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পাঠ্যসূচি ও অ্যাসাইনমেন্ট  

শ্রেচি: নবে (দাখিল)                                                                                                                                                                              চবষয়: রসায়ন 

অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র 

চিমরানাে 

চিখনফল 

পাঠ্যসূচিমে অ্ন্তর্ভকু্ত পাঠ 

নম্বর/ও 

চিমরানাে/চবষয়বস্তু 

চিক্ষাক্রমে 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড সংখ্যা 

অ্যাসাইনমেন্ট চনমদিুনা মূল্যায়ন চনমদিুক/রুচিক্স েন্তব্য 

প্রথে 

অ্ধ্যায় 

রসায়মনর 

ধারিা 

• রসায়মনর ধারিা ব্যাখ্যা করমে 

পারব। 

• রসায়মনর শ্রক্ষত্রসমূহ চিচিে 

করমে পারব। 

• রসায়মনর সামথ চবজ্ঞামনর অ্ন্য 

িাখাগুমলার সম্পকু ব্যাখ্যা 

করমে পারব। 

• রসায়ন পামঠর গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

করমে পারব। 

• রসায়মন অ্নুসন্ধান ও গমবষিা 

প্রচক্রয়ার বিনুা করমে পারব। 

• চবচিন্ন ধরমনর অ্নুসন্ধানমূলক 

কামের পচরকল্পনা প্রিয়ন, 

অ্নুচেে চসদ্ধান্ত গঠন ও পরীক্ষা 

করমে পারব। 

• প্রকৃচে ও বাস্তব েীবমনর 

ঘটনাবচল রসায়মনর দৃচিমে 

ব্যাখ্যা করমে আগ্রহ প্রদিনু 

করব। 

• রসায়মন ব্যবহাচরক কামের 

সেয় প্রময়ােনীয় সেকুো 

অ্বলম্বন করমে পারব। 

• imvqb cwiwPwZ  

•  imvq‡bi cwiwa বা 

শ্রক্ষত্রসমূহ 

• imvq‡bi mv‡_ 

weÁv‡bi Ab¨vb¨ 

kvLvi 

(c`v_©weÁvb, 

RxeweÁvb, f~-

weÁvb, MwYZ 

BZ¨vw`) m¤úK© 

• imvqb cv‡Vi ¸iæZ¡ 

• imvq‡b AbymÜvb 

বা M‡elYvi প্রচক্রয়া 

• রসায়ন পরীক্ষাগার 

ব্যবহামর ও 

পরীক্ষাগামর ব্যবহৃে 

চবচিন্ন রাসায়চনক 

দ্রব্য ব্যবহামর 

সেকুো গ্রহি 

 

 

 

০৮ 

অ্যাসাইনমেন্ট-০১ 

“প্রমেযক চিক্ষাথীর 

রসায়ন পরীক্ষাগামর 

চবমিষ সেকুো 

অ্বলম্বন করা 

আবশ্যক”। এ 

চবষময় একটি 

প্রচেমবদন চলখমে 

হমব। প্রচেমবদমন 

অ্বশ্যই পাঁি 

ধরমনর রাসায়চনক 

পদামথরু ঝ ুঁ কির 
মাত্রা ও 
সংকিষ্ট 
সতিকতামূলি 
সাংকিকতি 
কিহ্ন উকেখ 
িকর তা 
থেকি 
কিরাপদ 
োিার উপায় 
উদাহরণ 
কহকসকে 
কলখকত হকে। 
 

• পদামথরু ঝুঁচকর 

োত্রা োনার েন্য 

পাঠ্যবইসহ অ্ন্যান্য 

উপকরি (ইউটিউব, 

ওময়বসাইট, 

পচত্রকা, ইেযাচদ ) 

ব্যবহার করমব। 

• একই ধরমনর 

একাচধক পদামথরু 

েন্য একটি 

সতিকতামূলি 
সাংকিকতি 
কিহ্ন অংিি 
িরকে। 

প াঁচ ধরনের 
র স য়নেক  c`v_© 

হনে প নর- 
১. প্রাকৃচেক গ্যাস 

(জ্বালাচন) 

২. িাচর ধাতু (শ্রলড, 

োকুাচর, আমসচুনক) 

৩. লঘু সালচফউচরক 

এচসড (H2SO4) 

৪. শ্রবনচেন, ন্যাফথাচলন 

৫. শ্রসাচডয়াে 

হাইমরাক্সাইমডর গাঢ় দ্রবি 

অ্চেউত্তে 

• পাঁি ধরমনর পদামথরু ঝ ুঁ কির মাত্রা, 
সংকিষ্ট সতিকতামূলি 
সাংকিকতি কিহ্ন ও তা থেকি 
কিরাপদ োিার উপায় 
সৃজিশীলতা েজায় থরকখ 
সঠিিভাকে উপস্থাপি িরকল। 

• োিযগিিসহ প্রকতকেদি 
উপস্থাপকির কিয়ম অি সরণ 
িরকল। 

উত্তে 

• পাঁি ধরমনর পদামথরু ঝ ুঁ কির মাত্রা, 
সংকিষ্ট সতিকতামূলি 
সাংকিকতি কিহ্ন ও তা থেকি 
কিরাপদ োিার উপায় 
সৃজিশীলতা েজায় থরকখ 
সঠিিভাকে উপস্থাপি িরকল। 

• প্রকতকেদি উপস্থাপকির কিয়ম 
অি সরণ িা িরকল। 

ভ ন    

• পাঁি ধরমনর পদামথরু ঝ ুঁ কির মাত্রা, 
সংকিষ্ট সতিকতামূলি 
সাংকিকতি কিহ্ন ও তা থেকি 
কিরাপদ োিার উপায় 
পািযপ স্তি থেকি সঠিিভাকে 

 



অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র 

চিমরানাে 

চিখনফল 

পাঠ্যসূচিমে অ্ন্তর্ভকু্ত পাঠ 

নম্বর/ও 

চিমরানাে/চবষয়বস্তু 

চিক্ষাক্রমে 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড সংখ্যা 

অ্যাসাইনমেন্ট চনমদিুনা মূল্যায়ন চনমদিুক/রুচিক্স েন্তব্য 

কলখকল। 

• প্রকতকেদি উপস্থাপকির কিয়ম 
অি সরণ িরকল। 

অগ্রগনে প্রনয় জে 

• পাঁি ধরমনর পদামথরু ঝ ুঁ কির মাত্রা, 
সংকিষ্ট সতিকতামূলি 
সাংকিকতি কিহ্ন ও তা থেকি 
কিরাপদ োিার উপায় থলখায় 
সঠিিতা িা োিকল। 

• প্রকতকেদি উপস্থাপকির কিয়ম 
অি সরণ িা িরকল। 

চিেীয় 

অ্ধ্যায় 

পদামথরু 

অ্বস্থা 
 

• কিার গচেেমের সাহামে 

পদামথরু শ্রিৌে অ্বস্থা ব্যাখ্যা 

করমে পারব। 

• কিার গচেেমের সাহামে ব্যাপন 

ও চনিঃসরি ব্যাখ্যা করমে পারব। 

• পদামথরু শ্রিৌে অ্বস্থা ও োমপর 

েমধ্য সম্পকু ব্যাখ্যা করমে 

পারব। 

• োপোত্রা বৃচদ্ধমে ব্যাপন হার 

বৃচদ্ধ পরীক্ষার োধ্যমে শ্রদখামে 

পারব। 

• কঠিন পদামথরু গলন ও 

ঊর্ধ্ুপােন এবং েরল পদামথরু 

স্ফুটন প্রচক্রয়া বিনুা করমে 

পারব। 

• কঠিন পদামথরু গলন ও 

ঊর্ধ্ুপােন এবং েরল পদামথরু 

স্ফুটন প্রচক্রয়া পরীক্ষার োধ্যমে 

শ্রদখামে পারব। 

• c`v_© ও পদামথরু 

অ্বস্থা 

• KYvi MwZZË¡ 

• MwZZË¡ I c`v‡_©i 

†fŠZ Ae¯’v 

•  e¨vcb I wbtmi‡Yi 

ev Í̄e NUbv 

•  e¨vcb I wbtmiY 

• শ্রোেবাচের জ্বলন ও 

শ্রোমের চেন অ্বস্থা 

•  গলন ও স্ফূটন, 

বাষ্পীিবন, 

Nbxfeb, EaŸ©cvZb 

cÖwµqv 

• ZvcgvÎv e„w×‡Z 

e¨vcb nvi e„w× 

cixÿv 

• পােন ও EaŸ©cvZb 

 

 

 

১২ 

অ্যাসাইনমেন্ট-০২ 

“বালু চেচেে 

খাবার লবিমক 

খাবার উপম াগী 

করা সম্ভব”। 

 শ্র  পদধচেমে তুচে 

লবিমক খাবার 

উপম াগী করমব 

োর চবচিন্ন ধামপর 

বিনুা চিত্রসহ 

প্রচেমবদন আকামর 

চলখ। 

• বাসায় কােটি হামে-

কলমে সম্পন্ন 

করমব। 

• প্রময়ােমন খাবার 

লবমির সামথ চকছু 

বালু চেচেে কমর 

চনমে হমব। 

• সম্পন্ন ধাপগুমলার 

বিনুা করমব এবং 

চিত্র অ্ংকন করমব। 

অ্চেউত্তে 

• পদ্ধচের সঠিক নাে ও চবচিন্ন ধামপর চিত্রসহ 

বিনুা করমে পারমল। 

• কিত্র ও বিনুা িান্দকিি হকল। 

• োিযগিিসহ প্রকতকেদি 
উপস্থাপকির ধারাোকহিতা েজায় 
োিকল। 

উত্তে 

• পদ্ধচের সঠিক নাে ও চবচিন্ন ধামপর চিত্রসহ 

বিনুা করমে পারমল। 

• োিযগিিসহ প্রকতকেদি 
উপস্থাপকির ধারাোকহিতা েজায় 
োিকল। 

ভ ন    

• ধারাবাচহকো ব্যেীে চবচিন্ন ধামপর চিত্রসহ 

বিনুা করমে পারমল।  

অগ্রগনে প্রনয় জে 

• পদ্ধচের সঠিক নাে ও চবচিন্ন ধামপর চিত্রসহ 

 



অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র 

চিমরানাে 

চিখনফল 

পাঠ্যসূচিমে অ্ন্তর্ভকু্ত পাঠ 

নম্বর/ও 

চিমরানাে/চবষয়বস্তু 

চিক্ষাক্রমে 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড সংখ্যা 

অ্যাসাইনমেন্ট চনমদিুনা মূল্যায়ন চনমদিুক/রুচিক্স েন্তব্য 

• প্রকৃচেমে সংঘটিে বাস্তব ঘটনা 

রসায়মনর দৃচিমে চবমেষমি 

আগ্রহ প্রদিনু করমে পারব। 

• রাসায়চনক দ্রব্য ও থামোুচেটার 

সঠিকিামব ব্যবহার করমে 

পারব। 

বিনুার সঠিকো না থাকমল। 

তৃেীয় 

অ্ধ্যায়  

পদামথরু 

গঠন 

• শ্রেৌমলর ইংমরচে ও ল্যাটিন নাে 

শ্রথমক োমদর প্রেীক চলখমে 

পারব। 

• শ্রেৌচলক ও স্থায়ী কচিকাগুমলার 

ববচিিয বিনুা করমে পারব। 

• পারোিচবক সংখ্যা , ির 

সংখ্যা, আমপচক্ষক পারোিচবক 

ির ব্যাখ্যা করমে পারব। 

• আমপচক্ষক পারোিচবি ির 

শ্রথমক আমপচক্ষক আিচবক ির 

চহসাব করমে পারব। 

• পরোণু ইমলকট্রন, শ্রপ্রাটন ও 

চনউট্রন সংখ্যা চহসাব করমে 

পারব। 

• আইমসামটামপর ব্যবহার ব্যাখ্যা 

করমে পারব। 

• পরোণুর গঠন সম্পমকু 

রাদারমফাড ুও শ্রবার পরোণু 

েমডমলর বিনুা করমে পারব। 

• রাদারমফাড ুও শ্রবার পরোণু 

েমডমলর েমধ্য শ্রকানটি শ্রবচি 

গ্রহিম াগ্য ো ব্যাখ্যা করমে 

পারব। 

• পরোণু চবচিন্ন কক্ষপথ এবং 

কক্ষপমথর চবচিন্ন উপস্তর 

পরোণুর ইমলকট্রনসমূহমক 

চবন্যাস করমে পারব। 

• শ্রেৌচলক ও শ্র ৌচগক 

পদাথ ু 

• পরোণু ও অ্ণু 

• শ্রেৌমলর প্রেীক 

• সংমকে 

• পরোণুর শ্রিেমরর 

কিা 

• cvigvYweK msL¨v, 

fi msL¨v, Av‡cwÿK 

cvigvYweK fi, 

Av‡cwÿK AvYweK 

fi, Av‡cwÿK 

AvYweK fi wnmve 

•  cigvYyi B‡jKUªb, 

†cªvUb I wbDUªb 

wnmve 

• AvB‡mv‡Uvc 

o শ্রেেচিয় 

AvB‡mv‡Uv‡ci 

e¨envi (wPwKrmv, 

K…wl, we`y¨r 

Drcv`‡b) এবং এর 

প্রিাব 

• cigvYy g‡Wj 

o iv`vi‡dvW© cigvYy 

g‡Wj I Gi 

mxgve×Zv 

 

 

 

১২ 

অ্যাসাইনমেন্ট-০৩ 

োনব িরীমর 

চবচিন্ন পদাথ ু

রময়মে। এেন 

চেনটি শ্র ৌচগক 

পদামথ ু চবদ্যোন 

শ্রেৌলসমূমহর প্রেীক 

ও পারোিচবক ির 

এবং শ্র ৌচগক 

পদাথসুমূমহর 

সংমকে উমেখসহ 

শ্র ৌমগর আিচবক 

িমরর চহসাব 

সংক্রান্ত একটি 

প্রচেমবদন চলখ। 

• চেনটি শ্র ৌচগক 

পদামথরু নাে 

চনবাুিমন প্রময়ােমন 

চিক্ষমকর সহায়ো 

চনমব। এমক্ষমত্র 

ওময়বসাইটও 

ব্যবহার করমে 

পামরা। 

অ্চেউত্তে 

• চেনটি শ্র ৌচগক পদামথরু নাে, সংমকে এবং 

োমে চবদ্যোন শ্রেৌমলর প্রেীক, পারোিচবক 

ির এবং শ্র ৌমগর আিচবক ির চহসাবসহ 

সঠিকিামব চলখমল। 

• োিযগিিসহ প্রকতকেদি 
উপস্থাপকির ধারাোকহিতা েজায় 
োিকল। 

উত্তে 

• চেনটি শ্র ৌচগক পদামথরু নাে, সংমকে এবং 

োমে চবদ্যোন শ্রেৌমলর প্রেীক, পারোিচবক 

ির এবং শ্র ৌমগর আিচবক ির চহসাবসহ 

সঠিকিামব চলখমল। 

• োিযগিিসহ প্রকতকেদি 
উপস্থাপকির ধারাোকহিতা েজায়  
িা োিকল। 

ভ ন    

• চেনটি শ্র ৌচগক পদামথরু নাে, সংমকে এবং 

োমে চবদ্যোন শ্রেৌমলর প্রেীক, পারোিচবক 

ির এবং শ্র ৌমগর আিচবক ির চহসাব  

আংচিকিামব সঠিক হমল। 

অগ্রগনে প্রনয় জে 

• পদামথরু নাে, সংমকে এবং োমে চবদ্যোন 

শ্রেৌমলর প্রেীক, পারোিচবক ির এবং শ্র ৌমগর 

আিচবক ির চহসামব সঠিকো না থাকমল। 

 



অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র 

চিমরানাে 

চিখনফল 

পাঠ্যসূচিমে অ্ন্তর্ভকু্ত পাঠ 

নম্বর/ও 

চিমরানাে/চবষয়বস্তু 

চিক্ষাক্রমে 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড সংখ্যা 

অ্যাসাইনমেন্ট চনমদিুনা মূল্যায়ন চনমদিুক/রুচিক্স েন্তব্য 

o †evi cigvYy g‡Wj 

I Gi mxgve×Zv 

• kw³¯Í‡i B‡jKUªb 

web¨vm 

o cigvYyi kw³ Í̄i I 

উপিচক্তস্তমরর ধারিা 

o kw³¯Í‡i B‡jKUªb 

aviY ÿgZv 

o B‡jKUªb চবন্যামসর 

নীচে 

o ইমলকট্রন চবন্যামসর 

সাধারি চনয়মের চকছু 

ব্যচেক্রে 

িতুথ ু

অ্ধ্যায় 

প াুয় 

সারচি 

(আংচিক) 

• প াুয় সারচি চবকামির পটভূচে 

বিনুা করমে পারব। 

• শ্রেৌমলর সববুচহিঃস্তর িচক্তস্তমরর 

ইমলকট্রন চবন্যামসর সামথ প াুয় 

সারচির প্রধান গ্রুপগুমলার 

সম্পকু চনিয়ু করমে পারব 

(প্রথে 30 টি শ্রেৌল)। 

• একটি শ্রেৌমলর প াুয় িনাক্ত 

করমে পারব। 

• প াুয় সারচিমে শ্রকামনা শ্রেৌমলর 

অ্বস্থান শ্রেমন এর শ্রিৌে ও 

রাসায়চনক ধে ুসম্পমকু ধারিা 

করমে পারব। 

• ch©vq mviwYi weKvk 

o cUf~wg 

o ch©vq mviwYi 

ˆewkó¨ 

o wewfbœ chv©q m~Î 

o ch©vq mviwYi g~j 

wfwË 

• প াুয় সারচির চকছু 

ব্যচেক্রে 

• B‡jKUªb web¨vm 

†_‡K ch©vq 

mviwY‡Z †gŠ‡ji 

Ae¯’vb wbY©q 

o †kÖwY wbY©q 

o ch©vq wbY©q 

• †gŠ‡ji ch©vqe„Ë ag© 
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অ্যাসাইনমেন্ট-০৪ 

শ্রোোর ঘমরর 

োনালায় চবচিন্ন 

বস্তু রময়মে। প্রচেটি 

বস্তুমে একটি প্রধান 

উপাদান শ্রেৌল 

রময়মে। শ্র মকামনা 

একটি বস্তুর প্রধান 

উপাদান শ্রেৌমলর 

শ্রবার েমডল চিত্র 

অ্ংকন, িচক্তস্তমর 

ও উপিচক্তস্তমর 

ইমলকট্রন চবন্যাস 

এবং প াুয় 

সারচিমে এর 

অ্বস্থান সংক্রান্ত 

একটি প্রচেমবদন 

উপস্থাপন কমরা। 

 

• বস্তুর প্রধান উপাদান 

শ্রেৌমলর নাে চনবাুিমন 

প্রময়ােমন চিক্ষমকর 

সহায়ো চনমব। 

এমক্ষমত্র ওময়বসাইটও 

ব্যবহার করমে পামরা। 

• প াুয় সারচির চিমত্র 

সম্ভব হমল রং ব্যবহার 

করমে পামরা। 

• 2n2
 সূমত্রর ধারিায় 

কক্ষপমথ বা 

িচক্তস্তমর শ্রেৌলটির 

ইমলকট্রন চবন্যাস 

শ্রদখাও। 

• (n+l) সূত্র ব্যবহার 

কমর উপিচক্তস্তমর 

শ্রেৌলটির ইমলকট্রন 

চবন্যাস কমরা। 

• ইমলকট্রন চবন্যাস 

শ্রথমক প াুয় 

অ্চেউত্তে 

o শ্রেৌমলর নাে, ইমলকট্রন চবন্যাস, প াুয় 

সারচিমে শ্রেৌমলর অ্বস্থান wbY©q কমর 

সঠিকিামব চলখমে পারমল। 

• কিত্র ও বিনুার উপস্থাপি িান্দকিি 
হকল। 

• োিযগিিসহ প্রকতকেদি 
উপস্থাপকির ধারাোকহিতা েজায় 
োিকল। 

উত্তে 

o শ্রেৌমলর নাে, ইমলকট্রন চবন্যাস, প াুয় 

সারচিমে শ্রেৌমলর অ্বস্থান wbY©q  কমর চিত্রসহ 

সঠিকিামব চলখমে পারমল।  

• োিযগিিসহ প্রকতকেদি 
উপস্থাপকির ধারাোকহিতা েজায় 
োিকল। 

ভ ন    

• ধারাবাচহকো ব্যেীে শ্রেৌমলর নাে, ইমলকট্রন 

চবন্যাস, প াুয় সারচিমে শ্রেৌমলর অ্বস্থান wbY©q  

 



অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র 

চিমরানাে 

চিখনফল 

পাঠ্যসূচিমে অ্ন্তর্ভকু্ত পাঠ 

নম্বর/ও 

চিমরানাে/চবষয়বস্তু 

চিক্ষাক্রমে 

বরাদ্দকৃে 

চপচরয়ড সংখ্যা 

অ্যাসাইনমেন্ট চনমদিুনা মূল্যায়ন চনমদিুক/রুচিক্স েন্তব্য 

সারচিমে এর 

অ্বস্থান চনিয়ু কর 

এবং প াুয় সাচরচির 

চিত্র অ্ংকন কমর এর 

অ্বস্থান শ্রদখাও। 

কমর সঠিকিামব চলখমে পারমল। 

অগ্রগনে প্রনয় জে 

• শ্রেৌমলর নাে, ইমলকট্রন চবন্যাস, প াুয় 

সারচিমে শ্রেৌমলর অ্বস্থান wbY©q  শ্রলখায় 

সঠিকো না থাকমল। 

 


