
 

ক োভবড ১৯ কেভিতে ২০২3 োতরয এএভ যীিোয  

পুনভফ িন্যোকৃে োঠ্যসূভি 

 

 

 

 

 

ভফলয় :  গভিে                                

 ভফলয় ক োড : ১০৯  

   

 

 

 



ক োভবড ১৯ কেভিতে ২০২3 োতরয এ এ ভ যীিোয পুনভফ িন্যোকৃে োঠ্যসূভি  

ভফলয় :  গভিে               ভফলয় ক োড :  ১০৯                        পূি িভোন : ১০০            েত্ত্বীয় নম্বয: ১০০                     ব্যোফোভয  নম্বয: ০০ 

ধ্যোয়  ধ্যোতয়য 

ভতযোনোভ 

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত   

উভিভিে  ভিনপর 

ভফলয়ফস্তু 

(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ) 

েতয়োজনীয় 

ক্লো ংখ্যো 

ক্লোতয 

 ক্রভ 

ভন্তব্য 

ভিেীয় ধ্যোয় 

 

কট  পোংন 

১। কট  উততটয ধোযিো ব্যোখ্যো  তয 

    েেীত য োোতে ে ো  যতে োযতফ। 

২। কট ে োতয দ্ধভে ফি িনো  যতে োযতফ। 

৩। ীভ কট ব্যোখ্যো  যতে োযতফ এফং 

     ীভ  ীভ কতটয োর্ ি য ভনরূি  

      যতে োযতফ।  

৪। কতটয ংতমোগ  কেদ ব্যোখ্যো এফং 

    মোিোআ  যতে োযতফ। 

৫। ভি কট ব্যোখ্যো  যতে এফং দুআ   

    ভেন দস্যভফভষ্ট কতটয ভি কট গঠন  

     যতে োযতফ। 

৬। ক্রভতজোড়   োতেিীয় গুিজ ব্যোখ্যো  

     যতে োযতফ। 

৭। উদোযি  কবনভিতেয োোতে কট       

  েভক্রয়োয জ ভফভধগুতরো েভোি  যতে    

  োযতফ এফং ভফভধগুতরো েতয়োগ  তয ভফভবন্ন  

  ভস্যো ভোধোন  যতে োযতফ। 

৮। ন্বয়  পোংন ব্যোখ্যো  যতে  গঠন  

     যতে োযতফ।  

৯। কডোতভন  কযঞ্জ  ী ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

 

১০। পোংতনয কডোতভন  কযঞ্জ ভনি িয়  যতে  

     োযতফ। 

১১। পোংতনয করিভিে ঙ্কন  যতে োযতফ। 

কট  উতট 

 ফোস্তফ ংখ্যোয কট  উতট 

 পাঁ ো কট  োভফ ি  কট 

 কতটয ভেো 

কট ে োতয দ্ধভে  (েোভর ো  কট গঠন দ্ধভে) 

ীভ  ীভ কট 

০২ ১ভ - ২য়  

 কতটয ংতমোগ, কেদ, ন্তয  পূয  কট 

 ভি কট 

 ক্রভতজোড়   োতেিীয় গুিজ 

০৩ ৩য়  -  ৫ভ 

 

 

কতটয ভফভধমূঃ 

             
 

             
 

                  
   

                  
   

 

০৩ ৬ষ্ঠ - ৮ভ  

ন্বয়  পোংন 

কডোতভন  কযঞ্জ 

০২ ৯ভ - ১০ভ 

 

 

পোংতনয করিভিে  ০2   ১১ - ১2  

 

তৃেীয় ধ্যোয় 

 

ফীজগোভিভে  যোভ 

 

১। ফীজগোভিভে  সূে েতয়োগ  তয ফগ ি  ঘন  

    যোভয ম্প্রোযি  যতে োযতফ। 

২। বোগতল উোদ্য  ী ব্যোখ্যো  যতে  

ফীজগোভিভে  যোভ 

 ফগ ি ংফভরে সূেোফভর  এয েতয়োগ 

০২   ১3 - ১4  

 

 

 ঘন ংফভরে সূেোফভর  এয েতয়োগ ০২ ১5 - ১6  

 

 



ধ্যোয়  ধ্যোতয়য 

ভতযোনোভ 

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত   

উভিভিে  ভিনপর 

ভফলয়ফস্তু 

(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ) 

েতয়োজনীয় 

ক্লো ংখ্যো 

ক্লোতয 

 ক্রভ 

ভন্তব্য 

     োযতফ এফং েো েতয়োগ  তয উৎোদত   

    ভফতেলি  যতে োযতফ। 

৩। ফোস্তফ ভস্যো ভোধোতনয জন্য  

    ফীজগোভিভে  সূে গঠন  যতে োযতফ    

    এফং সূে েতয়োগ  তয ভস্যো ভোধোন  

     যতে োযতফ। 

উৎোদত  ভফতেলি 

 ভধ্যদ ভফবভি যি 

 ঘন অ োয  

০১ ১7 

 

 

বোগতল উোদ্য েতয়োগ  তয উৎোদত  ভফতেলি ০২ ১8 - 19 

 

 

 ফোস্তফ ভস্যো ভোধোতন ফীজগোভিভে  সূে গঠন  

েতয়োগ 

০২ ২0 - ২1 

 

 

িতুর্ ি ধ্যোয় 

 

 

সূি   রগোভযদভ 

১। মূরদ সূি  ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

২। ধনোত্ম  পূি ি-োংভখ্য  সূি , শূন্য  ঋনোত্ম  

     পূি ি-োংভখ্য  সূি  ব্যোখ্যো  েতয়োগ  যতে 

      োযতফ। 

৩। সূিত য ভনয়ভোফরী ফি িনো  েো েতয়োগ  তয 

     ভস্যোয ভোধোন  যতে োযতফ। 

৪। n-েভ মূর  মূরদ বগ্োংসূি  ব্যোখ্যো  যতে 

োযতফ এফং n-েভ মূরত  সূি  অ োতয ে ো 

 যতে োযতফ। 

৫। রগোভযদভ ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

৬। রগোভযদতভয সূেোফভর েভোি  েতয়োগ  যতে 

োযতফ। 

৭। োধোযি রগোভযদভ  স্বোবোভফ  রগোভযদভ ব্যোখ্যো 

 যতে োযতফ। 

৮। ংখ্যোয বফজ্ঞোভন    ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

৯। োধোযি রগোভযদতভয পূি ি   ং  ব্যোখ্যো  যতে 

োযতফ। 

১০।  যোরকুতরটতযয োোতে োধোযি  স্বোবোভফ  

রগোভযদভ ভনি িয়  যতে োযতফ।  

 সূি  

 সূিত য সূেোফভর 

০১ ২2  

 শূন্য  ঋনোত্ম  সূি  

 n-েভ মূর 

০২ ২3 - ২4 

 রগোভযদভ 

 রগোভযদতভয সূেোফভর 

 

০১ ২5 

 

 ংখ্যোয বফজ্ঞোভন  ফো অদ ি   

 রগোভযদভ দ্ধভে 

 

০১ ২6 

 

 োধোযি রতগয পূি ি  

 োধোযি রতগয ং  

০১ 27 

প্তভ ধ্যোয় 

 

ব্যফোভয  

জযোভভভে 

১। ভিতেয োোতে ভেভুজ  িতুভু িজ ব্যোখ্যো  যতে 

োযতফ। 

২। েদত্ত উোত্ত ব্যফোয  তয ভেভুজ ঙ্কন  যতে 

োযতফ।  

 ভফভবন্ন ে োয ভেভুজ  িতুভু িজ 

 ভেভুজ ংক্রোন্ত ম্পোদ্য 

 ভেভুতজয ভূভভ , ভূভভ ংরগ্ এ টি ক োি  য 

দুআ ফোহুয ভভষ্ট কদয়ো অতে, ভেভুজটি আঁ তে 

০3 ২8 - ৩০ 

 

 



ধ্যোয়  ধ্যোতয়য 

ভতযোনোভ 

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত   

উভিভিে  ভিনপর 

ভফলয়ফস্তু 

(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ) 

েতয়োজনীয় 

ক্লো ংখ্যো 

ক্লোতয 

 ক্রভ 

ভন্তব্য 

৩। েদত্ত উোত্ত ব্যফোয  তয িতুভু িজ , োভোন্তভয , 

ট্রোভভজয়োভ ঙ্কন  যতে োযতফ। 

তফ। 

 ভেভুতজয ভূভভ , ভূভভ ংরগ্ এ টি সূক্ষ্মত োি  

য দুআ ফোহুয ন্তয কদয়ো অতে, ভেভুজটি 

আঁ তে তফ। 

 ভেভুতজয ভূভভ ংরগ্ দুআটি ক োি  ভযীভো 

কদয়ো অতে, ভেভুজটি আঁ তে তফ।  

োভোন্তভয  ংক্রোন্ত ম্পোদ্য 

 োভোন্তভযত য দুআটি  ি ি  েোতদয ন্তভূ িি 

ক োি কদয়ো অতে, োভোন্তভয টি আঁ তে 

তফ। 

 োভোন্তভযত য দুআটি  ি ি  এ টি ফোহু কদয়ো 

অতে, োভোন্তভয টি আঁ তে তফ। 

 ট্রোভভজয়োভ ংক্রোন্ত ম্পোদ্য 

 ট্রোভভজয়োতভয দুআটি ভোন্তযোর ফোহু এফং 

এতদয ভতধ্য বৃত্তয ফোহু ংরগ্ দুআটি ক োি 

কদয়ো  অতে, ট্রোভভজয়োভটি আঁ তে তফ।  

০3 ৩১ - ৩3 

 

 

ষ্টভ ধ্যোয় 

 

বৃত্ত 

 ১। বৃত্তিো, ক ন্দ্রস্থ ক োি, বৃত্তস্থ ক োি, বৃতত্ত 

    ন্তভর িভিে িতুভু িজ ব্যোখ্যো  যতে   

   োযতফ। 

২। বৃত্ত ংক্রোন্ত উোদ্য েভোি  যতে  

    োযতফ। 

৩। বৃত্ত ংক্রোন্ত ভফভবন্ন ভস্যো ভোধোতন 

     উোদ্যগুতরো েতয়োগ  যতে োযতফ। 

৪। বৃত্ত ম্পভ িে ম্পোদ্য ফি িনো  যতে  

   োযতফ। 

 

বৃত্ত, বৃত্তিো, বৃত্ত ম্পভ িে উোদ্য 

 বৃতত্তয ক ন্দ্র  ব্যো ভবন্ন ক োতনো জযো এয 

ভধ্যভফন্দুয ংতমোজ  কযিোং ঐ জযো এয উয 

রম্ব। 

 বৃতত্তয  র ভোন জযো ক ন্দ্র কর্ত  ভদূযফেী।  

 বৃতত্তয ক ন্দ্র কর্ত  ভদূযফেী  র জযো যস্পয 

ভোন। 

০2 ৩4 - ৩৫ 

 

 



ধ্যোয়  ধ্যোতয়য 

ভতযোনোভ 

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত   

উভিভিে  ভিনপর 

ভফলয়ফস্তু 

(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ) 

েতয়োজনীয় 

ক্লো ংখ্যো 

ক্লোতয 

 ক্রভ 

ভন্তব্য 

বৃত্তস্থ ক োি, ক ন্দ্রস্থ ক োি  

 বৃতত্তয এ আ িোতয উয দন্ডোয়ভোন ক ন্দ্রস্থ ক োি 

বৃত্তস্থ ক োতিয ভিগুি। 

 বৃতত্তয এ আ িোতয উয দন্ডোয়ভোন বৃত্তস্থ 

ক োিগুতরো যস্পয ভোন। 

 ধ িবৃত্তস্থ ক োি এ  ভত োি। 

০২ ৩৬ - ৩৭  

 বৃত্তস্থ িতুভু িজ 

 বৃতত্ত ন্তভর িভিে িতুভু িতজয কম ক োতনো দুআটি 

ভফযীে ক োতিয ভভষ্ট দুআ ভত োি। 

 ক োতনো িতুভু িতজয দুআটি ভফযীে ক োি ম্পূয  

তর েোয ীল িভফন্দু িোযটি ভবৃত্ত য়। 

০৩ ৩৮ - ৪০  

বৃতত্তয কেদ   স্পি  

 বৃতত্তয কম ক োতনো ভফন্দুতে ভঙ্কে স্পি  

স্পিভফন্দুগোভী ব্যোোতধ িয উয রম্ব। 

 বৃতত্তয ফভঃস্থ ক োতনো ভফন্দু কর্ত  বৃতত্ত দুআটি 

স্পি  টোনতর, ঐ ভফন্দু কর্ত  স্পি ভফন্দুিতয়য 

দূযত্ব ভোন । 

 দুআটি বৃত্ত যস্পয স্পি  যতর েোতদয ক ন্দ্রিয়  

স্পিভফন্দু ভতযি তফ। 

০৩ ৪১ - ৪৩  



ধ্যোয়  ধ্যোতয়য 

ভতযোনোভ 

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত   

উভিভিে  ভিনপর 

ভফলয়ফস্তু 

(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ) 

েতয়োজনীয় 

ক্লো ংখ্যো 

ক্লোতয 

 ক্রভ 

ভন্তব্য 

বৃত্ত ম্পভ িে ম্পোদ্য 

 এ টি বৃত্ত ফো বৃত্তিো কদয়ো অতে, ক ন্দ্র ভনি িয় 

 যতে তফ। 

 বৃতত্তয ক োতনো ভফন্দুতে এ টি স্পি  আঁ তে তফ। 

 বৃতত্তয ফভঃস্থ ক োতনো ভফন্দু কর্ত  বৃত্তটিয স্পি  

আঁ তে তফ। 

 ক োতনো ভনভদ িষ্ট ভেভুতজয ভযবৃত্ত আঁ তে তফ। 

 ক োতনো ভনভদ িষ্ট ভেভুতজয ন্তবৃ িত্ত আঁ তে তফ। 

 ক োতনো ভনভদ িষ্ট ভেভুতজয ফভবৃ িত্ত আঁ তে তফ। 

০৩ ৪৪ - ৪৬  

নফভ ধ্যোয় 

 

ভেত োতিোভভভে  

নুোে 

 

১। সূক্ষ্মত োতিয ভেত োিভভভে  নুোে  

    ফি িনো  যতে োযতফ। 

২। সূক্ষ্মত োতিয ভেত োিভভভে   

    নুোেগুতরোয ভতধ্য োযস্পভয  ম্প ি  

    ভনি িয়  যতে োযতফ। 

৩। সূক্ষ্মত োতিয ভেত োিভভভে   

    নুোেগুতরোয ধ্রুফেো মোিোআ  তয েভোি  

     গোভিভে  ভস্যো ভোধোন  যতে োযতফ। 

৬। ভেত োিভভভে  তবদোফভর েভোি  যতে  

    োযতফ। 

৪। জযোভভভে  দ্ধভেতে    
             

  

   ক োতিয ভেত োিভভভে  নুোতেয ভোন ভনি িয়  

     েতয়োগ  যতে োযতফ। 

৫।    
     

 ক োতিয র্ িপূি ি  

     ভেত োিভভভে  নুোেগুতরোয ভোন ভনি িয়  

      তয েতয়োগ  যতে োযতফ। 

৭। ভেত োিভভভে  তবদোফভরয েতয়োগ  

 ভত োিী ভেভুতজয ফোহুগুতরোয নোভ যি 

 সূক্ষ্মত োতিয ভেত োিভভভে  নুোে  এতদয   

 ম্প ি 

০২ ৪৭ - ৪৮  

 দৃ ভত োিী ভেভুতজয ফোহুগুতরোয নুোেমুতয 

ধ্রুফেো  

 ভেত োিভভভে  তবদোফভর 

০৩ ৪৯েভ - ৫১েভ 

 

 

    
          

 ক োতিয ভেত োিভভভে   

নুোে 

০৩ ৫২েভ - ৫৪েভ  

 পূয  ক োতিয ভেত োিভভভে   নুোে 

   
     

 ক োতিয ভেত োিভভভে  নুোে 

০১ ৫৫েভ  

 ভেত োিভভভে  তবদোফভরয েতয়োগ  ০৩ ৫৬েভ - ৫৮েভ  



ধ্যোয়  ধ্যোতয়য 

ভতযোনোভ 

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত   

উভিভিে  ভিনপর 

ভফলয়ফস্তু 

(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ) 

েতয়োজনীয় 

ক্লো ংখ্যো 

ক্লোতয 

 ক্রভ 

ভন্তব্য 

     যতে োযতফ। 

েতয়োদ ধ্যোয় 

 

ীভ ধোযো 

 

১। নুক্রভ  ধোযো ফি িনো  যতে  এতদয  

    োর্ ি য ভন ন  যতে োযতফ। 

২। ভোন্তয ধোযো ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

৩। ভোন্তয ধোযোয ভনভদ িষ্টেভ দ  ভনভদ িষ্ট 

    ংখ্য  তদয ভভষ্ট ভনি িতয়য সূে গঠন 

     যতে োযতফ এফং সূে েতয়োগ  তয  

    গোভিভে  ভস্যোয ভোধোন  যতে োযতফ। 

৪। স্বোবোভফ  ংখ্যোয ফতগ িয  ঘতনয ভভষ্ট 

    ভনি িয়  যতে োযতফ। 

৫। ধোযোয ভফভবন্ন সূে েতয়োগ  তয গোভিভে   

    ভস্যোয ভোধোন  যতে োযতফ। 

৬। গুতিোত্তয ধোযোয ভনভদ িষ্টেভ দ  ভনভদ িষ্ট 

    ংখ্য  তদয ভভষ্ট ভনি িতয়য সূে গঠন 

     যতে োযতফ এফং সূে েতয়োগ  তয  

    গোভিভে  ভস্যোয ভোধোন  যতে োযতফ। 

নুক্রভ  ধোযো ০১ ৫৯েভ 

 

 

ভোন্তয ধোযো 

 ভনভদ িষ্টেভ দ  

 ভনভদ িষ্ট ংখ্য  তদয ভভষ্ট 

০৪ ৬০েভ - ৬৩েভ 

ীভ স্বোবোভফ  ংখ্যোয ভভষ্ট 

 ভফতল ংখ্যোয ভভষ্ট 

 কজোড় ংখ্যোয ভভষ্ট 

 ফতগ িয ভভষ্ট 

 ঘতনয ভভষ্ট 

০৩ ৬৪েভ - ৬৬েভ 

গুতিোত্তয ধোযো  

 ভনভদ িষ্টেভ দ  

 ভনভদ িষ্ট ংখ্য  তদয ভভষ্ট 

০৪ ৬৭েভ - ৭০েভ 

কলোড় ধ্যোয় 

 

ভযভভভে 

 

১। ভেভুজতিে  িতুভু িজতিতেয কিেপতরয সূে 

    েতয়োগ  তয ফহুভুজতিতেয কিেপর ভনি িয় 

    এফং এেদম্পভ িে ভস্যো ভোধোন  যতে 

     োযতফ। 

২। বৃতত্তয ভযভধ  বৃত্তোংতয বদঘ িয ভনি িয়  যতে 

    োযতফ। 

৩। বৃতত্তয কিেপর ভনি িয়  যতে োযতফ। 

৪। বৃত্ততিে  েোয ংভফততলয কিেপর 

    ভনি িয়  তয এেদ ম্পভ িে ভস্যো ভোধোন 

     যতে োযতফ। 

৫। অয়েো োয ঘনফস্তু , ঘন   কফরতনয 

    কিেপর ভযভো  যতে োযতফ এফং এ 

     ম্পভ িে ভস্যো ভোধোন  যতে োযতফ। 

কিেপর ভনি িয় 

 ভেভুজতিে, অয়েতিে, ফগ িতিে, যম্বতিে, 

োভোন্তভয তিে, ট্রোভভজয়োভতিে  ফহুভুজতিে 

০৬ ৭১েভ - ৭৬েভ  

বৃত্ত ংক্রোন্ত ভযভো 

 বৃতত্তয ভযভধ  বৃত্তোংতয বদঘ িয, বৃত্ততিে  েোয 

ংভফততলয কিেপর 

০৩ ৭৭েভ - ৭৯েভ 

ভফভবন্ন ঘনফস্তুয অয়েন  

 অয়েো োয ঘনফস্তু , ঘন   কফরন  

০৫ ৮০েভ - ৮৪েভ 

সুলভ  ভ অ োতযয ফহুভুজতিে ০৬ ৮৫েভ-৯০েভ 



ধ্যোয়  ধ্যোতয়য 

ভতযোনোভ 

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত   

উভিভিে  ভিনপর 

ভফলয়ফস্তু 

(োঠ  োতঠয ভতযোনোভ) 

েতয়োজনীয় 

ক্লো ংখ্যো 

ক্লোতয 

 ক্রভ 

ভন্তব্য 

৬। সুলভ  কমৌভগ  ঘনফস্তুয পৃষ্টেতরয কিেপর  

    ভযভো  যতে োযতফ। 

প্তদ ধ্যোয় 

 

ভযংখ্যোন 

 

1। ক্রভতমোভজে গিংখ্যো, গিংখ্যো ফহুভুজ  

     ভজব কযিো ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

2। গিংখ্যো ফহুভুজ  ভজব কযিোয  

    োোতে উোত্ত ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

3। ক ন্দ্রীয় েফিেোয ভযভো দ্ধভে ব্যোখ্যো  

     যতে োযতফ। 

4। ক ন্দ্রীয় েফিেোয ভযভোত ংভিপ্ত  

    দ্ধভেয েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

5। ংভিপ্ত দ্ধভেয োোতে গড়, ভধ্য    

    েচূয  ভনি িয়  যতে োযতফ। 

6। গিংখ্যো ফহুভুজ  ভজব কযিো  

    করিভিতেয ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

ক ন্দ্রীয় েফিেো 

 ক ন্দ্রীয় েফিেোয ভযভো 

 ক ন্দ্রীয় েফিেোয ভযভোত ভিপ্ত দ্ধভেয 

েতয়োজনীয়েো 

০২ ৯১েভ - ৯২েভ 

 

 

 ংভিপ্ত দ্ধভেয োোতে গড়, ভধ্য   েচূয  

ভনি িয় 

০৪ ৯৩েভ - ৯৬েভ  

 উোতত্তয উস্থোন, ির , ক্রভতমোভজে গিংখ্যো, 

 ভফভবন্ন ধযতিয েথ্য ভফতেলি , করিভিতে উস্থোন 

 ব্যোখ্যো 

০২ ৯৭েভ - ৯৮েভ  

 গিংখ্যো ফহুভুজ  ভজব কযিো ঙ্কন ০২ ৯৯েভ - ১০০েভ  

                                                                                                                         ফ িতভোট        ১০০ 

ভোন ফন্টন:  েশ্নতেয ধোযো  ভোন ফন্টন ভযফভেিে র্ো তফ। 


