
 

 

‘ক োভিড-১৯’ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি 

পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি 

 

 

ভবষয়: গভিি  

 

 

 

  



‘ক োভিড-১৯’ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি 

ভবষয়ঃ গভিি 

অধ্যোয় ও ভিতিোনোম পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে ভবষয়বস্তু মন্তব্য 

ভিিীয় অধ্যোয় 

 

কসট ও ফোাংিন 

১। কসট ও উপতসতটি ধোিিো ব্যোখ্যো  তি প্রিীত ি সোহোতে প্র োি  িতি 

পোিতব। 

কসট ও উপতসট 

 বোস্তব সাংখ্যোি কসট ও 

উপতসট 

 ফাঁ ো কসট ও সোভব ি  কসট 

 কসতটি সমিো 

 

২। কসট প্র োতিি পদ্ধভি বি িনো  িতি পোিতব। কসট প্র োতিি পদ্ধভি (িোভে ো ও কসট গঠন পদ্ধভি) 

৩। অসীম কসট ব্যোখ্যো  িতি পোিতব এবাং সসীম ও অসীম কসতটি পোর্ ি য 

ভনরুপি  িতি পোিতব। 

 সসীম ও অসীম কসট 

৪। কসতটি সাংত োগ ও কেদ ব্যোখ্যো এবাং  োিোই  িতি পোিতব। কসতটি সাংত োগ, কেদ, অন্তি ও পূি  কসট 

৫। িভি কসট ব্যোখ্যো  িতি এবাং দুই ও ভিন সদস্যভবভিষ্ট কসতটি িভি 

কসট গঠন  িতি পোিতব। 

িভি কসট 

৬। ক্রমত োড় ও  োতিিসীয় গুি  ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। ক্রমত োড় ও  োতিিসীয় গুি  

৭। উদোহিি ও কিনভিতেি সোহোতে কসট প্রভক্রয়োি সহ  ভবভধগুতেো প্রমোি 

 িতি পোিতব এবাং ভবভধগুতেো প্রতয়োগ  তি ভবভিন্ন সমস্যো সমোধোন  িতি 

পোিতব। 

কসতটি ভবভধসমূহঃ 

 (𝐴 ∪ 𝐵)/ = 𝐴/ ∩ 𝐵/
 

 (𝐵 ∩ 𝐶)/ = 𝐴/ ∪ 𝐵/
 

 (A∪ 𝐵) ∩ 𝐶 = (𝐴 ∩ 𝐶) ∪ (𝐵 ∩ 𝐶) 

 (𝐴 ∩ 𝐵) ∪ 𝐶 = (𝐴 ∪ 𝐶) ∩ (𝐵 ∪ 𝐶) 

 

৮। অন্বয় ও ফোাংিন ব্যোখ্যো  িতি ও গঠন  িতি পোিতব। অন্বয় ও ফোাংিন 

৯। কডোতমন ও কিঞ্জ  ী ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। 

১০। ফোাংিতনি কডোতমন ও কিঞ্জ ভনি িয়  িতি পোিতব। 

১১। ফোাংিতনি কেিভিে অঙ্কন  িতি পোিতব। 

১। কডোতমন ও কিঞ্জ 

২। ফোাংিতনি কেিভিে 

 

তৃিীয় অধ্যোয় 

 

বী গোভিভি  িোভি 

১। বী গোভিভি  সূে প্রতয়োগ  তি বগ ি ও ঘন িোভিি সম্প্রসোিি  িতি 

পোিতব। 

১। বী গোভিভি  িোভি 

 বগ ি সাংবভেি সূেোবভে 

 ঘন সাংবভেি সূেোবভে 

২। বগ ি ও ঘতনি সম্প্রসোিি 

 

২। িোগতিষ উপপোদ্য  ী ব্যোখ্যো  িতি পোিতব এবাং িো প্রতয়োগ  তি 

উৎপোদত  ভবতেষি  িতি পোিতব। 

১। উৎপোদত  ভবতেষি 

 মধ্যপদ ভবিভি িি 

২। িোগতিষ উপপোদ্য প্রতয়োগ  তি উৎপোদত  ভবতেষি 
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৩। বোস্তব সমস্যো সমোধোতনি  ন্য বী গোভিভি  সূে গঠন  িতি পোিতব 

এবাং সূে প্রতয়োগ  তি সমস্যো সমোধোন  িতি পোিতব। 

বোস্তব সমস্যো সমোধোতন বী গোভিভি  সূে গঠন ও প্রতয়োগ  

 

সপ্তম অধ্যোয় 

 

ব্যবহোভি   যোভমভি 

 ১। ভিতেি সোহোতে ভেভু  ও িতুভু ি  ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। 

২। প্রদত্ত উপোত্ত ব্যবহোি  তি ভেভু  অঙ্কন  িতি পোিতব।  

 

ভবভিন্ন প্র োি ভেভু  ও িতুভু ি  

ভেভু  সাংক্রোন্ত সম্পোদ্য 

 ভেভুত ি ভূভম , ভূভম সাংেগ্ন এ টি ক োি ও 

অপি দুই বোহুি সমভষ্ট কদওয়ো আতে, ভেভু টি 

আঁ তি হতব। 

 ভেভুত ি ভূভম , ভূভম সাংেগ্ন এ টি সূক্ষ্মত োি ও 

অপি দুই বোহুি অন্তি কদওয়ো আতে, ভেভু টি 

আঁ তি হতব। 

 ভেভুত ি ভূভম সাংেগ্ন দুইটি ক োি ও পভিসীমো 

কদওয়ো আতে, ভেভু টি আঁ তি হতব।  

 

৩। প্রদত্ত উপোত্ত ব্যবহোি  তি িতুভু ি  , সোমোন্তভি , ট্রোভপভ য়োম অঙ্কন 

 িতি পোিতব। 

১। সোমোন্তভি  সাংক্রোন্ত সম্পোদ্য 

 সোমোন্তভিত ি দুইটি  ি ি ও িোতদি 

অন্তভূ িি ক োি কদওয়ো আতে, 

সোমোন্তভি টি আঁ তি হতব। 

 সোমোন্তভিত ি দুইটি  ি ি ও এ টি বোহু 

কদওয়ো আতে, সোমোন্তভি টি আঁ তি 

হতব। 

২। ট্রোভপভ য়োম সাংক্রোন্ত সম্পোদ্য 

 ট্রোভপভ য়োতমি দুইটি সমোন্তিোে বোহু এবাং এতদি 

মতধ্য বৃহত্তি বোহু সাংেগ্ন দুইটি ক োি কদওয়ো  

আতে, ট্রোভপভ য়োমটি আঁ তি হতব।  

 

 

 

 

অষ্টম অধ্যোয় 

 

বৃত্ত 

১। বৃত্তিোপ, ক ন্দ্রি ক োি, বৃত্তি ক োি, বৃতত্ত অন্তভে িভিি িতুভু ি  ব্যোখ্যো 

 িতি পোিতব। 

বৃত্ত, বৃত্তিোপ, বৃত্তি ক োি, ক ন্দ্রি ক োি, বৃত্তি িতুভু ি , 

বৃতত্তি কেদ  ও স্পিি  

 

২। বৃত্ত সাংক্রোন্ত উপপোদ্য প্রমোি  িতি পোিতব। 

৩। বৃত্ত সাংক্রোন্ত ভবভিন্ন সমস্যো সমোধোতন উপপোদ্যগুতেো প্রতয়োগ  িতি 

পোিতব। 

 

বৃত্ত সম্পভ িি উপপোদ্য 

 বৃতত্তি ক ন্দ্র ও ব্যোস ভিন্ন ক োতনো  যো এি 

মধ্যভবন্দুি সাংত ো   কিিোাংি ঐ  যো এি উপি 

েম্ব। 

 বৃতত্তি স ে  যো ক দ্র কর্ত  সমদূিবিী। 

 বৃতত্তি ক ন্দ্র কর্ত  সমদূিবিী স ে  যো 

পিস্পি সমোন। 

 বৃতত্তি এ ই িোতপি উপি দন্ডোয়মোন ক ন্দ্রি 

ক োি বৃত্তি ক োতিি ভিগুি। 
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 বৃতত্তি এ ই িোতপি উপি দন্ডোয়মোন বৃত্তি 

ক োিগুতেো পিস্পি সমোন। 

 অধ িবৃত্তি ক োি এ  সমত োি। 

 বৃতত্ত অন্তভে িভিি িতুভু িত ি ক  ক োতনো দুইটি 

ভবপিীি ক োতিি সমভষ্ট দুই সমত োি।  

 ক োতনো িতুভু িত ি দুইটি ভবপিীি ক োি সম্পূি  

হতে িোি িীষ িভবন্দু িোিটি সমবৃত্ত হয়।  

 বৃতত্তি ক  ক োতনো ভবন্দুতি অভঙ্কি স্পিি  

স্পিিভবন্দুগোমী ব্যোসোতধ িি উপি েম্ব। 

 বৃতত্তি বভহঃি ক োতনো ভবন্দু কর্ত  বৃতত্ত দুইটি 

স্পিি  টোনতে, ঐ ভবন্দু কর্ত  স্পিি ভবন্দুিতয়ি 

দূিত্ব সমোন । 

 দুইটি বৃত্ত পিস্পি স্পিি  িতে িোতদি ক ন্দ্রিয় 

ও স্পিিভবন্দু সমতিি হতব। 

৪। বৃত্ত সম্পভ িি সম্পোদ্য বি িনো  িতি পোিতব। 

 

বৃত্ত সম্পভ িি সম্পোদ্য 

 এ টি বৃত্ত বো বৃত্তিোপ কদওয়ো আতে, ক ন্দ্র ভনি িয় 

 িতি হতব। 

 বৃতত্তি ক োতনো ভবন্দুতি এ টি স্পিি  আঁ তি 

হতব। 

 বৃতত্তি বভহঃি ক োতনো ভবন্দু কর্ত  বৃত্তটিি 

স্পিি  আঁ তি হতব। 

 ক োতনো ভনভদ িষ্ট ভেভুত ি পভিবৃত্ত আঁ তি হতব। 

 ক োতনো ভনভদ িষ্ট ভেভুত ি অন্তবৃ িত্ত আঁ তি হতব। 

 ক োতনো ভনভদ িষ্ট ভেভুত ি বভহবৃ িত্ত আঁ তি হতব। 

 

 

 

নবম অধ্যোয় 

 

ভেত োতিোভমভি  

অনুপোি 

১। সূক্ষ্মত োতিি ভেত োিভমভি  অনুপোি বি িনো  িতি পোিতব। 

২। সূক্ষ্মত োতিি ভেত োিভমভি  অনুপোিগুতেোি মতধ্য পোিস্পভি  সম্প ি 

ভনি িয়  িতি পোিতব। 

১। সমত োিী ভেভুত ি বোহুগুতেোি নোম িি 

২। সদৃি সমত োিী ভেভুত ি বোহুগুতেোি অনুপোিসমুতহি  

     ধ্রুবিো  

৩। সূক্ষ্মত োতিি ভেত োিভমভি  অনুপোি ও এতদি সম্প ি 

 

৩। সূক্ষ্মত োতিি ভেত োিভমভি  অনুপোিগুতেোি ধ্রুবিো  োিোই  তি প্রমোি ও 

গোভিভি  সমস্যো সমোধোন  িতি পোিতব। 

৪।  যোভমভি  পদ্ধভিতি 300
 , 450, 600

 ক োতিি ভেত োিভমভি   

অনুপোতিি মোন ভনি িয় ও প্রতয়োগ  িতি পোিতব।     

ভবতিষ ভ ছু ক োতিি ভেত োিভমভি  অনুপোি 

 300
 , 450, 600

 ক োতিি ভেত োিভমভি   

অনুপোি 

 পূি  ক োতিি ভেত োিভমভি   অনুপোি 

৫।  00
 ও 900

 ক োতিি অর্ িপূি ি ভেত োিভমভি  অনুপোিগুতেোি মোন ভনি িয় 

 তি প্রতয়োগ  িতি পোিতব। 

00
 ও 900

 ক োতিি ভেত োিভমভি  অনুপোি 

Sankar Das
Typewriter
Allresultnet.com



৬। ভেত োিভমভি  অতিদোবভে প্রমোি  িতি পোিতব। 

৭। ভেত োিভমভি  অতিদোবভেি প্রতয়োগ  িতি পোিতব। 

ভেত োিভমভি  অতিদোবভে 

 

দিম অধ্যোয় 

 

দূিত্ব ও উচ্চিো 

১। ভূ-কিিো, ঊর্ধ্িতিিো, উিম্বিে, উন্নভি ক োি ও অবনভি ক োি ব্যোখ্যো 

 িতি পোিতব। 

ভূ-কিিো, ঊর্ধ্িতিিো, উিম্বিে, উন্নভি ক োি ও অবনভি 

ক োি 

 

২। ভেত োিভমভিি সোহোতে দূিত্ব ও উচ্চিো ভবষয়  গোভিভি  সমস্যো 

সমোধোন  িতি পোিতব। 

৩। ভেত োিভমভিি সোহোতে হোতি- েতম দূিত্ব ও উচ্চিো ভবষয়  ভবভিন্ন 

পভিমোপ  িতি পোিতব। 

দূিত্ব ও উচ্চিো ভবষয়  গোভিভি  সমস্যো 

 

এ োদি অধ্যোয় 

 

  বী গোভিভি  

অনুপোি ও 

সমোনুপোি 

১। বী গভিিীয় অনুপোি ও সমোনুপোি ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। বী গভিিীয় অনুপোি ও সমোনুপোি  

২। সমোনুপোি সাংক্রোন্ত ভবভিন্ন রুপোন্তি ভবভধ প্রতয়োগ  িতি পোিতব। সমোনুপোতিি ভবভিন্ন রুপোন্তি ভবভধ 

৩। ধোিোবোভহ  অনুপোি বি িনো  িতি পোিতব। ধোিোবোভহ  অনুপোি 

৪। বোস্তব সমস্যো সমোধোতন অনুপোি , সমোনুপোি ও ধোিোবোভহ  অনুপোি 

ব্যবহোি  িতি পোিতব। 

বোস্তব সমস্যো 

 

েতয়োদি অধ্যোয় 

 

সসীম ধোিো 

১। অনুক্রম ও ধোিো বি িনো  িতি ও এতদি পোর্ ি য ভনরুপন  িতি পোিতব। অনুক্রম ও ধোিো  

২। সমোন্তি ধোিো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। 

৩। সমোন্তি ধোিোি ভনভদ িষ্টিম পদ ও ভনভদ িষ্ট সাংখ্য  পতদি সমভষ্ট ভনি িতয়ি 

সূে গঠন  িতি পোিতব এবাং সূে প্রতয়োগ  তি গোভিভি  সমস্যোি সমোধোন 

 িতি পোিতব। 

সমোন্তি ধোিো 

 ভনভদ িষ্টিম পদ  

 ভনভদ িষ্ট সাংখ্য  পতদি সমভষ্ট 

৪। স্বোিোভব  সাংখ্যোি বতগ িি ও ঘতনি সমভষ্ট ভনি িয়  িতি পোিতব। 

৫। ধোিোি ভবভিন্ন সূে প্রতয়োগ  তি গোভিভি  সমস্যোি সমোধোন  িতি 

পোিতব। 

 

সসীম স্বোিোভব  সাংখ্যোি সমভষ্ট 

 ভবতিষ সাংখ্যোি সমভষ্ট 

 ক োড় সাংখ্যোি সমভষ্ট 

 বতগ িি সমভষ্ট 

 ঘতনি সমভষ্ট 

৬। গুতিোত্তি ধোিোি ভনভদ িষ্টিম পদ ও ভনভদ িষ্ট সাংখ্য  পতদি সমভষ্ট ভনি িতয়ি 

সূে গঠন  িতি পোিতব এবাং সূে প্রতয়োগ  তি গোভিভি  সমস্যোি সমোধোন 

 িতি পোিতব। 

গুতিোত্তি ধোিো  

 ভনভদ িষ্টিম পদ  

 ভনভদ িষ্ট সাংখ্য  পতদি সমভষ্ট 

 

 

 

 

 

 

১।  যোভমভি  অনুপোি সম্পত ি ব্যোখ্যো  িতি পোিতব।  

 

অনুপোি ও সমোনুপোতিি ধম ি  

২। কিিোাংতিি অন্তভব িিভি ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। 

 

কিিোাংতিি অন্তভব িিভি 

৩। অনুপোি সম্পভ িি উপপোদ্যগুতেো  োিোই ও প্রমোি  িতি পোিতব। 

৪। সদৃিিোি অনুপোি সাংক্রোন্ত উপপোদ্যগুতেো  োিোই ও প্রমোি  িতি পোিতব। 

১। অনুপোি সম্পভ িি উপপোদ্য 
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িতুদ িি অধ্যোয় 

 

অনুপোি, সদৃিিো ও 

প্রভিসমিো 

  ভেভুত ি ক  ক োতনো বোহুি সমোন্তিোে সিেতিিো 

ঐ ভেভুত ি অপি বোহুিয়ত  বো িোতদি 

বভধ িিোাংিিয়ত  সমোন অনুপোতি ভবিি  তি। 

 ক োতনো সিেতিিো এ টি ভেভুত ি দুই বোহুত  

বো িোতদি বভধ িিোাংিত  সমোন অনুপোতি ভবিি 

 িতে , উিতিিো ভেভু টিি তৃিীয় বোহুি 

সমোন্তিোে। 

 ভেভুত ি ক  ক োতনো ক োতিি অন্তভিিিন্ড  

ভবপিীি বোহুত  উি ক োি সাংেগ্ন বোহুিতয়ি 

অনুপোতি অন্তভব িিি  তি। 

 ভেভুত ি ক  ক োতনো বোহু অপি দুই বোহুি 

অনুপোতি অন্তভব িিি হতে, ভবিোগ ভবন্দু কর্ত  

ভবপিীি িীষ িভবন্দু প িন্ত অভঙ্কি কিিোাংি উি 

িীষ িত োতিি সমভিিন্ড  হতব। 

 দুইটি ভেভু  সদৃিত োিী হতে িোতদি অনুরুপ 

বোহুগুতেো সমোনুপোভি  হতব। 

 দুইটি ভেভুত ি বোহুগুতেো সমোনুপোভি  হতে 

অনুরুপ বোহুি ভবপিীি ক োিগুতেো পিস্পি 

সমোন হতব। 

 দুইটি ভেভুত ি এ টিি এ  ক োি অপি এ টি 

ভেভুত ি এ  ক োতিি সমোন হতে এবাং সমোন 

সমোন ক োিসাংেগ্ন বোহুগুতেো সমোনুপোভি  হতে, 

ভেভু িয় সদৃি হতব। 

 দুইটি সদৃি ভেভু তক্ষতেি কক্ষেফেিতয়ি 

অনুপোি িোতদি ক  ক োতনো দুই অনুরুপ বোহুি 

উপি অভঙ্কি বগ িতক্ষতেি কক্ষেফেিতয়ি 

অনুপোতিি সমোন হতব। 

২। অনুপোি ও সদৃিিোি ধোিিো ব্যবহোি  তি পভিমোপ 

৫। প্রভিসমিোি ধোিিো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। প্রভিসমিো 

৬। হোতি- েতম বোস্তব উপ িতিি সোহোতে কিিো ও ঘূি িন প্রভিসমিো  োিোই 

 িতি পোিতব। 

১। কিিো ও ঘূি িন প্রভিসমিো 

 

 

 

 

 

১। ভেভু তক্ষে ও িতুভু ি তক্ষতেি কক্ষেফতেি সূে প্রতয়োগ  তি 

বহুভু তক্ষতেি কক্ষেফে ভনি িয় এবাং এিদসম্পভ িি সমস্যো সমোধোন  িতি 

পোিতব। 

কক্ষেফে ভনি িয় 

 ভেভু তক্ষে, আয়িতক্ষে, বগ িতক্ষে, িম্বসতক্ষে, 

সোমোন্তভি তক্ষে, ট্রোভপভ য়োমতক্ষে ও 

বহুভু তক্ষে 
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কষোড়ি অধ্যোয় 

 

পভিভমভি 

২। বৃতত্তি পভিভধ ও বৃত্তোাংতিি দদঘ িয ভনি িয়  িতি পোিতব। 

৩। বৃতত্তি কক্ষেফে ভনি িয়  িতি পোিতব। 

৪। বৃত্ততক্ষে ও িোি অাংিভবতিতষি কক্ষেফে ভনি িয়  তি এিদ  

     সম্পভ িি সমস্যো সমোধোন িতি পোিতব। 

বৃত্ত সাংক্রোন্ত পভিমোপ 

 বৃতত্তি পভিভধ ও বৃত্তোাংতিি দদঘ িয, বৃত্ততক্ষে ও 

িোি অাংিভবতিতষি কক্ষেফে 

৫। আয়িো োি ঘনবস্তু , ঘন  ও কবেতনি কক্ষেফে পভিমোপ  িতি পোিতব 

এবাং এ সম্পভ িি সমস্যো সমোধোন  িতি পোিতব। 

ভবভিন্ন ঘনবস্তুি আয়িন  

 আয়িো োি ঘনবস্তু , ঘন  ও কবেন 

৬। সুষম ও ক ৌভগ  ঘনবস্তুি পৃষ্টিতেি কক্ষেফে পভিমোপ  িতি পোিতব। সুষম ও অসম আ োতিি বহুভু তক্ষে 

 

সপ্তদি অধ্যোয় 

 

পভিসাংখ্যোন 

১। ক ন্দ্রীয় প্রবিিোি পভিমোপ পদ্ধভি ব্যোখ্যো  িতি পোিতব।  

২। ক ন্দ্রীয় প্রবিিোি পভিমোতপ সাংভক্ষপ্ত পদ্ধভিি প্রতয়ো নীয়িো ব্যোখ্যো 

 িতি পোিতব।  

৩। সাংভক্ষপ্ত পদ্ধভিি সোহোতে গড়, মধ্য  ও প্রচূি  ভনি িয়  িতি পোিতব।  

 

ক ন্দ্রীয় প্রবিিো 

 ক ন্দ্রীয় প্রবিিোি পভিমোপ 

 ক ন্দ্রীয় প্রবিিোি পভিমোতপ সভক্ষপ্ত পদ্ধভিি 

প্রতয়ো নীয়িো 

 সাংভক্ষপ্ত পদ্ধভিি সোহোতে গড়, মধ্য  ও প্রচূি  

ভনি িয় 

 

৪। ক্রমত োভ ি গিসাংখ্যো, গিসাংখ্যো বহুভু  ও অভ ি কিিো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিতব। 

৫। গিসাংখ্যো বহুভু  ও অভ ি কিিোি সোহোতে উপোত্ত ব্যোখ্যো  িতি 

পোিতব। 

৬। গিসাংখ্যো বহুভু  ও অভ ি কিিো কেিভিতেি ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। 

উপোতত্তি উপিোপন, িে , ক্রমত োভ ি গিসাংখ্যো,  

ভবভিন্ন ধিতিি িথ্য ভবতেষি , কেিভিতে উপিোপন ও 

ব্যোখ্যো   

গিসাংখ্যো বহুভু  ও অভ ি কিিো অঙ্কন  

 


