
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

বফলয়েয নাভ (ক াড): কে কভব িং-১ (প্রথভ ত্র) (৭১1৩), পূর্ ণনম্বয: ২০০ (তত্ত্বীে: ১০০, ব্যফাবয  নম্বয: ১০০) 

অধ্যাে ও 

অধ্যায়েয 

বয়যানাভ 

াঠ্যপুস্তয় /াঠ্যক্রয়ভ উবিবিত বিনপর বফলেফস্তু 

(াঠ ও ায়ঠয বয়যানাভ) 

জয়ফয নাভ প্রয়োজনীে

ক্লা িংখ্যা 

ক্লায়য  ক্রভ ভন্তব্য 

অধ্যাে ১ভ 

কাা  

ম্পয় ণ ধাযর্া 

১. কাা  ম্পয় ণ অফগত য়ফ। 

১.১ কাায় য িংজ্ঞা বরিয়ত াযয়ফ। 

১.৩ কাায় য প্রয়োজনীেতা ফর্ ণনা  যয়ত াযয়ফ। 

কাায় য ঙ্গা ও প্রয়োজনীেতা ।  2 তাবত্ত্ব  ক্লায়য ক্রভ: 

১ভ ও ২ে  

১। ( ) সুইিং কভবয়ন কাজা করাই অনুীরন 

 সুইিং কভবন ব্যফাবয  

অনুীরন 

2 ব্যফাযব  ক্লায়য 

ক্রভ: ১ভ ও ২ে 

জয়ফয তাবর ায  1( ) 

 াজটি 2টি ক্লায় ম্পন্ন 

 যয়ত য়ফ। 

অধ্যাে 2ভ 

কাায় য 

কেবর্ বফন্যা 

২. কাায় য কেবর্ বফন্যা ম্পয় ণ অফগত য়ফ। 

২.১ কাায় য প্র াযয়বদ ফর্ ণনা  যয়ত াযয়ফ। 

২.২ পুরুয়লয কাায় য কেবর্ বফন্যা  যয়তাযয়ফ। 

২.৩ ভবরায়দয কাায় য কেবর্ বফন্যা  যয়তাযয়ফ। 

২.৪  পুরুল ও ভবরায়দয কাায় য াথ ণ য ফর্ ণনা  যয়ত 

াযয়ফ। 

২.৬ ীত ও গযয়ভয কাায় য াথ ণ য ব্যাখ্যা  যয়ত 

াযয়ফ।  

কাায় য কেবর্বফন্যা, বরঙ্গ ও ঋতুয়বয়দ 

কাায় য আয়রাচনা । 

 2 তাবত্ত্ব  ক্লায়য ক্রভ: 

৩ে ও ৪থ ণ 

 

১। (ি) সুইিং কভবয়ন  ফক্রয়রাই অনুীরন 

 সুইিং কভবন ব্যফাবয  

অনুীরন 

3 ব্যফাযব  ক্লায়য 

ক্রভ: ৩ে কথয়  5ভ 

জয়ফয তাবর ায ১(ি) াজটি 

3টি ক্লায় ম্পন্ন  যয়ত 

য়ফ। 

অধ্যাে 3ে 

কাা  

ততবযয 

প্রয়োজনীে 

 াঁচাভার 

৩.কাা  ততবযয প্রয়োজনীে  াঁচাভার ম্বয়ে অফগত 

য়ফ। 

৩.১ কাায় য  াচাঁভায়রয িংজ্ঞা বরিয়ত াযয়ফ। 

৩.২ কাায় য  াচাঁভায়রয প্র াযয়বদ ফর্ ণনা  যয়ত 

াযয়ফ। 

৩.৩ কাায় য প্রধান  াচাঁভায়রয ফর্ ণনা  যয়ত াযয়ফ। 

৩.৪ কাায় য আনুলবঙ্গ   াচাঁভায়রয ফর্ ণনা  যয়ত 

াযয়ফ। 

কাায় য  াচাঁভায়রয িংজ্ঞা, প্র াযয়বদ 

,প্রধান ও  আনুলবঙ্গ   াচাঁভায়রয ফর্ ণনা। 

 2 তাবত্ত্ব  ক্লায়য ক্রভ: 

৫ভ ও ৬ষ্ঠ 

 

 ১। (গ) সুইিং কভবয়ন  বৃত্তয়রাই অনুীরন 

 সুইিং কভবন ব্যফাবয  

অনুীরন 

3 ব্যফাযব  ক্লায়য 

ক্রভ: ৬ষ্ঠ কথয়  8ভ 

জয়ফয তাবর ায ১(গ) াজটি 

3টি ক্লায় ম্পন্ন  যয়ত 

য়ফ। 



অধ্যাে ও 

অধ্যায়েয 

বয়যানাভ 

াঠ্যপুস্তয় /াঠ্যক্রয়ভ উবিবিত বিনপর বফলেফস্তু 

(াঠ ও ায়ঠয বয়যানাভ) 

জয়ফয নাভ প্রয়োজনীে

ক্লা িংখ্যা 

ক্লায়য  ক্রভ ভন্তব্য 

অধ্যাে 4থ ণ 

ফয়েয ফেন 

 

৪. ফয়েয ফেন 

৪.১ ফয়েয ফেন এয িংজ্ঞা ফরয়ত াযয়ফ। 

৪.২ ফয়েয ফেনএয প্র াযয়বদ ম্পয় ণ ফর্ ণনা  যয়ত 

াযয়ফ।  

৪.৪ ওয়বন ও নীট  ায়েয ভয়ধ্য াথ ণ য ফর্ ণনা  যয়ত 

াযয়ফ। 

ফয়েয ফেন এয িংজ্ঞা,  প্র াযয়ব ও গঠন। 

   3 তাবত্ত্ব  ক্লায়য ক্রভ: 

৭ভ কথয়  9ভ 

 

১। (ঘ) সুইিং কভবয়ন  বত্রভূজয়রাই অনুীরন 

 সুইিং কভবন ব্যফাবয  

অনুীরন 

2 ব্যফাযব  ক্লায়য 

ক্রভ: 9ভ ও ১0তভ 

জয়ফয তাবর ায 1(ঘ)  

 াজটি 2 টি ক্লায় ম্পন্ন 

 যয়ত য়ফ। 

অধ্যাে ৫ভ 

করাই সুতা 

ম্পয় ণ ধাযর্া 

৫। করাই সুতা 

৫.১ করাই সুতায িংজ্ঞা বরিয়ত াযয়ফ। 

৫.২ করাই সুতায প্র াযয়বদ ম্পয় ণ ফর্ ণনা  যয়ত 

াযয়ফ। 

৫.৩ করাইসুতায তফবষ্ট্য ব্যাখ্যা  যয়ত াযয়ফ। 

৫.৫ করাই সুতায  াউন্ট ফর্ ণনা  যয়ত াযয়ফ। 

করাই সুতায িংজ্ঞা , প্র াযয়বদ ও তফবষ্ট্য। 

 3 তাবত্ত্ব  ক্লায়য ক্রভ: 

১0ভ কথয়  ১2তভ 

 

 

১। ঙ) সুইিং কভবয়ন  চতুণভূজ করাই অনুীরন 

 সুইিং কভবন ব্যফাবয  

অনুীরন 

2 ব্যফাযব  ক্লায়য 

ক্রভ: ১1তভ ও ১2তভ 

জয়ফয তাবর ায 1(ঙ) 

 াজটি 2 টি ক্লায় ম্পন্ন 

 যয়ত য়ফ 

অধ্যাে ৬ষ্ঠ 

কাা  বল্প 

 াযিানাে 

কাা  ততবয 

৬। কাা  বল্প  াযিানাে কাা  ততবয বফলয়ে অফগত 

য়ফ। 

৬.১ কটইরাবযিং দ্ধবতয ফর্ ণনা  যয়ত াযয়ফ। 

৬.২ ইন্ডাবিোর দ্ধবতয ফর্ ণনা  যয়ত াযয়ফ। 

৬.৩ ইন্ডাবিোর দ্ধবত  ও কটইরাবযিং দ্ধবতয াথ ণ য 

 যয়ত াযয়ফ। 

কটইরাবযিং দ্ধবত , ইন্ডাবিোর দ্ধবত, 

কাায় য প্রয়োজনীে ভায়য নাভ। 

 2 তাবত্ত্ব  ক্লায়য ক্রভ: 

১3তভ ও ১4তভ 

 

অধ্যাে 8ভ 

কাায় য 

প্যাটান ণ 

৮। কাায় য প্যাটান ণ ম্বয়ে অফগত য়ফ। 

৮.১ কাায় য প্যাটায়ন ণয িংজ্ঞা ফরয়ত াযয়ফ। 

৮.২ প্যাটায়ন ণয ততবযয প্র াযয়বদ ফর্ ণনা  যয়ত াযয়ফ। 

৮.৩ প্যাটান ণ  যায জন্য প্রয়োজনীে মন্ত্রাবতয তাবর া 

প্রস্তুত  যয়ত াযয়ফ। 

৮.৩ কটিয় ায়টয বফববন্ন অিংয়য প্যাটান ণ ততবযর বনেভ 

ফর্ ণনা  যয়ত াযয়ফ। 

৮.৪ ইজাযপ্যায়ন্টয বফববন্ন অিংয়য প্যাটান ণ ততবযয বনেভ 

ফর্ ণনা  যয়ত াযয়ফ।  

কাায় য প্যাটায়ন ণয িংজ্ঞা , প্র াযয়বদ, 

প্যাটান ণ  যায জন্য প্রয়োজনীে মন্ত্রাবতয 

তাবর া , কটিয় াট,  ইজাযপ্যান্ট ও 

 াবভয়জয বফববন্ন অিংয়য প্যাটান ণ ততবযয 

বনেভ। 

 10 তাবত্ত্ব  ক্লায়য ক্রভ: 

১5তভ কথয়  ২4তভ 

 



অধ্যাে ও 

অধ্যায়েয 

বয়যানাভ 

াঠ্যপুস্তয় /াঠ্যক্রয়ভ উবিবিত বিনপর বফলেফস্তু 

(াঠ ও ায়ঠয বয়যানাভ) 

জয়ফয নাভ প্রয়োজনীে

ক্লা িংখ্যা 

ক্লায়য  ক্রভ ভন্তব্য 

 ২।কটিয় ায়টয প্রয়তয  অিংয়য প্যাটান ণ প্রস্তুত যর্। 

 

 

 কটিয় ায়টয প্রয়তয  

অিংয়য প্যাটান ণ প্রস্তুত যর্। 

 

8 ব্যফাযব  ক্লায়য 

ক্রভ: ১3তভ কথয়  

২0তভ 

জয়ফয তাবর ায ২ে  াজটি 

8 টি ক্লায় ম্পন্ন  যয়ত 

য়ফ। 

 ৩।ইজাযপ্যায়ন্টয প্রয়তয  অিংয়য প্যাটান ণ প্রস্তুত যর্। 

 

 ইজাযপ্যায়ন্টয প্রয়তয  

অিংয়য প্যাটান ণ প্রস্তুত যর্। 

 

8 ব্যফাযব  ক্লায়য 

ক্রভ: ২১তভ কথয়  

২৮তভ 

জয়ফয তাবর ায ৩ে  াজটি 

8 টি ক্লায় ম্পন্ন  যয়ত 

য়ফ। 

 4। াবভয়জয প্রয়তয  অিংয়য প্যাটান ণ প্রস্তুত যর্। 

 

  াবভয়জয প্রয়তয  অিংয়য 

প্যাটান ণ প্রস্তুত যর্। 

 

8 ব্যফাযব  ক্লায়য 

ক্রভ: ২৯তভ কথয়  

৩৬তভ ক্লা 

জয়ফয তাবর ায ৪থ ণ  াজটি 

8 টি ক্লায় ম্পন্ন  যয়ত 

য়ফ। 

ফ ণয়ভাট ক্লা 
তাবত্ত্ব  = 24 

60  
ব্যফাবয  = 36 

 

জফ তাবর া:  

১। সুইিং কভবন ব্যফাবয  অনুীরন-কমভন  )কাজায়রাই ি) ফক্রয়রাই গ) বৃত্তয়রাই  

  ঘ) বত্রভূজ করাই ঙ) চতুভূ ণজ করাই অনুীরন। 

২। কটিয় ায়টয প্রয়তয  অিংয়য প্যাটান ণ প্রস্তুত যর্। 

৩। ইজাযপ্যায়ন্টয প্রয়তয  অিংয়য প্যাটান ণ প্রস্তুত যর্। 

4।  াবভয়জয প্রয়তয  অিংয়য প্যাটান ণ প্রস্তুত যর্। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

বফলয়েয নাভ (ক াড): কেয়ভব িং-২ (প্রথভ ত্র) (৭১14), পূর্ ণনম্বয: ২০০ (তত্ত্বীে নম্বয: ১০০, ব্যফাবয  নম্বয: ১০০) 

অধ্যাে ও 

অধ্যায়েয 

বয়যানাভ 

াঠ্যপুস্তয়  / াঠ্যক্রয়ভ উবিবিত বিনপর 
বফলেফস্তু 

(াঠ ও ায়ঠয বয়যানাভ) 
জয়ফয নাভ 

প্রয়োজনীে

ক্লািংখ্যা 
ক্লায়য ক্রভ ভন্তব্য 

অধ্যাে 1ভ 

স্ব-বচত্র ও কলা-

চাট ণ  পূর্ ণাঙ্গ 

কাা  ততযী 

১।স্ব-বচত্র ও কলা-চাট ণ  পূর্ ণাঙ্গ কাা  ততযী ম্পয় ণ 

অফগত য়ফ। 

১.১ কটিয় াট করাইয়েয বনেভ ফর্ ণনা  যয়ত াযয়ফ। 

১.২ ইজাযপ্যান্ট করাইয়েয বনেভ ফর্ ণনা  যয়ত াযয়ফ। 

১.৪  াবভজ করাইয়েয বনেভ ফর্ ণনা  যয়ত াযয়ফ।                                                                                                                                                      

স্ব-বচত্র ও কলা-চাট ণ  

কটিয় াট, ইজাযপ্যান্ট ও 

 াবভজ করাইয়েয বনেভ। 

 8 তাবত্ত্ব  ক্লায়য ক্রভ: ১ভ-

৮ভ  

 

১।ায়তয কাজা করাই যর্। 

   

  ১।ায়তয কাজা করাই যর্। 

 

2 ব্যফাযব  ক্লায়য ক্রভ: 

১ভ ও ২ে 

জয়ফয তাবর ায ১ভ  াজটি ২টি 

ক্লায় ম্পন্ন  যয়ত য়ফ। 

২।ায়তয কভ করাই যর্। 

 

 ২।ায়তয কভ করাই যর্। 

 

4 ব্যফাযব  ক্লায়য ক্রভ: 

৩ে কথয়  ৬ষ্ঠ 

জয়ফয তাবর ায  ২ে  াজটি ৪টি 

ক্লায় ম্পন্ন  যয়ত য়ফ। 

অধ্যাে ২ে 

করাই ও বভ 

২। করাই ও বভ ম্পয় ণ অফগত য়ফ। 

২.১ করাইয়েয িংজ্ঞা বদয়ত াযয়ফ। 

২.২ করাইয়েয প্র াযয়বদ ফর্ ণনা  যয়ত াযয়ফ। 

২.৩ ায়তয করাইয়েয দ্ধবত ফর্ ণনা  যয়ত াযয়ফ। 

২.৩ বয়ভয িংজ্ঞা বদয়ত াযয়ফ। 

২.৫ করাই ও বয়ভয ভয়ধ্য াথ ণ য ফর্ ণনা  যয়ত  াযয়ফ। 

করাই ও বয়ভয িংঙ্গা, 

করাইয়েয প্র াযয়বদ, ায়তয 

করাইয়েয দ্ধবত , করাই ও 

বয়ভয ভয়ধ্য াথ ণ য । 

 3 তাবত্ত্ব  ক্লায়য ক্রভ: ৯ভ 

কথয়  ১১তভ  

 

3।ায়তয বযপু করাই যর্। 

 

 3।ায়তয বযপু করাই যর্। 

 

3 ব্যফাযব  ক্লায়য ক্রভ: 

৭ভ কথয়  ৯ভ 

জয়ফয তাবর ায ৩ে  াজটি 3টি 

ক্লায় ম্পন্ন  যয়ত য়ফ। 

অধ্যাে ৪থ ণ 

 াটিিং কভবন 

৩।  াটিিং কভবন ম্পয় ণ অফগত য়ফ। 

৩.১  াে  াটায কভবন ম্পয় ণ ফর্ ণনা  যয়ত াযয়ফ। 

৩.২  াে  াটায কভবয়নয প্রয়োজনীেতা ম্পয় ণ ফর্ ণনা 

 যয়ত াযয়ফ। 

৩.৩ কিইট নাইপ  াটিিং কভবন ম্পয় ণ ফর্ ণনা  যয়ত 

াযয়ফ। 

 াে  াটায কভবয়নয ধাযর্া, 

প্রয়োজনীেতা ও কিইট নাইপ 

 াটিিং কভবন ম্পয় ণ ফর্ ণনা । 

 

 2 তাবত্ত্ব  ক্লায়য ক্রভ: 

১২তভ ও ১৩তভ 

 

 4।ায়তয কফাতাভঘয করাই যর্। 

 

 4।ায়তয কফাতাভঘয করাই যর্। 

 

4 ব্যফাযব  ক্লায়য ক্রভ: 

১০ভ কথয়  ১৩তভ 

জয়ফয তাবর ায ৪থ ণ  াজটি 4টি 

ক্লায় ম্পন্ন  যয়ত য়ফ। 

 5।ায়তয কফাতাভ রাগায়না করাই যর্। 

 

 5।ায়তয কফাতাভ রাগায়না 

করাই যর্। 

 

2 ব্যফাযব  ক্লায়য ক্রভ: 

১৪তভ ও ১৫তভ 
জয়ফয তাবর ায ৫ভ  াজটি 2টি 

ক্লায় ম্পন্ন  যয়ত য়ফ। 



অধ্যাে ও 

অধ্যায়েয 

বয়যানাভ 

াঠ্যপুস্তয়  / াঠ্যক্রয়ভ উবিবিত বিনপর 
বফলেফস্তু 

(াঠ ও ায়ঠয বয়যানাভ) 
জয়ফয নাভ 

প্রয়োজনীে

ক্লািংখ্যা 
ক্লায়য ক্রভ ভন্তব্য 

অধ্যাে ৭ভ 

াধাযর্ করাই 

কভবন 

৪। াধাযর্ করাই কভবন ম্পয় ণ অফগত য়ফ। 

৪.১ করাই কভবন ম্পয় ণ ফর্ ণনা  যয়ত াযয়ফ। 

৪.২ করাই কভবয়নয বফববন্ন অিংয়য নাভ ও  াজ ফর্ ণনা 

 যয়ত াযয়ফ। 

৪.৩ করাই কভবয়নয বফববন্ন অিংয়য ভন্বে ফর্ ণনা  যয়ত 

াযয়ফ। 

৪.৪ করাই কভবয়নয ব্যফায়যয বনেভ ফর্ ণনা  যয়ত 

াযয়ফ। 

৪.৭ াধাযর্ করাই কভবয়ন ধাযাফাব বায়ফ সুতা 

োয়না ফর্ ণনা  যয়ত াযয়ফ। 

করাই কভবয়নয বফববন্ন অিংয়য 

নাভ ও  াজ ,বফববন্ন অিংয়য 

ভন্বে, করাই কভবয়নয 

ব্যফায়যয বনেভ। 

 4 তাবত্ত্ব  ক্লায়য ক্রভ: 

১৪তভ কথয়  ১৭তভ 

 

6।কটিয় ায়টয প্রয়তয  অিংয়য  াে  তণন ও 

করাই যর্। 

 6।কটিয় ায়টয প্রয়তয  অিংয়য 

 াে  তণন ও করাই যর্। 

 

6 ব্যফাযব  ক্লায়য ক্রভ: 

১৬তভ কথয়  ২১তভ 

জয়ফয তাবর ায ৬ষ্ঠ  াজটি ৬টি 

ক্লায় ম্পন্ন  যয়ত য়ফ। 

অধ্যাে ৯ভ 

করাই কভবয়নয 

যক্ষর্ায়ফক্ষর্ 

৬। করাই কভবয়নয যক্ষর্ায়ফক্ষর্ ম্পয় ণ অফগত য়ফ। 

৬.১ করাই কভবয়নয যক্ষর্ায়ফক্ষয়র্য িংজ্ঞা ফরয়ত 

াযয়ফ। 

৬.২ করাই কভবয়নয যক্ষর্ায়ফক্ষয়র্য প্র াযয়বদ ফর্ ণনা 

 যয়ত াযয়ফ। 

৬.৪ করাই কভবয়নয বনেবভত মত্ন কনোয তাবর া প্রস্তুত 

 যয়ত াযয়ফ। 

৬.৫ করাই কভবয়নয ত্রুটি ও প্রবত ায ফর্ ণনা  যয়ত 

াযয়ফ। 

করাই কভবয়নয যক্ষর্ায়ফক্ষর্, 

যক্ষর্ায়ফক্ষয়র্য প্র াযয়বদ, 

কভবয়নয ত্রুটি ও প্রবত ায। 

 4 তাবত্ত্ব  ক্লায়য ক্রভ: ১৮ 

তভ কথয়  ২১তভ 

 

7।ইজাযপ্যায়ন্টয প্রয়তয  অিংয়য  াে  তণন ও 

করাই যর্। 

 

 7।ইজাযপ্যায়ন্টয প্রয়তয  অিংয়য 

 াে  তণন ও করাই যর্। 

 

7 ব্যফাযব  ক্লায়য ক্রভ: 

২২তভ কথয়  ২৮তভ  
জয়ফয তাবর ায ৭ভ  াজটি ৭টি 

ক্লায় ম্পন্ন  যয়ত য়ফ। 

অধ্যাে  ১০ভ 

কাায় য ভান 

বনেন্ত্রর্ 

৭। কাায় য ভান বনেন্ত্রর্ ম্পয় ণ অফগত য়ফ। 

৭.১ কাায় য ভান বনেন্ত্রয়র্য িংজ্ঞা ফরয়ত াযয়ফ। 

৭.২ ইন্সয় য়নয িংজ্ঞা ফরয়ত াযয়ফ। 

৭.৪ ইন্সয় য়নয প্রয়োজনীেতা ফর্ ণনা  যয়ত াযয়ফ। 

৭.৬ করাইয়েয গুর্গত ভানবনেন্ত্রর্ ফর্ ণনা  যয়ত াযয়ফ। 

কাায় য ভান বনেন্ত্রয়নয 

িংজ্ঞা,  প্রয়োজনীেতা,  

করাইয়েয গুর্গত ভানবনেন্ত্রর্ । 

 3 তাবত্ত্ব  ক্লায়য ক্রভ: 

২২তভ কথয়  ২৪তভ 

 

8। াবভয়জয প্রয়তয  অিংয়য  াে  তণন ও 

করাই যর্। 

 

 8। াবভয়জয প্রয়তয  অিংয়য  াে 

 তণন ও করাই যর্। 

 

8 ব্যফাযব  ক্লায়য ক্রভ: 

২৯তভ কথয়  ৩৬তভ 

ক্লা 

জয়ফয তাবর ায ৮ভ  াজটি 8টি 

ক্লায় ম্পন্ন  যয়ত য়ফ। 

ফ ণয়ভাট ক্লা 
তাবত্ত্ব  = 24 60 

 
ব্যফাবয  = 36 

 



 

জফ তাবর া:  

১।ায়তয কাজা করাই যর্। 

২।ায়তয কভ করাই যর্। 

3।ায়তয বযপু করাই যর্। 

4।ায়তয কফাতাভঘয করাই যর্। 

5।ায়তয কফাতাভ রাগায়না করাই যর্। 

6।কটিয় ায়টয প্রয়তয  অিংয়য  াে  তণন ও করাই যর্। 

7।ইজাযপ্যায়ন্টয প্রয়তয  অিংয়য  াে  তণন ও করাই যর্। 

8। াবভয়জয প্রয়তয  অিংয়য  াে  তণন ও করাই যর্। 

 


