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'ক োভিড-১৯' পভিভিভিতি ২০২১ সালের এসএসভস পিীক্ষোি পনুভবিনযোস ৃি পোঠ্যসূভি 

বিষয়: ক্যাবরয়ার বিক্ষা 

অধ্যায় ও 
বিলরানাম 

পাঠ্যপুস্তলক্ উলেবিত বিিনফে বিষয়িস্তু মন্তিয 

প্রথমঃ আবম ও 
আমার 
ক্যাবরয়ার 

এই পাঠ্ শিলষ আমরা- 
১। ক্যাবরয়ার বিক্ষার ধ্ারণা ও বিক্াি িযািযা ক্রলত পারি; 
২। ক্যাবরয়ার বিক্ষার পালঠ্র শ ৌবিক্তা িণণনা ক্রলত পারি; 
৩। ক্যাবরয়ালরর শক্ষলে িযবিগত পছন্দ-অপছন্দ বনণণয় ক্রলত পারি; 
৪। ক্যাবরয়ালরর সালথ িযবিগত আগ্রহ, শ াগযতা ও মূেযালিালধ্র সম্পক্ণ 
বনধ্ণারণ ক্রলত পারি; 
৫। ভবিষযৎ ক্যাবরয়ালরর রূপলরিা িযািযা ক্রলত পারি; 
৬। বনলের ভবিষযৎ ক্যাবরয়ালরর ‘রূপক্ল্প’ বিষলয় শপাস্টার বিোইন ক্রলত 
পারি; 
৭। ক্যাবরয়ার গঠ্লন িযবিগত  আগ্রহ ও দক্ষতার প্রলয়ােনীয়তা উপেবি 
ক্রলত পারি এিং 
৮। ক্যাবরয়ার গঠ্লনর শক্ষলে িযবিগত মূেযলিালধ্র গুরুত্ব উপেবি ক্লর তা 
অেণলন আগ্রহী হি। 

 ক্যাবরয়ালরর ধ্ারনা,  
 ক্যাবরয়ালরর বিক্াি,  
 ক্যাবরয়ালরর রূপলরিা, ক্যাবরয়ার বিক্ষার গুরুত্ব, বসিান্ত গ্রহণ, 
শিিার েনয অনুলপ্ররণা, পবরিতণনিীে ক্ালের ধ্রণ সম্পলক্ণ ধ্ারণা, আবম, 
আমার বিক্ষা ও ক্যাবরয়ার, আমার শ াগযতা ও দক্ষতা, ক্মণলক্ষলে মূেযলিাধ্ 
এিং আমার স্বলের ক্যাবরয়ার। 

 

বিতীয়ঃ 
ক্যাবরয়ার 
গঠ্নঃ গুণ ও 
দক্ষতা 

এই পাঠ্ শিলষ আমরা- 
১। ক্যাবরয়ার গঠ্লন প্রলয়ােনীয় গুণািবে ও দক্ষতা বিবিত ক্রলত পারি; 
২। ক্যাবরয়ার গঠ্লন প্রলয়ােনীয় গুণািবে ও দক্ষতা অেণলনর শক্ৌিে িযািযা 
ক্রলত পারি এিং 
৩। ক্যাবরয়ালরর সফেতায় গুণািবে ও দক্ষতাগুলোর গুরুত্ব বিলেষণ ক্রলত 
পারি। 

আত্মসলিতন হওয়ার গুরুত্ব, আত্মবিশ্বাসী হওয়ার গুরুত্ব, দৃঢ় প্রতযয়, শ্রিা, 
পারস্পবরক্ বনভণরিীেতা ও আন্তঃিযবিক্ সম্পক্ণ, সততা, শপিাগত 
ননবতক্তা ও আইলনর প্রবত শ্রিা, ইবতিািক্ প্রবতল াবগতা ও সহল াবগতার 
মলনাভাি, শনতৃত্ব, উলদযাগ ও ক্ালের প্রবত আগ্রহ, শনতৃলত্বর ধ্রন, 
সহমবমণতা, শেন্ডার সংলিদনিীেতা, িাপ শমাক্ালিো, সময় িযিস্থাপনা এিং 
নান্দবনক্ দৃবিভবি। 
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তৃতীয়ঃ 
ক্যাবরয়ার গঠ্লন 
সংল াগ স্থাপন 
ও আিারণ 

এই পাঠ্ শিলষ আমরা- 
১। ভালো শশ্রাতা হওয়ার শক্ৌিে বিবিত ক্রলত পারি; 
২। সফে ক্যাবরয়ার গলে তুেলত শ াগাল াগ দক্ষতা িৃবি ক্রলত আগ্রহী হি; 
৩। অলনযর িিিয মলনাল াগসহ শুনলত আগ্রহী হি এিং 
৪। ক্যাবরয়ার উপল াগী দৃবিভবি ও মূেযলিাধ্ গলে তুেলত উিুি হি। 

সংল াগ স্থাপন ও ক্যাবরয়ার, ভালো শশ্রাতা হওয়ার শক্ৌিে এিং ক্লমণ 
সফেতায় মূেযলিাধ্। 

 

িতুথণঃ আবম ও 
আমার 
ক্মণলক্ষে 

এই পাঠ্ শিলষ আমরা- 
১। স্থানীয়, োতীয় ও আন্তেণাবতক্ শক্ষলে গুরুত্বপূণণ ক্ালের শক্ষেগুলো 
বিবিত ক্রলত পারি; 
২। আন্তেণাবতক্ পবরসলর িাংোলদবিলদর ক্ালের সুল াগ-সুবিধ্া িযািযা 
ক্রলত পারি; 
৩। িাক্বর/লপিা/ক্াে িুুঁলে শপলত গণমাধ্যম ও ওলয়িসাইলের ভূবমক্া 
িযািযা ক্রলত পারি; 
৪। আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করনে পারব্; 
৫। িাক্বরলত আলিদন ক্রার প্রবিয়া িযািযা ক্রলত  পারি; 
৬। ক্মণলক্ষলে সহক্মণীলদর সালথ সু-সম্পক্ণ িোয় রািার শক্ৌিে িণণনা 
ক্রলত পারি; 
৭। গণমাধ্যম এিং তথয ও শ াগাল াগ প্র ুবি িযিহালরর মাধ্যলম বিবভন্ন 
ক্ালের শক্ষে অনুসন্ধান ক্লর এক্বে প্রবতলিদন উপস্থাপন ক্রলত পারি; 
৮। বব্দ্যালনে আনোবিে কযাবরোর মর্লাে সবিেভানব্ অংশগ্রহণ 
করনে পারব্; 
৯। স্থানীয়, োতীয় ও আন্তেণাবতক্ প ণালয় ক্যাবরয়ার সম্পলক্ণ অিগত হলয় 
বনলের ভবিষযৎ ক্যাবরয়ার গঠ্লন আগ্রহী হি এিং 
১০। ক্যাবরয়ারলক্ সুসংহত রািা এিং আরও সমৃি ক্রার েনয েীিনিযাপী 
বিক্ষায় উিুি হি। 

িাংোলদলি বিদযমান ক্মণলক্ষেসমূহ, আন্তেণাবতক্ প ণালয় ক্ালের সুল াগ, 
আত্মক্মণসংস্থান, িাকু্বর িাইঃ েীিনিৃত্তান্ত শেিা এিং ক্মণলক্ষলে সহক্মণীর 
সালথ সুসম্পক্ণ। 
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