভর  যফেী ঘটনোফভর 

3 

 

12-14 

ভযতেে 2.3 : কনো োন আভর (1975- 2 15, 



2 
 

অধ্যোয়  অধ্যোতয়য 

ভখনপর 

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত  উভিভখে ভখনপর ভফলয়ফস্তু 

(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ) 

েতয়োজনীয় 

ক্লো াংখ্যো 

ক্লোতয ক্রভ ভন্তব্য 

 

 

 

 

 

 

 স্বোধীন ফোাংরোতেতয অভ্যুেতয় ভফশ্বজনভে সৃভি  ভফতশ্বয ভফভবন্ন কেতয ভূভভ ো মূল্যোয়ন  যতে 

োযফ; 

 ভোন মুভক্তযুতদ্ধয ঐভেোভ  েোৎম ি ভফতেলর্  যতে োযফ;  

 স্বোধীনেোয স্থভে জোভেয ভেো ফঙ্গফন্ধু কখ মুভজবুয যভোতনয আেত িয েভে উদু্বদ্ধ ফ; 

 যুদ্ধভফধ্বস্ত কে পুনগ িঠন েভক্রয়োয ফর্ িনো ভেতে োযফ; 

 1972 োতরয াংভফধোন ের্য়তনয টভূভভ ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 1975 োতর জোভেয ভেো  চোয জোেীয় কনেোয েুো এফাং যোজননভে  ট ভযফেিতনয ফর্ িনো 

 যতে োযফ; 

 1975-এয 15ই আগস্ট যফেী োভভয  োতনয উত্থোন ম্পত ি ফর্ িনো  যতে োযফ:  

 1981 োতর ভজয়োউয যভোতনয েুো এফাং যফেী ভনফ িোচন ফর্ িনো  যতে োযফ; 

 1982 োতরয এযোতেয োভভয  োন  েোয েবোফ মূল্যোয়ন  যতে োযফ; 

 1990 োতরয গর্অভ্যুত্থোন এফাং গর্েতেয পুনম িোেোয ফর্ িনো  যতে োযফ; 

 ফোাংরোতেতয উতিখতমোগ্য আথ ি-োভোভজ   োাংস্কৃভে  অগ্রমোেো ফর্ িনো  যতে োযফ; 

 কেতয েভে বোতরোফোো, গর্েে এফাং মুভক্ততমোদ্ধোতেয েভে শ্রদ্ধো কোলর্  যফ; 

1990)  16  

 

 

 

ভযতেে 2.4 : গর্েতেয পুনম িোেো 2 17, 

18 

চতুথ ি অধ্যোয় : 

ফোাংরোতেতয  

ভূ-েকৃভে  জরফোয়ু 

 ফোাংরোতেতয কবৌতগোভর  অফস্থোন  ীভোনো ফর্ িনো  যতে োযফ; 

 ভফশ্ব ভোনভচতে ফোাংরোতেতয কবৌতগোভর  অফস্থোন  ভূ-েোকৃভে  অঞ্চর ভচভিে  যতে োযফ; 

 ফোাংরোতেতয ভূ-েোকৃভে  অঞ্চতরয কশ্রভর্ভফবোগ  গঠন ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 ভূ-েোকৃভে  গঠন  ীবোতফ জনাংখ্যোয (জনফভে) ভফস্তযতর্ েবোফ ভফস্তোয  তয েো ভফতেলর্  যতে 

োযফ; 

 ফোাংরোতেতয ভূভভ ব্যফোতযয উয জনফভে ভফস্তোতযয েবোফ ভফতেলর্  যতে োযফ; 

 ভযতফ াংযিতর্ উদু্বদ্ধ ফ; 

 ফোাংরোতেতয োতথ েভির্ এভয়োয  তয় টি কেতয (বোযে, ভভয়োনভোয  কনোর) জরফোয়ুয 

বফভতিুয তুরনো  যতে োযফ; 

 ফোাংরোতেতয ভোনুতলয জীফন-জীভফ োয য জরফোয়ুয েবোফ ভফতেলর্  এ ভফলতয় েভেতফেন 

বেভয  যতে োযফ; 

 ভূভভ তম্পয ধোযর্ো   োযর্ ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 ভফতশ্বয ভূভভ ম্পেফর্ কে ভততফ ভযভচে  তয় টি কেতয ভযভস্থভে ফর্ িনো  যতে োযফ; 

ভযতেে 4.1 : ফোাংরোতেতয ভূ-েকৃভে 

 

 

3 19-21  

ভযতেে 4.2 : ফোাংরোতেতয জরফোয়ু  

েোকৃভে  দুতম িোগ 
6 22-27  
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অধ্যোয়  অধ্যোতয়য 

ভখনপর 

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত  উভিভখে ভখনপর ভফলয়ফস্তু 

(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ) 

েতয়োজনীয় 

ক্লো াংখ্যো 

ক্লোতয ক্রভ ভন্তব্য 

 ফোাংরোতেত  ভূভভ ম্পেফর্ অঞ্চর ফরোয  োযর্ ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 ভূভভ ম্প ঝুঁভ  কভো োভফরোয় ফোাংরোতেতয েস্তুভে  েতয়োজনীয় েতি ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 জরফোয়ু ভযফেিনজভনে ভস্যো কভো োভফরোয় তচেন ফ এফাং অভবতমোজতন িভেো রোব  যফ; 

 ভূভভ ম্প যফেী ভযভস্থভে কভো োভফরোয় তমোভগেোয ভতনোবোফ বেভয  যফ। 

ঞ্চভ অধ্যোয়: 

ফোাংরোতেতয নে-

নেী  েোকৃভে  

ম্পে 

 ফোাংরোতেতয েধোন নে-নেীগুতরো (দ্মো, ব্রহ্মপুে, মমুনো, কভঘনো,  র্ িফুরী, ভেস্তো, শুয, োঙ্গু, 

কপনী, নোপ নেী  ভোোমুহুযী) উৎভত্তস্থর  েফো তথয ভফফযর্ ভেতে োযফ এফাং এগুতরো 

াংযিতর্য গুরুত্ব ভফতেলর্  যতে োযফ; 

 নেী-নেীয উতয জনফভেয ভনব িযীরেো ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 ফোাংরোতেতয ক োতনো ক োতনো অাংত োভনয অবোতফয  োযতর্য োতথ াংভেি কেমূতয নেীয 

েবোফ ভফতেলর্  যতে োযফ; 

 ফোাংরোতেতয ক োতনো ক োতনো অাংত োভনয অবোতফয  োযতর্ সৃি ভস্যো ভফতেলর্  যতে োযফ 

এফাং ভোধোন েতি ম্পত ি ভেোভে ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 মোেোয়োে, জরভফদুুৎ  ফোভর্তজুয কিতে নেীতথয ভূভভ ো ভফতেলর্  যতে োযফ; 

 োভনয অবোফ দূযী যতর্ নেী াংযিতর্য েতয়োজনীয়েো উরভি  যতে োযফ; 

 েোকৃভে  ম্পতেয ধোযর্ো ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 ফোাংরোতেতয েোকৃভে  ম্পতেয (খভনজ, ফনজ, কৃভলজ, োভন-মুদ্র ম্পে (ভৎস্য ম্পে), কৌয 

ম্পে, োতথ েভির্ এভয়োয  তয় টি কেতয (বোযে, ভভয়োনভোয, কনোর) েোকৃভে  ম্পতেয 

তুরনো  যতে োযফ; 

 োভন ম্পে ব্যফস্থোনোয ধোযর্ো ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 ফোাংরোতেতয োভন  খোদ্য ভনযোত্তোয োভন ম্পে ব্যফস্থোনোয গুরুত্ব ব্যোখ্যো   যতে োযফ; 

 ফোাংরোতেতয ফনভূভভয কশ্রভর্ভফবোগ ফর্ িনো  যতে োযফ; 

 ফোাংরোতেতয অথ িনীভেতে এফ ম্পতেয গুরুত্ব ভফতেলর্  যতে োযফ; 

 েোকৃভে  ম্পে াংযিতর্ তচেন ফ। 

ভযতেে 5.1 ফোাংরোতেতয নে-নেী  োভন 

ম্পে 

 

6 28-33  

ভযতেে 5.2 ফোাংরোতেতয েোকৃভে  ম্পে 4 34-37 
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অধ্যোয়  অধ্যোতয়য 

ভখনপর 

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত  উভিভখে ভখনপর ভফলয়ফস্তু 

(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ) 

েতয়োজনীয় 

ক্লো াংখ্যো 

ক্লোতয ক্রভ ভন্তব্য 

লষ্ঠ অধ্যোয় : 

যোষ্ট্র, নোগভয েো  

আইন 

 যোতষ্ট্রয ধোযর্ো ব্যোখ্যো  যতে োযফ;  

 যোতষ্ট্রয  োম িোফভর ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 নোগভযত য ধোযর্ো ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 ফোাংরোতেতয নোগভয  ভততফ যোতষ্ট্রয েভে েোভয়ত্ব   েিব্য ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 নোগভয  ভততফ ভনজ েোভয়ত্ব োরতন উদু্বদ্ধ ফ; 

 আইতনয ধোযর্ো ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 আইতনয উৎ ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 সুোতনয জন্য আইতনয েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 ফোাংরোতেতয েথ্য অভধ োয আইন  এয েতয়োগ ফর্ িনো  যতে োযফ এফাং এ ব্যোোতয তচেন ফ। 

 যোতষ্ট্রয ধোযর্ো 

 যোতষ্ট্রয        

 যোতষ্ট্রয  োম িোফভর 

 নোগভযত য ধোযর্ো 

 নোগভয  ভততফ যোতষ্ট্রয েভে েোভয়ত্ব  

 েিব্য 

 আইতনয ধোযর্ো 

 সুোতনয জন্য আইতনয েতয়োজনীয়েো 

 ফোাংরোতেতয েথ্য অভধ োয আইন 

7 38-44  

নফভ অধ্যোয়: 

জোভোংঘ  

ফোাংরোতে 

 জোভোংঘ সৃভিয টভূভভ ফর্ িনো  যতে োযফ; 

 ফোাংরোতেত জোভোংতঘয ভূভভ ো ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 নোযীয েভে  র ে োয বফলে দূযী যতর্ জোভোংতঘয ভূভভ ো ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 ভফশ্ব োভন্ত েভেষ্ঠোয় জোভোংতঘ ফোাংরোতেতয োভন্তযিী ফোভনীয ভূভভ ো মূল্যোয়ন  যতে োযফ; 

 ভফশ্বোভন্ত েভেষ্ঠোয় জোভোংতঘয  োম িক্রতভয েভে শ্রদ্ধোীর ফ। 

 জোভোংঘ সৃভিয টভূভভ 

 জোভোংতঘয       

 জোভোংতঘয      

 ফোাংরোতেত জোভোংতঘয ভূভভ ো ও 

 োম িক্রভ 

 নোযীয েভে  র ে োয বফলে 

দূযী যতর্ জোভোংতঘয ভূভভ ো 

 নোযীয েভে বফলে           ও 

      ভূভভ ো 

 জোভোংতঘ ফোাংরোতেতয োভন্তযিী 

ফোভনীয ভূভভ ো 

5 45-49েভ  

েভ অধ্যোয় : 

কট ই উন্নয়ন 

অবীি (এভডভজ) 

 কট ই উন্নয়ন অবীি অজিতন অাংীেোভযতত্বয গুরুত্ব ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 কট ই উন্নয়ন অবীি অজিতনয পরোপর ভফতেলর্  যতে োযফ; 

 কট ই উন্নয়ন অবীি অজিতন চুোতরঞ্জমূ ভচভিে  যতে োযফ; 

 কট ই উন্নয়ন অবীি অজিতন চুোতরঞ্জ কভো োভফরোয়  যর্ীয় ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 কট ই উন্নয়ন অবীি অজিতন  যর্ীয় ম্পত ি তচেনেো সৃভিয জন্য কোস্টোয ভডজোইন  যতে 

োযফ; 

োঠ-১ : কট ই উন্নয়ন অবীি অজিতন 

অাংীেোভযতত্বয গুরুত্ব  

1 50েভ 

 

 

োঠ-2 : কট ই উন্নয়ন অবীি অজিতনয 

ম্ভোব্য পরোপর 

1 51েভ 

োঠ-3 : কট ই উন্নয়ন অবীি অজিতন 

ফোাংরোতেতয চুোতরঞ্জ 

1 52েভ 
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অধ্যোয়  অধ্যোতয়য 

ভখনপর 

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত  উভিভখে ভখনপর ভফলয়ফস্তু 

(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ) 

েতয়োজনীয় 

ক্লো াংখ্যো 

ক্লোতয ক্রভ ভন্তব্য 

 কট ই উন্নয়ন অবীি ফোস্তফোয়তন অনুেোভর্ে ফ। োঠ-৪ : চুোতরঞ্জ কভো োভফরোয়  যর্ীয় 2 53েভ, 

54েভ 

এ োে অধ্যোয় : 

জোেীয় ম্পে  

অথ িননভে  ব্যফস্থো 

 

 জোেীয় ম্পতেয ধোযর্ো ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 ফোাংরোতেতয জোেীয় ম্পতেয াংযির্  অচয় কযোতধয উোয় ফর্ িনো  যতে োযফ; 

 ভফভবন্ন অথ িননভে  ব্যফস্থোয তুরনো  যতে োযফ; 

 ফোাংরোতেতয েচভরে অথ িননভে  ব্যফস্থোয বফভিু ভচভিে  যতে োযফ; 

 ফোাংরোতেতয জোেীয় আতয়য ফণ্ট  ভযভস্থভে ফর্ িনো  যতে োযফ; 

 ম্পে াংযির্  অচয় কযোতধ তচেন ফ: 

 ভফভবন্ন অথ িননভে  ব্যফস্থো ম্পত ি জোনতে আগ্রী ফ। 

 জোেীয় ম্পতেয ধোযর্ো  

 ম্পতেয           

 জোেীয় ম্পতেয  ৎ  

 জোেীয় ম্পতেয াংযির্  অচয়তযোধ 

 ভফভবন্ন অথ িননভে  ব্যফস্থো 

1.                        

          

2.                          

          

3.                              

4.                                 

 ফোাংরোতেতয েচভরে অথ িননভে  ব্যফস্থো 

 ফোাংরোতেতয জোেীয় আতয়য ফণ্টর্ 

ভযভস্থভে 

 

 

7 

55েভ-61েভ  

কলোড় অধ্যোয় : 

ফোাংরোতেতয 

োভোভজ  ভস্যো  

এয েভে োয 

 

 

 

 

 োভোভজ  ভস্যোয ধোযর্ো ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 োভোভজ  বনযোজু  োভোভজ  মূল্যতফোতধয অফিতয়য ধোযর্ো ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 ফোাংরোতেত োভোভজ  বনযোজু  োভোভজ  মূল্যতফোতধয অফিতয়য  োযর্  েবোফ ব্যোখ্যো  যতে 

োযফ; 

 োভোভজ  বনযোজু  োভোভজ  মূল্যতফোতধয অফিয় েভেতযোতধয েতি ভচভিে  যতে োযফ; 

 ‘নোযীয েভে ভাংেো’- ধোযর্োটি ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 ফোাংরোতেত নোযীয েভে ভাংেোয ধযন   োযর্ ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 ফোাংরোতেত নোযীয েভে ভাংেোয েবোফ ভফতেলর্  যতে োযফ; 

 নোযীয েভে ভাংেো কযোতধ আইতনয ভফলয়ফস্তু  োভস্ত ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

cwi‡”Q` 16.1: mvgvwRK ˆbivR¨ I 

g~j¨‡ev‡ai Aeÿq 

2 

 

62েভ, 

63েভ 

 

 

 

 

 

 

cwi‡”Q` 16.2: bvixi cÖwZ mwnsmZv 5 

 

64েভ- 68েভ 

cwi‡”Q` 16.3 : GBPAvBwf 

(HIV)/GBW (AIDS) 

 

2 

 

 

69েভ, 

70েভ 

cwi‡”Q` 16.4 : moK ỳN©Ubv  

 

2 71েভ, 

72েভ 

cwi‡”Q`    16.5 : Rw½ev` 1 73েভ 
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অধ্যোয়  অধ্যোতয়য 

ভখনপর 

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত  উভিভখে ভখনপর ভফলয়ফস্তু 

(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ) 

েতয়োজনীয় 

ক্লো াংখ্যো 

ক্লোতয ক্রভ ভন্তব্য 

 ফোাংরোতেত নোযীয েভে ভাংেো কযোতধ োভোভজ  আতদোরন গতড় কেোরোয উোয় ব্যোখ্যো  যতে 

োযফ; 

 ভশুশ্রভ  ভ তোয অযোতধয ধোযর্ো, ধযন  আইভন েভে োয ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 ভোর্ত ল্যোর্ ধোযর্ো  ভোর্তত্ব োরীন সুভফধো ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 এইচআইভব/এইডতয ধোযর্ো ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 এইচআইভব/এইডতয ভযভস্থভে   োযর্ ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 এইচআইভব/এইডতয েবোফ ভফতেলর্  যতে োযফ এফাং েভেতযোধ  োম িক্রভ ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 ড়  দুঘ িটনোয  োযর্ ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 ফোাংরোতেত ড়  দুঘ িটনোয ভযভস্থভে ফর্ িনো  যতে যফ; 

 ড়  দুঘ িটনোয  েবোফ ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 দুঘ িটনোমুক্ত ফো ভনযোে ড়   যোয উোয় এফাং দুঘ িটনো হ্রোতয েতি ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 জভঙ্গফোতেয ধোযর্ো ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 জভঙ্গফোতেয  োযর্  েবোফ ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 জভঙ্গফোে েভেতযোতধয েতি ভচভিে  যতে োযফ; 

 দুনীভেয ধোযর্ো,  োযর্ ব্যোখ্যো  যতে োযফ; 

 দুনীভেয ভফরুতদ্ধ েভেতযোতধয েতি ব্যোখ্যো  যতে োযফ এফাং আে ি জীফন গঠতন উদু্বদ্ধ ফ; 

 নোযীয েভে শ্রদ্ধোীর ফ এফাং নোযী ভনম িোেন েভেতযোতধ তচেন ফ; 

 এইচআইভব/এইড ম্পত ি তচেন ফ এফাং আক্রোন্ত কযোগীয কফোয় স্বেঃস্ফূেিবোতফ এভগতয় আফ; 

 দুনীভে েভেতযোধ  দুঘ িটনো ভফলতয় তচেন ফ; 

 ধভীয় আে ি জীফন গঠতন উদু্বদ্ধ ফ। 

cwi‡”Q` 16.6 : ỳb©xwZ 

 

 

2 74েভ, 

75েভ 

 

                                                                                                                                 ফ িতভোট ক্লো াংখ্যো   75 

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


