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বদ্বতীয় অধ্যায়

স্বাধীন িাাংলাদেশ 



ভাষা আদদালদনি পটভূবম ও তাৎপর্ ব ব্যাখ্যা কিদত পািি;
জাতীয়তািাদেি উদেদষ ভাষা আদদালদনি গুরুত্ব বিদেষণ কিদত পািি;
জাবতসাংঘ কর্তবক 21 শশ শেব্রুয়াবিদক আন্তজবাবতক মার্তভাষা বেিস বিদসদি স্বীকৃত
শেওয়াি গুরুত্ব ব্যাখ্যা কিদত পািি;
বনজ ও অপদিি মার্তভাষাি প্রবত শ্রদ্ধাশীল িদত পািি;
আওয়ামী মুসবলম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট গঠদনি কািণ ব্যাখ্যা কিদত পািি;
1954 সাদলি যুক্তফ্রদন্টি বনি বাচদনি প্রভাি বিদেষণ কিদত পািি;
1955 সাদল আওয়ামী লীগ শথদক আওয়ামী লীদগ রূপান্তদিি কািণ এিাং1958-পিিতী
িাজননবতক ঘটনািবল ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাঙাবল জাতীয়তািােী শচতনায় উদ্বুদ্ধ িদত পািি;
1958 সাদলি সামবিক শাসনবিদিাধী আদদালদনি কািণ ও েলােল িণ বনা কিদত
পািি;
বিবভন্ন শেদে পূি ব িাাংলাি প্রবত পবিম পাবকস্তাদনি বিষদেি প্রকৃবত বিদেষণ কিদত
পািি;
ঐবতিাবসক ছয় েোি গুরুত্ব বিদেষণ কিদত পািি;
ঐবতিাবসক আগিতলা মামলাি (িাষ্ট্র িনাম শশক মুবজবুি িিমান এিাং অন্যান্য) ঘটনা
িণ বনা কিদত পািি;
ঊনসত্তদিি গণঅভ্যুন্থাদনি পটভূবম িণ বনা কিদত পািি;
স্বাধীনতা যুদদ্ধ শপ্রিণাোয়ক শবক্ত বিদসদি গণ আদদালদনি ভূবমকা মূল্যায়ন কিদত
পািি;
1970 সাদলি বনি বাচদনি িণ বনা কিদত পািি এিাং পিিতী ঘটনাপ্রিাদি এি প্রভাি
বিদেষণ কিদত পািি;
শেদশি স্বাথ ব িোয় সদচতন িি।
িাাংলাদেদশি স্বাধীনতা অজবদন 7ই মাদচ বি ভাষদণি গুরুত্ব বিদেষণ কিদত পািি;
স্বাধীনতাযুদ্ধ পবিচালনায় মুবজিনগি সিকাদিি ভূবমকা মূল্যায়ন কিদত পািি;
মুবক্তযুদদ্ধ বিবভন্ন িাজননবতক েল, ছাে, শপশাজীিী, নািী, গণমাধ্যম, সাাংস্কৃবতক কমী ও
সাধািণ মানুদষি ভূবমকা মূল্যায়ন কিদত পািি;
স্বাধীনতা অজবদনি ঘটনাপ্রিাদি গুরুত্বপূণ ব িাজননবতক ব্যবক্তিদগিব অিোন মূল্যায়ন কিদত
পািি;
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স্বাধীন িাাংলাদেদশি অভ্যুেদয় বিশ্বজনমত সৃবি ও বিদশ্বি বিবভন্ন শেদশি ভূবমকা মূল্যায়ন
কিদত পািি;
মিান মুবক্তযুদদ্ধি ঐবতিাবসক তাৎপর্ ব বিদেষণ কিদত পািি;
স্বাধীনতাি স্থপবত জাবতি বপতা িঙ্গিন্ধু শশখ মুবজবুি িিমাদনি আেদশবি প্রবত উদ্বুদ্ধ িি;
ব প্রবকয়াি িণ বনা বেদত পািি;
যুদ্ধবিধ্বস্ত শেশ পুনগঠন
1972 সাদলি সাংবিধান প্রণয়দনি পটভূবম ব্যাখ্যা কিদত পািি;
1975 সাদল জাবতি বপতা ও চাি জাতীয় শনতাি িতুা এিাং িাজননবতক পট পবিিতবদনি
িণ বনা কিদত পািি;
1981 সাদল বজয়াউি িিমাদনি িতুা এিাং পিিতী বনি বাচন িণ বনা কিদত পািি;
1982 সাদলি এিশাদেি সামবিক শাসন ও তাি প্রভাি মূল্যায়ন কিদত পািি;
1990 সাদলি গণঅভ্যুন্থান এিাং গণতদেি পুনর্ বাোি িণ বনা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি উদেখদর্াগ্য আথ ব-সামাবজক ও সাাংস্কৃবতক অগ্রর্াো িণ বনা কিদত পািি;
শেদশি প্রবত ভাদলািাসা, গণতে এিাং মুবক্তদর্াদ্ধাদেি প্রবত শ্রদ্ধা শপাষণ কিি;
শসৌিজগদতি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি;
শসৌিজগদতি গ্রিগুদলাি িণ বনা কিদত পািি;
পৃবথিী গ্রদি জীি িসিাদসি কািণ ব্যাখ্যা কিদত পািি;
ভূ-অভুন্তদিি গঠন িণ বনা কিদত পািি;
শসৌিজগৎ ও গ্রিসমূদিি অিস্থান এঁদক শেখাদত পািি;
বনিেদিখা, সমাে শিখা, দ্রাবঘমা শিখা, মূল মধ্যদিখা, আন্তজবাবতক তাবিক শিখাি ধািণা
ব্যাখ্যা কিদত পািি;
বিদশ্বি সময় বনণ বদয়ি শেদে কাল্পবনক শিখাগুদলাি ভূবমকা বনণ বয় কিদত পািি;
িাাংলাদেশ ও পৃবথিীি শর্ শকাদনা শেদশি সমদয়ি পাথ বদকুি কািণ ব্যাখ্যা এিাং সময়
বনণ বয় কিদত পািি;
বিবভন্ন শিখাি অিস্থাদনি বচে আঁকদত পািি;
পৃবথিীি গবতি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি;
আবিক গবত ও িাবষ বক গবতি ধািণাি ব্যাখ্যা এিাং পৃবথিীি ওপি এই গবতি প্রভাি িণ বনা
কিদত পািি;
বেিািাবেি-হ্রাস-বৃবদ্ধি কািণ ব্যাখ্যা কিদত পািি:
পৃবথিীদত ঋতু পবিিতবদনি কািণ ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাবষ বক গবতি সাদথ িাাংলাদেদশি ঋতু পবিিতবদনি সম্পকব বিদেষণ কিদত পািি;
নতুন পবিবস্থবতদত গাবণবতক জ্ঞান প্রদয়াগ কদি সময় বনণ বয় কিদত পািি;
শজায়াি ভাটাি ধািণা, কািণ ও শশ্রবণবিভাগ ব্যাখ্যা কিদত পািি;
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পঞ্চম অধ্যায়
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পৃবথিীি ওপি শজায়াি-ভাটাি প্রভাি ব্যাখ্যা কিদত পািি;
পবিদিদশি সাদথ সম্পকব সৃবি ও অবভদর্াজদন সেম িি।
িাাংলাদেদশি শভৌদগাবলক অিস্থান ও সীমানা িণ বনা কিদত পািি;
বিশ্ব মানবচদে িাাংলাদেদশি শভৌদগাবলক অিস্থান ও ভূ-প্রাকৃবতক অঞ্চল বচবিত কিদত
পািি;
িাাংলাদেদশি ভূ-প্রাকৃবতক অঞ্চদলি শশ্রবণবিভাগ ও গঠন ব্যাখ্যা কিদত পািি;
ভূ-প্রাকৃবতক গঠন কীভাদি জনসাংখ্যাি (জনিসবত) বিস্তিদণ প্রভাি বিস্তাি কদি তা
বিদেষণ কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি ভূবম ব্যিিাদিি উপি জনিসবত বিস্তাদিি প্রভাি বিদেষণ কিদত পািি;
পবিদিশ সাংিেদণ উদ্বুদ্ধ িি;
িাাংলাদেদশি সাদথ েবেণ এবশয়াি কদয়কটি শেদশি (ভািত, বময়ানমাি ও শনপাল)
জলিায়ুি বিবশদিুি তুলনা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি মানুদষি জীিন-জীবিকাি ওপি জলিায়ুি প্রভাি বিদেষণ ও এ বিষদয়
প্রবতদিেন বতবি কিদত পািি;
ভূবমকদম্পি ধািণা ও কািণ ব্যাখ্যা কিদত পািি;
বিদশ্বি ভূবমকম্পপ্রিণ শেশ বিদসদি পবিবচত কদয়কটি
শেদশি পবিবস্থবত িণ বনা কিদত পািি;
িাাংলাদেশদক ভূবমকম্পপ্রিণ অঞ্চল িলাি কািণ ব্যাখ্যা কিদত পািি;
ভূবমকম্প ঝবুঁ ক শমাকাবিলায় িাাংলাদেদশি প্রস্তুবত ও প্রদয়াজনীয় সেদেপ ব্যাখ্যা কিদত
পািি;
জলিায়ু পবিিতবনজবনত সমস্যা শমাকাবিলায় সদচতন িি এিাং অবভদর্াজন সেমতা লাভ
কিি;
ভূবমকম্প পিিতী পবিবস্থবত শমাকাবিলায় সিদর্াবগতাি মদনাভাি বতবি কিি।
িাাংলাদেদশি প্রধান নে-নেীগুদলা(পদ্ম, ব্রহ্মপুে, র্মুনা, শমঘনা, কণ বফুলী, বতস্তা, পশুি,
সাঙ্গু, শেনী, নাে নেী ও মািামুহুিী) উৎপবত্তস্থল ও প্রিাি পদথি বিিিণ বেদত পািি
এিাংএগুদলা সাংিেদণি গুরুত্ব বিদেষণ কিদত পািি;
নেী-নেীি উপদি জনিসবতি বনভবিশীলতা ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি শকাদনা শকাদনা অাংদশ পাবনি অভাদিি কািদণি সাদথ সাংবেষ শেশসমূদিি
নেবি প্রভাি বিদেষণ কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি শকাদনা অাংদশ পাবনি অভাদিি কািদণ সৃি সমস্যা বিদেষণ কিদত পািি
এিাং সমাধান পেদেপ সম্পদকব মতামত ব্যাখ্যা কিদত পািি;
র্াতায়াত, জলবিদুুৎ ও িাবণদজুি শেদে নেীপদথি ভূবমকা বিদেষণ কিদত পািি;
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পাবনি অভাি দূিীকিদণ নেী সাংিেদণি প্রদয়াজনীয়তা উপলবি কিদত পািি;
প্রাকৃবতক সম্পদেি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি প্রাকৃবতক সম্পদেি (খবনজ, িনজ, কৃবষজ, পাবন-সমুদ্র সম্পে (মৎস্য
সম্পে), শসৌি সম্পে, সাদথ েবেণ এবশয়াি কদয়কটি শেদশি (ভািত, বময়ানমাি, শনপাল)
প্রাকৃবতক সম্পদেি তুলনা কিদত পািি;
পাবন সম্পে ব্যিস্থাপনাি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি পাবন ও খাদ্য বনিাপত্তাি পাবন সম্পে ব্যিস্থাপনাি গুরুত্ব ব্যাখ্যা কিদত
পািি;
িাাংলাদেদশি িনভূবমি শশ্রবণবিভাগ িণ বনা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি অথ বনীবতদত এসি সম্পদেি গুরুত্ব বিদেষণ কিদত পািি;
প্রাকৃবতক সম্পে সাংিেদণ সদচতন িি।
িাদষ্ট্রি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাদষ্ট্রি কার্ বািবল ব্যাখ্যা কিদত পািি;
নাগবিদকি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি নাগবিক বিদসদি িাদষ্ট্রি প্রবত োবয়ত্ব ও কতবব্য ব্যাখ্যা কিদত পািি;
নাগবিক বিদসদি বনজ োবয়ত্ব পালদন উদ্বদ্ধু িি;
আইদনি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি;
আইদনি উৎস ব্যাখ্যা কিদত পািি;
সুশাসদনি জন্য আইদনি প্রদয়াজনীয়তা ব্যাকুা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি তথ্য অবধকাি আইন ও এি প্রদয়াগ িণ বনা কিদত পািি এিাং এ ব্যাপাদি
সদচতন িি।
িাাংলাদেশ সিকাদিি গুরুত্বপূণ ব অঙ্গসমূি সম্পদকব ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাষ্ট্রপবত ও প্রধানমেীি েমতা ও কার্ বািবল িণ বনা কিদত পািি;
জাতীয় সাংসে এিাং এি েমতা ও কার্ বািবল িণ বনা কিদত পািি;
জাতীয় সাংসে শাসন বিভাগদক কীভাদি বনয়েণ কদি তা ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি বিচাি বিভাদগি েমতা ও কার্ বািবল িণ বনা কিদত পািি;
জনগদণি শমৌবলক অবধকাি সুিো ও আইদনি শাসন সাংিেদণি বিচাি বিভাদগি ভূবমকা
ব্যাখ্যা কিদত পািি;
বিচািপবত বনদয়াগ প্রবিয়া িণ বনা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি প্রশাসবনক কাঠাদমা িণ বনা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি স্থানীয় প্রশাসনসমূদিি গঠন ও কার্ বািবল িণ বনা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি উন্নয়দন স্থানীয় প্রশাসদনি গুরুত্ব মূল্যায়ন কিদত পািি;
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িাষ্ট্র, নাগবিকতা ও আইন

7.1 িাাংলাদেশ সিকাদিি অঙ্গসমুি- 7
7.2 িাাংলাদেশ সিকাদিি প্রশাসন ব্যিস্থা - 6
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শটকসই উন্নয়ন

অভীি (এসবিবজ) 



একােশ অধ্যায়

জাতীয় সম্পে ও 
অথ বননবতক ব্যিস্থা 
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অবধকাি ও োবয়ত্ব সম্পদকব সদচতন িি।
িাাংলাদেদশি গণতে ও বনি বাচন
গণতদেি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি গণতাবেক প্রবিয়া ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাজননবতক েদলি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি গণতাবেক ব্যিস্থায় েমতাসীন ও বিদিাধী িাজননবতক েদলি ভূবমকা ব্যাখ্যা
কিদত পািি;
গণতে ও বনি বাচদনি সম্পকব ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি জাতীয় সাংসে বনি বাচন প্রবিয়া ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি বনি বাচন কবমশদনি গঠন, েমতা ও কাজ ব্যাখ্যা কিদত পািি;
বনি বাচবন আচিণবিবধ িণ বনা কিদত পািি;
বনি বাচবন আচিণ লঙ্ঘন কিাি শাবস্ত ব্যাখ্যা কিদত পািি;
গণতে, িাজননবতক েল ও বনি বাচন সম্পদকব অিগত িদয় গণতাবেক মূল্যদিাধ সম্পন্ন
নাগবিক বিদসদি গদড় উঠদত আগ্রিী িি।
জাবতসাংঘ ও িাাংলাদেশ
জাবতসাংঘ সৃবিি পটভূবম িণ বনা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশ জাবতসাংদঘি ভূবমকা ব্যাখ্যা কিদত পািি;
নািীি প্রবত সকল প্রকাি বিষে দূিীকিদণ জাবতসাংদঘি ভূবমকা ব্যাখ্যা কিদত পািি;
বিশ্ব শাবন্ত প্রবতষ্ঠায় জাবতসাংদঘ িাাংলাদেদশি শাবন্তিেী িাবিনীি ভূবমকা মূল্যায়ন কিদত
পািি;
বিশ্বশাবন্ত প্রবতষ্ঠায় জাবতসাংদঘি কার্ বিদমি প্রবত শ্রদ্ধাশীল িি।
পাঠ-১: শটকসই উন্নয়ন অভীি অজবদন অাংশীোবিদত্বি গুরুত্ব
শটকসই উন্নয়ন অভীি অজবদন অাংশীোবিদত্বি গুরুত্ব ব্যাখ্যা কিদত পািি;
পাঠ-2:দটকসই উন্নয়ন অভীি অজবদনি সম্ভাব্য েলােল
শটকসই উন্নয়ন অভীি অজবদনি েলােল বিদেষণ কিদত পািি;
পাঠ-3 : শটকসই উন্নয়ন অভীি অজবদন িাাংলাদেদশি চুাদলঞ্জ
শটকসই উন্নয়ন অভীি অজবদন চুাদলঞ্জসমূি বচবিত কিদত পািি;
পাঠ-৪: চুাদলঞ্জ শমাকাদিলায় কিণীয়
শটকসই উন্নয়ন অভীি অজবদন চুাদলঞ্জ শমাকাবিলায় কিণীয় ব্যাখ্যা কিদত পািি;
শটকসই উন্নয়ন অভীি অজবন কিণীয় সম্পদকব সদচতনতা সৃবিি জন্য শপাস্টাি বিজাইন
কিদত পািি;
শটকসই উন্নয়ন অভীি িাস্তিায়দন অনুপ্রাবণত িি।
জাতীয় সম্পে ও অথ বননবতক ব্যিস্থা
জাতীয় সম্পদেি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি জাতীয় সম্পদেি সাংিেণ ও অপচয় শিাদধি উপায় িণ বনা কিদত পািি;
বিবভন্ন অথ বননবতক ব্যিস্থাি তুলনা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি প্রচবলত অথ বননবতক ব্যিস্থাি বিবশিু বচবিত কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি জাতীয় আদয়ি িণ্টণ পবিবস্থবত িণ বনা কিদত পািি;

gšÍe¨

Aa¨vq I
Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

দ্বােশ অধ্যায়
অথ বননবতক
বনদে বশকসমূি ও
িাাংলাদেদশি
অথ বনীবতি প্রকৃবত

েদয়ােশ অধ্যায়
িাাংলাদেশ
সিকাদিি অথ ব ও
ব্যাাংক ব্যিস্থা

চতুে বশ অধ্যায়
িাাংলাদেদশি
পবিিাি কাঠাদমা
ও সামাবজকীকিণ

wkLbdj





























সম্পে সাংিেণ ও অপচয় শিাদধ সদচতন িি:
বিবভন্ন অথ বননবতক ব্যিস্থা সম্পদকব জানদত পাগ্রিী িি।
শমাট জাতীয় উৎপােন (বজএনবপ), শমাট শেশজ উৎপােন (বজবিবপ) ও মাথাবপছু আদয়ি
ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি;
বজএনবপ ও বজবিবপ এি মদধ্য পাথ বকু বনণ বয় কিদত পািি;
শেশজ উৎপােদন অথ বনীবতি খাতসমূদিি অিোন ব্যাখ্যা কিদত পািি;
কদয়কটি শেদশি বজএনবপ, বজবিবপ ও মাথাবপছু আদয়ি তুলনা কিদত পািি;
ক্ষুদ্র পবিসদি বজএনবপ, বজবিবপ ও মাথাবপছু আয় বনণ বয় কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি অথ বনীবতি প্রধান বিবশিুসমূি ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি অথ বনীবতি অগ্রসিতাি গুরুত্বপূণ ব প্রবতন্ধকসমূি ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি অথ বননবতক উন্নয়দনি প্রবতিন্ধকতা উত্তিদণি পেদেপসমূি ব্যাখ্যা কিদত
পািি;
উন্নত, উন্নয়নশীল এিাং অনুন্নত অথ বনীবতি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি;
উন্নত ও উন্নয়নশীল শেদশি সাদথ িাাংলাদেদশি অথ বননবতক সম্পকব ব্যাখ্যা কিদত পািি;
অথ বননবতক সমস্যা সমাধাদন সদচতন িি।
সিকাবি অথ ব ব্যিস্থায়ি ধািণা ব্যাখ্যা কি পািি;
িাাংলাদেশ সিকাদিি আদয়ি উৎসসমূি বচবিত ও ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাাংলাদেশ সিকাদিি ব্যদয়ি খাতসমূি ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি ব্যাাংক ব্যিস্থাি ধািণা বেদত এিাং এি ধিন ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাাংলাদেশ ব্যাাংদকি কার্ বািবল িণ বনা কিদত পািি;
িাবণবজুক ব্যাাংদকি কার্ বািবল িণ বনা কিদত পািি;
িাাংলাদেশ োবিদ্রু বিদমাচন ও স্বকমব সাংস্থাদন বিবভন্ন ব্যাাংদকি ভূবমকা িণ বনা কিদত
পািি;
িাাংলাদেদশি অথ বননবতক কার্ বািবল সম্পদকব সদচতন িি।
পবিিাদিি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি;
বিবভন্ন প্রকাি পবিিাদিি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি;
পবিিাদিি সাধািণ কার্ বািবল ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি পবিিাি ব্যিস্থাি (গ্রাম ও শিদি) ধিন ও ভূবমকাি পবিিতবদনি কািণ এিাং
সৃি সমস্যা বিদেষণ কিদত পািি;
বিদশষ চাবিো সম্পন্ন বশশুি প্রবত পবিিাদিি ভূবমকা ও মদনাভাি ব্যাখ্যা কিদত পািি;
পবিিাদিি সেস্য বিদসদি বনজ ভূবমকা পালদন সদচতন িি;
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সামাবজকীকিদণি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি মানুদষি সামাবজক পবিদিশ, সামাবজক জীিন ও মূল্যদিাধ গঠদন সামাবজক
জীিন ও মূল্যদিাধ গঠদন সামাবজকীকিদণি উপাোনসমূি ব্যাখ্যা কিদত পািি;
আধুবনক িাাংলাদেদশ সামাবজকীকিণ প্রবিয়ায় পবিিাি ও পবিিাদিি সেস্যদেি ভূবমকা
ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশ গ্রামীণ ও শহুদি সমাদজ সামাবজকীকিণ প্রবিয়াি সাদৃশ্য ও বিসাদৃশ্য ব্যাখ্যা
কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি সামাবজকীকিণ প্রবিয়ায় বিবভন্ন প্রবতষ্ঠাদনি ভূবমকাি প্রভাি বিদেষণ
কিদত পািি;
ব্যবক্তত্ব ও মূল্যদিাধ গঠদনি মাদধদম সমাদজ ভূবমকা িাখদত সদচতন ও উদ্বদ্ধ িি।
সামাবজক পবিিতবদনি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি সমাজ পবিিতবদনি উপাোনসমূি ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশি গ্রামীণ ও শহুদি সমাদজ সামাবজক পবিিতবদনি প্রভাি বিদেষণ কিদত
পািি;
িাাংলাদেদশি সমাজ পবিিতবদনি উপাোন বিদসদি বশল্পায়ন, নগিায়ণ, বশো, প্রযুু্বক্ত ও
শর্াগাদর্াদগি প্রভাি বিদেষণ কিদত পািি;
সামাবজক পবিিতবদনি গুরুত্বপূণ ব বিষয় বিদসদি িাাংলাদেদশ নািীি ভূবমকাি পবিিতবন
ব্যাখ্যা কিদত পািি;
সামাবজক পবিিতবনজবনত অিস্থায় বনদজদক খাপ খাওয়াদত সেম িি;
সামাবজক পবিিতবনজবনত বিষদয় সদচতন িি।
সামাবজক সমস্যাি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি;
সামাবজক বনিাজু ও সামাবজক মূল্যদিাদধি অিেদয়ি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশ সামাবজক বনিাজু ও সামাবজক মূল্যদিাদধি অিেদয়ি কািণ ও প্রভাি ব্যাখ্যা
কিদত পািি;
সামাবজক বনিাজু ও সামাবজক মূল্যদিাদধি অিেয় প্রবতদিাদধি পেদেপ বচবিত কিদত
পািি;
‘নািীি প্রবত সবিাংসতা’- ধািণাটি ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশ নািীি প্রবত সবিাংসতাি ধিন ও কািণ ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশ নািীি প্রবত সবিাংসতাি প্রভাি বিদেষণ কিদত পািি;
নািীি প্রবত সবিাংসতা শিাদধ আইদন বিষয়িস্তুি ও শাবস্ত ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশ নািীি প্রবত সবিাংসিা শিাদধ সামাবজক আদদালন গদড় শতালাি উপায় ব্যাখ্যা
কিদত পািি;
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বশশুশ্রম ও বকদশাি অপিাদধি ধািণা, ধিন ও আইবন প্রবতকাি ব্যাখ্যা কিদত পািি;
মার্তকল্যাণ ধািণা ও মার্তত্বকালীন সুবিধা ব্যাখ্যা কিদত পািি;
এইচআইবভ/এইিদসি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি;
এইচআইবভ/এইিদসি পবিবস্থবত ও কািণ ব্যাখ্যা কিদত পািি;
সড়ক দুঘ বটনাি কািণ ব্যাখ্যা কিদত পািি;
িাাংলাদেদশ সড়ক দুঘ বটনাি পবিবস্থবত িণ বনা কিদত পিি;
সড়ক দুঘ বটনাি প্রভাি ব্যাখ্যা কিদত পািি;
দুঘ বটনা মুক্ত িা বনিাপে সড়ক কিাি উপায় এিাং দুঘ বটনা হ্রাদসি পেদেপ ব্যাখ্যা কিদত
পািি;
জবঙ্গিাদেি ধািণা ব্যাখ্যা কিদত পািি;
জবঙ্গিাদেি কািণ ও প্রভাি ব্যাখ্যা কিদত পািি;
জবঙ্গিাে প্রবতদিাদধি পেদেপ বচবিত কিদত পািি;ৎ
দুনীবতি ধািণা, কািণ ব্যাখ্যা কিদত পািি;
দুনীবতি বিরুদদ্ধ প্রবতদিাদধি পেদেপ ব্যাখ্যা কিদত পািি এিাং আে বশ জীিন গঠদন উদ্বুদ্ধ
িি;
নািীি প্রবত শ্রদ্ধামীল িি এিাং নািী বনর্ বাতন প্রবতদিাদধ সদচতন িি;
এইচআইবভ/এইিস সম্পদকব সদচতন িি এিাং আিান্ত শিাগীি শসিায় স্বতঃস্পূতবভাদি
এবগদয় আসি;
দুনীবত প্রবতদিাধ ও দুঘ বটনা বিষদর্ সদচতন িি;
ধমীয় আেশব জীিন গঠদন উদ্বদ্ধ িি।
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