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       শ্রেণি: নবম-দশম          ণবষয়: উচ্চতর গণিত 

অধ্যায় ও  

ণশররানাম 
পাঠ্যপুস্তরে উণিণিত ণশিনফল ণবষয়বস্তু মন্তব্য 

ণিতীয় 

 

  বীজগাণিণতে 

রাণশ 

1. বহুপদীর ধারিা ব্যাখ্যা েররত পাররব।  বহুপদী 

o এে চলেণবণশষ্ট বহুপদী 

o বহুপদীর গুি ও ভাগ 

o বহুপদীর উৎপাদে ণবরেষি (ভাগরশষ উপপাদ্য ও উৎপাদে 

উপপাদ্য) 

 

2. উদাহররির সাহারে এে চলেণবণশষ্ট বহুপদী ব্যাখ্যা 

েররত পাররব। 

3. বহুপদীর গুি ও ভাগ ব্যাখ্যা েররত পাররব। 

4. ভাগরশষ উপপাদ্য ও উৎপাদে উপপাদ্য ব্যাখ্যা এবং তা 

প্ররয়াগ েরর বহুপদীর উৎপাদে ণবরেষি েররত 

পাররব। 

5. সমমাণিে রাণশ, প্রণতসম রাণশ এবং চক্র-ক্রণমে রাণশ 

ব্যাখ্যা েররত পাররব। 

 সমমাণিে, প্রণতসম এবং চক্র-ক্রণমে রাণশ (অনুর্ধ্ব ণতন 

চলে) 

6. সমমাণিে রাণশ, প্রণতসম রাণশ এবং চক্র-ক্রণমে 

রাণশর উৎপাদে ণনি বয় েররত পাররব। 

7. মূলদ ভগ্াংশরে আংণশে ভগ্াংরশ প্রোশ েররত 

পাররব। 

 মূলদ ভগ্াংশরে আংণশে ভগ্াংরশ প্রোশ (সরল মূলদ 

ভগ্াংশ) 

    

তৃতীয় 

 

  জযাণমণত 

1. লম্ব অণভরেরপর ধারিা ব্যাখ্যা েররত পাররব।  লম্ব অণভরেপ  

2. ণপথারগারারসর উপপারদ্যর উপর ণভণি েরর প্রদি 

উপপাদ্যগুরলা প্রমাি ও প্ররয়াগ েররত পাররব। 

 ণপথারগারারসর উপপারদ্যর ণবস্তৃণত 

o স্থূলরোিী ণিভুরজর স্থূলরোরির ণবপরীত বাহুর উপর 

অণিত বগ বরেি ঐ শ্রোরির সণিণহত অন্য দুই বাহুর  

উপর অণিত বগ বরেিিরয়র শ্রেিফল এবং ঐ দুই বাহুর 

শ্রেরোরনা এেটি ও তার উপর অপর বাহুর লম্ব অণভরেরপর 

অন্তগ বত আয়তরেরির শ্রেিফরলর ণিগুরির সমণষ্টর সমান। 

o শ্রেরোরনা ণিভুরজর সূক্ষ্ণরোরির ণবপরীত বাহুর উপর 

অণিত বগ বরেি অপর দুই বাহুর উপর অণিত 

বগ বরেিিরয়র শ্রেিফরলর সমণষ্ট অরপো ঐ দুই বাহুর 
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শ্রেরোরনা এেটি ও তার উপর অপরটির লম্ব অণভরেরপর 

অন্তগ বত আয়তরেরির শ্রেিফরলর ণিগুি পণরমাি েম। 

o ণিভুরজর শ্রেরোরনা দুইবাহুর উপর অণিত বগ বরেিিরয়র 

শ্রেিফরলর সমণষ্ট, তৃতীয় বাহুর অরধ বরের উপর অণিত 

বগ বরেরির শ্রেিফল এবং ঐ বাহুর সমণিিন্ডে মধ্যমার 

উপর অণিত বগ বরেরির শ্রেিফরলর সমণষ্টর ণিগুি। 

3. ণিভুরজর পণররেন্দ্র, ভররেন্দ্র ও লম্বণবন্দু সম্পণেবত 

উপপাদ্যগুরলা প্রমাি ও প্ররয়াগ েররত পাররব। 

 ণিভুরজর পণররেন্দ্র, ভররেন্দ্র ও লম্বণবন্দু সমররি। 

4. ব্রহ্মগুরের উপপাদ্য  প্রমাি ও প্ররয়াগ েররত পাররব।   ব্রহ্মগুরের উপপাদ্য   

o বৃরি অন্তণল বণিত শ্রোরনা চতুভু বরজর েি ব দুইটি েণদ পরস্পর 

লম্ব হয়, তরব তারদর শ্রেদ ণবন্দু হরত শ্রোরনা বাহুর উপর 

অণিত লম্ব ণবপরীত বাহুরে ণিিণন্ডত েরর। 

5. টরলণমর উপপাদ্য প্রমাি ও প্ররয়াগ েররত পাররব।    টরলণমর উপপাদ্য 

o বৃরি অন্তণল বণিত শ্রোরনা চতুভু বরজর েি বিরয়র অন্তগ বত 

আয়তরেি ঐ চতুভু বরজর ণবপরীত বাহুিরয়র অন্তগ বত 

আয়তরেরির সমণষ্টর সমান। 

    

 

পঞ্চম 

 

সমীেরি 

1. ণিঘাত সমীেরি (𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0) সমাধান 

েররত পাররব। 

 ণিঘাত সমীেরি 

 (𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0) সমাধান 

 

2. বগ বমূলণবণশষ্ট সমীেরি ণচণিত েররত পাররব।  বগ বমূলণবণশষ্ট সমীেরি 

3. বগ বমূলণবণশষ্ট সমীেরি সমাধান েররত পাররব। 

4. সূচেীয় সমীেরি ব্যাখ্যা েররত পাররব।  সূচেীয় সমীেরি 

5. সূচেীয় সমীেরি সমাধান েররত পাররব। 

6. দুই চলরের এেঘাত ও ণিঘাত সমীেররির শ্রজাট 

সমাধান েররত পাররব। 

 দুই চলরের এেঘাত ও ণিঘাত সমীেররির শ্রজাট 

7. বাস্তবণভণিে সমস্যারে দুই চলরের এেঘাত ও ণিঘাত 

সমীেররি প্রোশ েরর সমাধান েররত পাররব। 

8. দুই চলেণবণশষ্ট সূচেীয় সমীেরি শ্রজাট সমাধান 

েররত পাররব। 

 দুই চলেণবণশষ্ট সূচেীয় সমীেরি শ্রজাট 

9. শ্রলিণচরির সাহারে ণিঘাত সমীেরি 

 (𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0) সমাধান েররত পাররব। 

 শ্রলিণচরির সাহারে ণিঘাত সমীেরি সমাধান 
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ষষ্ঠ 

 

অসমতা 

1. এে ও দুই চলরের এে ঘাতণবণশষ্ট অসমতা ব্যাখ্যা 

েররত পাররব। 

 এে ও দুই চলরের এে ঘাতণবণশষ্ট অসমতা 

o সরল অসমতার সমাধান 

o সরল অসমতার শ্রলিণচি 

o বাস্তবণভণিে গাণিণতে সমস্যায় অসমতা ব্যবহার 

 

2. দুই চলেণবণশষ্ট সরল অসমতা গঠন ও সমাধান েররত 

পাররব। 

3. বাস্তবণভণিে গাণিণতে সমস্যায় অসমতা ব্যবহার েরর 

সমাধান েররত পাররব। 

4. এে ও দুই চলেণবণশষ্ট অসমতারে শ্রলিণচরির সাহারে 

সমাধান েররত পাররব। 

    

সেম 

 

অসীম ধারা 

1. অনুক্ররমর ধারিা ব্যাখ্যা েররত পাররব।  অনুক্রম  

২.   অসীম ধারা ণচণিত েররত পাররব।  অসীম ধারা 

৩.  অসীম গুরিাির ধারার সমণষ্ট থাোর শতব ব্যাখ্যা 

     েররত পাররব। 

 অসীম গুরিাির ধারা 

৪. অসীম গুরিাির ধারার সমণষ্ট ণনি বয় েররত 

    পাররব। 

৫. আবৃি দশণমে সংখ্যারে অনন্ত গুরিাির ধারায় 

    প্রোশ এবং সাধারি ভগ্াংরশ রূপান্তর েররত  

     পাররব। 

 আবৃি দশণমে সংখ্যারে অনন্ত গুরিাির ধারায় প্রোশ এবং 

সাধারি ভগ্াংরশ রূপান্তর 

    

অষ্টম 

 

ণিরোিণমণত 

1. শ্ররণিয়ান পণরমারপর ধারিা ব্যাখ্যা েররত পাররব।  শ্ররণিয়ান পণরমাপ  

2. শ্ররণিয়ান পণরমাপ ও ণিগ্রী পণরমারপর পারস্পণরে 

সম্পেব ণনি বয় েররত পাররব। 

 শ্ররণিয়ান পণরমাপ ও ণিগ্রী পণরমারপর পারস্পণরে সম্পেব 

3. চারটি চতুভবারগ ণিরোিণমণতে অনুপাতসমূরহর ণচি 

ণনরদ বশ েররত পাররব। 

 চারটি চতুভবারগ ণিরোিণমণতে অনুপাতসমূরহর ণচি 

4. অনুর্ধ্ব 2𝜋 শ্রোরির ণিরোিণমণতে অনুপাত ণনি বয় 

েররত পাররব। 

 অনুর্ধ্ব 2𝜋 শ্রোরির ণিরোিণমণতে অনুপাত 

5. −𝜃 শ্রোরির ণিরোিণমণতে অনুপাত ণনি বয় েররত 

পাররব। 

 −𝜃 শ্রোরির ণিরোিণমণতে অনুপাত 



6. পূি বসংখ্যা 𝑛(𝑛 ≤ 4) এর জন্য (
𝑛𝜋

2
± 𝜃) শ্রোরির 

ণিরোিণমণতে অনুপাত ণনি বয় ও প্ররয়াগ েররত 

পাররব। 

 পূি বসংখ্যা 𝑛(𝑛 ≤ 4) এর জন্য (
𝑛𝜋

2
± 𝜃) শ্রোরির 

ণিরোিণমণতে অনুপাত ণনি বয় ও প্ররয়াগ 

7. সহজ ণিরোিণমণতে সমীেররির সমাধান েররত 

পাররব। 

 সহজ ণিরোিণমণতে সমীেররির সমাধান 

    

নবম 

 

সূচেীয় ও 

লগাণরদমীয় 

ফাংশন 

1. মূলদ সূচে ও অমূলদ সূচে ব্যাখ্যা েররত পাররব।  মূলদ ও অমূলদ সূচে  

2. মূলদ ও অমূলদ সূচরের জন্য ণবণভি সূি প্রমাি ও 

প্ররয়াগ েররত পাররব। 

 সূচে সম্পণেবত ণবণভি সূি (মূলদ ও অমূলদ সূচরের জন্য) 

3. সূচে ও লগণরদরমর পারস্পণরে সম্পেব ব্যাখ্যা েররত 

পাররব। 

 লগাণরদম 

o 𝑦 = 𝑎𝑥, 𝑥 = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑦  

o লগাণরদরমর সূিাবণল 4. লগাণরদরমর ণবণভি সূি প্রমািও প্ররয়াগ েররত পাররব। 

5. লগাণরদরমর ণভণি পণরবতবন েররত পাররব। 

6. সূচেীয়, লগাণরদমীয় ও পরমমান ফাংশরনর ধারিা 

ব্যাখ্যা এবং গাণিণতে সমস্যা সমাধান েররত পাররব। 

 সূচেীয়, লগাণরদমীয় ও পরমমান ফাংশন 

7. ফাংশনসমূরহর শ্রলিণচি অিরন আগ্রহী হরব।   ফাংশনসমূরহর শ্রলিণচি  

8. সূচেীয়, লগাণরদমীয় ও পরমমান ফাংশনসমূহরে 

শ্রলিণচরির সাহারে উপস্থাপন েররত পাররব। 

9. েযালকুরলটররর সাহারয়য লগ ও প্রণতলগ ণনি বয় েররত 

পাররব। 

 েযালকুরলটররর সাহারয়য লগ ও প্রণতলগ ণনি বয় 

    

এোদশ 

 

স্থানাি জযাণমণত 

1. সমতরল োরতবসীয় স্থানারির ধারিা ব্যাখ্যা েররত 

পাররব। 

 সমতরল োরতবসীয় স্থানাি  

2. দুইটি ণবন্দুর মধ্যবতী দূরত্ব ণনি বয় েররত পাররব।  দুইটি ণবন্দুর মধ্যবতী দূরত্ব 

3. সরলররিার ঢারলর ধারিা ব্যাখ্যা েররত পাররব।  সরলররিার ঢাল 

4. সরলররিার সমীেরি ণনি বয় েররত পাররব।  সরলররিার সমীেরি 

5. স্থানারির মাধ্যরম ণিভুরজর শ্রেিফল ণনি বয় েররত 

পাররব। 

 ণিভুজ ও চতুভু বরজর শ্রেিফল 

6. বাহুর দদঘ বয ণনি বরয়র মাধ্যরম ণিভুজ ও চতুভু বরজর 

শ্রেিফল ণনি বয় েররত পাররব। 
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7. ণবন্দুপাতরনর মাধ্যরম ণিভুজ ও চতুভু বজ সংক্রান্ত 

জযাণমণতে অিন েররত পাররব। 

 ণিভুজ ও চতুভু বজ অিন 

8. সরলররিার সমীেরি শ্রলিণচরি উপস্থাপন েররত 

পাররব। 

 সরলররিার শ্রলিণচি 

    

চতুদ বশ 

 

সম্ভাবনা 

1. সম্ভাবনার ধারিা ব্যাখ্যা েররত পাররব।  সম্ভাবনা ও এর ব্যবহার 

o সম্ভাবনার ধারিা 

o ণনণিত ঘটনা, অসম্ভব ঘটনা, সম্ভাব্য ঘটনা 

o এেই ঘটনা অনুর্ধ্ব ণতনবার পুনরাবৃণি ঘটরল ফলাফল ণনি বয় 

(মুদ্রা ও েক্কার সাহারে) 

o সহজ ও বাস্তবণভণিে সমস্যার সমাধান 

 

2. দদনণিন ণবণভি উদাহররির সাহারে ণনণিত ঘটনা, 

অসম্ভব ও সম্ভাব্য ঘটনার বি বনা েররত পাররব। 

3. এেই ঘটনার পুনরাবৃণি ঘটরল সম্ভাব্য ফলাফল বি বনা 

েররত পাররব। 

4. এেই ঘটনার পুনরাবৃণি ঘটরল সম্ভাবনা ণনি বয় েররত 

পাররব। 

5. সম্ভাবনার সহজ ও বাস্তবণভণিে সমস্যার সমাধান 

েররত পাররব। 
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