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Ô†KvwfW-19Õ cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji GmGmwm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP 

বিষয়ঃ িাাংলাদেদের ইবিহাস ও বিশ্বসভ্যিা  

অধ্যায় ও বেদরানাম পাঠ্যপুস্তদে উবিবিি বেিনফল বিষয়িস্তু মন্তব্য 

 

১। প্রথম অধ্যায় 

ইতিহাস পতিতিতি 

 ইতিহাস ও ঐতিহ্হেি ধািণা, স্বরূপ ও পতিসি ব্যাখ্যা কিহ্ি পািব; 

 ইতিহাহ্সি উপাদান ও প্রকািহ্েদ বণ ণনা কিহ্ি পািব; 

 ইতিহাস পাহ্েি প্রহ্য়াজনীয়িা আহ্ ািনা কিহ্ি পািব; 

 ইতিহাস ও ঐতিহ্হেি প্রতি আগ্রহী হব। 

 ইতিহাস ও ঐতিহ্হেি ধািণা 

 ইতিহাহ্সি উপাদান 

 ইতিহাহ্সি প্রকািহ্েদ ও তবষয়বস্তু 

 ইতিহাহ্সি স্বরূপ ও পতিসি  

 ইতিহাস পাহ্েি প্রহ্য়াজনীয়িা 

 

 

২। তিিীয় অধ্যায় 

তবশ্বসেেিা 

(তমশি, তসন্ধু, তগ্রক ও রিাম) 

 প্রািীন তমশিীয় সেেিাি ক্রমতবকাহ্শি ধািা বণ ণনা কিহ্ি পািব। 

 নী  নহ্দি অবদান উহ্েখপূব ণক প্রািীন তমশহ্িি িাষ্ট ও সমাহ্জি বণ ণনা 

কিহ্ি পািব। 

 তবশ্বসেেিা তবকাহ্শ প্রািীন তমশিীয় সেেিাি গুরুত্বপূণ ণ অবদানসমূহ 

মূল্যায়ন কিহ্ি পািব। 

 তসন্ধুসেেিাি আতবষ্কাহ্িি কাতহনী ও রেৌহ্ াত ক অবস্থান জানহ্ি পািব। 

 তসন্ধুসেেিাি িাজননতিক, আথ ণ -সামাতজক  ও ধমীয় অবস্থা বণ ণনা কিহ্ি 

পািব। 

 সেেিাি তবকাহ্শ তসন্ধুসেেিাি ন ি পতিকল্পনা, তশল্পক া ও োস্কহ্য ণি 

বণ ণনা কিহ্ি পািব। 

 রেৌহ্ াত ক অবস্থান ও সময়কাহ্ ি বণ ণনাপূব ণক তগ্রক সেেিাি উদ্ভহ্বি 

পটভূতম বণ ণনা কিহ্ি পািব। 

 ন িিাহ্েি ধািণা প্রদানপূব ণক  ণিাতিক ন িিাে সম্পহ্কণ ব্যাখ্যা 

কিহ্ি পািব; 

 তবশ্বসেেিাি অগ্র তিহ্ি তগ্রকসেেিাি তশক্ষা, সংস্কৃতি, ধম ণ, দশ ণন ও 

তবজ্ঞাহ্নি অবদান বণ ণনা কিহ্ি পািব; 

 রেৌহ্ াত ক অবস্থান ও সময়কা  উহ্েখপূব ণক প্রািীন রিামান সেেিা 

বণ ণনা কিহ্ি পািব; 

 রিাম ন িী ও রিামান শাসহ্নি  তবতেন্ন ধাপ সম্পহ্কণ ব্যাখ্যা কিহ্ি 

পািব; 

 তশক্ষা, সাতহিে ও ত খন পদ্ধতিি তবকাহ্শ প্রািীন রিামান সেেিাি 

অবদান তবহ্েষণ কিহ্ি পািব; 

 সেেিাি তবকাহ্শ প্রািীন রিামান সেেিাি স্থাপিে, োস্কয ণ ও তবজ্ঞাহ্নি 

 তমশিীয় সেেিা 

 তসন্ধুসেেিা, 

 তগ্রকসেেিা 

 রিামান সেেিা  

 



অবদান বণ ণনা কিহ্ি পািব; 

 তবশ্বসেেিায় প্রািীন রিামান সেেিাি ধম ণ, দশ ণন ও আইহ্নি প্রোব 

আহ্ ািনা কিহ্ি পািব; 

 তবশ্বসেেিা সম্পহ্কণ জ্ঞান  াহ্েি মাধ্যহ্ম প্রািীন ইতিহাস ও ঐতিহ্হেি 

প্রতি শ্রদ্ধাশী  হব। 

 

৩। তৃিীয় অধ্যায় 

প্রািীন বাং াি জনপদ 

 মানতিহ্ে প্রািীন বাং াি জনপদগুহ্ াি বিণমান অবস্থান তিতিি ও 

বণ ণনা কিহ্ি পািব; 

 প্রািীন বাং াি িথ্য অনুসন্ধাহ্ন জনপদগুহ্ াি গুরুত্ব ব্যাখ্যা কিহ্ি 

পািব; 

 প্রািীন বাং াি ইতিহাস সম্পহ্কণ ধািণা  াহ্ে জনপদগুহ্ াি গুরুত্ব 

জানহ্ি আগ্রহী হব। 

 বাং াহ্দহ্শি রেৌহ্ াত ক ববতশষ্টে ও প্রোব 

 জনপদ।  

 

 

৪। িতুথ ণ অধ্যায় 

প্রািীন বাং াি িাজননতিক ইতিহাস  

(৩২৬ তিষ্টপূব ণাব্দ রথহ্ক ১২০৪ তিষ্টাব্দ) 

 প্রািীন বাং াি গুরুত্বপূণ ণ িাজবংশ ও িাঁহ্দি শাসনকা  সম্পকণ বণ ণনা 

কিহ্ি পািব; 

 প্রাক -পা  যুহ্ ি বাং াি িাজননতিক পতিতস্থতি ব্যাখ্যা কিহ্ি পািব; 

 প্রািীন বাং াি িাজননতিক িি ণায় িৎকা ীন গুরুত্বপূণ ণ িাজবংসমূহ্হি 

অবদান সম্পহ্কণ ইতিবািক ধািণা রপাষণ কিহ্ি সক্ষম হব; 

 গুরুত্বপূণ ণ িাজবংশগুহ্ া সম্পহ্কণ ধািণা  াে কহ্ি প্রািীন বাং াি 

িাজননতিক ইতিহাস ধািাবাতহকোহ্ব জানহ্ি সমথ ণ হব; 

 দতক্ষণ -পূব ণ  বাং াি িাজেসমূহ সম্পহ্কণ বণ ণনা কিহ্ি পািব; 

 প্রািীন বাং াি শাসনব্যবস্থা সম্পহ্কণ অব ি হহ্ি পািব। 

 রমৌয ণ ও গুপ্ত যুহ্  বাং া  

 গুপ্ত-পিবিী বাং া  

 স্বাধীন বঙ্গ এবং র ৌড় িাজে  

 মাৎস্যন্যায় ও পা  বংশ (750-1161 বিষ্ট্রাব্দ) 

 েবিণ-পূি ব িাাংলার স্বাধীন রাজ্য  

 সসন িাংে (1061-1204 বিষ্টাব্দ) 

 প্রািীন বাং াি শাসন-ব্যবস্থা 

 

 

৫। ষষ্ঠ অধ্যায় 

মধ্যযুহ্ ি বাং াি িাজননতিক ইতিহাস 

(১২০৪-১৭৫৭ তিষ্টাব্দ) 

 মধ্যযুহ্ ি বাং াি মুস মান শাসন প্রতিষ্ঠা পহ্ব ণি উহ্েখহ্যাগ্য তদকসমূহ 

বণ ণনা কিহ্ি পািব; 

 মধ্যযুহ্  সু িাতন আমহ্  বাং াি বংশানুক্রতমক শাসন এবং িাঁহ্দি 

িাজননতিক কৃতিত্বসমূহ ব্যাখ্যা কিহ্ি পািব; 

 বাং ায় আফ ান শাসনাম  ও শাসক হ্ণি কৃতিত্ব বণ ণনা কিহ্ি পািব; 

 বাং ায় বহ্িাভূ ূঁইয়াহ্দি ইতিহাস ও পতিিয় বণ ণনা কিহ্ি পািব; 

 মুঘ  শাসনামহ্  বাং ায় সুহ্বদাি ও নবাবহ্দি শাসনকাহ্ ি 

িাজননতিক তদকসমূহ তবহ্েষণ কিহ্ি পািব; 

 ধািাবাতহকোহ্ব মধ্যযুহ্  বাং াি মুস মান শাসক হ্ণি িাজননতিক 

ইতিহাস জানহ্ি পািব। 

 বাং ায় মুস মান শাসহ্নি সূিনা 

 বাং ায় তুতকণ শাসহ্নি ইতিহাস 

 বাং ায় স্বাধীন সু িাতন শাসহ্নি ইতিহাস 

 িাজা  হ্ণশ ও হাবতস শাসন 

 পিবিী ইতিয়াস শাতহ বংহ্শি শাসন  

 রহাহ্সন শাতহ শাসন 

 আফ ান শাসন ও বাহ্িাভূ ূঁইয়া  

 মুঘ  শাসন (1576-1757 বিষ্টাব্দ) 

 

6। েেম অধ্যায় 

ইাংদরজ্ োসনামদল িাাংলার স্বাবধোর 

আদদালন 

 ইাংদরজ্ োসন আমদল িাাংলার স্বাবধোর ও রাজ্ননবিে আদদালন 

এিাং এর ফলাফল মূল্যায়ন েরদি পারি: 

 বিবভ্ন্ন আদদালন সম্পদেব জ্ানদি আগ্রহী হি; 

 ১৮৫৭ সাদলর স্বাধীনিা সাংগ্রাম 

 িঙ্গভ্ঙ্গ (1905 - 1911 সাল) 

 



 সামাবজ্ে ও রাজ্ননবিে অবধোর বিষদয় পারস্পবরে মিবিবনমদয় 

উদ্বুদ্ধ হি। 

 স্বদেবে আদদালন 

 বিলাফি ও অসহদ াগ আদদালন 

 িাাংলার সেস্ত্র বিপ্লিী আদদালন  

         (1911 - 1930) 

 স্বরাজ্ ও সিঙ্গল প্যাক্ট 

 লাদহার প্রস্তাদির পটভূবম 

 লাদহার প্রস্তাি 

 বিভ্াগ-পূি ব িাাংলার রাজ্নীবি  

           (১৯৩৭ - ১৯৪৭ সাল) 

 বিটিে োসদনর অিসান  

7। এোেে অধ্যায় 

ভ্াষা আদদালন ও পরিিী রজ্ননবিে 

ঘটনাপ্রিাহ 

 ভ্াষা আদদালদনর  িাৎপ ব ব্যখ্যা েরদি পারি; 

 একুদে সফব্রুয়াবরদে আন্তজ্বাবিে মাতৃভ্াষার স্বীকৃবির সপ্রিাপট এিাং এর 

ম বাো বণ ণনা েরদি পারি; 

 নতুন রাজ্ননবিে সাংগঠদনর প্রদয়াজ্নীয়িা বণ ণনা েরদি পারি; 

 যুক্তফ্রন্ট গঠন এিাং পরিিী ঘটনাপ্রিাহ মূল্যায়ন েরদি পারি; 

 ভ্াষা আদদালদনর প্রবি সম্মান প্রদশ ণহ্ণি মাধ্যদম ভ্াষা েবহেদের প্রবি শ্রদ্ধা 

বনদিেদন আগ্রহী হি; 

 রাজ্ননবিে আদদালন সম্পদেব ভ্াি বিবনমদয় উৎসাহী হি এিাং অপরদেও 

উৎসাহী েরি।   

 ভ্াষা আদদালদনর পটভূবম  

 ভ্াষা আদদালদনর চূড়ান্ত প বায় 

 ভ্াষা আদদালদন নারী  

 ভ্াষা আদদালদনর িাৎপ ব 

 েবহে বেিস ও আন্তজ্বাবিে মাতৃভ্াষা বেিদসর 

গুরুত্ব 

 1947 সাদল িাাংলার বিদ্যমান রাজ্ননবিে 

ভ্ািােে ব 

 মুসবলম লীগ ও িার অগণিাবিে েম বোন্ড  

 আওয়ামী মুসবলম লীগ সেদে আওয়ামী লীগ  

 যুক্তফ্রন্ট এিাং প্রাদেবেে বনি বাচন (1954 সাল) 

 1956 সাদলর সাংবিধান 

 

৮। িাদশ অধ্যায় 

সামবরে োসন ও স্বাবধোর আদদালন 
(১৯৫৮-১৯৬৯ বিষ্টাব্দ) 

 পাবেস্তাদনর রাজ্নীবিদি সামবরে িাবহনীর হস্তদিদপ সৃষ্ট পবরবিবি 

ব্যাখ্যা েরদি পারি; 

 ১৯৬৫ সাদলর ভ্ারি -পাবেস্তান  যুদদ্ধর সপ্রিাপট এিাং এর ফলাফল 

িণ বনা েরদি পারি; 

 িৎোলীন পূি ব ও পবিম পাবেস্তাদনর মধ্যোর বিষম্য ব্যাখ্যা েরদি 

পারি; 

 িাঙাবলর স্বাবধোর আদদালদন 6েফার গুরুত্ব বিদেষণ েরদি পারি; 

 ঐবিহাবসে আগরিলা মামলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা েরদি পারি; 

 ১১ দফা সম্পহ্কণ বণ ণনা কিহ্ি পািব; 

 ১৯৬৯ সাদলর গণঅভ্যযত্থাদনর সপ্রিাপট ও ফলাফল িণ বনা েরদি পারি; 

 ১৯৫৮ সাদলর সামবরে োসন  

 সামবরে োসনবিদরাধী আদদালন 

 ১৯৬৫ সাদলর ভ্ারি - পাবেস্তান যুদ্ধ 

 পূি ব পাবেস্তাদনর প্রবি বিষম্য 

 ছয় েফা ও িাঙাবল জ্ািীয়িািাে 

 ঐবিহাবসে আগরিলা মামলা (রাষ্ট্র িনাম সেি 

মুবজ্বুর রহমান এিাং অন্যান্য), 1968 

 ১১ েফা আদদালন 

 



 সেদের স্বাে ব ও অবধোর আোদয় সদচিন হি।  ১৯৬৯ সাদলর গণঅভ্যযত্থান 

৯। ত্রদয়ােে অধ্যায় 

সত্তদরর বনি বাচন এিাং মুবক্তযুদ্ধ 

 ১৯৭০ সাদলর সাধারণ বনি বাচদনর প্রভ্াি বিদেষণ েরদি পারি; 

 মুবক্তযুদ্ধ পবরচালনায় অিায়ী সরোদরর ভূবমো িণ বনা েরদি পারি; 

 মুবক্তদ াদ্ধাদের ভূবমো মূল্যায়ন েরদি পারি; 

 স্বাধীনিা ও বিশ্ব মানবচদত্র িাাংলাদেে -বিষয়টি  বিদেষণ েরদি পারি; 

 জ্ািীয় পিাো বিবর এিাং এর ব্যিহার সেৌেল িণ বনা েরদি পারি; 

 িাাংলাদেদের জ্ািীয় সঙ্গীি বনধ বারদণর ইবিহাস িণ বনা েরদি পারি; 

 মুবক্তযুদদ্ধর বিবভ্ন্ন স্মৃবিস্তদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা েরদি পারি; 

 মুবক্তযুদদ্ধর গুরুত্ব অনুধািন েদর সেেদপ্রদম উদ্বুদ্ধ হি; 

 জ্ািীয় পিাোর ম বাো রিায় সদচিন হি; 

 মুবক্তযুদদ্ধর স্মৃবিস্তে সাংরিদণ আগ্রহী হি; 

 িাাংলাদেে অভ্যযেদয়র ঘটনার ধারািাবহেিা িজ্ায় সরদি  

 সপাস্টার অঙ্কন েরদি পারি; 

 স্বাধীনিা তদবহ্স ছতব অঙ্কন কহ্ি প্রদশ ণণ কিহ্ি পািব। 

 ১৯৭০ সাদলর সাধারণ বনি বাচন এিাং পরিিী 

ঘটনাপ্রিাহ 

 িঙ্গিন্ধুর ৭ই মাদচ বর ভ্াষণ 

 অসহদ াগ আদদালদনর চূড়ান্ত প বায় 

 ২৫সে মাদচ বর গণহিযা 

 মুবক্তযুদ্ধ ও স্বাধীনিার সঘাষণা  

 িাাংলাদেে সরোর (মুবজ্িনগর সরোর) গঠন 

 অিরুদ্ধ িাাংলাদেে  

 স্বাধীনিাবিদরাধীদের অপিৎপরিা 

 মুবক্তযুদ্ধ ও বিবভ্ন্ন সাংগঠন  

 স্বাধীনিা অজ্বদন রাজ্ননবিে ব্যবক্তদত্বর অিোন 

 মুবক্তযুদদ্ধ বিশ্ব জ্নমি ও বিবভ্ন্ন সেদের ভূবমো 

 স্বাধীন িাাংলাদেদের অভ্যযেয় 

 িাাংলাদেে নাদমর ইবিহাস 

 জ্ািীয় পিাোর ইবিহাস 

 জ্ািীয় সাংগীদির ইবিহাস 

 জ্ািীয় স্মৃবিস্তে। 

 

১০। িতুদ ণশ অধ্যায় 

িঙ্গিন্ধু সেি মুবজ্বুর রহমাদনর 

োসনোল (১৯৭২-১৯৭৫) 

 যুদ্ধবিধ্বস্ত সেদের পুনগ বঠন ো বক্রম িণ বনা েরদি পারি; 

 সাংবিধান প্রণয়দনর পটভূবম ব্যাখ্যা েরদি পারি; 

 িঙ্গিন্ধুর োসনোদলর উদিিদ াগ্য ঘটনা িণ বনা েরদি পারি; 

 জ্াবির বপিার প্রবি শ্রদ্ধােীল হি; 

 সেদের সাংবিধাদনর প্রবি শ্রদ্ধােীল হি। 

 িঙ্গিন্ধুর স্বদেে প্রিযািিবন 

 সাংসেীয় পদ্ধবির সরোরব্যিিা 

 যুদ্ধবিধ্বস্ত িাাংলাদেে 

 সাংবিধান প্রণয়ন ১৯৭২ 

 বিদেবেে সম্পেব 

 িাাংলাদেদের প্রেম সাধারণ বনি বাচন, 1973 

 রাষ্ট্রপবি োবসি সরোর পদ্ধবির প্রিিবন 

 ১৫ই আগদস্টর বনম বম হিযাোণ্ড 

 

 


