
ববপজা পাবলিক সু্কি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
সমাজলবজ্ঞান # ২য় পত্র 

তৃতীয় অধযায় : প্রত্নতত্ত্বেয ভবভিতত ফাাংরাতদতয ভাজ ও বযতা। 

বিসন প্লান : ০১ 

 
 

 
আলিাচয লবষয় 

# ভফভবন্ন ভফলতয়য/জজভনতেয আভফষ্কায। 

# ভয়নাভভত বযতায ভযচয়। 

# ভন্ধ বযতায ধভীয় ভফশ্বাতয ভযচয় । 

# ভন্ধ বযতায অথ থননভতক ফযফস্থায ভযচয়। 
 

ভখনপর : 

# জ্ঞান   : "ভফভবন্ন জজভনে ত্ত্বমভন, রাঙ্গর, চাকা, আগুন, ভরখন দ্ধভত, ভফভবন্ন াভতয়ায,তাভা,  

     ত্ত্বরাঞ্জ, দস্তা, ত্ত্বরাায আভফষ্কায ত্ত্বকান মুতগ তয়তে তায তাভরকা কযতফ।  

 

# অনুধাফন  : " ভয়নাভভত বযতা ত্ত্বকাথায় অফভস্থত? ভয়নাভভত বযতায় ত্ত্বকান ধতভ থয প্রবাফ যতয়তে?  

      ভয়নাভভত বযতায ভযচয় ফযাখযা কযতফ। 

 

# প্রতয়াগ  :  ভন্ধ ুবযতা ত্ত্বকাথায় গত উতেতে? কখন গত উতেতে? কাযা গত তুতরভের? ভন্ধ ু 

      বযতায ধভীয় ভফশ্বাতয ভযচয় ফযাখযা কযতফ। 

 

# উচ্চতয দক্ষতা : ভন্ধ ুবযতায ভানুতলয অথ থননভতক জীফন ও নগয জীফন ত্ত্বকভন ভের তা ভফতেলণ  

       কযতফ। 

 

#নভুনা উদ্দীক : ২০১৭ াতরয চট্টগ্রাভ ত্ত্বফাতডথয [ প্রশ্ন- ০৩] এয উদ্দীকটি ত্ত্বদতখ ভনতফ। 

 

যাভ থ :  

# ভক্ষাথীযা ভূর ােযফই ত্ত্বথতক উতেভখত ভফলয়গুতরায ত্ত্বনাি ততভয কযতফ। 

# ােয ফইতয়য অনুীরনীয ফুভনফাচনী প্রশ্নগুতরা বাতরাবাতফ তফ। 

# এ ক্লাতয ফ ভকেু ত ও ভরতখ কতরজ খুরতর ক্লাত ত্ত্বদখাতফ। 

* * ভপ্র-ত্ত্বিস্ট যীক্ষায জনয এ ক্লা গুতরায উয বাতরাবাতফ প্র্তুভত গ্রণ কযতফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ববপজা পাবলিক সু্কি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
সমাজলবজ্ঞান # ২য় পত্র 

তৃতীয় অধযায় : প্রত্নতত্ত্বেয ভবভিতত ফাাংরাতদতয ভাজ ও বযতা। 

বিসন প্লান : ০২ 

 

 

 
 

আলিাচয লবষয় 

# ত্ত্বকান বযতা ত্ত্বকাথায় অফভস্থত তায তাভরকা ততভয। 

# বযতায ভযচয়/ প্রত্নততেয ভযচয়। াে- ১,২ 

# ভাজ ও বযতায ভফকাত ত্ত্বরৌ মুতগয প্রবাফ। াে- ৮ 

# ত্ত্বরৌতয আভফষ্কায ও ফযফায আধুভনক বযতায ভূরভবভি। াে-৮  

 

লিখনফি : 

 

# জ্ঞান   : " ভফভবন্ন বযতা ত্ত্বমভন, ভয়নাভভত, উয়াযী-ফতিশ্বয, ভাস্থানগ, াাুয, ভন্ধ ুবযতা  

     ত্ত্বকাথায় অফভস্থত? কখন ধ্বাং তয়তে? কখন আভফষ্কায তয়তে? তায তাভরকা কযতফ।  

 

# অনুধাফন  : " প্রত্নতে ও বযতায ভযচয় ফযাখযা কযতফ।/ নফয প্রস্তয মুতগয ভযচয় ফযাখযা কযতফ। 

 

# প্রতয়াগ  :  বযতায ভফকাত ত্ত্বরৌ মুতগয ভযচয়, এ মুতগয আভফষ্কায ও বুভভকা ফযাখযা কযতফ। 

 

# উচ্চতয দক্ষতা : আধুভনক বযতায ভফকাত/ নগয বযতায ভফকাত/ ভল্পায়ন ভফকাত ত্ত্বরৌতয অফদান ভফতেলণ 

     কযতফ। 

 

#নভুনা উদ্দীক : ২০১৭ াতরয ঢাকা ত্ত্বফাতডথয [ প্রশ্ন- ০৩] এয উদ্দীকটি ত্ত্বদতখ ভনতফ। 

 

যাভ থ :  

 

# ভক্ষাথীযা ভূর ােযফই ত্ত্বথতক উতেভখত ভফলয়গুতরায ত্ত্বনাি ততভয কযতফ। 

# ােয ফইতয়য অনুীরনীয ফুভনফাচনী প্রশ্নগুতরা  বাতরাবাতফ তফ। 

# ৩০টি এক কথায় উিয আকাতযয প্রশ্ন - উিয খাতায় ভরতখ যাখতফ। 

# এ ক্লাতয ফ ভকেু ত ও ভরতখ কতরজ খুরতর ক্লাত ত্ত্বদখাতফ। 

* * ভপ্র-ত্ত্বিস্ট যীক্ষায জনয এ ক্লা গুতরায উয বাতরাবাতফ প্র্তুভত গ্রণ কযতফ। 

## ভফ.দ্র: কতযানা ভযভস্থভততত ঘতযয ভযতফত থাকতফ। ভনতজতক ভনযাদ না যাখতর ফায ভফদ তত াতয। 

 

 

 

 



ববপজা পাবলিক সু্কি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
সমাজলবজ্ঞান # ২য় পত্র 

তৃতীয় অধযায় : প্রত্নতত্ত্বেয ভবভিতত ফাাংরাতদতয ভাজ ও বযতা। 

বিসন প্লান : ০৩ 

 

 

 
 

আলিাচয লবষয় 

# ত্ত্বকান জজভনটি/ আভফষ্কাযটি ত্ত্বকান বযতায ভনদ থন তায তাভরকা ততভয। 

# উয়াযী- ফতিশ্বয বযতা। 

# নফয প্রস্তয মুগ/ নফতারীয় ভফপ্লফ । াে-৬ 

# ভাজ ও বযতায ভফকাত ত্ত্বরাঞ্জ ও ত্ত্বরৌ মুতগয প্রবাফ। াে- ৭,৮ 

# তাম্র মুতগয ভযচয়। াে-৭ 

 

লিখনফি : 

 

# জ্ঞান   : " ভফভবন্ন বযতায ভনদ থন ত্ত্বমভন, গতথ ফভত, তফযাগীয ভবিা, ত্ত্বগাভফন্দ ভবিা, ত্ত্বখাদায় াথয ভবিা,  

     যশুযাতভয প্রাদ, ীরা ত্ত্বদফীয ঘাি, ত্ত্বাভুয ভফায ত্ত্বকানটি ত্ত্বকাথায় তায তাভরকা কযতফ।  

 

# অনুধাফন  : " প্রস্তয মুতগয প্রকাযতবদ ফযাখযা কযতফ। 

 

# প্রতয়াগ : উয়াযী-ফতিশ্বয বযতায ভযচয় ও আভফষ্কায ফযাখযা কযতফ। 

 

# উচ্চতয দক্ষতা : ফাাংরাতদতয ভাজ ও বযতায ভফকাত উয়াযী ফতিশ্বতযয অফদান ভফতেলণ কযতফ।  

 

#নভুনা উদ্দীক : আতরাচয ভফলয় গুভর ত ভক্ষাথীযা একটি উদ্দীক ততভয কযতফ। 

 

যাভ থ :  

 

# ভক্ষাথীযা ভূর ােযফই ত্ত্বথতক উতেভখত ভফলয়গুতরায ত্ত্বনাি ততভয কযতফ। 

# ােয ফইতয়য অনুীরনীয ফুভনফাচনী প্রশ্নগুতরা  বাতরাবাতফ তফ। 

# ৩০টি এক কথায় উিয আকাতযয প্রশ্ন - উিয খাতায় ভরতখ যাখতফ। 

# এ ক্লাতয ফ ভকেু ত ও ভরতখ কতরজ খুরতর ক্লাত ত্ত্বদখাতফ। 

* * ভপ্র-ত্ত্বিস্ট যীক্ষায জনয এ ক্লা গুতরায উয বাতরাবাতফ প্র্তুভত গ্রণ কযতফ। 

 

## ভফ.দ্র: কতযানা ভযভস্থভততত ঘতযয ভযতফত থাকতফ। ভনতজতক ভনযাদ না 

যাখতর ফায ভফদ তত াতয। 


