
 

 

ক োভবড ১৯  কেভিতত 2023 োতরয এ এ ভ যীিোয 

পুনভফ িন্যোকৃত োঠ্যসূভি 

 

 

 

ভফলয়: উচ্চতয গভণত 

ভফলয় ক োড: ১২৬ 

 

 



ক োভবড ১৯  কেভিতত 2023 োতরয এএভ যীিোয পুনভফ িন্যোকৃত োঠ্যসূভি 

ভফলয়: উচ্চতয গভণত                ভফলয় ক োড: ১২৬          পূণ িভোন: ১০০    তত্ত্বীয়: ৭৫         ব্যোফোভয : ২৫ 

অধ্যোয়  অধ্যোতয়য  

ভতযোনোভ 

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত  

 উভিভিত ভিনপর 
ভফলয়ফস্তু (োঠ  োতঠয ভতযোনোভ) 

েতয়োজনীয় 

ক্লো ংখ্যো 

ক্লোতয 

 ক্রভ 
ভন্তব্য 

ভিতীয় অধ্যোয় 

 

ফীজগোভণভত  যোভ 

1. ফহুদীয ধোযণো ব্যোখ্যো  যতত োযতফ। 

2. উদোযতণয োোতে এ  ির ভফভষ্ট ফহুদী 

ব্যোখ্যো  যতত োযতফ। 

3. ফহুদীয গুণ  বোগ ব্যোখ্যো  যতত োযতফ। 

4. বোগতল উোদ্য  উৎোদ  উোদ্য ব্যোখ্যো 

এফং তো েতয়োগ  তয ফহুদীয উৎোদ  ভফতেলণ 

 যতত োযতফ। 

5. ভভোভি  যোভ, েভতভ যোভ এফং িক্র-ক্রভভ  

যোভ ব্যোখ্যো  যতত োযতফ। 

6. ভভোভি  যোভ, েভতভ যোভ এফং িক্র-ক্রভভ  

যোভয উৎোদ  ভনণ িয়  যতত োযতফ। 

7. মূরদ বগ্োংত  আংভ  বগ্োংত ে ো  যতত 

োযতফ। 

 ফহুদী 

 এ  ির ভফভষ্ট ফহুদী 

 ফহুদীয গুণ  বোগ 

 ফহুদীয উৎোদ  ভফতেলণ (বোগতল 

উোদ্য  উৎোদ  উোদ্য) 

০৪ ১ভ -৪থ ি 

 

 ভভোভি , েভতভ এফং িক্র-ক্রভভ  যোভ 

(অনুর্ধ্ি ভতন ির ) ০৩ ৫ভ -৭ভ 

 মূরদ বগ্োংত  আংভ  বগ্োংত ে ো 

(যর মূরদ বগ্োং) 
০৩ ৮ভ- ১০ভ 

তৃতীয় 

 

জযোভভভত 

1. রম্ব অভবতিতয ধোযণো ব্যোখ্যো  যতত োযতফ। 

2. ভথোতগোযোতয উোতদ্যয উয ভবভি  তয েদি 

উোদ্যগুতরো েভোণ  েতয়োগ  যতত োযতফ। 

3. ভিভুতজয ভযত ন্দ্র, বযত ন্দ্র  রম্বভফন্দু 

ম্পভ িত উোদ্যগুতরো েভোণ  েতয়োগ  যতত 

োযতফ। 

4. ব্রহ্মগুতেয উোদ্য  েভোণ  েতয়োগ  যতত 

োযতফ। 

5. টতরভভয উোদ্য েভোণ  েতয়োগ  যতত 

োযতফ। 

 রম্ব অভবতি ০১ ১১  

 ভথোতগোযোতয উোতদ্যয ভফস্তৃভত 

 স্থূরত োণী ভিভুতজয স্থূরত োতণয ভফযীত 

ফোহুয উয অভিত ফগ িতিি ঐ ক োতণয 

ভিভত অন্য দুই ফোহুয উয অভিত 

ফগ িতিিিতয়য কিিপর এফং ঐ দুই ফোহুয 

কমত োতনো এ টি  তোয উয অয 

ফোহুয রম্ব অভবতিতয অন্তগ িত 

আয়ততিতিয কিিপতরয ভিগুতণয 

ভভষ্টয ভোন। 

 কমত োতনো ভিভুতজয সূক্ষ্ণত োতণয ভফযীত 

ফোহুয উয অভিত ফগ িতিি অয দুই 

ফোহুয উয অভিত ফগ িতিিিতয়য 

কিিপতরয ভভষ্ট অতিো ঐ দুই ফোহুয 

কমত োতনো এ টি  তোয উয অযটিয 

০২ ১২- ১৩ 



অধ্যোয়  অধ্যোতয়য  

ভতযোনোভ 

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত  

 উভিভিত ভিনপর 
ভফলয়ফস্তু (োঠ  োতঠয ভতযোনোভ) 

েতয়োজনীয় 

ক্লো ংখ্যো 

ক্লোতয 

 ক্রভ 
ভন্তব্য 

রম্ব অভবতিতয অন্তগ িত আয়ততিতিয 

কিিপতরয ভিগুণ ভযভোণ  ভ। 

 ভিভুতজয কমত োতনো দুইফোহুয উয 
অভিত ফগ িতিিিতয়য কিিপতরয ভভষ্ট, 

তৃতীয় ফোহুয অতধ িত য উয অভিত 

ফগ িতিতিয কিিপর এফং ঐ ফোহুয 

ভভিিন্ড  ভধ্যভোয উয অভিত 

ফগ িতিতিয কিিপতরয ভভষ্টয ভিগুণ। 

 ভিভুতজয ভযত ন্দ্র, বযত ন্দ্র  রম্বভফন্দু 

ভতযি। 
০২ ১৪-১৫ 

  ব্রহ্মগুতেয উোদ্য   

 বৃতি অন্তভর িভিত ক োতনো িতুভু িতজয  ণ ি 

দুইটি মভদ যস্পয রম্ব য়, ততফ তোতদয 

কেদ ভফন্দু তত ক োতনো ফোহুয উয 

অভিত রম্ব ভফযীত ফোহুত  ভিিভন্ডত 

 তয। 

০১ ১৬ 

   টতরভভয উোদ্য 

 বৃতি অন্তভর িভিত ক োতনো িতুভু িতজয 

 ণ িিতয়য অন্তগ িত আয়ততিি ঐ 

িতুভু িতজয ভফযীত ফোহুিতয়য অন্তগ িত 

আয়ততিতিয ভভষ্টয ভোন। 

০২ ১৭ -১৮ 

 

েভ 

 

অীভ ধোযো 

1. অনুক্রতভয ধোযণো ব্যোখ্যো  যতত োযতফ। 

২.    অীভ ধোযো ভিভিত  যতত োযতফ। 

৩.   অীভ গুতণোিয ধোযোয ভভষ্ট থো োয তি 

       ব্যোখ্যো  যতত োযতফ। 

৪.    অীভ গুতণোিয ধোযোয ভভষ্ট ভনণ িয়  যতত 

     োযতফ। 

৫.  আবৃি দভভ  ংখ্যোত  অনন্ত গুতণোিয ধোযোয় 

     ে ো এফং োধোযণ বগ্োংত রূোন্তয  যতত 

     োযতফ। 

 অনুক্রভ ০১ ১৯  

 অীভ ধোযো 
০১ ২০ 

 অীভ গুতণোিয ধোযো 
০১ ২১ 

 অীভ গুতণোিয ধোযোয ভভষ্ট ০১ ২২ 

 আবৃি দভভ  ংখ্যোত  অনন্ত গুতণোিয ধোযোয় 

ে ো এফং োধোযণ বগ্োংত রূোন্তয 
০১ ২৩ 



অধ্যোয়  অধ্যোতয়য  

ভতযোনোভ 

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত  

 উভিভিত ভিনপর 
ভফলয়ফস্তু (োঠ  োতঠয ভতযোনোভ) 

েতয়োজনীয় 

ক্লো ংখ্যো 

ক্লোতয 

 ক্রভ 
ভন্তব্য 

অষ্টভ 

 

ভিত োণভভভত 

1. কযভডয়োন ভযভোতয ধোযণো ব্যোখ্যো  যতত 

োযতফ। 

2. কযভডয়োন ভযভো  ভডভি ভযভোতয 

োযস্পভয  ম্প ি ভনণ িয়  যতত োযতফ। 

3. িোযটি িতুবিোতগ ভিত োণভভভত  অনুোতমূতয 

ভিি ভনতদ ি  যতত োযতফ। 

4. অনূর্ধ্ি    ক োতণয ভিত োণভভভত  অনুোত 

ভনণ িয়  যতত োযতফ। 

5.    ক োতণয ভিত োণভভভত  অনুোত ভনণ িয় 

 যতত োযতফ। 

6. পূণ িংখ্যো        এয জন্য (
  

 
  ) 

ক োতণয ভিত োণভভভত  অনুোত ভনণ িয়  েতয়োগ 

 যতত োযতফ। 

7. জ ভিত োণভভভত  ভী যতণয ভোধোন 

 যতত োযতফ। 

 কযভডয়োন ভযভো 0১ ২৪  
 

 কযভডয়োন ভযভো  ভডভি ভযভোতয 

োযস্পভয  ম্প ি 
০১ ২৫ 

 িোযটি িতুবিোতগ ভিত োণভভভত  

অনুোতমূতয ভিি 
০১ ২৬  

 অনূর্ধ্ি    ক োতণয ভিত োণভভভত  অনুোত ০১ ২৭ 

    ক োতণয ভিত োণভভভত  অনুোত ০১ ২৮  

 পূণ িংখ্যো        এয জন্য (
  

 
  ) 

ক োতণয ভিত োণভভভত  অনুোত ভনণ িয়  

েতয়োগ 

০২ ২৯- ৩০ 

 জ ভিত োণভভভত  ভী যতণয ভোধোন 

 
০৩ ৩১ -৩৩  

 

ব্যোফোভয : পূণ িংখ্যো   এয জন্য (
  

 
  ) 

ক োতণয ভিত োণভভভত  অনুোত ভনণ িয়, কমিোতন 

    
 

 
। 

০২ ৩৪ - ৩৫ 

তোভর োয 

১ নম্বয 

ব্যোফোভয  

নফভ 

 

সূি ীয়  রগোভযদভীয় 

পোংন 

1. মূরদ সূি   অমূরদ সূি  ব্যোখ্যো  যতত 

োযতফ। 

2. মূরদ  অমূরদ সূিত য জন্য ভফভবি সূি েভোণ 

 েতয়োগ  যতত োযতফ। 

3. সূি   রগোভযদতভয োযস্পভয  ম্প ি ব্যোখ্যো 

 যতত োযতফ। 

4. রগোভযদতভয ভফভবি সূি েভোণ  েতয়োগ  যতত 

 মূরদ  অমূরদ সূি  

০১ ৩৬  

 

 

 

 

 

 

 

 সূি  ম্পভ িত ভফভবি সূি (মূরদ  অমূরদ 

সূিত য জন্য) 
০১ ৩৭  



অধ্যোয়  অধ্যোতয়য  

ভতযোনোভ 

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত  

 উভিভিত ভিনপর 
ভফলয়ফস্তু (োঠ  োতঠয ভতযোনোভ) 

েতয়োজনীয় 

ক্লো ংখ্যো 

ক্লোতয 

 ক্রভ 
ভন্তব্য 

োযতফ। 

5. রগোভযদতভয ভবভি ভযফতিন  যতত োযতফ। 

6. সূি ীয়, রগোভযদভীয়  যভভোন পোংতনয 

ধোযণো ব্যোখ্যো এফং গোভণভত  ভস্যো ভোধোন 

 যতত োযতফ। 

7. পোংনমূতয করিভিি অিতন আিী তফ। 

8. সূি ীয়, রগোভযদভীয়  যভভোন 

পোংনমূত  করিভিতিয োোতে উস্থোন 

 যতত োযতফ। 

9.  যোরকুতরটতযয োোতয়য রগ  েভতরগ ভনণ িয় 

 যতত োযতফ। 

 রগোভযদভ 

    
,          

 রগোভযদতভয সূিোফভর 

০২ ৩৮ - ৩৯   

 

 

 

 

 

 

 

 

তোভর োয 

২   ৩ 

নম্বয 

ব্যোফোভয  

 সূি ীয়, রগোভযদভীয়  যভভোন পোংন ০২ ৪০- ৪১  

 ব্যফোভয  

পোংনমূতয করিভিি  ভফযীত পোংন ভনণ িয় 

সূি ীয়, রগোভযদভীয়  যভভোন পোংনমূতয 

করিভিি অিন  বফভষ্টয ভনণ িয় 

০২ ৪২ - ৪৩  

দভ অধ্যোয় 

 

ভিদী ভফস্তৃভত 

১.   ভিদী ভফস্তৃভত ফণ িনো  যতত োযতফ। 

২.   প্যোত র ভিভুজ ফণ িনো  যতত োযতফ। 

৩.   স্বোবোভফ  ংখ্যোয ঘোততয জন্য ভিদী ভফস্তৃভত 

       ফণ িনো  যতত োযতফ। 

৪.    n!     
 এয ভোন ভনণ িয়  যতত োযতফ। 

৫.   ভিদী ভফস্তৃভত ব্যফোয  তয গোভণভত  ভস্যো 

      ভোধোন  যতত োযতফ।  

ভিদী         এয ভফস্তৃভত 
০৩ ৪৪ - ৪৬ 

 

প্যোত তরয ভিভুজ ব্যফোয 
০৪ ৪৭ - ৫০তভ 

       ভিদী এয ভফস্তৃভত ০৬  ৫১তভ - ৫৬তভ  

এ োদ 

 

স্থোনোি জযোভভভত 

1. ভততর  োততিীয় স্থোনোতিয ধোযণো ব্যোখ্যো 

 যতত োযতফ। 

2. দুইটি ভফন্দুয ভধ্যফতী দূযত্ব ভনণ িয়  যতত োযতফ। 

3. যরতযিোয ঢোতরয ধোযণো ব্যোখ্যো  যতত োযতফ। 

4. যরতযিোয ভী যণ ভনণ িয়  যতত োযতফ। 

5. স্থোনোতিয ভোধ্যতভ ভিভুতজয কিিপর ভনণ িয় 

 যতত োযতফ। 

6. ফোহুয বদঘ িয ভনণ িতয়য ভোধ্যতভ ভিভুজ  িতুভু িতজয 

কিিপর ভনণ িয়  যতত োযতফ। 

 ভততর  োততিীয় স্থোনোি ০১ ৫৭তভ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 দুইটি ভফন্দুয ভধ্যফতী দূযত্ব ০১ ৫৮তভ 

 যরতযিোয ঢোর 

 যরতযিোয ভী যণ 

০২ ৫৯তভ - ৬০তভ 

 ভিভুতজয কিিপর ০১ ৬১তভ 

 ভিভুজ  িতুভু িজ অিন   কিিপর ০২ ৬২তভ - ৬৩তভ 



অধ্যোয়  অধ্যোতয়য  

ভতযোনোভ 

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত  

 উভিভিত ভিনপর 
ভফলয়ফস্তু (োঠ  োতঠয ভতযোনোভ) 

েতয়োজনীয় 

ক্লো ংখ্যো 

ক্লোতয 

 ক্রভ 
ভন্তব্য 

7. ভফন্দুোততনয ভোধ্যতভ ভিভুজ  িতুভু িজ ংক্রোন্ত 

জযোভভভত  অিন  যতত োযতফ। 

8. যরতযিোয ভী যণ করিভিতি উস্থোন  যতত 

োযতফ। 

 ভফন্দুোততনয ভোধ্যতভ ভিভুজ  িতুভু িজ 

ংক্রোন্ত জযোভভভত  অিন  কিিপর ভনণ িয় 

 যরতযিোয করিভিি অিন 

 

০৩ ৬৪তভ - ৬৬তভ  

 

 

 

 

 

ব্যোফোভয : ফোহুয বদঘ িয  ভফন্দুোততনয ভোধ্যতভ 

ভিভুজ অথফো িতুভু িজ ংক্রোন্ত জযোভভভত  অিন  

কিিপর ভনণ িয়। 

০২ ৬৭তভ - ৬৮তভ 

তোভর োয 

৪ নম্বয 

ব্যোফোভয  

িতুদ ি অধ্যোয় 

 

ম্ভোফনো 

১.   ম্ভোফনোয ধোযণো ব্যোখ্যো  যতত োযতফ। 

২.   বদনভিন ভফভবি উদোযতণয োোতে  

      ভনভিত ঘটনো, অম্ভফ  ম্ভোব্য ঘটনোয 

      ফণ িনো   যতত োযতফ। 

৩.  এ ই ঘটনোয পুনযোবৃভি ঘটতর ম্ভোব্য  

      পরোপর ফণ িনো  যতত োযতফ। 

৪.   এ ই ঘটনোয পুনযোবৃভি ঘটতর ম্ভোফনো  

      ভনণ িয়  যতত োযতফ।  

৫.   ম্ভোফনোয জ  ফোস্তফভবভি   

      ভস্যোয         যতত োযতফ। 

ম্ভোফনো  এয ব্যফোয  

 ম্ভোফনোয ধোযণো 

 ভনভিত ঘটনো, অম্ভফ ঘটনো  ম্ভোব্য 

ঘটনো 

 এ ই ঘটনো অনুর্ধ্ি ভতনফোয পুনযোবৃভি 

ঘটতর পরোপর ভনণ িয় ( মুদ্রো  েক্কোয 

োোতে)  

 জ  ফোস্তফভবভি  ভস্যোয ভোধোন 

০৭ ৬৯তভ - ৭৫তভ  

                                                                                                                                    ফ িতভোট     ৭৫ 

 

ব্যোফোভয   তোভর ো 

১.  পূণ িংখ্যো   এয জন্য (
  

 
  ) ক োতণয ভিত োণভভভত  অনুোত ভনণ িয় ; কমিোতন     

 

 
। 

২.  পোংনমূতয করিভিি  ভফযীত পোংন ভনণ িয়। 

৩.  সূি ীয়, রগোভযদভীয়  যভভোন পোংনমূতয করিভিি অিন  বফভষ্টয ভনণ িয়। 

৪.  ফোহুয বদঘ িয  ভফন্দুোততনয ভোধ্যতভ ভিভুজ অথফো িতুভু িজ ংক্রোন্ত জযোভভভত  অিন  কিিপর ভনণ িয়। 

তত্ত্বীয় ক্লোতয োতথ উভিভিত ভতয় ব্যোফোভয  

 োজগুতরো  যতত তফ। 

ভোন ফণ্টন :  েশ্নতিয ধোযো  ভোন ফণ্টন অভযফভতিত থো তফ। 


