
ববপজা পাবলিক সু্কি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
সমাজলবজ্ঞান # ২য় পত্র 

লিতীয় অধ্যায় : (বাাংিালেলের সমাজ ও সাংসৃ্কলত) 
বিসন প্লান : ০১ 

 
 

 
আলিাচয লবষয় 

# ভাজ ও ংসৃ্কততয তযচয়। 

# ংসৃ্কততয প্রকৃতত ও বফতষ্ট্য। 

# ফাংরাদদদ াংসৃ্কততক ফযফধাদনয প্রকৃতত । 

# াংসৃ্কততক ফযফধাদন অগফাদন েয তদেয প্রদয়াগ। 
 

তখনপর : 

# জ্ঞান : ভাজ, ংসৃ্কতত কাদক ফদর? ফযাখযা কযদফ।  

# অনুধাফন : " ংসৃ্কতত ফ েত্র তফযাজভান" ? ফযাখযা কযদফ। 

# প্রদয়াগ : ফাংরাদদদয গ্রাদভ ংসৃ্কততয ফযফধান আদে তকনা ? মুক্তি তদদয় ফযাখযা কযদফ। 

# উচ্চতয দক্ষতা : ফাংরাদদদয গ্রাভ ভাদজ যম াংসৃ্কততক ফযফধান রক্ষয কযা মায় তা  

    অগফাদন েয তদেয আদরাদক তফদেলণ কযদফ। 

 

#নভুনা উদ্দীক : ২০১৭ াদরয চট্টগ্রাভ যফাদডেয [প্রশ্ন- ০২] যদদখ তনদফ। 

 

যাভ ে :  

# তক্ষাথীযা ভূর াঠ্যফই যথদক উদেতখত তফলয়গুদরায যনাট বততয কযদফ। 

# াঠ্য ফইদয়য অনুীরনীয গঈে বাদরাবাদফ দফ। 

# ফুতনফ োচনী প্রদশ্নাত্তদযয জনয ভূর াঠ্যফইদয়য তিতীয় অধযায় যথদক এক কথায়  

   উত্তয ৩০টট ংতক্ষপ্ত প্রশ্ন বততয কযদফ। 

# এ ক্লাদয ফ তকেু দ ও তরদখ কদরজ খুরদর ক্লাদ যদখাদফ। 
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আলিাচয লবষয় 

# ভাজ ও ংসৃ্কততয তযচয়। 

# ংসৃ্কততয প্রকৃতত ও বফতষ্ট্য। 

# ফাংরাদদদ াংসৃ্কততক ফযফধাদনয প্রকৃতত । 

# ফাংরাদদদয ভাজজীফদন ংসৃ্কততয প্রবাফ। 

 

লেখনফি : 

# জ্ঞান : "দযয ভানুল আত্মদকক্তিক" ফযাখযা কযদফ।  

# অনুধাফন : " ভানুদলয াভাক্তজক আচযণ তনয়ন্ত্রদণ ংসৃ্কততয বূতভকা ফযাখযা কযদফ।/ ফাংরাদদদয  

   গ্রাভীণ ক্ষভতা কাঠ্াদভা ফযাখযা কযদফ। 

# প্রদয়াগ : ফাংরাদদদয ভাজ ও ংসৃ্কততয বফতষ্ট্য তুদর ধযদফ। 

# উচ্চতয দক্ষতা : ফাংরাদদদয গ্রাভ ভাদজয যম াংসৃ্কতত তায াদথ ুদয ভাদজয ংসৃ্কততয  

    াথ েকয তফদেলণ কযদফ। 

 

#নভুনা উদ্দীক : তনরয় তায ঢাকা দযয ফন্ধু যতফনদক ফতর যখরা যদখাদত গ্রাভযদভরায় তনদয় 

যগদরা। যতফন তা যদদখ খুত দয় ফরদরা, "তুতভ দয এদা। আতভ যতাভাদক আভাদদয য ঘুতযদয় 

যদখাদফা। 

 

যাভ ে :  

 

# তক্ষাথীযা ভূর াঠ্যফই যথদক উদেতখত তফলয়গুদরায যনাট বততয কযদফ। 

# াঠ্য ফইদয়য অনুীরনীয MCQ বাদরাবাদফ দফ। 

# এ ক্লাদয ফ তকেু দ ও তরদখ কদরজ খুরদর ক্লাদ যদখাদফ। 

* * তপ্র-যটস্ট যীক্ষায জনয এ ক্লা গুদরায উয বাদরাবাদফ প্র্তুতত গ্রণ কযদফ। 

 

## তফ.দ্র: কদযানা তযতিততদত ঘদযয তযদফদ থাকদফ। তনদজদক তনযাদ না 

যাখদর ফায তফদ দত াদয। 


