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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) 

cÖ‡qvRbxq 

K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg  gšÍe¨ 

 

প্রথভ অধ্যায় 

ইতিা তযতচতি 

 ইতিা  ঐতিদযয ধাযণা, স্বরূ  তযয ব্যাখ্যা 

কযদি াযফ; 

 ইতিাদয উাোন  প্রকাযদবে ফণ ণনা কযদি াযফ; 

 ইতিা াদেয প্রদয়াজনীয়িা আদরাচনা কযদি াযফ; 

 ইতিা  ঐতিদযয প্রতি আগ্রী ফ। 

 ইতিা  ঐতিদযয ধাযণা 

 ইতিাদয উাোন 

1 1ভ  

 ইতিাদয প্রকাযদবে  তফলয়ফস্তু 

 ইতিাদয স্বরূ  তযয  

 ইতিা াদেয প্রদয়াজনীয়িা 

1 2য়  

 

তিিীয় অধ্যায় 

তফশ্ববযিা 

(তভয, তন্ধু, তগ্রক 

 রযাভ) 

 প্রাচীন তভযীয় বযিায ক্রভতফকাদয ধাযা ফণ ণনা কযদি 

াযফ; 

 নীর নদেয অফোন উদেখপূফ ণক প্রাচীন তভদযয যাষ্ট্র  

ভাদজয ফণ ণনা কযদি াযফ; 

 তফশ্ববযিা তফকাদ প্রাচীন তভযীয় বযিায গুরুত্বপূণ ণ 

অফোনমূ মূল্যায়ন কযদি াযফ; 

 তন্ধুবযিায আতফষ্কাদযয কাতনী  রবৌদগাতরক অফস্থান 

জানদি াযফ; 

 তন্ধুবযিায যাজননতিক, আথ ণাভাতজক  ধভীয় অফস্থা 

ফণ ণনা কযদি াযফ; 

 বযিায তফকাদ তন্ধুবযিায নগয তযকল্পনা, তল্পকরা 

 বাস্কদম ণয ফণ ণনা কযদি াযফ; 

 রবৌদগাতরক অফস্থান  ভয়কাদরয ফণ ণনাপূফ ণক তগ্রক 

বযিায উদ্ভদফয টভূতভ ফণ ণনা কযদি াযফ; 

 নগযযাদষ্ট্রয ধাযণা প্রোনপূফ ণক গণিাতিক নগযযাষ্ট্র ম্পদকণ 

ব্যাখ্যা কযদি াযফ; 

 তফশ্ববযিায অগ্রগতিদি তগ্রকবযিায তক্ষা, াংস্কৃতি, ধভ ণ, 

ে ণন  তফজ্ঞাদনয অফোন ফণ ণনা কযদি াযফ; 

 রবৌদগাতরক অফস্থান  ভয়কার উদেখপূফ ণক প্রাচীন 

রযাভান বযিা ফণ ণনা কযদি াযফ; 

 রযাভ নগযী  রযাভান াদনয  তফতবন্ন ধা ম্পদকণ ব্যাখ্যা 

কযদি াযফ; 

 তক্ষা, াতিয  তরখন দ্ধতিয তফকাদ প্রাচীন রযাভান 

 তভযীয় বযিা 3 3য়-5ভ  

 তন্ধুবযিা 3 6ষ্ঠ-8ভ  

 তগ্রকবযিা 3 9ভ-11  

 রযাভান বযিা  3 12-14  



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¨ 

বযিায অফোন তফদেলণ কযদি াযফ; 

 বযিায তফকাদ প্রাচীন রযাভান বযিায স্থািয, বাস্কম ণ 

 তফজ্ঞাদনয অফোন ফণ ণনা কযদি াযফ; 

 তফশ্ববযিায় প্রাচীন রযাভান বযিায ধভ ণ, ে ণন  আইদনয 

প্রবাফ আদরাচনা কযদি াযফ; 

 তফশ্ববযিা ম্পদকণ জ্ঞান রাদবয ভাধ্যদভ প্রাচীন ইতিা 

 ঐতিদযয প্রতি শ্রদ্ধাীর ফ। 

 

তৃিীয় অধ্যায় 

প্রাচীন ফাাংরায 

জনে 

 ভানতচদে প্রাচীন ফাাংরায জনেগুদরায ফিণভান অফস্থান 

তচতিি  ফণ ণনা কযদি াযফ; 

 প্রাচীন ফাাংরায িথ্য অনুন্ধাদন জনেগুদরায গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

কযদি াযফ; 

 প্রাচীন ফাাংরায ইতিা ম্পদকণ ধাযণা রাদব জনেগুদরায 

গুরুত্ব জানদি আগ্রী ফ। 

 ফাাংরাদেদয রবৌদগাতরক বফতষ্ট্য  প্রবাফ 1 15  

 জনে 1 16  

চতুর্ থ অধ্যায় 

প্রাচীন বাাংার 

রাজননতিক 

ইতিা  

(৩২৬ তিষ্টপূব থাব্দ 

থর্কক ১২০৪ 

তিষ্টাব্দ) 

 প্রাচীন বাাংার গুরুত্বপূর্ থ রাজবাংল ও িাঁকের লানকা 

ম্পককথ ব থর্ থনা করকি ারব; 

 প্রাক-া যুকের বাাংার রাজননতিক তরতিতি ব্যাখ্যা 

করকি ারব; 

 প্রাচীন বাাংার রাজননতিক চচ থায় িৎকাীন গুরুত্বপূর্ থ 

রাজবাংমূকর অবোন ম্পককথ ইতিবাচক ধারর্া থার্ 

করকি ক্ষম ব; 

 গুরুত্বপূর্ থ রাজবাংলগুকা ম্পককথ ধারর্া াভ ককর প্রাচীন 

বাাংার রাজননতিক ইতিা ধারাবাতকভাকব জানকি 

মর্ থ ব; 

 েতক্ষর্-পূব থ বাাংার রাজযমূ ম্পককথ বর্ থনা করকি ারব; 

 প্রাচীন বাাংার লানব্যবিা ম্পককথ অবেি কি ারব। 

 থমৌয থ ও গুপ্ত যুকে বাাংা  1 17  

 গুপ্ত-রবিী বাাংা  

 স্বাধীন বঙ্গ এবাং থেৌড় রাজয  

1 18  

 মাৎস্যন্যায় ও া বাংল (750-1161 তিষ্ট্রাব্দ) 1 19  

 েতক্ষণ-পূফ ণ ফাাংরায স্বাধীন যাজয  1 20  

 রন ফাং (1061-1204 তিষ্ট্াব্দ) 1 21  

 প্রাচীন বাাংার লান-ব্যবিা 

 

 

1 22  

েভ অধ্যায়: 

ইাংদযজ ানাভদর 

ফাাংরায স্বাতধকায 

আদদারন 

 ইাংদযজ ান আভদর ফাাংরায স্বাতধকায  যাজননতিক 

আদদারন এফাং এয পরাপর মূল্যায়ন কযদি াযফ: 

 তফতবন্ন আদদারন ম্পদকণ জানদি আগ্রী ফ; 

 াভাতজক  যাজননতিক অতধকায তফলদয় াযস্পতযক 

ভিতফতনভদয় উিুদ্ধ ফ। 

 ১৮৫৭ াদরয স্বাধীনিা াংগ্রাভ 1 23  

 ফঙ্গবঙ্গ (1905 - 1911 ার) 1 24  

 স্বদেত আদদারন 1 25  

 তখরাপি  অদমাগ আদদারন 1 26  

 ফাাংরায স্ত্র তফপ্লফী আদদারন  1 27  



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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K¬vm msL¨v 

K¬v‡mi µg  gšÍe¨ 

         (1911 - 1930) 

 স্বযাজ  রফঙ্গর প্যাক্ট 1 28  

 রাদায প্রস্তাদফয টভূতভ 

 রাদায প্রস্তাফ 

1 29  

 তফবাগ-পূফ ণ ফাাংরায যাজনীতি  

           (১৯৩৭ - ১৯৪৭ ার) 

1 30  

 তিটিশ  াদনয অফান 1 31  

একাে অধ্যায় 

বালা আদদারন  

যফিী যাজননতিক 

ঘটনাপ্রফা 

 বালা আদদারদনয  িাৎম ণ ব্যখ্যা কযদি াযফ; 

 একুদ রপব্রুয়াতযদক আন্তজণাতিক ভাতৃবালায স্বীকৃতিয 

রপ্রক্ষাট এফাং এয ভম ণাো ফণ ণনা কযদি াযফ; 

 নতুন যাজননতিক াংগেদনয প্রদয়াজনীয়িা ফণ ণনা কযদি 

াযফ; 

 যুক্তফ্রন্ট গেন এফাং যফিী ঘটনাপ্রফা মূল্যায়ন কযদি 

াযফ; 

 বালা আদদারদনয প্রতি ম্মান প্রে ণদনয ভাধ্যদভ 

বালাতেদেয প্রতি শ্রদ্ধা তনদফেদন আগ্রী ফ; 

 যাজননতিক আদদারন ম্পদকণ বাফ তফতনভদয় উৎাী ফ 

এফাং অযদক উৎাী কযফ।   

 বালা আদদারদনয টভূতভ  1 32  

 বালা আদদারদনয চূড়ান্ত ম ণায় 1 33  

 যাষ্ট্রবালা আদদারন  রখ মুতজবুয যভান 

 বালা আদদারদন নাযী 

 বালা আদদারদনয িাৎম ণ 

 তে তেফ  আন্তজণাতিক ভাতৃবালা তেফদয 

গুরুত্ব  

 রখ াতনায রনতৃদত্ব আন্তজণাতিক ভাতৃবালায 

স্বীকৃতি 

1 34  

 1947 াদর ফাাংরায তফদ্যভান যাজননতিক 

বাফাে ণ 

1 35 

 

 

 মুতরভ রীগ  িায অগণিাতিক কভ ণকান্ড 1 36  

 আয়াভী মুতরভ রীগ রথদক আয়াভী রীগ 1 37  

 যুক্তফ্রন্ট এফাং প্রাদেতক তনফ ণাচন (1954 ার) 2 38-39  

 1956 াদরয াংতফধান 1 40  

িাে অধ্যায় 

াভতযক ান  

স্বাতধকায আদদারন 

(১৯৫৮-১৯৬৯ 

তিষ্ট্াব্দ) 

 াতকস্তাদনয যাজনীতিদি াভতযক ফাতনীয স্তদক্ষদ সৃষ্ট্ 

তযতস্থতি ব্যাখ্যা কযদি াযফ; 

 ১৯৬৫ াদরয বাযি-াতকস্তান যুদদ্ধয রপ্রক্ষাট এফাং এয 

পরাপর ফণ ণনা কযদি াযফ; 

 িৎকারীন পূফ ণ  তিভ াতকস্তাদনয ভধ্যকায বফলম্য 

ব্যাখ্যা কযদি াযফ; 

 ১৯৫৮ াদরয াভতযক ান  

 

1 41  

 াভতযক ানতফদযাধী আদদারন 2 42 

 

 

 ১৯৬৫ াদরয বাযি - াতকস্তান যুদ্ধ  43  

 পূফ ণ াতকস্তাদনয প্রতি বফলম্য 2 44-45  
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 ফাঙাতরয স্বাতধকায আদদারদন 6েপায গুরুত্ব তফদেলণ 

কযদি াযফ; 

 ঐতিাতক আগযিরা ভাভরায গুরুত্ব ব্যাখ্যা কযদি াযফ; 

 ১১ েপা ম্পদকণ ফণ ণনা কযদি াযফ; 

 ১৯৬৯ াদরয গণঅভ্যযত্থাদনয রপ্রক্ষাট  পরাপর ফণ ণনা 

কযদি াযফ; 

 রেদয স্বাথ ণ  অতধকায আোদয় দচিন ফ। 

 ছয় েপা  ফাঙাতর জািীয়িাফাে 3 46-48  

 ঐতিাতক আগযিরা ভাভরা (যাষ্ট্র ফনাভ রখ 

মুতজবুয যভান এফাং অন্যান্য), 1968 

1 49িভ  

 ১১ েপা আদদারন 

 ১৯৬৯ াদরয গণঅভ্যযত্থান 

1 50িভ  

েদয়াে অধ্যায় 

ত্তদযয তনফ ণাচন 

এফাং মুতক্তযুদ্ধ 

 ১৯৭০ াদরয াধাযণ তনফ ণাচদনয প্রবাফ তফদেলণ কযদি 

াযফ; 

 মুতক্তযুদ্ধ তযচারনায় অস্থায়ী যকাদযয ভূতভকা ফণ ণনা 

কযদি াযফ; 

 মুতক্তদমাদ্ধাদেয ভূতভকা মূল্যায়ন কযদি াযফ; 

 স্বাধীনিা  তফশ্ব ভানতচদে  ফাাংরাদে-তফলয়টিশ  তফদেলণ 

কযদি াযফ; 

 জািীয় িাকা বিতয এফাং এয ব্যফায রকৌর ফণ ণনা 

কযদি াযফ; 

 ফাাংরাদেদয জািীয় ঙ্গীি তনধ ণাযদণয ইতিা ফণ ণনা 

কযদি াযফ; 

 মুতক্তযুদদ্ধয তফতবন্ন স্মৃতিস্তদেয গুরুত্ব ব্যাখ্যা কযদি াযফ; 

 মুতক্তযুদদ্ধয গুরুত্ব অনুধাফন কদয রেদপ্রদভ উিুদ্ধ ফ; 

 জািীয় িাকায ভম ণাো যক্ষায় দচিন ফ; 

 মুতক্তযুদদ্ধয স্মৃতিস্তে াংযক্ষদণ আগ্রী ফ; 

 ফাাংরাদে অভ্যযেদয়য ঘটনায ধাযাফাতকিা ফজায় রযদখ 

রাস্টায অঙ্কন কযদি াযফ; 

 স্বাধীনিা তেফদ ছতফ অঙ্কন কদয প্রে ণণ কযদি াযফ। 

 

 

 

 

 

 ১৯৭০ াদরয াধাযণ তনফ ণাচন এফাং যফিী 

ঘটনাপ্রফা 

1 51িভ  

 e½eÜzi ৭ই ভাদচ ণয বালণ 

 অদমাগ আদদারদনয চূড়ান্ত ম ণায়  

1 52িভ  

 ২৫র ভাদচ ণয গণিযা 

 মুতক্তযুদ্ধ  স্বাধীনিায রঘালণা 

1 53িভ  

 ফাাংরাদে যকায (মুতজফনগয যকায) গেন 1 54িভ  

 অফরুদ্ধ ফাাংরাদে  1 55িভ  

 স্বাধীনিাতফদযাধীদেয অিৎযিা 1 56িভ  

 মুতক্তযুদ্ধ  তফতবন্ন াংগেন  2 57িভ-58িভ  

 স্বাধীনিা অজণদন যাজননতিক ব্যতক্তদত্বয অফোন 2 59িভ-60িভ  

 মুতক্তযুদদ্ধ তফশ্ব জনভি  তফতবন্ন রেদয ভূতভকা 1 61িভ  

 স্বাধীন ফাাংরাদেদয অভ্যযেয় 1 62িভ  

 ফাাংরাদে নাদভয ইতিা 

 জািীয় িাকায ইতিা 

1 63িভ  

 জািীয় াংগীদিয ইতিা 

 জািীয় স্মৃতিস্তে 

1 64িভ  



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¨ 

 

 

চতুে ণ অধ্যায় 

e½eÜz রখ 

মুতজবুয যভাদনয 

ানকার (১৯৭২-

১৯৭৫) 

 যুদ্ধতফধ্বস্ত রেদয পুনগ ণেন কাম ণক্রভ ফণ ণনা কযদি াযফ; 

 াংতফধান প্রণয়দনয টভূতভ ব্যাখ্যা কযদি াযফ; 

 e½eÜzi ানকাদরয উদেখদমাগ্য ঘটনা ফণ ণনা কযদি 

াযফ; 

 জাতিয তিায প্রতি শ্রদ্ধাীর ফ; 

 রেদয াংতফধাদনয প্রতি শ্রদ্ধাীর ফ।  

 

 e½eÜzi স্বদে প্রিযাফিণন  1 65িভ  

 াংেীয় দ্ধতিয যকাযব্যফস্থা 1 66িভ  

 যুদ্ধতফধ্বস্ত ফাাংরাদে 2 67িভ-68িভ  

 াংতফধান প্রণয়ন ১৯৭২ 2 69িভ-70িভ  

 বফদেতক ম্পকণ 2 71িভ-72িভ  

 ফাাংরাদেদয প্রথভ াধাযণ তনফ ণাচন, 1973 1 73িভ  

 যাষ্ট্রতি াতি যকায দ্ধতিয প্রফিণন 1 74িভ  

 ১৫ই আগদস্টয তনভ ণভ িযাকাণ্ড 1 75িভ  

                                 ফ ণদভাট       75 

  gvb eÈb: cÖkœc‡Îi aviv I gvb eÈb AcwiewZ©Z _vK‡e| 

তফ: দ্র: 2021 তক্ষাফদল ণয জন্য প্রকাতি াঠ্যপুস্তদকয একাে অধ্যায় ‘বালা আদদারন  যফিী যাজননতিক ঘটনা প্রফা’ তযভাজণন কদয দুটিশ  নতুন তফলয়ফস্তু 

(যাষ্ট্রবালা আদদারন  রখ মুতজবুয যভান, রখ াতনায রনতৃদত্ব আন্তজণাতিক ভাতৃবালায স্বীকৃতি) অন্তভ্য ণক্ত কযা দয়দছ, মা 2023 াদরয যীক্ষাথীদেয জন্য 

পুনতফ ণন্যাকৃি তদরফাদ অন্তভ্য ণক্ত দয়দছ।  


