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Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 
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প্রথম অধ্যায় 

ইতিহাস পতরতিতি 

 ইতিহাস ও ঐতিদহযর ধারণা, স্বরূপ ও পতরসর ব্যাখ্যা 

করদি পারব; 

 ইতিহাদসর উপাোন ও প্রকারদভ্ে বণ ণনা করদি পারব; 

 ইতিহাস পাদের প্রদয়াজনীয়িা আদলািনা করদি পারব; 

 ইতিহাস ও ঐতিদহযর প্রতি আগ্রহী হব। 

 ইতিহাস ও ঐতিদহযর ধারণা 

 ইতিহাদসর উপাোন 

1 1ম  

 ইতিহাদসর প্রকারদভ্ে ও তবষয়বস্তু 

 ইতিহাদসর স্বরূপ ও পতরসর  

 ইতিহাস পাদের প্রদয়াজনীয়িা 

1 2য়  

 

তিিীয় অধ্যায় 

তবশ্বসভ্যিা 

(তমের, তসন্ধু, তগ্রক 

ও ররাম) 

 প্রািীন তমেরীয় সভ্যিার ক্রমতবকাদের ধারা বণ ণনা করদি 

পারব; 

 নীল নদের অবোন উদেখপূব ণক প্রািীন তমেদরর রাষ্ট্র ও 

সমাদজর বণ ণনা করদি পারব; 

 তবশ্বসভ্যিা তবকাদে প্রািীন তমেরীয় সভ্যিার গুরুত্বপূণ ণ 

অবোনসমূহ মূল্যায়ন করদি পারব; 

 তসন্ধুসভ্যিার আতবষ্কাদরর কাতহনী ও রভ্ৌদ াতলক অবস্থান 

জানদি পারব; 

 তসন্ধুসভ্যিার রাজননতিক, আথ ণসামাতজক ও ধমীয় অবস্থা 

বণ ণনা করদি পারব; 

 সভ্যিার তবকাদে তসন্ধুসভ্যিার ন র পতরকল্পনা, তেল্পকলা 

ও ভ্াস্কদয ণর বণ ণনা করদি পারব; 

 রভ্ৌদ াতলক অবস্থান ও সময়কাদলর বণ ণনাপূব ণক তগ্রক 

সভ্যিার উদ্ভদবর পটভূতম বণ ণনা করদি পারব; 

 ন ররাদষ্ট্রর ধারণা প্রোনপূব ণক  ণিাতিক ন ররাষ্ট্র সম্পদকণ 

ব্যাখ্যা করদি পারব; 

 তবশ্বসভ্যিার অগ্র তিদি তগ্রকসভ্যিার তেক্ষা, সাংস্কৃতি, ধম ণ, 

েে ণন ও তবজ্ঞাদনর অবোন বণ ণনা করদি পারব; 

 রভ্ৌদ াতলক অবস্থান ও সময়কাল উদেখপূব ণক প্রািীন 

ররামান সভ্যিা বণ ণনা করদি পারব; 

 ররাম ন রী ও ররামান োসদনর  তবতভ্ন্ন ধাপ সম্পদকণ ব্যাখ্যা 

করদি পারব; 

 তেক্ষা, সাতহিয ও তলখন পদ্ধতির তবকাদে প্রািীন ররামান 

 তমেরীয় সভ্যিা 3 3য়-5ম  

 তসন্ধুসভ্যিা 3 6ষ্ঠ-8ম  

 তগ্রকসভ্যিা 3 9ম-11ে  

 ররামান সভ্যিা  3 12ে-14ে  
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সভ্যিার অবোন তবদেষণ করদি পারব; 

 সভ্যিার তবকাদে প্রািীন ররামান সভ্যিার স্থাপিয, ভ্াস্কয ণ 

ও তবজ্ঞাদনর অবোন বণ ণনা করদি পারব; 

 তবশ্বসভ্যিায় প্রািীন ররামান সভ্যিার ধম ণ, েে ণন ও আইদনর 

প্রভ্াব আদলািনা করদি পারব; 

 তবশ্বসভ্যিা সম্পদকণ জ্ঞান লাদভ্র মাধ্যদম প্রািীন ইতিহাস 

ও ঐতিদহযর প্রতি শ্রদ্ধােীল হব। 

 

তৃিীয় অধ্যায় 

প্রািীন বাাংলার 

জনপে 

 মানতিদে প্রািীন বাাংলার জনপেগুদলার বিণমান অবস্থান 

তিতিি ও বণ ণনা করদি পারব; 

 প্রািীন বাাংলার িথ্য অনুসন্ধাদন জনপেগুদলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

করদি পারব; 

 প্রািীন বাাংলার ইতিহাস সম্পদকণ ধারণা লাদভ্ জনপেগুদলার 

গুরুত্ব জানদি আগ্রহী হব। 

 বাাংলাদেদের রভ্ৌদ াতলক ববতেষ্ট্য ও প্রভ্াব 1 15ে  

 জনপে 1 16ে  

চতুর্ থ অধ্যায় 

প্রাচীন বাাংলার 

রাজননতিক 

ইতিহাস  

(৩২৬ তিষ্টপূব থাব্দ 

থর্কক ১২০৪ 

তিষ্টাব্দ) 

 প্রাচীন বাাংলার গুরুত্বপূর্ থ রাজবাংশ ও িাঁকের শাসনকাল 

সম্পককথ ব থর্ থনা করকি পারব; 

 প্রাক-পাল যুকের বাাংলার রাজননতিক পতরতিতি ব্যাখ্যা 

করকি পারব; 

 প্রাচীন বাাংলার রাজননতিক চচ থায় িৎকালীন গুরুত্বপূর্ থ 

রাজবাংসমূকহর অবোন সম্পককথ ইতিবাচক ধারর্া থপাষর্ 

করকি সক্ষম হব; 

 গুরুত্বপূর্ থ রাজবাংশগুকলা সম্পককথ ধারর্া লাভ ককর প্রাচীন 

বাাংলার রাজননতিক ইতিহাস ধারাবাতহকভাকব জানকি 

সমর্ থ হব; 

 েতক্ষর্-পূব থ বাাংলার রাজযসমূহ সম্পককথ বর্ থনা করকি পারব; 

 প্রাচীন বাাংলার শাসনব্যবিা সম্পককথ অবেি হকি পারব। 

 থমৌর্ থ ও গুপ্ত যুকে বাাংলা  1 17ে  

 গুপ্ত-পরবিী বাাংলা  

 স্বাধীন বঙ্গ এবাং থেৌড় রাজয  

1 18ে  

 মাৎস্যন্যায় ও পাল বাংশ (750-1161 তিষ্ট্রাব্দ) 1 19ে  

 েতক্ষণ-পূব ণ বাাংলার স্বাধীন রাজয  1 20ে  

 রসন বাংে (1061-1204 তিষ্ট্াব্দ) 1 21ে  

 প্রাচীন বাাংলার শাসন-ব্যবিা 

 

 

1 22ে  

েেম অধ্যায়: 

ইাংদরজ োসনামদল 

বাাংলার স্বাতধকার 

আদদালন 

 ইাংদরজ োসন আমদল বাাংলার স্বাতধকার ও রাজননতিক 

আদদালন এবাং এর ফলাফল মূল্যায়ন করদি পারব: 

 তবতভ্ন্ন আদদালন সম্পদকণ জানদি আগ্রহী হব; 

 সামাতজক ও রাজননতিক অতধকার তবষদয় পারস্পতরক 

মিতবতনমদয় উিুদ্ধ হব। 

 1857 সাদলর স্বাধীনিা সাংগ্রাম 1 23ে  

 বঙ্গভ্ঙ্গ (1905 - 1911 সাল) 1 24ে  

 স্বদেতে আদদালন 1 25ে  

 তখলাফি ও অসহদযা  আদদালন 1 26ে  

 বাাংলার সেস্ত্র তবপ্লবী আদদালন  1 27ে  



Aa¨vq I Aa¨v‡qi 

wk‡ivbvg 

wkÿvµg/cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj welqe ‘̄ 

(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg  gšÍe¨ 

         (1911 - 1930) 

 স্বরাজ ও রবঙ্গল প্যাক্ট 1 28ে  

 লাদহার প্রস্তাদবর পটভূতম 

 লাদহার প্রস্তাব 

1 29ে  

 তবভ্া -পূব ণ বাাংলার রাজনীতি  

           (1937 - 1947 সাল) 

1 30ে  

 তিটিশ ে োসদনর অবসান 1 31ে  

একােে অধ্যায় 

ভ্াষা আদদালন ও 

পরবিী রাজননতিক 

ঘটনাপ্রবাহ 

 ভ্াষা আদদালদনর  িাৎপয ণ ব্যখ্যা করদি পারব; 

 একুদে রফব্রুয়াতরদক আন্তজণাতিক মাতৃভ্াষার স্বীকৃতির 

রপ্রক্ষাপট এবাং এর ময ণাো বণ ণনা করদি পারব; 

 নতুন রাজননতিক সাং েদনর প্রদয়াজনীয়িা বণ ণনা করদি 

পারব; 

 যুক্তফ্রন্ট  েন এবাং পরবিী ঘটনাপ্রবাহ মূল্যায়ন করদি 

পারব; 

 ভ্াষা আদদালদনর প্রতি সম্মান প্রেে ণদনর মাধ্যদম 

ভ্াষােতহেদের প্রতি শ্রদ্ধা তনদবেদন আগ্রহী হব; 

 রাজননতিক আদদালন সম্পদকণ ভ্াব তবতনমদয় উৎসাহী হব 

এবাং অপরদকও উৎসাহী করব।   

 ভ্াষা আদদালদনর পটভূতম  1 32ে  

 ভ্াষা আদদালদনর চূড়ান্ত পয ণায় 1 33ে  

 ভ্াষা আদদালদন নারী 

 ভ্াষা আদদালদনর িাৎপয ণ 

 েতহে তেবস ও আন্তজণাতিক মাতৃভ্াষা তেবদসর 

গুরুত্ব  

1 34ে  

 1947 সাদল বাাংলার তবদ্যমান রাজননতিক 

ভ্াবােে ণ 

1 35ে 

 

 

 মুসতলম লী  ও িার অ ণিাতিক কম ণকান্ড 1 36ে  

 আওয়ামী মুসতলম লী  রথদক আওয়ামী লী  1 37ে  

 যুক্তফ্রন্ট এবাং প্রাদেতেক তনব ণািন (1954 সাল) 2 38ে-39ে  

 1956 সাদলর সাংতবধান 1 40ে  

িােে অধ্যায় 

সামতরক োসন ও 

স্বাতধকার আদদালন 

(1958-1969 

তিষ্ট্াব্দ) 

 পাতকস্তাদনর রাজনীতিদি সামতরক বাতহনীর হস্তদক্ষদপ সৃষ্ট্ 

পতরতস্থতি ব্যাখ্যা করদি পারব; 

 1965 সাদলর ভ্ারি-পাতকস্তান যুদদ্ধর রপ্রক্ষাপট এবাং এর 

ফলাফল বণ ণনা করদি পারব; 

 িৎকালীন পূব ণ ও পতিম পাতকস্তাদনর মধ্যকার ববষম্য 

ব্যাখ্যা করদি পারব; 

 বাঙাতলর স্বাতধকার আদদালদন 6েফার গুরুত্ব তবদেষণ 

করদি পারব; 

 ঐতিহাতসক আ রিলা মামলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করদি পারব; 

 1958 সাদলর সামতরক োসন  

 

1 41ে  

 সামতরক োসনতবদরাধী আদদালন 2 42ে 

 

 

 1965 সাদলর ভ্ারি - পাতকস্তান যুদ্ধ  43ে  

 পূব ণ পাতকস্তাদনর প্রতি ববষম্য 2 44ে-45ে  

 ছয় েফা ও বাঙাতল জািীয়িাবাে 3 46ে-48ে  

 ঐতিহাতসক আ রিলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম রেখ 

মুতজবুর রহমান এবাং অন্যান্য), 1968 

1 49িম  
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 11 েফা সম্পদকণ বণ ণনা করদি পারব; 

 1969 সাদলর  ণঅভ্যযত্থাদনর রপ্রক্ষাপট ও ফলাফল বণ ণনা 

করদি পারব; 

 রেদের স্বাথ ণ ও অতধকার আোদয় সদিিন হব। 

 11 েফা আদদালন 

 1969 সাদলর  ণঅভ্যযত্থান 

1 50িম  

েদয়ােে অধ্যায় 

সত্তদরর তনব ণািন 

এবাং মুতক্তযুদ্ধ 

 1970 সাদলর সাধারণ তনব ণািদনর প্রভ্াব তবদেষণ করদি 

পারব; 

 মুতক্তযুদ্ধ পতরিালনায় অস্থায়ী সরকাদরর ভূতমকা বণ ণনা 

করদি পারব; 

 মুতক্তদযাদ্ধাদের ভূতমকা মূল্যায়ন করদি পারব; 

 স্বাধীনিা ও তবশ্ব মানতিদে  বাাংলাদেে-তবষয়টিশ  তবদেষণ 

করদি পারব; 

 জািীয় পিাকা বিতর এবাং এর ব্যবহার রকৌেল বণ ণনা 

করদি পারব; 

 বাাংলাদেদের জািীয় সঙ্গীি তনধ ণারদণর ইতিহাস বণ ণনা 

করদি পারব; 

 মুতক্তযুদদ্ধর তবতভ্ন্ন স্মৃতিস্তদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করদি পারব; 

 মুতক্তযুদদ্ধর গুরুত্ব অনুধাবন কদর রেেদপ্রদম উিুদ্ধ হব; 

 জািীয় পিাকার ময ণাো রক্ষায় সদিিন হব; 

 মুতক্তযুদদ্ধর স্মৃতিস্তে সাংরক্ষদণ আগ্রহী হব; 

 বাাংলাদেে অভ্যযেদয়র ঘটনার ধারাবাতহকিা বজায় ররদখ 

রপাস্টার অঙ্কন করদি পারব; 

 স্বাধীনিা তেবদস ছতব অঙ্কন কদর প্রেে ণণ করদি পারব। 

 

 

 

 

 

 

 

 1970 সাদলর সাধারণ তনব ণািন এবাং পরবিী 

ঘটনাপ্রবাহ 

1 51িম  

 e½eÜzi 7ই মাদি ণর ভ্াষণ 

 অসহদযা  আদদালদনর চূড়ান্ত পয ণায়  

1 52িম  

 25রে মাদি ণর  ণহিযা 

 মুতক্তযুদ্ধ ও স্বাধীনিার রঘাষণা 

1 53িম  

 বাাংলাদেে সরকার (মুতজবন র সরকার)  েন 1 54িম  

 অবরুদ্ধ বাাংলাদেে  1 55িম  

 স্বাধীনিাতবদরাধীদের অপিৎপরিা 1 56িম  

 মুতক্তযুদ্ধ ও তবতভ্ন্ন সাং েন  2 57িম-58িম  

 স্বাধীনিা অজণদন রাজননতিক ব্যতক্তদত্বর অবোন 2 59িম-60িম  

 মুতক্তযুদদ্ধ তবশ্ব জনমি ও তবতভ্ন্ন রেদের ভূতমকা 1 61িম  

 স্বাধীন বাাংলাদেদের অভ্যযেয় 1 62িম  

 বাাংলাদেে নাদমর ইতিহাস 

 জািীয় পিাকার ইতিহাস 

1 63িম  

 জািীয় সাং ীদির ইতিহাস 

 জািীয় স্মৃতিস্তে 

1 64িম  
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K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg  gšÍe¨ 

িতুে ণে অধ্যায় 

e½eÜz রেখ 

মুতজবুর রহমাদনর 

োসনকাল (1972-

1975) 

 যুদ্ধতবধ্বস্ত রেদের পুন ণেন কায ণক্রম বণ ণনা করদি পারব; 

 সাংতবধান প্রণয়দনর পটভূতম ব্যাখ্যা করদি পারব; 

 e½eÜzi োসনকাদলর উদেখদযাগ্য ঘটনা বণ ণনা করদি 

পারব; 

 জাতির তপিার প্রতি শ্রদ্ধােীল হব; 

 রেদের সাংতবধাদনর প্রতি শ্রদ্ধােীল হব।  

 

 e½eÜzi স্বদেে প্রিযাবিণন  1 65িম  

 সাংসেীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা 1 66িম  

 যুদ্ধতবধ্বস্ত বাাংলাদেে 2 67িম-68িম  

 সাংতবধান প্রণয়ন 1972 2 69িম-70িম  

 ববদেতেক সম্পকণ 2 71িম-72িম  

 বাাংলাদেদের প্রথম সাধারণ তনব ণািন, 1973 1 73িম  

 রাষ্ট্রপতি োতসি সরকার পদ্ধতির প্রবিণন 1 74িম  

 15ই আ দস্টর তনম ণম হিযাকাণ্ড 1 75িম  

                                 সব ণদমাট       75 
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