
সুপ্রিয় প্রিক্ষার্থীবৃন্দ, 

কেমন আছ া ক ামরা? কেছির  র্থা প্রবছের এই েছু্ যাগময় মুহূছ য সুস্থ র্থাো এে ভীষণ ঝাছমলার 

বযাপার।  বুও ক ামরা, ক ামাছের পপ্ররবার প্রনছয় সুস্থ র্থাছো এই োমনা েপ্রর। ক ামাছের পরীক্ষা 

স্থপ্রগ  েরা হছয়ছ  এবং েছব অনুষ্ঠি  হছব  া এখনও অপ্রনশ্চি । ক ামরা ঘছর চচযাপ্রবহীন বছস 

র্থােছল ক ামাছের আসন্ন পরীক্ষাও েছু্ যাছগ পপ্র   হছব।  াই ক ামাছের জনয প্রে ু প্রেে প্রনছেযিনা 

প্রেলাম। আিা েপ্রর ক ামরা  া অনুসরণ েছর প্রনছজছের ভাছলা েছর গুপ্র ছয় কনছব। 

ক ামাছের সাছর্থ পূছব য অছনেবার ক্ ের্থাগুছলা বছলপ্র লাম কসই ের্থাগুছলাই আবার বলপ্র  বছল 

েয়া েছর এপ্রিছয় ্াছব না। ক ামরা জাছনা অনুিীলছনর কোন প্রবেল্প নাই। আর ক্ছহ ু 

োঠাছমাবদ্ধ সৃজনিীল পদ্ধপ্র ছ   র্থােপ্রর্থ  সাছজিন বছল প্রে ু হয় না  াই অনুিীলন েরছ  

হছব।  ছব কোন ্কোন ্অধ্যায়গুছলাছ  কবপ্রি কজার কেওয়া েরোর ক ামরা কসটা জাছনা,  বুও 

ক ামাছের আবার মছন েপ্ররছয় প্রেশ্চি। 

ির্থছম ক্ অধ্যায় গুছলা অবিযই অবিযই পিছব: 
                (োরণ এই অধ্যায়গুছলা কর্থছে কবার্য পরীক্ষায় েমপছক্ষ এেষ্ঠট িশ্ন র্থােছবই)  
 

 

 

২য় অধ্যায়: কভক্টর;  

৩য় অধ্যায়: গপ্র প্রবেযা;  

৯ম অধ্যায়:  রঙ্গ;  

১০ম অধ্যায়: আেি য গযাস ও গযাছসর গপ্র  ত্ত্ব; 

এর পর পূণ য নম্বর উত্তর েরার জনয আছরা ক্ ক্ অধ্যায় 

গুছলা পিা েরোর:(োরণ এই অধ্যায়গুছলা কর্থছেও কবার্য পরীক্ষায় িায় সবসময়ই এেষ্ঠট েছর িশ্ন র্থাছে) 
 

     ৪র্থ য অধ্যায়: প্রনউটপ্রনয়ান বলপ্রবেযা 

৬ি অধ্যায়: মহােষ য ও অপ্রভেষ য;  

   ৭ম অধ্যায়: পোছর্থ যর গাঠপ্রনে ধ্ম য;  



আিা েরা ্ায় উপছর বপ্রণ য  সেল অধ্যায় ভাছলা েছর পিছল ৫ষ্ঠট িছশ্নর উত্তর েরা ্াছব। 

এরপরও ্ারা কোনভাছবই উত্তর ক ছি আসছ  চাও না, ক্ কোন পপ্ররপ্রস্থপ্র র জনয প্রনছজছে 

িস্তু  রাখছ  চাও  াছের জছনয: 

্ারা কোন ভাছবই হারছ  রাজী নও  াছের জনয আর ক্ ক্ 

অধ্যায় গুছলা পিা েরোর:(োরণ এই অধ্যায়গুছলা কর্থছেও কবার্য পরীক্ষায় এেষ্ঠট েছর িশ্ন র্থােছ  পাছর)  
 

 

৫ম অধ্যায়: োজ, িশ্চি ও ক্ষম া; 

৮ম অধ্যায়: প্ যাবৃত্ত গপ্র ; 

 জ্ঞানমূলে, অনুধ্াবনমূলে ও ননব যযশ্চিে অভীক্ষার জনয সেল অধ্যায়ই 

পিছ  হছব। িপ্র ষ্ঠট অধ্যাছয়র ক্ সেল সংজ্ঞা িায় সময়ই প্রবপ্রভন্ন কবার্য পরীক্ষায় 

বার বার আছস কস সেল সংজ্ঞা ,  াছের বযাখযাগুছলা বার বার অধ্যয়ন েরছব। 

ক ামাছের এই প্রেেটা েবু যল রছয় কগছ  এখনও,  াই অনুিীলছনর কোন প্রবেল্প 

কনই। প্রিখছব, প্রলখছব, প্রনছজ প্রনছজ মূলযায়ন েরছব, ভুল হছল আবার প্রিখছব এবং 

শুদ্ধ েছর আবার প্রলখছব। 

অনুিীলছনর জনয ক ামাছের কেিাল ক্লাছসর ক্ সেল পরীক্ষা হছয়ছ  

কসগুছলাছে মছর্ল প্রহছসছব প্রনছ  পাছরা। কটস্ট কপপার কর্থছে প্রবপ্রভন্ন কবার্য ও 

েছলছজর িশ্নগুছলাও সমাধ্ান েরছ  হছব। 

কেছির এই েছু্ যাগময় মুহূছ য ঘর কর্থছে কবর না হছয় বার বার িশ্নগুছলা অনুিীলন 

েরছ  র্থাছো। বার বার সাবান প্রেছয় হা  ধু্ছব, ঘছর র্থােছব, চরম কোন িছয়াজন 

না হছল ঘর কর্থছে কবর হছব না।  ুপ্রম প্রনছজ ক্ন অনয োছরা মৃ ুযর োরণ না হছয় 

উছঠা,  াই সছচ ন র্থােছব, স েয র্থােছব। 

ক ামাছের সবার সুস্থ া োমনা েরপ্র ।  

ভাছলা কর্থছো, ভাছলাছ  কর্থছো, ঘছর কর্থছো। 

(পোর্থ যপ্রবজ্ঞান ২য় পত্র ১৬.০৪.২০২০  াপ্ররছখ) 


