
 

 

াঠ্যসূচি ও অ্যাাইনমভন্ট  

 

 

 

শ্রেচণ: অ্ষ্টভ 

চফলয়: কৃচল চক্ষা 

 

 

 

 

 

 



 াঠ্যসূচি ও অ্যাাইনমভন্ট  

শ্রেচণ: অ্ষ্টভ                                                                                                                                                                           চফলয়: কৃচলচক্ষা                             

অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়য 

চমযানাভ 

 

চখনপর 

াঠ্যসূচিমত 

অ্ন্তর্ভকু্ত পাঠ নম্বয 

ও চমযানাভ/ 

চফলয়ফস্তু 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃত 

চচযয়ড 

ংখ্যা 

 

অ্যাাইনমভন্ট 

 

চনমদুনা 

মূল্যায়ন 

রুচিক্স 

 

ভন্তব্য 

1ভ অ্ধ্যায়: 

ফাংরামদময 

কৃচল ও 

আন্তর্াুচতক 

শ্রেক্ষাট 

১. কৃচলমত চফজ্ঞানীমদয 

অ্ফদান ব্যাখ্যা কযমত 

াযফ। 

াঠ-১: কৃচলমত 

চফজ্ঞানীমদয 

অ্ফদান 

02 অ্যাাইনমভন্ট-1: 

 রুচভয ফাফা একর্ন কৃচলচফজ্ঞানী। চতচন চভচষ্ট ও 

উচ্চ পরনীর আমভয একটি র্াত উদ্ভাফন কমযন 

মা ফাচয-4 নামভ ভাঠ মাুময় পরবামফ উৎাচদত 

মে। গত 16ই চডমম্বয 2020 ামর 

গণের্াতন্ত্রী ফাংরামদ যকামযয ভাননীয় 

েধানভন্ত্রী শ্রখ াচনা তাঁয এই অ্ফদামনয র্ন্য 

তাঁমক যাষ্ট্রচত দক েদান কময ম্মাচনত কমযন। 
রুচভয ফাফায এভন ম্মান োচিয চছমন 

চনম্নচরচখত চফলয়গুমরা তায ভমন শ্রম আমরাড়ন 

সৃচষ্ট কমযমছ শ্র ব্যাাময শ্রতাভায সুচিচন্তত ভতাভত 

উমেখ কয- 

1. ধান, াট, গভ, আখ, িালমমাগ্য কক ভাছ, চভচষ্ট 

র্ামতয আভ, ভাল্টা ইতযাচদ উদ্ভাফমন কামদয 

চনযর চযেভ ও গমফলণায় অ্ফদান যময়মছ? 

2. শ্রকান শ্রকান েচতষ্ঠান গমফলণায ভাধ্যমভ এফ 

নতুন র্াত উদ্ভাফন কমযমছন? 

3। ধান গমফলণা েচতষ্ঠান (BRRI) শ্রথমক 

ধামনয শ্রকান শ্রকান র্াত উদ্ভাফন কমযমছন? 

4। কৃচলচফজ্ঞানীযা ধানছাড়াও অ্ন্যান্য চক চক র্াত 

উদ্ভাফন কমযমছন-মা কৃলমকযা ভামঠ িালাফাদ কময 

ফাংরামদময অ্থনুীচতমক এচগময় চনময় মামেন? 

5। এ ভস্ত কৃচলর্াত দ্রব্য উৎাদমনয ভাধ্যমভ 

ভানুমলয শ্রকান ধযমনয কভুংস্থামনয সুমমাগ সৃচষ্ট 

ময়মছ? 

1. এনচটিচফ 

কর্তকু েণীত 

2021 ামরয 

কৃচলচক্ষা 

চফলময়য েথভ 

অ্ধ্যায় াঠ  

2. ইন্টাযমনট 

শ্রথমক োি তথ্য 

ংগ্র 

3. চফলয় 

চক্ষমকয 

যাভ ুগ্রণ 

4. অ্চববাফমকয 

ভতাভত গ্রণ 

5. স্বাস্থযচফচধ 

শ্রভমন চনকট 

েচতমফচয ামথ 

যাভ ু

অ্চত উত্তভ  

1. চযপূণতুায় চফলয়ফস্তুয ঠিকতা ও 

ধাযাফাচকতা 

2. তথ্য, ধাযণা ইতযাচদ াঠ্যপুস্তমকয ামথ 

ম্পূণ ুংগচতপূণ ু

3. শ্ররখায সৃর্নীরতা 

উত্তভ  

1. চফলয়ফস্তুয ঠিকতা ও ধাযাফাচকতা 

2. তথ্য ধাযণা অ্চধকাংই াঠ্যপুস্তমকয ামথ 

ংগচতপূণ ু

বামরা  

1. চফলয়ফস্তুয ঠিকতা থাকমরও ধাযাফাচকতায 

অ্বাফ। 
2. তথ্য, ধাযণা আংচকবামফ ংগচত পূণ।ু 
অ্গ্রগচত েময়ার্ন  

1. চফলয়ফস্তুয ঠিকতায ও ধাযাফাচকতায 

অ্বাফ 

2. তথ্য, ধাযনা াঠ্যপুস্তমকয ামথ ংগচতপূণ ু

নয়। 

 

২. আধুচনক কৃচল পরন এফং 

আভামদয র্ীফন ধাযায 

চযফতমুনয ভমধ্য ম্পক ু

স্থান কযমত াযফ। 

াঠ -২: 

ফাংরামদময 

ভানুমলয র্ীফন, 

ংস্কৃচত এফং 

কৃচলয 

আধুচনকায়ন 

02 

৩. ফাংরামদময ামথ 

চফশ্রেয কময়কটি চনফাুচিত 

শ্রদময কৃচলয অ্গ্রগচতয 

ম্পক ুফণনুা কযমত াযফ। 

াঠ-৩: চফমেয 

চফচবন্ন শ্রদময 

কৃচলয অ্গ্রগচত 

02 

৪. ফাংরামদময কৃচলয ামথ 

কময়কটি চনফাুচিত শ্রদময 

কৃচলয তুরনা কযমত াযফ। 

াঠ-৪: এীয় ও 

চফে- শ্রেক্ষামট 

ফাংরামদময 

কৃচলয তুরনা 

02 

৪. ফাংরামদময কৃচলয ামথ 

কময়কটি চনফাুচিত শ্রদময 

কৃচলয তুরনা কযমত াযফ। 

াঠ-৫: ফাংরামদ 

ও বাযত 

01 

২. আধুচনক কৃচল পরন এফং 

আভামদয র্ীফন ধাযায 

চযফতমুনয ভমধ্য ম্পক ু

স্থান কযমত াযফ। 

াঠ-৬: পমরয 

শ্রভৌসুভ 

চনবযুীরতা 

কাটিময় উঠা 

01 

2য় 

অ্ধ্যায়:কৃচল 

েমৄচক্ত 

 

 

১. কৃচলমত চফচবন্ন েমৄচক্তয 

ব্যফায ব্যাখ্যা কযমত 

াযফ। 

াঠ ১ - ধানিামল 

গুটি  ইউচযয়ায 

ব্যফায 

াঠ ২ - গরু 

শ্রভাটাতার্াকযণ 

04 অ্যাাইনমভন্ট-2: 

েফ মখন ভাভায ফাচড়মত চগময়চছর তখন 

কাচর্নমদয ামথ অ্মনক সুন্দয ভয় কাটায় 

েমফয ভাভা কাচর্নমদয মমাচগতায় ফাচড়য 

আচিনায় ফচর্ িাল কমযমছন। শ্রখান শ্রথমক 

1. এনচটিচফ 

কর্তকু েণীত 

2021 ামরয 

কৃচলচক্ষা 

চফলময়য চিতীয় 

অ্চত উত্তভ  

1. চযপূণতুায় চফলয়ফস্তুয ঠিকতা ও 

ধাযাফাচকতা 

2. তথ্য, ধাযণা ইতযাচদ াঠ্যপুস্তমকয ামথ 

ম্পূণ ুংগচতপূণ ু

 

 

 

 

 



অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়য 

চমযানাভ 

 

চখনপর 

াঠ্যসূচিমত 

অ্ন্তর্ভকু্ত পাঠ নম্বয 

ও চমযানাভ/ 

চফলয়ফস্তু 

চক্ষাক্রমভ 

ফযাদ্দকৃত 

চচযয়ড 

ংখ্যা 

 

অ্যাাইনমভন্ট 

 

চনমদুনা 

মূল্যায়ন 

রুচিক্স 

 

ভন্তব্য 

 

 

 

 

াঠ ৩- পমরয 

শ্রযাগ ও তায 

েচতকায 

াঠ ৪- মৃত 

শুাচখ ও ভামছয 

ব্যফস্থানা 

টমভমটা, শ্রফগুন, আলু, ডাটা চনর্ ামত তুমর এমন 

েফমক টাটকা ফচর্য ামথ চযিয় কচযময় 

চদমরন। চকন্তু েমফয নর্ময এমরা ফচর্ ফাগামনয 

শ্রকান শ্রকান গামছয াতায় ফাদাভীও কামরা দাগ 

ফুমট উমঠমছ, একটা শ্রফগুন গাছ ঢমর মড় আমছ 

এফং আলু গামছয াতায় ঝরামনা  অ্ফস্থা সৃচষ্ট 

ময়মছ। েফ উক্ত ভস্যাগুমরা চনমিয েমেয 

উত্তমযয ভাধ্যমভ  কীবামফ ভাধান কযমত াময- 

1। গামছয াত শ্রকন ঝরম মায়? 

2। গামছয িাযা শ্রকন ঢমর মড়? 

3। গামছয াতায় ফাদাভী, কামরা ফমণযু দামগ 

গামছয চক ক্ষচত য়? 

4। এ ধযমণয চযচস্থচত শ্রথমক কীবামফ গামছয 

শ্রযাগ েচতমযাধ কযা মায়? 

অ্যাাইনমভন্ট-3: 

উঁচু, ভাঝাচয উঁচু, ভাঝাচয চনচু চফচবন্ন ধযমনয 

পচর র্চভ খমে খমে বাগ কময গচন চভয়া দুই 

শ্রভৌসুমভ য য দুইফছয চফচবন্ন ধযমনয পর 

উৎাদন কমযন। 
1। চনম্নচরচখত পরগুমরা চদময় গচন চভয়া শ্রকান 

ধযমনয স্য মাুয় অ্ফরম্বন কযমফন তা িামটযু 

াামে তুচভ উস্থান কয- াট, আউ, 

শ্রগারআলু, ফুরকচ, ফাঁধাকচ, আখ, ভালকরাই, 

মুগ, চযলা ও গভ। 
2। স্য মাুয় কী? 

3। উচযক্ত পর চনফাুিমনয শ্রক্ষমে স্য মাুয় 

চফলয়গুমরা চকবামফ গুরুত্ব ায়? 

4। ভূচভ উন্নয়মন স্য মাুয় চকবামফ ভূচভকা 

যামখ। 
5। স্য মাুময়য সুপর শ্রমত মর গচণ চভয়ায 

স্য মাুময়য ব্যফায কতটুকু মৄু্চক্ত ংগত? 

ব্যাখ্যা কয। 

অ্ধ্যায় াঠ  

2. ইন্টাযমনট 

শ্রথমক োি তথ্য 

ংগ্র 

3. চফলয় 

চক্ষমকয 

যাভ ুগ্রণ 

4. অ্চববাফমকয 

ভতাভত গ্রণ 

5. স্বাস্থযচফচধ 

শ্রভমন চনকট 

েচতমফচয ামথ 

যাভ ু

3. শ্ররখায সৃর্নীরতা 

উত্তভ  

1. চফলয়ফস্তুয ঠিকতা ও ধাযাফাচকতা 

2. তথ্য ধাযণা অ্চধকাংই াঠ্যপুস্তমকয ামথ 

ংগচতপূণ ু

বামরা  

1. চফলয়ফস্তুয ঠিকতা থাকমরও ধাযাফাচকতায 

অ্বাফ। 
2. তথ্য, ধাযণা আংচকবামফ ংগচত পূণ।ু 
অ্গ্রগচত েময়ার্ন  

1. চফলয়ফস্তুয ঠিকতায ও ধাযাফাচকতায 

অ্বাফ 

2. তথ্য, ধাযনা াঠ্যপুস্তমকয ামথ ংগচতপূণ ু

নয়। 

 

 

 

২. ভাঠ পমরয ফহুমুখীকযণ 

ব্যাখ্যা কযমত াযফ। 
াঠ ৫- ভাঠ 

পমরয 

ফহুমূখীকযণ 

াঠ ৬-ভাঠ 

পমরয 

ফহুমুখীকযমণয 

ব্যফায 

03 

৩. স্য মাুয়  ব্যাখ্যা 

কযমতাযফ। 
াঠ ৭ - স্য 

মাুময়য ধাযণা 

 

াঠ ৮ - স্য 

মাুময়য ব্যফায 

03 

 


