ক োভিড ১৯ কেভিতে ২০২২ সোতের এসএসভস পরীিোর
ি
পুনভবন্যোসকৃে
পোঠ্যসূভি

ভবষয়: যোভরয়োর ভিিো
ভবষয় ক োড: ১৫৬

ভবষয়: যোভরয়োর ভিিো
অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র
ভিতরোনোম
েথম:
আভম ও আমোর
যোভরয়োর

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত উভিভিে ভিিনফে










ভিেীয়:
যোভরয়োর গঠনঃ গুণ
ও দিেো

ক োভিড ১৯ কেভিতে ২০২২ সোতের এসএসভস পরীিোর পুনভব িন্যোসকৃে পোঠ্যসূভি
welq †KvW: 156
c~Y© b¤^i: 50
ZË¡xq b¤^i: 50

যোভরয়োর ভিিোর ধোরণো ও ভব োি ব্যোখ্যো রতে পোরব;
যোভরয়োর ভিিো পোতঠর ক ৌভি েো বণ িনো রতে পোরব;
যোভরয়োতরর কিতে ব্যভিগে পছন্দ-অপছন্দ ভনণ িয় রতে
পোরব;
যোভরয়োতরর সোতথ ব্যভিগে আগ্রহ, ক োগ্যেো ও
মূল্যতবোতধর সম্প ি ভনধ িোরণ রতে পোরব;
িভবষ্যৎ যোভরয়োতরর রূপতরিো ব্যোখ্যো রতে পোরব;
ভনতজর িভবষ্যৎ যোভরয়োতরর ‘রূপ ল্প’ ভবষতয় কপোস্টোর
ভডজোইন রতে পোরব;
যোভরয়োর গঠতন ব্যভিগে আগ্রহ ও দিেোর
েতয়োজনীয়েো উপেভি রতে পোরব এবং
যোভরয়োর গঠতনর কিতে ব্যভিগে মূল্যতবোতধর গুরুত্ব
উপেভি তর েো অজিতন আগ্রহী হব।

যোভরয়োর গঠতন েতয়োজনীয় গুণোবভে ও দিেো ভিভিে
রতে পোরব;
 যোভরয়োর গঠতন েতয়োজনীয় গুণোবভে ও দিেো অজিতনর
ক ৌিে ব্যোখ্যো রতে পোরব
 যোভরয়োতরর সফেেোয় গুণোবভে ও দিেোগুতেোর গুরুত্ব
ভবতেষণ রতে পোরব এবং
 যোভরয়োর গঠতন েতয়োজনীয় গুণোবভে ও দিেো অজিতন
আগ্রহী হব।

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম)

e¨venvwiK b¤^i: 00
েতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

ক্লোতসর
ক্রম



যোভরয়োতরর ধোরনো

১

১ম



যোভরয়োতরর ভব োি

১

২য়



যোভরয়োতরর রূপতরিো বো মতডে

১

৩য়



যোভরয়োর ভিিোর গুরুত্ব

১

৪থ ি



আভম, আমোর ভিিো ও যোভরয়োর

১

৫ম



আমোর আগ্রহ, ক োগ্যেো ও মূল্যতবোধ

১

৬ষ্ঠ

১

৭ম



যোভরয়োর গঠতন গুণ ও দিেো



ইভেবোি দৃভিিভি

১

৮ম



আত্মসতিেনেো

১

৯ম



আত্মভবশ্বোস ও দৃঢ় েেযয়

১

১০ম



শ্রিো, পোরস্পভর ভনিিরিীেেো ও
আন্তঃব্যভি সম্প ি

১

১১ি



সেেো, কপিোগে ননভে েো ও আইতনর েভে
শ্রিো

১

১২ি



কনতৃত্ব, উতযোগ ও োতজর েভে আগ্রহ

১

১৩ি



িোরীভর ও মোনভস স্বোস্থ্য সম্পত ি সতিেনে

১

১৪ি



সহমভমিেো

1

15ি



কজন্ডোর সংতবদনিীেেো

১

১৬ি



ভবতেষণ রো ও সৃজনিীে ভিন্তন দিেো

১

১৭ি



সমস্যো সমোধোন ও ভসিোন্ত গ্রহতন সিমেো

১

১৮ি

মন্তব্য

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র
ভিতরোনোম

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত উভিভিে ভিিনফে


তৃেীয়:
যোভরয়োর গঠতন
সংত োগ স্থ্োপন ও
আিরণ
(আংভি )






িভবষৎ যোভরয়োর গঠতন ো ি র সংত োগ স্থ্োপতনর
ভূভম ো ব্যোখ্যো রতে পোরব
িোতেো কশ্রোেো হওয়োর ক ৌিে ভিভিে রতে পোরব
সফে যোভরয়োর গতে তুেতে ক োগোত োগ দিেো বৃভি
রতে আগ্রহী হব
অতন্যর বিব্য মতনোত োগসহ শুনতে আগ্রহী হব
যোভরয়োর উপত োগী দৃভিিভি ও মূল্যতবোধ গতে তুেতে
উিুি হব

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম)

েতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

ক্লোতসর
ক্রম



িোপ কমো োতবেো ও সময় ব্যবস্থ্োপনো

১

১৯ি



েযুভি ব্যবহোতর দিেো, গোভণভে দিেো এবং
নোন্দভন দৃভিিভি

১

২০ি



সংত োগ স্থ্োপন ও যোভরয়োর

১

২১ি

১

২২ি



যোভরয়োতরর সফেেোয় সম্প ি স্থ্োপন



িোতেো কশ্রোেো হওয়োর ক ৌিে

১

২৩ি



েতিযর সোতথ সংগভে করতি োজ রো

১

২৪ি

১

২৫ি




তমি সফেেোয় মূল্যতবোধ
যোভরয়োর গঠতন ব্যভিগে আিরণ

সব িতমোট 25
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মন্তব্য

