
ববপজা পাবলিক সু্কি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
সমাজলবজ্ঞান # ২য় পত্র 

চতুথ থ অধযায়- ফাাংরাদদদয নদৃ াষ্ঠীয জীফনধাযা 

বিসন প্লান : ০১ 

 
 

 
আলিাচয লবষয় 

★ নদৃ াষ্ঠীয াংজ্ঞা/ রযচয়। াঠ- ১,২ 

★ জভু চাদলয রযচয়। াঠ- ৩,৪। 

★ টুয়াখারীদত ফফাযত ভাযভা ও যাখাইন নদৃ াষ্ঠীয    

 জীফনধাযা াঠ- ১২,১৪,১৫। 
 

রখনপর : 

★ নদৃ াষ্ঠীয াংজ্ঞা/ রযচয় রদদফ। 

★ জভু চাদলয ফযাখযা রদদফ। 

★ টুয়াখারীদত ক ান নদৃ াষ্ঠী ফফা  দয [ ভাযভা ও যাখাইন তা ফযাখযা  যদফ। 

★ ভাযভা ও যাখাইন নদৃ াষ্ঠীয রফফা ফযফস্থা ও আধুরন  রফফা ফযফস্থায াথ থ য রফদেলণ  যদফ। 

 

নভুনা উদ্দী : ২০১৭ াদরয ঢা া কফাদডথয [প্রশ্ন- ০৪ ] কদদখ রনদফ। 

 

যাভ থ :  

★ ভূর াঠযফইদয়য জ্ঞানভূর  প্রদশ্নাত্তয রখদফ। 

★ াঠয ফই কথদ  অনুীরনীয MCQ গুরর দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ববপজা পাবলিক সু্কি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
সমাজলবজ্ঞান # ২য় পত্র 

চতুথ থ অধযায়- ফাাংরাদদদয নদৃ াষ্ঠীয জীফনধাযা 

বিসন প্লান : ০২ 

 

 

 
আলিাচয লবষয় 

★ ক ান নদৃ াষ্ঠী ক াথায় ফা  দয তায তারর া ততরয। 

★  াদযা নদৃ াষ্ঠীয জীফন ও অথ থনীরত জানা। াঠ- ৫,৬। 

★ ভরণুযী নদৃ াষ্ঠীয রযচয় জানা। 

 

লিখনফি : 

★ চা ভা, ভাযভা, যাখাইন,  াদযা, া াঁওতার, ভরণুযী, খারয়া নদৃ াষ্ঠী ক াথায় ফা  দয তায  

    তারর া ততরয  যদফ। 

★  াদযাদদয অথ থনীরত ফা জীফন- জীরফ া ফযাখযা  যদফ। 

★ ভরণুযী নদৃ াষ্ঠীয জীফন ও াংসৃ্করতয রযচয় ফযাখযা  যদফ। 

★ নতৃয ভরণুযী নদৃ াষ্ঠীদ  রফদলবাদফ রযরচত  দয তুদরদছ- রফদেলণ  যদফ। 

 

নভুনা উদ্দী : ২০১৭ াদরয চট্টগ্রাভ কফাদডথয [প্রশ্ন- ০৪ ] কদদখ রনদফ। 

 

 

যাভ থ :  

 

★ ভূর াঠযফইদয়য অনুধাফনভূর  প্রদশ্নাত্তয রখদফ। 

★ নদৃ াষ্ঠীয নাভ ররদখ াদ এদদয ধভ থ, ফফা স্থান, রফদল তফরদযযয তারর া ততরয  দয  

    ক্লাদ কদখাদফ। 

 

 

 

 



ববপজা পাবলিক সু্কি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
সমাজলবজ্ঞান # ২য় পত্র 

চতুথ থ অধযায়- ফাাংরাদদদয নদৃ াষ্ঠীয জীফনধাযা 

বিসন প্লান : ০৩ 

 

 

 
আলিাচয লবষয় 

★ ভাতৃপ্রধান নদৃ াষ্ঠীয রযচয়। 

★ আদাভ, কভৌজা, াদ থর এয রযচয় ফযাখযা। 

★ চা ভা নদৃ াষ্ঠীয জীফন, অথ থনীরত ও ধভ থ ম্পদ থ জানা। 

াঠ- ৩,৪। 

 

লিখনফি : 

★ চা ভা ভাদজয আদাভ, কভৌজা, াদ থর  াদ  ফদর ফযাখযা  যদফ। 

★ কডভযান ক  ফযাখযা  যদফ। 

★ চা ভা নদৃ াষ্ঠীয ধভ থ, াংসৃ্করত ও তাদদয জীফন-জীরফ া ফা কায াংরিপ্ত রযরচরত ফযাখযা  

      যদফ। 

★ চা ভা নদৃ াষ্ঠীয াদথ ফাঙাররয জীফনধাযায়  ী  ী রভর-অরভর কদখা মায়? রফদেলণ  

      যদফ। 

 

নভুনা উদ্দী : ২০১৬ াদরয ঢা া কফাদডথয [প্রশ্ন- ০৩ ] কদদখ রনদফ। 

 

 

যাভ থ :  

 

★ ভূর াঠযফইদয়য অনুধাফনভূর  প্রদশ্নাত্তয রখদফ। 

★ প্রদতয  নদৃ াষ্ঠী কথদ  ৫টট  দয াংরিপ্ত প্রদশ্নাত্তয ততরয  যদফ। 

 

 

 

 

 

 



ববপজা পাবলিক সু্কি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
সমাজলবজ্ঞান # ২য় পত্র 

চতুথ থ অধযায়- ফাাংরাদদদয নদৃ াষ্ঠীয জীফনধাযা 

বিসন প্লান : ০৪ 

 

 

 
আলিাচয লবষয় 

★ া াঁওতার নদৃ াষ্ঠীয রযচয়।াঠ- ০৭ 

★ খারয়া নদৃ াষ্ঠীয রযচয় ফযাখযা। াঠ- ১০,১১ 

 

লিখনফি : 

★ ফাাংরাদদদয ভাতৃপ্রধান নদৃ াষ্ঠীয রযচয় ফযাখযা  যদফ। 

★ া াঁওতারদদয রযচয়, জীফন াংসৃ্করত ফযাখযা  যদফ। 

★ খারয়া নদৃ াষ্ঠীয রযফায, াংসৃ্করত ফযাখযা  যদফ। 

 

নভুনা উদ্দী : রিাথীযা এই ক্লাদয উয এ টট উদ্দী  ততরয  দয ক্লাদ কদখাদফ। 

 

 

যাভ থ :  

 

★ ভূর াঠযফইদয়য অনুধাফনভূর  প্রদশ্নাত্তয রখদফ। 

★ এই অধযাদয়য ক ান রফলয় না কফাদঝ প্রশ্ন আ াদয ররদখ যাখদফ। 

 

 

## রফ.দ্র:  দযানা রযরস্থরতদত ঘদযয রযদফদ থা দফ। রনদজদ  রনযাদ না 

যাখদর ফায রফদ দত াদয। 


