ক োভিড ১৯ কেভিতে ২০২২ সোতের এসএসভস পরীিোর
ি
পুনভবন্যোসকৃে
পোঠ্যসূভি

ভবষয় : গভিে
ভবষয় ক োড : ১০৯

ক োভিড ১৯ কেভিতে ২০২২ সোতের এস এস ভস পরীিোর পুনভব িন্যোসকৃে পোঠ্যসূভি
ভবষয় ক োড : ১০৯
পূি িমোন : ১০০
েত্ত্বীয় নম্বর: ১০০

ভবষয় : গভিে
অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র
ভিতরোনোম
ভিেীয় অধ্যোয়
কসট ও ফোংিন

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত
উভিভিে ভিিনফে
1. কসট ও উপতসতটর ধোরিো ব্যোখ্যো তর েেীত র
সোহোতে ে োি রতে পোরতব।
2. কসট ে োতির পদ্ধভে বি িনো রতে পোরতব।
3. অসীম কসট ব্যোখ্যো রতে পোরতব এবং সসীম ও
অসীম কসতটর পোর্ ি য ভনরূপি রতে পোরতব।
4. কসতটর সংত োগ ও কেদ ব্যোখ্যো এবং োিোই
রতে পোরতব।
5. িভি কসট ব্যোখ্যো রতে এবং দুই ও ভেন
সদস্যভবভিষ্ট কসতটর িভি কসট গঠন রতে
পোরতব।
6. ক্রমতজোড় ও োতেিসীয় গুিজ ব্যোখ্যো রতে
পোরতব।
7. উদোহরি ও কিনভিতের সোহোতে কসট েভক্রয়োর
সহজ ভবভধগুতেো েমোি রতে পোরতব এবং
ভবভধগুতেো েতয়োগ তর ভবভিন্ন সমস্যো সমোধোন
রতে পোরতব।
8. অন্বয় ও ফোংিন ব্যোখ্যো রতে ও গঠন রতে
পোরতব।
9. কডোতমন ও করঞ্জ ী ব্যোখ্যো রতে পোরতব।
10. ফোংিতনর কডোতমন ও করঞ্জ ভনি িয় রতে পোরতব।
11. ফোংিতনর কেিভিে অঙ্কন রতে পোরতব।
1.

তৃেীয় অধ্যোয়
2.
বীজগোভিভে রোভি

বীজগোভিভে সূে েতয়োগ তর বগ ি ও ঘন রোভির
সম্প্রসোরি রতে পোরতব।
িোগতিষ উপপোদ্য ী ব্যোখ্যো রতে পোরতব এবং
েো েতয়োগ তর উৎপোদত ভবতেষি রতে
পোরতব।

ব্যোবহোভর নম্বর: ০০

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম)
কসট ও উপতসট
 বোস্তব সংখ্যোর কসট ও উপতসট
 ফাঁ ো কসট ও সোভব ি কসট
 কসতটর সমেো
কসট ে োতির পদ্ধভে (েোভে ো ও কসট গঠন পদ্ধভে)
সসীম ও অসীম কসট
 কসতটর সংত োগ, কেদ, অন্তর ও পূর কসট
 িভি কসট
 ক্রমতজোড় ও োতেিসীয় গুিজ

েতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো
০২

ক্লোতসর
ক্রম
১ম - ২য়

০৩

৩য় - ৫ম

কসতটর ভবভধসমূহ
 (𝐴 ∪ 𝐵)′ = 𝐴′ ∩ 𝐵 ′
 (𝐵 ∩ 𝐶)′ = 𝐵 ′ ∪ 𝐶 ′
 (𝐴 ∪ 𝐵) ∩ 𝐶 = (𝐴 ∩ 𝐶) ∪ (𝐵 ∩
𝐶)
 (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ 𝐶 = (𝐴 ∪ 𝐶) ∩ (𝐵 ∪
𝐶)

০৩

৬ষ্ঠ - ৮ম

অন্বয় ও ফোংিন
কডোতমন ও করঞ্জ

০২

৯ম - ১০ম

১। ফোংিতনর কেিভিে

০2

১১ি - ১2ি

১। বীজগোভিভে রোভি
 বগ ি সংবভেে সূেোবভে ও এর েতয়োগ
 ঘন সংবভেে সূেোবভে ও এর েতয়োগ

০২

১3ি - ১4ি

০২

১5ি - ১6ি

১। উৎপোদত ভবতেষি

০১

১7ি

মন্তব্য

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র
ভিতরোনোম
3.

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত
উভিভিে ভিিনফে
বোস্তব সমস্যো সমোধোতনর জন্য বীজগোভিভে সূে
গঠন রতে পোরতব এবং সূে েতয়োগ তর সমস্যো
সমোধোন রতে পোরতব।

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম)
 মধ্যপদ ভবিভি রি
 ঘন আ োর
২। িোগতিষ উপপোদ্য েতয়োগ তর উৎপোদত ভবতেষি

েতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

ক্লোতসর
ক্রম

০২

১8ি - 19ি

০২

২0ি - ২1ি




বোস্তব সমস্যো সমোধোতন বীজগোভিভে সূে গঠন ও
েতয়োগ
সূি
সূিত র সূেোবভে

০১

২2ি




শূন্য ও ঋনোত্ম সূি
n-েম মূে

০২

২3ি - ২4ি






েগোভরদম
েগোভরদতমর সূেোবভে
সংখ্যোর ববজ্ঞোভন বো আদিি রুপ
েগোভরদম পদ্ধভে

০১

২5ি

০১

২6ি




সোধোরি েতগর পূি ি
সোধোরি েতগর অংি

০১

27ি





ভবভিন্ন ে োর ভেভুজ ও িতুভুিজ
ভেভুজ সংক্রোন্ত সম্পোদ্য
ভেভুতজর ভূভম , ভূভম সংেগ্ এ টি ক োি ও অপর
দুই বোহুর সমভষ্ট কদওয়ো আতে, ভেভুজটি আঁ তে
হতব।

০3

২8ি - ৩০ি


মূেদ সূি ব্যোখ্যো রতে পোরতব।
ধনোত্ম পূি ি-সোংভখ্য সূি , শূন্য ও ঋনোত্ম
পূি ি-সোংভখ্য সূি ব্যোখ্যো ও েতয়োগ রতে
সূি ও েগোভরদম
পোরতব।
3. সূিত র ভনয়মোবেী বি িনো ও েো েতয়োগ তর
সমস্যোর সমোধোন রতে পোরতব।
4. n-েম মূে ও মূেদ িগ্োংিসূি ব্যোখ্যো রতে
পোরতব এবং n-েম মূেত সূি আ োতর ে োি
রতে পোরতব।
5. েগোভরদম ব্যোখ্যো রতে পোরতব।
6. েগোভরদতমর সূেোবভে েমোি ও েতয়োগ রতে
পোরতব।
7. সোধোরি েগোভরদম ও স্বোিোভব েগোভরদম ব্যোখ্যো
রতে পোরতব।
8. সংখ্যোর ববজ্ঞোভন রুপ ব্যোখ্যো রতে পোরতব।
9. সোধোরি েগোভরদতমর পূি ি ও অংি ব্যোখ্যো
রতে পোরতব।
10.
যোেকুতেটতরর সোহোতে সোধোরি ও স্বোিোভব
েগোভরদম ভনি িয় রতে পোরতব।
সপ্তম অধ্যোয়
1. ভিতের সোহোতে ভেভুজ ও িতুভুিজ ব্যোখ্যো রতে
পোরতব।
ব্যবহোভর
2. েদত্ত উপোত্ত ব্যবহোর তর ভেভুজ অঙ্কন রতে
জযোভমভে
পোরতব।
িতুর্ ি অধ্যোয়

1.
2.

মন্তব্য

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র
ভিতরোনোম
3.

অষ্টম অধ্যোয়

1.

বৃত্ত

2.
3.
4.

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত
উভিভিে ভিিনফে
েদত্ত উপোত্ত ব্যবহোর তর িতুভুিজ , সোমোন্তভর ,
ট্রোভপভজয়োম অঙ্কন রতে পোরতব।

বৃত্তিোপ, ক ন্দ্রস্থ ক োি, বৃত্তস্থ ক োি, বৃতত্ত
অন্তভেিভিে িতুভুিজ ব্যোখ্যো রতে পোরতব।
বৃত্ত সংক্রোন্ত উপপোদ্য েমোি রতে পোরতব।
বৃত্ত সংক্রোন্ত ভবভিন্ন সমস্যো সমোধোতন
উপপোদ্যগুতেো েতয়োগ রতে পোরতব।
ি সম্পোদ্য বি িনো রতে পোরতব।
বৃত্ত সম্পভ ে

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম)
 ভেভুতজর ভূভম , ভূভম সংেগ্ এ টি সূক্ষ্মত োি ও
অপর দুই বোহুর অন্তর কদওয়ো আতে, ভেভুজটি
আঁ তে হতব।
 ভেভুতজর ভূভম সংেগ্ দুইটি ক োি ও পভরসীমো
কদওয়ো আতে, ভেভুজটি আঁ তে হতব।
১। সোমোন্তভর সংক্রোন্ত সম্পোদ্য
 সোমোন্তভরত র দুইটি ি ি ও েোতদর অন্তভূিি
ক োি কদওয়ো আতে, সোমোন্তভর টি আঁ তে
হতব।
 সোমোন্তভরত র দুইটি ি ি ও এ টি বোহু
কদওয়ো আতে, সোমোন্তভর টি আঁ তে হতব।
২। ট্রোভপভজয়োম সংক্রোন্ত সম্পোদ্য
 ট্রোভপভজয়োতমর দুইটি সমোন্তরোে বোহু এবং
এতদর মতধ্য বৃহত্তর বোহু সংেগ্ দুইটি ক োি
কদওয়ো আতে, ট্রোভপভজয়োমটি আঁ তে হতব।
ি উপপোদ্য
বৃত্ত, বৃত্তিোপ, বৃত্ত সম্পভ ে
 বৃতত্তর ক ন্দ্র ও ব্যোস ভিন্ন ক োতনো জযো এর
মধ্যভবন্দুর সংত োজ করিোংি ঐ জযো এর উপর
েম্ব।
 বৃতত্তর স ে সমোন জযো ক ন্দ্র কর্ত সমদূরবেী।
 বৃতত্তর ক ন্দ্র কর্ত সমদূরবেী স ে জযো
পরস্পর সমোন।

েতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

ক্লোতসর
ক্রম

০3

৩১ি - ৩3ি

০2

৩4ি - ৩৫ি

মন্তব্য

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র
ভিতরোনোম

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত
উভিভিে ভিিনফে

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম)
বৃত্তস্থ ক োি, ক ন্দ্রস্থ ক োি
 বৃতত্তর এ ই িোতপর উপর দন্ডোয়মোন ক ন্দ্রস্থ ক োি
বৃত্তস্থ ক োতির ভিগুি।
 বৃতত্তর এ ই িোতপর উপর দন্ডোয়মোন বৃত্তস্থ
ক োিগুতেো পরস্পর সমোন।
 অধ িবৃত্তস্থ ক োি এ সমত োি।

েতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো
০২

ক্লোতসর
ক্রম
৩৬ি - ৩৭ি

বৃত্তস্থ িতুভুিজ
 বৃতত্ত অন্তভেিভিে িতুভুিতজর ক ক োতনো দুইটি
ভবপরীে ক োতির সমভষ্ট দুই সমত োি।
 ক োতনো িতুভুিতজর দুইটি ভবপরীে ক োি সম্পূর
হতে েোর িীষ িভবন্দু িোরটি সমবৃত্ত হয়।

০৩

৩৮ি - ৪০ি

বৃতত্তর কেদ ও স্পিি
 বৃতত্তর ক ক োতনো ভবন্দুতে অভঙ্কে স্পিি
স্পিিভবন্দুগোমী ব্যোসোতধ ির উপর েম্ব।
 বৃতত্তর বভহিঃস্থ ক োতনো ভবন্দু কর্ত বৃতত্ত দুইটি
স্পিি টোনতে, ঐ ভবন্দু কর্ত স্পিি ভবন্দুিতয়র
দূরত্ব সমোন ।
 দুইটি বৃত্ত পরস্পর স্পিি রতে েোতদর ক ন্দ্রিয়
ও স্পিিভবন্দু সমতরি হতব।

০৩

৪১ি - ৪৩ি

মন্তব্য

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র
ভিতরোনোম

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত
উভিভিে ভিিনফে

নবম অধ্যোয়

1.

ভেত োতিোভমভে
অনুপোে

2.
3.
4.
5.

6.
7.

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম)
ি সম্পোদ্য
বৃত্ত সম্পভ ে
 এ টি বৃত্ত বো বৃত্তিোপ কদওয়ো আতে, ক ন্দ্র ভনি িয়
রতে হতব।
 বৃতত্তর ক োতনো ভবন্দুতে এ টি স্পিি আঁ তে
হতব।
 বৃতত্তর বভহিঃস্থ ক োতনো ভবন্দু কর্ত বৃত্তটির স্পিি
আঁ তে হতব।
 ক োতনো ভনভদ িষ্ট ভেভুতজর পভরবৃত্ত আঁ তে হতব।
 ক োতনো ভনভদ িষ্ট ভেভুতজর অন্তবৃ িত্ত আঁ তে হতব।
 ক োতনো ভনভদ িষ্ট ভেভুতজর বভহবৃ িত্ত আঁ তে হতব।
সূক্ষ্মত োতির ভেত োিভমভে অনুপোে বি িনো
 সমত োিী ভেভুতজর বোহুগুতেোর নোম রি
রতে পোরতব।
 সূক্ষ্মত োতির ভেত োিভমভে অনুপোে ও এতদর
সূক্ষ্মত োতির ভেত োিভমভে অনুপোেগুতেোর মতধ্য  সম্প ি
পোরস্পভর সম্প ি ভনি িয় রতে পোরতব।
 সদৃি সমত োিী ভেভুতজর বোহুগুতেোর
সূক্ষ্মত োতির ভেত োিভমভে অনুপোেগুতেোর
 অনুপোেসমুতহর
ধ্রুবেো োিোই তর েমোি ও গোভিভে সমস্যো
 ধ্রুবেো
সমোধোন রতে পোরতব।
ভেত োিভমভে অতিদোবভে েমোি রতে পোরতব।  ভেত োিভমভে অতিদোবভে
 𝟑𝟎𝟎 , 𝟒𝟓𝟎 , 𝟔𝟎𝟎 ক োতির ভেত োিভমভে
জযোভমভে পদ্ধভেতে 𝟑𝟎𝟎 , 𝟒𝟓𝟎 , 𝟔𝟎𝟎
অনুপোে
ক োতির ভেত োিভমভে অনুপোতের মোন ভনি িয় ও
েতয়োগ রতে পোরতব।
 পূর ক োতির ভেত োিভমভে অনুপোে
𝟎𝟎 ও 𝟗𝟎𝟎 ক োতির অর্ িপূি ি ক োিভমভে
 𝟎𝟎 ও 𝟗𝟎𝟎 ক োতির ভেত োিভমভে অনুপোে
অনুপোেগুতেোর মোন ভনি িয় তর েতয়োগ রতে
 ভেত োিভমভে অতিদোবভের েতয়োগ
পোরতব।
ভেত োিভমভে অতিদোবভের েতয়োগ রতে
পোরতব।

েতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো
০৩

ক্লোতসর
ক্রম
৪৪ি - ৪৬ি

০২

৪৭ি - ৪৮ি

০৩

৪৯েম - ৫১েম

০৩

৫২েম - ৫৪েম

০১

৫৫েম

০৩

৫৬েম - ৫৮েম

মন্তব্য

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র
ভিতরোনোম
েতয়োদি অধ্যোয় 1.
সসীম ধোরো

2.
3.

4.
5.
6.

কষোড়ি অধ্যোয়

1.

পভরভমভে
2.
3.
4.
5.
6.

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত
উভিভিে ভিিনফে
অনুক্রম ও ধোরো বি িনো রতে ও এতদর পোর্ ি য
ভনরুপন রতে পোরতব।
সমোন্তর ধোরো ব্যোখ্যো রতে পোরতব।
সমোন্তর ধোরোর ভনভদ িষ্টেম পদ ও ভনভদ িষ্ট সংখ্য
পতদর সমভষ্ট ভনি িতয়র সূে গঠন রতে পোরতব
এবং সূে েতয়োগ তর গোভিভে সমস্যোর
সমোধোন রতে পোরতব।
স্বোিোভব সংখ্যোর বতগরি ও ঘতনর সমভষ্ট ভনি িয়
রতে পোরতব।
ধোরোর ভবভিন্ন সূে েতয়োগ তর গোভিভে সমস্যোর
সমোধোন রতে পোরতব।
গুতিোত্তর ধোরোর ভনভদ িষ্টেম পদ ও ভনভদ িষ্ট সংখ্য
পতদর সমভষ্ট ভনি িতয়র সূে গঠন রতে পোরতব
এবং সূে েতয়োগ তর গোভিভে সমস্যোর
সমোধোন রতে পোরতব।
ভেভুজতিে ও িতুভুিজতিতের কিেফতের সূে
েতয়োগ তর বহুভুজতিতের কিেফে ভনি িয় এবং
ি সমস্যো সমোধোন রতে পোরতব।
এেদসম্পভ ে
বৃতত্তর পভরভধ ও বৃত্তোংতির বদঘ িয ভনি িয় রতে
পোরতব।
বৃতত্তর কিেফে ভনি িয় রতে পোরতব।
বৃত্ততিে ও েোর অংিভবতিতষর কিেফে ভনি িয়
ি সমস্যো সমোধোন রতে
তর এেদ সম্পভ ে
পোরতব।
আয়েো োর ঘনবস্তু , ঘন ও কবেতনর কিেফে
ি সমস্যো
পভরমোপ রতে পোরতব এবং এ সম্পভ ে
সমোধোন রতে পোরতব।
সুষম ও ক ৌভগ ঘনবস্তুর পৃষ্টেতের কিেফে
পভরমোপ রতে পোরতব।

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম)
অনুক্রম ও ধোরো
সমোন্তর ধোরো
 ভনভদ িষ্টেম পদ
 ভনভদ িষ্ট সংখ্য পতদর সমভষ্ট
সসীম স্বোিোভব সংখ্যোর সমভষ্ট
 ভবতিষ সংখ্যোর সমভষ্ট
 কজোড় সংখ্যোর সমভষ্ট
 বতগরি সমভষ্ট
 ঘতনর সমভষ্ট
গুতিোত্তর ধোরো
 ভনভদ িষ্টেম পদ
 ভনভদ িষ্ট সংখ্য পতদর সমভষ্ট
কিেফে ভনি িয়
ি
 ভেভুজতিে, আয়েতিে, বগতিে,
রম্বসতিে,
সোমোন্তভর তিে, ট্রোভপভজয়োমতিে ও বহুভুজতিে
বৃত্ত সংক্রোন্ত পভরমোপ
 বৃতত্তর পভরভধ ও বৃত্তোংতির বদঘ িয, বৃত্ততিে ও েোর
অংিভবতিতষর কিেফে
ভবভিন্ন ঘনবস্তুর আয়েন
 আয়েো োর ঘনবস্তু , ঘন ও কবেন
সুষম ও অসম আ োতরর বহুভুজতিে

েতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো
০১

ক্লোতসর
ক্রম
৫৯েম

০৪

৬০েম - ৬৩েম

০৩

৬৪েম - ৬৬েম

০৪

৬৭েম - ৭০েম

০৬

৭১েম - ৭৬েম

০৩

৭৭েম - ৭৯েম

০৫

৮০েম - ৮৪েম

০৬

৮৫েম-৯০েম

মন্তব্য

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র
ভিতরোনোম
সপ্তদি অধ্যোয়
1.
পভরসংখ্যোন

2.
3.
4.
5.
6.

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত
উভিভিে ভিিনফে
ক্রমত োভজে গিসংখ্যো, গিসংখ্যো বহুভুজ ও
অভজি করিো ব্যোখ্যো রতে পোরতব।
গিসংখ্যো বহুভুজ ও অভজি করিোর সোহোতে
উপোত্ত ব্যোখ্যো রতে পোরতব।
ক ন্দ্রীয় েবিেোর পভরমোপ পদ্ধভে ব্যোখ্যো রতে
পোরতব।
ক ন্দ্রীয় েবিেোর পভরমোতপ সংভিপ্ত পদ্ধভের
েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো রতে পোরতব।
সংভিপ্ত পদ্ধভের সোহোতে গড়, মধ্য ও েচূর
ভনি িয় রতে পোরতব।
গিসংখ্যো বহুভুজ ও অভজি করিো কেিভিতের
ব্যোখ্যো রতে পোরতব।

মোন বন্টন: েশ্নপতের ধোরো ও মোন বন্টন অপভরবভেিে র্ো তব।

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম)
ক ন্দ্রীয় েবিেো
 ক ন্দ্রীয় েবিেোর পভরমোপ
 ক ন্দ্রীয় েবিেোর পভরমোতপ সভিপ্ত পদ্ধভের
েতয়োজনীয়েো





সংভিপ্ত পদ্ধভের সোহোতে গড়, মধ্য ও েচূর
ভনি িয়
উপোতত্তর উপস্থোপন, িে , ক্রমত োভজে
গিসংখ্যো,
ভবভিন্ন ধরতির েথ্য ভবতেষি , কেিভিতে
উপস্থোপন ও ব্যোখ্যো
গিসংখ্যো বহুভুজ ও অভজি করিো অঙ্কন
সব িতমোট

েতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো
০২

ক্লোতসর
ক্রম
৯১েম - ৯২েম

০৪

৯৩েম - ৯৬েম

০২

৯৭েম - ৯৮েম

০২
১০০

৯৯েম - ১০০েম

মন্তব্য

