
 

শক্ষাক্রভ: এএশ (ভবাকেনার)    শফলকেয নাভ (ভোড): ভাশি শযোশযিং অ্যান্ড পাশভ মিং-১ (১ম ত্র);৮০১৩   পূর্ ম নম্বয: ২০০   তত্ত্বীে নম্বয: ১০০  ব্যফাশযে নম্বয: ১০০ 

 

অ্ধ্যাে ও অ্ধ্যাকেয 

শকযানাভ 

াঠ্যপুস্তকে/াঠ্যক্রকভ প্রদত্ত শখন পর শফলে ফস্তু 

(াঠ ও াকঠয শকযানাভ) 

জকফয নাভ প্রকোজনীে 

ক্লা িংখ্যা 

ক্লাকয 

ক্রভ 

ভন্তব্য 

প্রথভ অ্ধ্যাে: 

ভাশিয অ্থ মননশতে 

গুরুত্ব 

 ভাশিয িংজ্ঞা উকেখ েযকত াযকফ  

 শফশবন্ন প্রজাশতয ভাশিয নাভ ফরকত াযকফ  

 ভাশি ম্পশেমত শযবালা ফরকত াযকফ  

 ভাশি ও  ভাশিজাত  দ্রকব্যয শযিংখ্যান 

উকেখ েযকত াযকফ  

 ভাশি ারকনয গুরুত্ব ফর্ মনা েযকত াযকফ  

 ভাশিয িংজ্ঞা উকেখ  

 শফশবন্ন প্রজাশতয ভাশিয নাভ 

 ভাশি ম্পশেমত শযবালা 

ভাশি ও  ভাশিজাত  দ্রকব্যয 

শযিংখ্যান  

 ভাশি ারকনয গুরুত্ব  

 ২ টি ১ভ ও ২ে  

ভভাযগ-মুযশগয 

ফাশযে অ  

প্রতযঙ্গ নাক্ত 

েযর্  

 

৩টি 

(ব্যফাশযে) 

৩ে ভথকে 

৫ভ 
৫ভ ক্লাটি এ 

অ্ধ্যাকেয 

পুনযাকরাচনায 

জন্য 

শিতীে অ্ধ্যাে: 

মুযশগয ফাশযে ও 

অ্বযন্তযীর্ অ্ঙ্গ 

 ভভাযগ-মুযশগয ফাশযে অ্ঙ্গমূকয নাভ ফরকত 

াযকফ  

 ভভাযগ-মুযশগয ফাশযে অ্ঙ্গ ভদকখ াথ মেয 

ফরকত াযকফ  

 মুযশগয অ্বযন্তযীর্ অ্ঙ্গমূকয ( শযােতন্ত্র ও 

প্রজননতন্ত্র) ফর্ মনা েযকত াযকফ  

 ভভাযগ-মুযশগয ফাশযে 

অ্ঙ্গমূকয নাভ  

 ভভাযগ-মুযশগয ফাশযে অ্ঙ্গ ভদকখ 

াথ মেয  

 মুযশগয অ্বযন্তযীর্ অ্ঙ্গমূ  

(শযােতন্ত্র ও প্রজননতন্ত্র)  

 ২ টি ৬লষ্ঠ ও  

৭ভ 
 

মুযশগয 

শযােতন্ত্র 

নাক্তেযর্  

 

৩টি 

(ব্যফাশযে) 

৮ভ ভথকে 

১০ভ 

১০ভ ক্লাটি এ 

অ্ধ্যাকেয 

পুনযাকরাচনায 

জন্য 

তৃতীে অ্ধ্যাে: 

মুযশগয শফশবন্ন জাত 

 জাত এয িংজ্ঞা ফরকত াযকফ  

 উৎশত্ত স্থান অ্নুমােী মুযশগয ভেশর্শফন্যা 

েযকত াযকফ  

 আকভশযোন জাকতয মুযশগয বফশষ্ট্য উকেখ 

েযকত াযকফ  

 ইিংশর জাকতয মুযশগয ফর্ মনা েযকত াযকফ  

 ভূভধ্যাগযীে মুযশগয শফফযর্ শদকত াযকফ  

 এশোটিে জাকতয মুযশগয বফশষ্ট্য উকেখ 

েযকত াযকফ  

 জাত এয িংজ্ঞা  

 উৎশত্ত স্থান অ্নুমােী মুযশগয 

ভেশর্শফন্যা  

 আকভশযোন জাকতয মুযশগ ও 

ইিংশর জাকতয মুযশগয বফশষ্ট্য 

 ভূভধ্যাগযীে মুযশগয শফফযর্ 

এশোটিে জাকতয মুযশগয 

বফশষ্ট্য  

 ২ টি ১১তভ ও 

১২তভ 
 

মুযশগয শফশবন্ন 

জাত 

নাক্তেযর্  

 

৩টি 

(ব্যফাশযে) 

১৩তভ  

ভথকে 

১৫তভ 
১৫তভ ক্লাটি 

এ অ্ধ্যাকেয 

পুনযাকরাচনায 

জন্য 

ঞ্চভ অ্ধ্যাে 

মুযশগয শফশবন্ন 

ধযকনয খাভায 

 মুযশগয শফশবন্ন ধযকনয খাভায এয নাভ উকেখ 

েযকত াযকফ  

 াশযফাশযে খাভায স্থাকনয গুরুত্ব ফর্ মনা েযকত 

াযকফ  

 ফাশর্শজযে খাভাকযয শযেল্পনা, স্থান শনফ মাচন, 

অ্ফোঠাকভা শনভ মার্ ম্পকেম ফর্ মনা েযকত 

 মুযশগয শফশবন্ন ধযকনয খাভায এয 

নাভ  

 াশযফাশযে খাভায স্থাকনয গুরুত্ব 

ফাশর্শজযে খাভাকযয শযেল্পনা, 

স্থান শনফ মাচন, অ্ফোঠাকভা শনভ মার্  

 ২ টি ১৬তভ 

ভথকে 

১৭তভ 

 

ব্রেরায মুযশগয 

প্রেল্প প্রর্েন  

 

৫টি 

(ব্যফাশযে) 

১৮তভ 

ভথকে 

২২তভ 

২২তভ ক্লাটি 

এ অ্ধ্যাকেয 

পুনযাকরাচনায 



অ্ধ্যাে ও অ্ধ্যাকেয 

শকযানাভ 

াঠ্যপুস্তকে/াঠ্যক্রকভ প্রদত্ত শখন পর শফলে ফস্তু 

(াঠ ও াকঠয শকযানাভ) 

জকফয নাভ প্রকোজনীে 

ক্লা িংখ্যা 

ক্লাকয 

ক্রভ 

ভন্তব্য 

াযকফ জন্য 

প্তভ অ্ধ্যাে 

ব্রেরায ারন দ্ধশত 

 ব্রেরায খাভাকযয স্থান শনফ মাচকনয শফকফচয শফলে 

ম্পকেম ফর্ মনা েযকত াযকফ  

 ব্রেরায খাভাকযয ফাস্থান বতশয ও প্রকোজনীে 

উেযর্ ম্পকেম ফরকত াযকফ  

 ব্রেরায ারন দ্ধশত ম্পকেম ফর্ মনা েযকত 

াযকফ  

 ব্রেরায খাভাকযয স্থান শনফ মাচকনয 

শফকফচয শফলেমূ 

 ব্রেরায খাভাকযয ফাস্থান বতশয 

ও প্রকোজনীে উেযর্ 

 ব্রেরায ারন দ্ধশত  

 ২ টি ২৩তভ ও 

২৪তভ 

 

এোদ অ্ধ্যাে 

ব্রেরায ফাচ্চা ব্রুশডিং 

 ব্রুশডিং এয িংজ্ঞা ও প্রকোজনীেতা শরখকত 

াযকফ  

 ব্রুশডিংোরীন ভকে তাকয উৎমূকয নাভ 

ফরকত াযকফ  

 ব্রুশডিংোরীন ভকে ফে অ্নুাকয প্রকোজনীে 

তাভাত্রা উকেখ েযকত াযকফ  

 ব্রুডাকয ফাচ্চায আচযর্ ভদকখ ঠিে তাভাত্রা 

শনধ মাযর্ েযায ভেৌর ফর্ মনা েযকত াযকফ  

 ব্রুশডিংোরীন ভকে ফাচ্চায  খাদ্য, াশন ও 

আকরাে ব্যফস্থানা ফর্ মনা েযকত াযকফ  

 ব্রেরাকযয আকরােসূচী ফর্ মনা েযকত াযকফ  

 ব্রুশডিং এয িংজ্ঞা  

 ব্রুশডিংোরীন ভকে তাকয 

উৎমূকয নাভ  

 ব্রুশডিংোরীন ভকে ফে অ্নুাকয 

প্রকোজনীে তাভাত্রা  

 ব্রুডাকয ফাচ্চায আচযর্ ভদকখ 

ঠিে তাভাত্রা শনধ মাযর্ েযায 

ভেৌর  

 ব্রুশডিংোরীন ভকে ফাচ্চায  খাদ্য, 

াশন ও আকরাে ব্যফস্থানা 

 ব্রেরাকযয আকরােসূচী  

 ২ টি ২৫তভ ও 

২৬তভ 
 

ব্রেরায ফাচ্চায 

ব্রুশডিং 

অ্নুীরন  

 

৪টি 

(ব্যফাশযে) 

২৭তভ 

ভথকে 

৩০তভ 

৩০তভ ক্লাটি 

এ অ্ধ্যাকেয 

পুনযাকরাচনায 

জন্য 

িাদ অ্ধ্যাে 

ব্রেরায এয খাদ্য ও 

াশন ব্যফস্থানা 

 খাদ্য ও সুলভ খাকদ্যয িংজ্ঞা শরখকত াযকফ  

 ব্রেরাকযয ভযকন ব্যফহৃত খাদ্য উেযর্মূকয 

নাভ ও পুশষ্ট্ভান ফরকত াযকফ  

 সুলভ খাদ্য বতশযয শফকফচয শফলেমূ ফর্ মনা 

েযকত াযকফ  

 ব্রেরাকযয ফে অ্নুমােী সুলভ খাদ্য বতশয ও 

যফযা েযায ভেৌর উকেখ েযকত াযকফ  

 খাদ্য ও সুলভ খাকদ্যয িংজ্ঞা  

 ব্রেরাকযয ভযকন ব্যফহৃত খাদ্য 

উেযর্মূকয নাভ ও পুশষ্ট্ভান  

 সুলভ খাদ্য বতশযয শফকফচয 

শফলেমূ  

 ব্রেরাকযয ফে অ্নুমােী সুলভ 

খাদ্য বতশয ও যফযা েযায 

ভেৌর  

 ৩ টি ৩১তভ ও 

৩৩তভ 
 

ব্রেরাকযয সুলভ 

খাদ্য 

বতযীেযর্  

 

৩টি 

(ব্যফাশযে) 

৩৪তভ 

ভথকে 

৩৬তভ 

৩৬তভ ক্লাটি 

এ অ্ধ্যাকেয 

পুনযাকরাচনায 

জন্য 

চতুদ ম অ্ধ্যাে 

ভযাগ প্রশতকযাধ 

 ব্রেরাকযয ভযাকগয ভেশর্শফবাগ েযকত াযকফ  

 ব্রেরাকযয িংক্রাভে ভযাগমূকয নাভ, োযর্, 

 ব্রেরাকযয ভযাকগয ভেশর্শফবাগ 

ব্রেরাকযয িংক্রাভে ভযাগ মূকয 

 ৩ টি ৩৭তভ ও 

৩৯তভ  
 



অ্ধ্যাে ও অ্ধ্যাকেয 

শকযানাভ 

াঠ্যপুস্তকে/াঠ্যক্রকভ প্রদত্ত শখন পর শফলে ফস্তু 

(াঠ ও াকঠয শকযানাভ) 

জকফয নাভ প্রকোজনীে 

ক্লা িংখ্যা 

ক্লাকয 

ক্রভ 

ভন্তব্য 

ব্যফস্থানা রক্ষর্, শচশেৎা ও প্রশতকযাধ ম্পকেম ফরকত 

াযকফ  

 ব্রেরাকযয টিোদান েভ মসূচী উকেখ েযকত 

াযকফ  

 ব্রেরায খাভাকয ভযাগ প্রশতকযাকধ বজফ শনযাত্তা 

ব্যফস্থা ফর্ মনা েযকত াযকফ  

নাভ, োযর্, রক্ষর্, শচশেৎা ও 

প্রশতকযাধ  

 ব্রেরাকযয টিোদান েভ মসূচী  

 ব্রেরায খাভাকয ভযাগ প্রশতকযাকধ 

বজফ শনযাত্তা ব্যফস্থা  

ব্রেরাকযয 

প্রশতকলধে 

টিো প্রদান 

অ্নুীরন  

 

৬টি 

(ব্যফাশযে) 

৪০তভ 

ভথকে 

৪৫তভ 

৪৫তভ ক্লাটি 

এ অ্ধ্যাকেয 

পুনযাকরাচনায 

জন্য 

লষ্ট্দ অ্ধ্যাে ব্রেরায 

প্রশক্রোজাতেযর্ 

দ্ধশত 

 ব্রেরায প্রশক্রোজাতেযর্ শে তা ফরকত াযকফ  

 ব্রেরায প্রশক্রোজাতেযকর্য ভে গৃীত 

তেমতা মূ ফরকত াযকফ  

 ব্রেরায প্রশক্রোজাতেযর্ দ্ধশতয ধামূ 

ফর্ মনা েযকত াযকফ  

 

 ব্রেরায প্রশক্রোজাতেযর্  

 ব্রেরায প্রশক্রোজাতেযকর্য ভে 

গৃীত তেমতামূ  

 ব্রেরায প্রশক্রোজাতেযর্ দ্ধশতয 

ধামূ  

 

 ২ টি 
৪৬তভ ও 

৪৭তভ  
 

ব্রেরায ভেশিং 

দ্ধশত 

অ্নুীরন   

 

৩টি 

(ব্যফাশযে) 

৪৮তভ 

ভথকে 

৫০তভ 

৫০তভ ক্লাটি 

এ অ্ধ্যাকেয 

পুনযাকরাচনায 

জন্য 

ক্লাকয িংখ্যাাঃ তাশত্ত্বে ২০টি, ব্যফাশযে-৩০টি; ফ মকভাট= ৫০টি 

  



শফলকেয নাভ (ভোড): ভাশি শযোশযিং অ্যান্ড পাশভ মিং-১ (১ভ ত্র);৮০১৩ 

জকফয তাশরো: 

1. ভভাযগ-মুযগীয ফাশযে অ্ঙ্গ প্রতযঙ্গ নাক্তেযর্  

2. মুযশগয শযােতন্ত্র নাক্তেযর্  

3. মুযশগয শফশবন্ন জাত নাক্তেযর্  

4. ব্রেরায মুযশগয প্রেল্প প্রর্েন  

5. ব্রেরায ফাচ্চায ব্রুশডিং অ্নুীরন  

6. ব্রেরাকযয সুলভ খাদ্য বতযীেযর্  

7. ব্রেরাকযয প্রশতকলধে টিো প্রদান অ্নুীরন  

8. ব্রেরায ভেশিং দ্ধশত অ্নুীরন   

  



 

শক্ষাক্রভ: এএশ (ভবাকেনার)    শফলকেয নাভ (ভোড): ভাশি শযোশযিং অ্যান্ড পাশভ মিং-২ (১ম ত্র);৮০১৪   পূর্ ম নম্বয: ২০০  তত্ত্বীে নম্বয: ১০০ ব্যফাশযে নম্বয: ১০০ 

অ্ধ্যাে ও অ্ধ্যাকেয 

শকযানাভ 

াঠ্যপুস্তকে/াঠ্যক্রকভ প্রদত্ত শখন পর শফলে ফস্তু 

(াঠ ও াকঠয শকযানাভ) 

জকফয নাভ প্রকোজনীে 

ক্লা িংখ্যা 

ক্লাকয 

ক্রভ 

ভন্তব্য 

প্রথভ অ্ধ্যাে: 

াঁ ম্পশেমত 

শযবালা, াঁ 

ারকনয অ্থ মননশতে 

গুরুত্ব ও সুশফধা  

 াঁ ম্পশেমত শযবালা ফরকত াযকফ  

 াঁ ারকনয অ্থ মননশতে গুরুত্ব ফর্ মনা েযকত 

াযকফ  

 ফািংরাকদকয জরফায়ু ও শযকফক াঁ 

ারকনয সুশফধা আকরাচনা েযকত াযকফ  

 াঁ ারকনয ভাধ্যকভ প্রাকৃশতে ভৌন্দম ম বৃশদ্ধ 

ব্যাখ্যা েযকত াযকফ  

 াঁ ম্পশেমত শযবালা  

 াঁ ারকনয অ্থ মননশতে গুরুত্ব  

 ফািংরাকদকয জরফায়ু ও শযকফক 

াঁ ারকনয সুশফধা  

 াঁ ারকনয ভাধ্যকভ প্রাকৃশতে 

ভৌন্দম ম বৃশদ্ধ  

 ৩ টি ১ভ 

ভথকে 

৩ে  

 

1. াঁা-াঁী 

পৃথেবাকফ 

নাক্তেযর্  

৩টি 

(ব্যফাশযে) 

৪থ ম 

ভথকে 

৬তভ 

৬ভ ক্লাটি এ 

অ্ধ্যাকেয 

পুনযাকরাচনায 

জন্য 

শিতীে অ্ধ্যাে: 

াঁকয ভেশর্শফন্যা 

 উকেশ্য অ্নুমােী াঁকয ভেশর্শফন্যা ফর্ মনা 

েযকত াযকফ  

 শডভ াড়া জাকতয াঁকয বফশষ্ট্য ম্পকেম 

আকরাচনা েযকত াযকফ  

 ভািং উৎাদনোযী জাকতয াঁকয বফশষ্ট্য 

ম্পকেম আকরাচনা েযকত াযকফ   

 উকেশ্য অ্নুমােী াঁকয 

ভেশর্শফন্যা  

 শডভ াড়া জাকতয াঁকয বফশষ্ট্য  

 ভািং উৎাদনোযী জাকতয 

াঁকয বফশষ্ট্য  

 ২ টি ৭ভ  ও 

৮ভ 
 

2. শফশবন্ন জাকতয 

াঁকয 

শযশচশতেযর্  

৪টি 

(ব্যফাশযে) 

৯ভ 

ভথকে 

১২ভ 

১২তভ ক্লাটি এ 

অ্ধ্যাকেয 

পুনযাকরাচনায 

জন্য 

চতুথ ম অ্ধ্যাে: 

াঁ ারন দ্ধশত 

 াঁ ারকনয দ্ধশতমূ ফরকত াযকফ  

 আফদ্ধ দ্ধশতকত াঁ ারন ও এয সুশফধা- 

অ্সুশফধা ম্পকেম ফরকত াযকফ  

 ভরশটিং দ্ধশতকত াঁ চাল ও এয সুশফধা- 

অ্সুশফধা ম্পকেম ফরকত াযকফ  

 াশড মিং দ্ধশতকত াঁ ারন ও এয সুশফধা- 

অ্সুশফধা ম্পকেম ফরকত াযকফ  

 

 াঁ ারকনয দ্ধশত  

 আফদ্ধ দ্ধশতকত াঁ ারন ও এয 

সুশফধা- অ্সুশফধা 

 ভরশটিং  দ্ধশতকত  াঁ চাল ও এয 

সুশফধা- অ্সুশফধা  

 াশড মিং  দ্ধশতকত  াঁ ারন  

 

 ৩ টি ১৩তভ  

ভথকে 

১৫তভ 

 

3. াঁ ব্যফকেদ 

েকয অ্বযন্তযীর্ 

অ্ঙ্গ 

(প্রজননতন্ত্র) 

নাক্তেযর্  

৩টি 

(ব্যফাশযে) 

১৬তভ  

ভথকে 

১৮তভ 

১৮তভ ক্লাটি এ 

অ্ধ্যাকেয 

পুনযাকরাচনায 

জন্য 

ঞ্চভ অ্ধ্যাে: 

াঁকয খাভায স্থান 

ও ফাস্থান 

 াঁকয খাভায স্থাকনয জন্য স্থান শনফ মাচকনয 

তমমূ ফরকত াযকফ  

 ফাশর্শজযে খাভাকযয জন্য ফাস্থান শনভ মাকর্য 

ভেৌর ফরকত াযকফ  

 াঁকয খাভায স্থাকনয জন্য স্থান 

শনফ মাচকনয তমমূ  

 ফাশর্শজযে খাভাকযয জন্য ফাস্থান 

শনভ মাকর্য ভেৌর  

 ২ টি ১৯তভ  

ও ২০ 

তভ  

 

4. াঁকয ব্রুশডিং 

দ্ধশত 

অ্নুীরন  

৬টি 

(ব্যফাশযে) 

২১তভ  

ভথকে 

২৬তভ 

২৫তভ ও ২৬তভ 

ক্লাটি এ অ্ধ্যাকেয 

পুনযাকরাচনায 

জন্য 



অ্ধ্যাে ও অ্ধ্যাকেয 

শকযানাভ 

াঠ্যপুস্তকে/াঠ্যক্রকভ প্রদত্ত শখন পর শফলে ফস্তু 

(াঠ ও াকঠয শকযানাভ) 

জকফয নাভ প্রকোজনীে 

ক্লা িংখ্যা 

ক্লাকয 

ক্রভ 

ভন্তব্য 

প্তভ অ্ধ্যাে: 

ফাড়ন্ত ও শডভাড়া 

াঁ ারন 

ব্যফস্থানা 

 ফাড়ন্ত ও শডভাড়া াঁকয ঘয বতশয ম্পকেম 

ফর্ মনা েযকত াযকফ  

 ফাড়ন্ত ও শডভাড়া াঁকয খাদ্য, াশন ও 

অ্ন্যান্য ব্যফস্থানা ম্পকেম ফরকত াযকফ  

 ফাড়ন্ত ও শডভাড়া াঁকয আকরাে 

ব্যফস্থানা ম্পকেম ফরকত াযকফ  

 ফাড়ন্ত ও শডভাড়া াঁকয ঘয 

বতশয  

 ফাড়ন্ত ও শডভাড়া াঁকয খাদ্য, 

াশন ও অ্ন্যান্য ব্যফস্থানা  

 ফাড়ন্ত ও শডভাড়া াঁকয আকরাে 

ব্যফস্থানা  

 ৩ টি ২৭তভ  

ভথকে 

২৯তভ 

 

5. শডভাড়া 

াঁকয খাদ্য 

বতযীেযর্  

 

৪টি 

(ব্যফাশযে) 

৩০তভ  

ভথকে 

৩৩তভ 

৩৩তভ ক্লাটি এ 

অ্ধ্যাকেয 

পুনযাকরাচনায 

জন্য 

নফভ অ্ধ্যাে 

াঁকয খাভাকযয 

শযেল্পনা প্রর্েন 

 াঁকয খাভায শযেল্পনায শফকফচয শফলে 

ম্পকেম ফরকত াযকফ  

 খাভায শযচারনাে স্থােী খযচমূকয নাভ 

ফরকত াযকফ  

 খাভায শযচারনাে চরভান খযচমূকয 

খাতমূ শরখকত াযকফ  

 খাভায শযচারনাে আকেয খাতমূ ম্পকেম 

আকরাচনা েযকত াযকফ  

 খাভাকযয রাব-ক্ষশতয শাফ েযকত াযকফ  

 াঁকয খাভায শযেল্পনায শফকফচয 

শফলে  

 খাভায শযচারনাে স্থােী খযচ 

মূকয নাভ  

 খাভায শযচারনাে চরভান 

খযকচয খাতমূ  

 খাভায শযচারনাে আকেয 

খাতমূ  

 খাভাকযয রাব-ক্ষশতয শাফ  

 ৩ টি ৩৪তভ  

ভথকে 

৩৬তভ 

 

6. ১০০০ টি 

শডভাড়া 

াঁকয খাভায 

প্রেল্প প্রর্েন  

৪টি 

(ব্যফাশযে) 

৩৭তভ  

ভথকে 

৪০তভ 

৪০তভ ক্লাটি এ 

অ্ধ্যাকেয 

পুনযাকরাচনায 

জন্য 

িাদ  অ্ধ্যাে 

াঁকয ভযাগ ব্যাশধ 

 াঁকয ভযাকগয ভেশর্শফন্যা ম্পকেম ফরকত 

াযকয  

 াঁকয াধাযর্ ভযাকগয নাভ,রক্ষর্ ও  

শচশেৎা ম্পকেম আকরাচনা েযকত াযকফ  

 াঁকয শফশবন্ন ভযাকগয টিোয নাভ ও ব্যফায 

দ্ধশত ফরকত াযকফ  

 

 াঁকয ভযাকগয ভেশর্শফন্যা 

 াঁকয াধাযর্ ভযাকগয নাভ,রক্ষর্ 

ও  শচশেৎা  

 াঁকয শফশবন্ন ভযাকগয টিোয নাভ 

ও ব্যফায দ্ধশত  

 

 ৪টি ৪১তভ  

ও 

৪৪তভ 

৪৪তভ ক্লাটি এ 

অ্ধ্যাকেয 

পুনযাকরাচনায 

জন্য 

7. ডােকেগ 

টিোদান দ্ধশত 

অ্নুীরন  

 

৩টি 

(ব্যফাশযে) 

৪৫তভ  

ভথকে 

৪৭তভ 

৪৭তভ ক্লাটি এ 

অ্ধ্যাকেয 

পুনযাকরাচনায 

জন্য 

8. ডাে েকরযা 

টিোদান দ্ধশত 

অ্নুীরন  

 

৩টি 

(ব্যফাশযে) 

৪৮তভ  

ভথকে 

৫০তভ 

৫০তভ ক্লাটি এ 

অ্ধ্যাকেয 

পুনযাকরাচনায 

জন্য 

ক্লাকয িংখ্যাাঃ তাশত্ত্বে ২০টি, ব্যফাশযে-৩০টি; ফ মকভাট= ৫০টি 



শফলকেয নাভ (ভোড): ভাশি শযোশযিং অ্যান্ড পাশভ মিং-২ (১ম ত্র);৮০১৪ 

জকফয তাশরো: 

1. াঁা-াঁী পৃথেবাকফ নাক্তেযর্  

2. শফশবন্ন জাকতয াঁকয শযশচশতেযর্  

3. াঁ ব্যফকেদ েকয অ্বযন্তযীন অ্ঙ্গ (প্রজননতন্ত্র) নাক্তেযর্  

4. াঁকয ব্রুশডিং দ্ধশত অ্নুীরন  

5. শডভাড়া াঁকয খাদ্য বতযীেযর্  

6. ১০০০ টি শডভাড়া াঁকয খাভায প্রেল্প প্রর্েন  

7. ডােকেগ টিোদান দ্ধশত অ্নুীরন  

8. ডাে েকরযা টিোদান দ্ধশত অ্নুীরন  


