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প্রথভ ধ্যায়ঃ ভবৌত যাশ ও শযভা 

জ্ঞান দাথ থশফজ্ঞান,ভভৌশরক ও রব্ধযাশ,ভাত্রা, বফজ্ঞাশনক প্রতীক,   

শযভাপয একক,বাশন থয়ায ধ্রুফক, মাশিক ত্রুটি, 

নুধাফন কাজ, ক্ষভতা,ফর, ত্বযণ আতযাশদ রব্ধযাশ ভকন? 

বাশন থয়ায ভাতন ও বাশন থয়ায ধ্রুফক ফরপত কী বুঝায়? 

প্রপয়াগ ও উচ্তয দক্ষতা  অয়াতাকায ঘনফস্তুয পৃষ্ঠতপরয ভক্ষত্রপর ও অয়তন শনণ থয়  

ভাত্রায াাপে ভীকযপণয তযতা মাচাআ 

নুীরনীয নুরু সৃজনীর প্রপনাত্তয 

শিতীয় ধ্যায়ঃ গশত  

জ্ঞান  শিশত ও গশত, প্রঙ্গ কাঠাপভা ও প্রঙ্গ শফন্দু,শফশবন্ন প্রকায গশত- স্পন্দনগশত ,  

ম থায়বৃত্ত গশত ,দূযত্ব, যণ , ভফগ, ত্বযণ ,  ভেরায  ও ভবক্টয যাশ 

 নুধাফন দূযত্ব ও যণ, দ্রুশত ও ভফগ, ত্বযণ ও ভন্দন 

প্রপয়াগ ও উচ্চতয 

দক্ষতা 

গশতয ভীকযণ,ড়ন্ত সূত্র মূ এফং ভরখ শচত্র ংকন কপয দূযত্ব,ভফগ ত্বযণ শনণ থয় কযা 

৫ভ ধ্যায়ঃ দাপথ থয ফিা ও চা 

জ্ঞান চা ,ঘনত্ব,প্লফতা, ীড়ন, শফকৃশত ওশিশতিাকতা,আয়াং ভডুরা , 

প্যাপেপরয সুত্র,অশকথশভপডপয সূত্র,হুপকয সূত্র ,প্লাজভা 

নুধাফন ফস্তুয বান ও শনভজ্জপনয কাযণ,ফাংরাপদপ ভনৌপথ দূঘ থটনায কাযণ,ফায়ুয চা ও অফাওয়া, 

দাপথ থয অণশফক গশত তত্ত্ব,দাপথ থয চতুথ থ ফিা 

প্রপয়াগ ও উচ্চতয 

দক্ষতা 

তযপরয বযন্তপয চাপয শযভাণ,অশকথশভশডপয সূত্র ও প্লফতা ,প্যাপেপরয সূপত্রয ব্যফায-াআড্রশরক 

ভপ্র, হুপকয সূপত্রয প্রপয়াগ 

৬ষ্ট ধ্যায়ঃ ফস্তুয উয তাপয প্রবাফ 

জ্ঞান তা ওতাভাত্রা,দাপথ থয তাভাশত্রক ধভ থ, দাপথ থয বযন্তযীণ শি, দাপথ থয প্রাযন-বদঘ থয,ভক্ষত্র ও  

অয়তন প্রাযণ এফং তাপদয প্রাযণ গ,অপশক্ষক তা ও তা ধাযণ 

ক্ষভতা,গরন,ফাষ্পীবফন,ঘনীবফন 

 নুধাফন দাপথ থয তাভাশত্রক ধভ থ ,শফশবন্ন ভেপরয ভপধ্য ম্পকথ,তযপরয অাত ও প্রকৃত প্রাযণ, 

তা শযভাপয মূরনীশত 

 প্রপয়াগ ও উচ্চতয দক্ষতা নুীরনীয সৃজনীর প্রন ও নুরূ প্রন-উত্তয  

৯ভ ধ্যায়ঃঅপরায প্রশতযণ 

জ্ঞান অপরায প্রশতযণ,প্রশতযণাংক,ভরন্স, ডায়ওপ্টায।ক্রাশন্ত ভকাণ ,শপ্টকযার পাআফায , 

নুধাফন ভানুপলয দুটি ভচাখ থাকায সুশফধা,যশঙ্গন ফস্তুয অপরাকীয় উরশব্ধ,ভরপন্সয ক্ষভতা,পূণ থ অবযন্তযীণ 

প্রশতপরন 

 প্রপয়াগ ও উচ্চতয দক্ষতা ভরপন্সয ক্ষভতা শনণ থয়,শফশবন্ন ভাধ্যপভ অপরায ভফগ শনণ থয় , 

নুীরনীয সৃজনীর প্রন ও নুরূ প্রন-উত্তয 

১১  ধ্যায়ঃ চর শফদুযৎ 

জ্ঞান  ও’ভভয সূত্র,ভযাধ,শযফাীতা,তশড়ত শি, তশড়ত ফতথনী,তশড়চ্চারক শি,তুল্যপযাধ, 

নুধাফন তশড়ত ফতথনীপত শপউপজয ব্যফায, ১ kWh, I ও V এয ম্পকথ। 

প্রপয়াগ ও উচ্চতয দক্ষতা শফশবন্ন প্রকায তশড়ত ফতথনীয তুল্যপযাধ ও তশড়ত প্রফা শনণ থয়,তশড়পতয শপেভ র কভাপনায 

উায়,তশড়ত ক্ষভতা শাফ। নুীরনীয সৃজনীর প্রন ও নুরূ প্রন-উত্তয  

 

 


