ক োভিড ১৯ কেভিতে 202২ সোতের এস এস ভস পরীিোর
ি
পুনভবন্যোসকৃে
পোঠ্যসূভি

ভবষয়: উচ্চের গভিে
ভবষয় ক োড: ১২৬

ভবষয়: উচ্চের গভিে
অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র
ভিতরোনোম
1.
2.
3.
4.
ভিেীয় অধ্যোয়
বীজগোভিভে রোভি 5.
6.
7.
1.
2.
তৃেীয়
জযোভমভে

3.
4.
5.

ক োভিড ১৯ কেভিতে 202২ সোতের এস এস ভস পরীিোর পুনভব িন্যোসকৃে পোঠ্যসূভি
ভবষয় ক োড: ১২৬
পূি িমোন: ১০০
েত্ত্বীয়: ৭৫
ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত
উভিভিে ভিিনফে
বহুপদীর ধোরিো ব্যোখ্যো রতে পোরতব।
উদোহরতির সোহোতে এ িে ভবভিষ্ট বহুপদী ব্যোখ্যো
রতে পোরতব।
বহুপদীর গুি ও িোগ ব্যোখ্যো রতে পোরতব।
িোগতিষ উপপোদ্য ও উৎপোদ উপপোদ্য ব্যোখ্যো এবং
েো েতয়োগ তর বহুপদীর উৎপোদ ভবতেষি রতে
পোরতব।
সমমোভি রোভি, েভেসম রোভি এবং িক্র-ক্রভম
রোভি ব্যোখ্যো রতে পোরতব।
সমমোভি রোভি, েভেসম রোভি এবং িক্র-ক্রভম
রোভির উৎপোদ ভনি িয় রতে পোরতব।
মূেদ িগ্োংিত আংভি িগ্োংতি ে োি রতে
পোরতব।
েম্ব অভিতিতপর ধোরিো ব্যোখ্যো রতে পোরতব।
ভপর্োতগোরোতসর উপপোতদ্যর উপর ভিভি তর েদি
উপপোদ্যগুতেো েমোি ও েতয়োগ রতে পোরতব।
ি
ভিভুতজর পভরত ন্দ্র, িরত ন্দ্র ও েম্বভবন্দু সম্পভ ে
উপপোদ্যগুতেো েমোি ও েতয়োগ রতে পোরতব।
ব্রহ্মগুতের উপপোদ্য েমোি ও েতয়োগ রতে পোরতব।
টতেভমর উপপোদ্য েমোি ও েতয়োগ রতে পোরতব।

ভবষয়বস্তু (পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম)






বহুপদী
 এ িে ভবভিষ্ট বহুপদী
 বহুপদীর গুি ও িোগ
 বহুপদীর উৎপোদ ভবতেষি (িোগতিষ
উপপোদ্য ও উৎপোদ উপপোদ্য)
সমমোভি , েভেসম এবং িক্র-ক্রভম রোভি
(অনুর্ধ্ি ভেন িে )
মূেদ িগ্োংিত আংভি িগ্োংতি ে োি
(সরে মূেদ িগ্োংি)

ব্যোবহোভর : ২৫

েতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

ক্লোতসর
ক্রম

০৪

১ম -৪র্ ি

০৩

৫ম -৭ম

০৩

৮ম- ১০ম



েম্ব অভিতিপ

০১

১১ি



ভপর্োতগোরোতসর উপপোতদ্যর ভবস্তৃভে
 স্থূেত োিী ভিভুতজর স্থূেত োতির ভবপরীে
ি
বোহুর উপর অভিে বগতিি
ঐ ক োতির
সভিভহে অন্য দুই বোহুর উপর অভিে
ি
বগতিিিতয়র
কিিফে এবং ঐ দুই বোহুর
কেত োতনো এ টি ও েোর উপর অপর
বোহুর েম্ব অভিতিতপর অন্তগেি
আয়েতিতির কিিফতের ভিগুতির
সমভষ্টর সমোন।

০২

১২ি- ১৩ি

মন্তব্য

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র
ভিতরোনোম

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত
উভিভিে ভিিনফে

ভবষয়বস্তু (পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম)



সেম
অসীম ধোরো

1. অনুক্রতমর ধোরিো ব্যোখ্যো রতে পোরতব।
২. অসীম ধোরো ভিভিে রতে পোরতব।




 কেত োতনো ভিভুতজর সূক্ষ্ণত োতির ভবপরীে
ি
বোহুর উপর অভিে বগতিি
অপর দুই
ি
বোহুর উপর অভিে বগতিিিতয়র
কিিফতের সমভষ্ট অতপিো ঐ দুই বোহুর
কেত োতনো এ টি ও েোর উপর অপরটির
েম্ব অভিতিতপর অন্তগেি আয়েতিতির
কিিফতের ভিগুি পভরমোি ম।
 ভিভুতজর কেত োতনো দুইবোহুর উপর
ি
অভিে বগতিিিতয়র
কিিফতের সমভষ্ট,
তৃেীয় বোহুর অতধ িত র উপর অভিে
ি
বগতিতির
কিিফে এবং ঐ বোহুর
সমভিিন্ড মধ্যমোর উপর অভিে
ি
বগতিতির
কিিফতের সমভষ্টর ভিগুি।
ভিভুতজর পভরত ন্দ্র, িরত ন্দ্র ও েম্বভবন্দু
সমতরি।
ব্রহ্মগুতের উপপোদ্য
 বৃতি অন্তভেিভিে ক োতনো িতুভুিতজর ি ি
দুইটি েভদ পরস্পর েম্ব হয়, েতব েোতদর
কেদ ভবন্দু হতে ক োতনো বোহুর উপর
অভিে েম্ব ভবপরীে বোহুত ভিিভন্ডে
তর।
টতেভমর উপপোদ্য
 বৃতি অন্তভেিভিে ক োতনো িতুভুিতজর
ি িিতয়র অন্তগেি আয়েতিি ঐ
িতুভুিতজর ভবপরীে বোহুিতয়র অন্তগেি
আয়েতিতির সমভষ্টর সমোন।
অনুক্রম
অসীম ধোরো

েতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

ক্লোতসর
ক্রম

০২

১৪ি-১৫ি

০১

১৬ি

০২

১৭ি -১৮ি

০১

১৯ি

০১

২০ি

মন্তব্য

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র
ভিতরোনোম
৩.
৪.
৫.
1.
2.
3.
4.
5.
অষ্টম
ভিত োিভমভে

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত
উভিভিে ভিিনফে
অসীম গুতিোির ধোরোর সমভষ্ট র্ো োর িেি ব্যোখ্যো
রতে পোরতব।
অসীম গুতিোির ধোরোর সমভষ্ট ভনি িয় রতে
পোরতব।
আবৃি দিভম সংখ্যোত অনন্ত গুতিোির ধোরোয়
ে োি এবং সোধোরি িগ্োংতি রূপোন্তর রতে
পোরতব।
করভডয়োন পভরমোতপর ধোরিো ব্যোখ্যো রতে পোরতব।
করভডয়োন পভরমোপ ও ভডভি পভরমোতপর পোরস্পভর
সম্প ি ভনি িয় রতে পোরতব।
িোরটি িতুিিোতগ ভিত োিভমভে অনুপোেসমূতহর
ভিি ভনতদ িি রতে পোরতব।
অনূর্ধ্ি 2𝜋 ক োতির ভিত োিভমভে অনুপোে ভনি িয়
রতে পোরতব।
−𝜃 ক োতির ভিত োিভমভে অনুপোে ভনি িয় রতে
পোরতব।

ভবষয়বস্তু (পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম)

েতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

ক্লোতসর
ক্রম



অসীম গুতিোির ধোরো

০১

২১ি




অসীম গুতিোির ধোরোর সমভষ্ট
আবৃি দিভম সংখ্যোত অনন্ত গুতিোির ধোরোয়
ে োি এবং সোধোরি িগ্োংতি রূপোন্তর

০১

২২ি

০১

২৩ি



করভডয়োন পভরমোপ

0১

২৪ি



০১

২৫ি

০১

২৬ি



করভডয়োন পভরমোপ ও ভডভি পভরমোতপর
পোরস্পভর সম্প ি
িোরটি িতুিিোতগ ভিত োিভমভে
অনুপোেসমূতহর ভিি
অনূর্ধ্ি 2𝜋 ক োতির ভিত োিভমভে অনুপোে

০১

২৭ি



−𝜃 ক োতির ভিত োিভমভে অনুপোে

০১

২৮ি

০২

২৯ি- ৩০ি

০৩

৩১ি -৩৩ি



𝑛𝜋
6. পূি িসংখ্যো 𝑛(𝑛 ≤ 4) এর জন্য ( 2 ± 𝜃) 
ক োতির ভিত োিভমভে অনুপোে ভনি িয় ও েতয়োগ
রতে পোরতব।
7. সহজ ভিত োিভমভে সমী রতির সমোধোন রতে 
পোরতব।

𝑛𝜋

পূি িসংখ্যো 𝑛(𝑛 ≤ 4) এর জন্য ( 2 ± 𝜃)
ক োতির ভিত োিভমভে অনুপোে ভনি িয় ও
েতয়োগ
সহজ ভিত োিভমভে সমী রতির সমোধোন

𝑛𝜋

ব্যোবহোভর : পূি িসংখ্যো 𝑛 এর জন্য ( 2 ± 𝜃)
ক োতির ভিত োিভমভে অনুপোে ভনি িয়, কেিোতন
𝜋
0 < 𝜃 < 2।

নবম

1. মূেদ সূি ও অমূেদ সূি ব্যোখ্যো রতে পোরতব। 
2. মূেদ ও অমূেদ সূিত র জন্য ভবভিি সূি েমোি ও
েতয়োগ রতে পোরতব।

মন্তব্য

০২

৩৪ি - ৩৫ি

০১

৩৬ি

মূেদ ও অমূেদ সূি

েোভে োর
১ নম্বর
ব্যোবহোভর

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র
ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত
ভিতরোনোম
উভিভিে ভিিনফে
সূি ীয় ও
3. সূি ও েগোভরদতমর পোরস্পভর সম্প ি ব্যোখ্যো
েগোভরদমীয়
রতে পোরতব।
ফোংিন
4. েগোভরদতমর ভবভিি সূি েমোি ও েতয়োগ রতে
পোরতব।
5. েগোভরদতমর ভিভি পভরবেিন রতে পোরতব।
6. সূি ীয়, েগোভরদমীয় ও পরমমোন ফোংিতনর ধোরিো
ব্যোখ্যো এবং গোভিভে সমস্যো সমোধোন রতে
পোরতব।
7. ফোংিনসমূতহর কেিভিি অিতন আিহী হতব।
8. সূি ীয়, েগোভরদমীয় ও পরমমোন ফোংিনসমূহত
কেিভিতির সোহোতে উপস্থোপন রতে পোরতব।
9. যোেকুতেটতরর সোহোতয়য েগ ও েভেেগ ভনি িয়
রতে পোরতব।

দিম অধ্যোয়
ভিপদী ভবস্তৃভে

এ োদি
স্থোনোি জযোভমভে

১. ভিপদী ভবস্তৃভে বি িনো রতে পোরতব।
২. প্যোসত ে ভিভুজ বি িনো রতে পোরতব।
৩. স্বোিোভব সংখ্যোর ঘোতের জন্য ভিপদী ভবস্তৃভে
বি িনো রতে পোরতব।
৪. n! ও 𝑛𝐶𝑟 এর মোন ভনি িয় রতে পোরতব।
৫. ভিপদী ভবস্তৃভে ব্যবহোর তর গোভিভে সমস্যো
সমোধোন রতে পোরতব।
1. সমেতে োতেিসীয় স্থোনোতির ধোরিো ব্যোখ্যো রতে
পোরতব।
2. দুইটি ভবন্দুর মধ্যবেী দূরত্ব ভনি িয় রতে পোরতব।
3. সরেতরিোর ঢোতের ধোরিো ব্যোখ্যো রতে পোরতব।
4. সরেতরিোর সমী রি ভনি িয় রতে পোরতব।
5. স্থোনোতির মোধ্যতম ভিভুতজর কিিফে ভনি িয় রতে
পোরতব।

ভবষয়বস্তু (পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম)




ি ভবভিি সূি (মূেদ ও অমূেদ
সূি সম্পভ ে
সূিত র জন্য)
েগোভরদম
𝑦 = 𝑎 𝑥 , 𝑥 = 𝑙𝑜𝑔𝑎 𝑦
েগোভরদতমর সূিোবভে



সূি ীয়, েগোভরদমীয় ও পরমমোন ফোংিন



 ব্যবহোভর
ফোংিনসমূতহর কেিভিি ও ভবপরীে ফোংিন ভনি িয়
সূি ীয়, েগোভরদমীয় ও পরমমোন ফোংিনসমূতহর
কেিভিি অিন ও ববভিষ্টয ভনি িয়

েতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

ক্লোতসর
ক্রম

০১

৩৭ি

০২

৩৮ি - ৩৯ি

০২

৪০ি- ৪১ি

০২

৪২ি - ৪৩ি



ভিপদী (1 + 𝑦)𝑛 এর ভবস্তৃভে

০৩

৪৪ি - ৪৬ি



প্যোসত তের ভিভুজ ব্যবহোর

০৪

৪৭ি - ৫০েম



(𝑥 + 𝑦)𝑛 ভিপদী এর ভবস্তৃভে
০৬

৫১েম - ৫৬েম



সমেতে োতেিসীয় স্থোনোি

০১

৫৭েম





দুইটি ভবন্দুর মধ্যবেী দূরত্ব
সরেতরিোর ঢোে
সরেতরিোর সমী রি

০১

৫৮েম

০২

৫৯েম - ৬০েম




ভিভুতজর কিিফে
ভিভুজ ও িতুভুিজ অিন ও কিিফে

০১
০২

৬১েম
৬২েম - ৬৩েম

মন্তব্য

েোভে োর
২ ও৩
নম্বর
ব্যোবহোভর

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র
ভিতরোনোম

িতুদ িি অধ্যোয়
সম্ভোবনো

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত
উভিভিে ভিিনফে
6. বোহুর বদঘ িয ভনি িতয়র মোধ্যতম ভিভুজ ও িতুভুিতজর
কিিফে ভনি িয় রতে পোরতব।
7. ভবন্দুপোেতনর মোধ্যতম ভিভুজ ও িতুভুিজ সংক্রোন্ত
জযোভমভে অিন রতে পোরতব।
8. সরেতরিোর সমী রি কেিভিতি উপস্থোপন রতে
পোরতব।
১. সম্ভোবনোর ধোরিো ব্যোখ্যো রতে পোরতব।
২. বদনভিন ভবভিি উদোহরতির সোহোতে
ভনভিে ঘটনো, অসম্ভব ও সম্ভোব্য ঘটনোর
বি িনো রতে পোরতব।
৩. এ ই ঘটনোর পুনরোবৃভি ঘটতে সম্ভোব্য
ফেোফে বি িনো রতে পোরতব।
৪. এ ই ঘটনোর পুনরোবৃভি ঘটতে সম্ভোবনো
ভনি িয় রতে পোরতব।
৫. সম্ভোবনোর সহজ ও বোস্তবভিভি
সমস্যোর রতে পোরতব।

ভবষয়বস্তু (পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম)



ভবন্দুপোেতনর মোধ্যতম ভিভুজ ও িতুভুিজ
সংক্রোন্ত জযোভমভে অিন ও কিিফে ভনি িয়
সরেতরিোর কেিভিি অিন

ব্যোবহোভর : বোহুর বদঘ িয ও ভবন্দুপোেতনর মোধ্যতম
ভিভুজ অর্বো িতুভুিজ সংক্রোন্ত জযোভমভে অিন ও
কিিফে ভনি িয়।
সম্ভোবনো ও এর ব্যবহোর
 সম্ভোবনোর ধোরিো
 ভনভিে ঘটনো, অসম্ভব ঘটনো ও সম্ভোব্য ঘটনো
 এ ই ঘটনো অনুর্ধ্ি ভেনবোর পুনরোবৃভি ঘটতে
ফেোফে ভনি িয় ( মুদ্রো ও েক্কোর সোহোতে)
 সহজ ও বোস্তবভিভি সমস্যোর সমোধোন

সব িতমোট
ব্যোবহোভর
১.
২.
৩.
৪.

েোভে ো
𝑛𝜋

𝜋

পূি িসংখ্যো 𝑛 এর জন্য ( 2 ± 𝜃) ক োতির ভিত োিভমভে অনুপোে ভনি িয় ; কেিোতন 0 < 𝜃 < 2 ।
ফোংিনসমূতহর কেিভিি ও ভবপরীে ফোংিন ভনি িয়।
সূি ীয়, েগোভরদমীয় ও পরমমোন ফোংিনসমূতহর কেিভিি অিন ও ববভিষ্টয ভনি িয়।
বোহুর বদঘ িয ও ভবন্দুপোেতনর মোধ্যতম ভিভুজ অর্বো িতুভুিজ সংক্রোন্ত জযোভমভে অিন ও কিিফে ভনি িয়।

মোন বণ্টন : েশ্নপতির ধোরো ও মোন বণ্টন অপভরবভেিে র্ো তব।

েতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো

ক্লোতসর
ক্রম

০৩

৬৪েম - ৬৬েম

০২

৬৭েম - ৬৮েম

০৭

৬৯েম - ৭৫েম

মন্তব্য

েোভে োর
৪ নম্বর
ব্যোবহোভর

৭৫
েত্ত্বীয় ক্লোতসর সোতর্ উভিভিে সমতয় ব্যোবহোভর
োজগুতেো রতে হতব।

