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 ‘ক োভিড-১৯’ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি  

ভবষয়: কৃভষভিক্ষো 

অধ্যোয় ও 

ভিতিোনোম  
পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে  ভবষয়বস্তু মন্তব্য 

প্রথম অধ্যোয়: 

কৃভষ প্রযুভি 

 

1. মোটি ও পভিতবতিি ববভিষ্ট্য অনুযোয়ী ফসে ভনব িোিন  িতি পোিব।  

2. ধোপ উতিিপূব ি  জভম প্রস্তুভিি পদ্ধভি বর্ িনো  িতি পোিব।  

3. জভম প্রস্তুভিি প্রতয়োজনীয়িো ভবতেষর্  িতি পোিব।  

4. ভূভমক্ষয়, ভূভমক্ষতয়ি  োির্ এবং প্র োিতিদ ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

5. ভূভমক্ষতয়ি ক্ষভি োি  ভদ গুতেো বর্ িনো  িতি পোিব।  

6. ভূভমক্ষয় কিোতধি  োয ি িী উপোয়সমূহ ভবতেষর্  িতি পোিব।  

7. বীজ সংিক্ষতর্ি পদ্ধভিগুতেো বর্ িনো  িতি পোিব।  

8. বীজ সংিক্ষতর্ি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

9. িস্যবীজ সংিক্ষর্  িি পোিব।  

10. মোছ ও পশুপোভিি িোদ্য সংিক্ষতর্ি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

11. মোছ ও পশুপোভিি িোদ্য সংিক্ষতর্ি ধোপগুতেো বর্ িনো  িতি পোিব।  

12. সম্পূি  িোদ্য সম্পত ি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

13. মোতছি ও পশুপোভিি সম্পূি  িোদ্য িোভে ো বিভি  িতি পোিব।  

14. মোছ ও পশুপোভিি সম্পূি  িোতদ্যি প্রতয়োগ পদ্ধভি বর্ িনো  িতি পোিব।  

15. মোছ ও পশুপোভিি দ্রুি বৃভদ্ধ ও পভিপুভষ্ট্ি জন্য সম্পূি  িোতদ্যি 

প্রতয়োজনীয়িো ভবতেষর্  িতি পোিব।  

 

 ফসে ভনব িোিন 

 ফসে উৎপোদতনি জন্য জভম প্রস্তুভি 

 ভূভমক্ষয় ও ক্ষয়তিোধ 

 বীজ সংিক্ষর্ 

 িোদ্য সংিক্ষর্ 

  সম্পূি  িোদ্য 

o মোছ 
o পশু 

 সম্পূি  িোদ্য  প্রতয়োগ পদ্ধভি   

o মোছ  
o পশু 

 

 

 

ভিিীয় অধ্যোয়: 

কৃভষ উপ ির্ 

 

1. ফসে বীজ ও বংিভবস্তোি  উপ ির্ ও ধোপগুতেো সম্পত ি বর্ িনো  িতি 

পোিব।  

2. ফসে বীজ ও বংিভবস্তোি  উপ িতর্ি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

3. মোতছি পুকুতিি স্বরূপ ও পুকুি প্রস্তুভিি ধোপগুতেো বর্ িনো  িতি পোিব।  

4. মোতছি পুকুি প্রস্তুভিি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

5. পুকুতিি ভবভিন্ন স্ততিি বর্ িনো ও বোস্তুসংিোন ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

6. িোয়ী, কমৌসুমী ও আঁতুড় পুকুি বর্ িনো এবং প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব।  

 

 ফসে বীজ ও বংিভবস্তোি  উপ ির্ 

 মোতছি পুকুি  

 মোছ িোতষি জন্য পুকুি িনন এবং 

প্রস্তুি ির্ 

o পুকুতিি ভবভিন্ন স্তি 
o িোয়ী, কমৌসুমী ও আঁতুড় পুকুি 

 মোতছি অিয়োশ্রম  
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অধ্যোয় ও 

ভিতিোনোম  
পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে  ভবষয়বস্তু মন্তব্য 

7. মোতছি অিয়োশ্রতমি গুরুত্ব সম্পত ি ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

8. মোতছি আবোসিে িক্ষোয় মৎস্য সংিক্ষর্ আইতনি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব।  

9. গৃহপোভেি পোভিি আবোসন স্বরূপ ও আবোসন বিভিি ধোপগুতেো বর্ িনো 

 িতি পোিব।  

10. গৃহপোভেি পোভিি আবোসন বিভিি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

11. গৃহপোভেি পোভিি িোদ্য এবং িোতদ্যি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

12. গবোভদপশুি িোদ্য ও িোদ্য বিভিি পদ্ধভি বর্ িনো  িতি পোিব।  

13. গবোভদপশুি িোতদ্যি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

 মৎস্য সংিক্ষর্ আইন 

 গৃহপোভেি পোভিি আবোসন 

o হাঁস, মুিভগ  

 গৃহপোভেি পোভিি িোদ্য 

o হাঁস, মুিভগ  

 গবোভদপশুি িোদ্য  

o আঁি জোিীয়  িোদ্য 

o কহ ও সোইতেজ  

তৃিীয় অধ্যোয়: 

কৃভষ ও জেবোয়ু 

 

1. ভবরূপ আবহোওয়ো - সভহষ্ণু ফসতেি জোতিি ববভিষ্ঠ্য বর্ িনো  িতি পোিব।  

2. ভবরূপ আবহোওয়ো - সভহষ্ণু ফসতেি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

3. কৃভষ কক্ষতেি (ফসে, মৎস্য ও পশুপোভি) উপি জেবোয়ু পভিবিিতনি 

প্রিোব বর্ িনো  িতি পোিব।  

4. কৃভষ কক্ষতে জেবোয়ু পভিবিিতনি প্রিোব মূল্যোয়ন  িতি পোিব।  

5. জেবোয়ু পভিবিিতনি কপ্রক্ষোপতে ফসে, মৎস্য ও পশুপোভিি অভিতযোজন 

ক ৌিে বর্ িনো  িতি পোিব। 

6. জেবোয়ু পভিবিিতনি কপ্রক্ষোপতে ফসে, মৎস্য ও পশুপোভিি অভিতযোজতনি 

উপতযোভগিো মূল্যোয়ন  িতি পোিব।  

 

 ভবরূপ আবহোওয়ো (বিিয, িিো, েবর্োিিো, 

বন্যো ও জেোবদ্ধিো) সভহষ্ণু ফসে ও 

ফসতেি জোি 

 জেবোয়ু পভিবিিন ও কৃভষ কক্ষতে প্রিোব: 

ফসে, মৎস্য ও পশুপোভি 

 জেবোয়ু পভিবিিতনি কপ্রক্ষোপতে (ফসে, 

মৎস্য ও পশুপোভিি) অভিতযোজন 

 েোত ৌিে  

 মৎস্য কক্ষতেি উপি জেবোয়ু পভিবর্রিিতনি 

প্রিোব 

 জেবোয়ু পভিবিিতনি কপ্রক্ষোপতে মৎস্যতক্ষতে 

অভিতযোজন  েোত ৌিে 

 জেবোয়ু পভিবিিতন পশুপোভিি উপি প্রিোব  

 জেবোয়ু পভিবিিতনি কপ্রক্ষোপতে পশুপোভিি 

অভিতযোজন  েোত ৌিে 

 

িতুথ ি অধ্যোয়: 

কৃভষজ উৎপোদন 

1. িোষ উপতযোগী ভবভিন্ন জোতিি ফসতেি নোম, ফসতেি উৎপোদন পদ্ধভি, 

কিোগ বোেোই ব্যবিোপনো ও ফসতেি অথ িননভি  গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব।  

 ফসে িোষ পদ্ধভি  

o ধোন(আউি, আমন, কিোতিো) 

o পোে 
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অধ্যোয় ও 

ভিতিোনোম  
পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে  ভবষয়বস্তু মন্তব্য 

2. িো সবভজ িোষ পদ্ধভি, কিোগ বোেোই ও দমন পদ্ধভি এবং িো সবভজ 

িোতষি অথ িননভি  গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

3. ভবভিন্ন প্র োি ফুে-ফেিোষ পদ্ধভি, কিোগ বোেোই ও দমন পদ্ধভি এবং 

ফুে-ফে িোতষি অথ িননভি  গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

4. মোছ পোেন পদ্ধভি, মোতছি কিোগ িনোি ির্ ও ব্যবিোপনো এবং মোছ 

িোতষি অথ িননভি  গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

5. গৃহপোভেি পশুপোভিি আবোসন ও পোেন পদ্ধভি, কিোগ িনোি ির্ ও 

ব্যবিোপনো, পভিিয িো এবং গৃহপোভেি পশুপোভি পোেতনি প্রতয়োজনীয়িো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব।  

6. সমভিি িোষ সম্পত ি ব্যোখ্যো এবং ভবভিন্ন প্র োি সমভিি িোষ পদ্ধভি 

সম্পত ি বর্ িনো  িতি পোিব। 

7. সমভিি িোষ পদ্ধভিতি মোতছি স্বোিয ব্যবিোপনো সম্পত ি বর্ িনো  িতি 

পোিব এবং সমভিি িোষ পদ্ধভিি ব্যবিো ভবতেষর্  িতি পোিব।  

8. ভিতে ব্যবহৃি হয় এরূপ কৃভষজ দ্রব্যোভদি ববভিষ্ট্য, ব্যবহোি এবং 

ব্যবহোতিি গুরুত্ব বর্ িনো  িতি পোিব।  

9. ঔষভধ উভিদ িনোি ির্ এবং ঔষভধ উভিতদি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো 

 িতি পোিব।  

o সভিষো 
o মোস োেোই 
o িো সবভজ িোষ পদ্ধভি  

o পোেং, পু ুঁই, কুমড়ো, ভিম, কবগুন 

 ফুে-ফে িোষ পদ্ধভি  

o কগোেোপ, কবভে,  েো ও আনোিস 

 মোছ িোষ পদ্ধভি  

o ভিং, মোগুি, কেংিো/গুেিো, পোবদো 

 সমভিি মোছ িোষ পদ্ধভি  

 গৃহপোভেি পশুপোভি পোেন পদ্ধভি  

o গোিী, বোছুি, কিড়ো, হাঁস 

 সমভিি িোষ পদ্ধভি  

o মোছ, হাঁস, মুিভগ, ধোন কক্ষতি মোছ 

 ভিতেি  াঁিোমোে: কৃভষজ দ্রব্যোভদ 

 ঔষভধ উভিদ ও এি ব্যবহোি 
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