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ক োভিড ১৯ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এইচএসভস পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভচ 

ভবষয়: পদোর্ িভবজ্ঞোন  পত্র: ভিিীয়  ভবষয় ক োড: ১৭৫  পূর্ িমোন: ১০০   িত্ত্বীয়: ৭৫ ব্যোবহোভি : ২৫ 

অধ্যোয় ও 

ভিতিোনোম  
ভিক্ষোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে  ভবষয়বস্তু 

প্রতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 
ক্লোতসি ক্রম মন্তব্য 

প্রর্ম অধ্যোয়: 

িোপগভিভবদ্যো 

১. িোপমোত্রো পভিমোতপি নীভি ব্যবহোি  তি িোপীয় সমিো 

(Thermal equilibrium) এবং িোপমোত্রোি ধোির্ো ব্যোখ্যো 

 িতি পোিতব। 

২. িোপগভিভবদ্যোি প্রর্ম সূত্র ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। 

৩. িোপীয় ভসতেতমি ধোির্ো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব।  

 িোপমোত্রো পভিমোতপি নীভি 

o িোপীয় সমিো 

o িোপমোত্রোি ধোির্ো 

 িোপগভিভবদ্যোি প্রর্ম সূত্র 

o ধোির্ো 

o ব্যবহোি 

 িোপীয় ভসতেম 

২ ১ম, ২য়  

৪. অিযন্তিীর্ িভিি ধোির্ো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। 

৫. ক োতনো ভসতেতম িোপ, িোি অিযন্তিীর্ িভি এবং সম্পন্ন 

 োতজি মতধ্য সম্প ি ভবতেষর্  িতি পোিতব । 

 অিযন্তিীর্ িভি 

 িোপ, অিযন্তিীন িভি এবং  োজ 

১ ৩য় 

৬. িোপগভিভবদ্যোি ভিিীয় সূত্র ব্যোখ্যো  িতি পোিতব।  িোপগভিভবদ্যোি ভিিীয় সূত্র 

o ধোির্ো 

১ ৪র্ ি 

৭. প্রিযোবিী ও অপ্রিযোবিী প্রভক্রয়োি মতধ্য পোর্ ি য ব্যোখ্যো 

 িতি পোিতব। 

৮.  োতন িো চতক্রি মূেনীভি ব্যোখ্যো  িতি পোিতব।  

 প্রিযোবিী ও অপ্রিযোবিী প্রভক্রয়ো 

  োতন িো চক্র 

২ ৫ম, ৬ষ্ঠ 

৯. িোপীয় ইভিন এবং কিভিজোতিটতিি  োর্ িক্রতমি মুেনীভি 

ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। 

১০. ইভিতনি দক্ষিো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। 

১১. এন্ট্রভপ ও ভবশৃঙ্খেো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব।  

 িোপীয় ইভিন 

o কিভিজোতিটি 

 ইভিতনি দক্ষিো 

 এন্ট্রভপ ও ভবশৃঙ্খেো 

২ ৭ম, ৮ম 

 

তৃিীয় অধ্যোয়: 

চে িভিৎ 

১. কিোতধি উপি িোপমোত্রোি প্রিোব ব্যোখ্যো  িতি পোিতব।   কিোতধি উপি িোপমোত্রোি প্রিোব ১ ৯ম  ব্যোবহোভিত ি  

িোভে োয় উভিভিি 

১নং ও ২ নং 

ব্যোবহোভি  

র্র্োক্রতম ১১ি ও 

১৮ি ক্লোতস সম্পন্ন 

 িতি হতব। 

২. িভিৎ প্রবোতহি জুতেি িোপীয় ভক্রয়োি সূত্র ব্যোখ্যো  িতি 

পোিতব। 

 জুতেি িোপীয় ভক্রয়োি সূত্র  ১ ১০ম 

৩. ব্যোবহোভি  

 িোতপি র্োভি  সমিো ভনর্ িয়  িতি পোিতব। 

 ব্যোবহোভি    

o িোতপি র্োভি  সমিো ভনর্ িয় 

(১ নং ব্যোবহোভি ) 

১ ১১ি 

৪. ক োতষি অিযন্তিীর্ কিোধ এবং িভিচ্চোে  বতেি গোভর্ভি  

সম্প ি ভবতেষর্  িতি পোিতব। 

 ক োতষি  

o অিযন্তিীর্ কিোধ ও িভিচ্চোে  

বে 

১ ১২ি 

৫. বিিনীতি ক োতষি কেভর্ ও সমোন্তিোে সমন্বয় সংতর্োগ ব্যোখ্যো 

 িতি পোিতব। 

১ ১৩ি 



 

 

অধ্যোয় ও 

ভিতিোনোম  
ভিক্ষোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে  ভবষয়বস্তু 

প্রতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 
ক্লোতসি ক্রম মন্তব্য 

o কেভর্ ও সমোন্তিোে সমন্বয় 

সংতর্োগ 

৬. ভ ি িতফি সূত্র ব্যবহোি  তি বিিনীি িভিৎ প্রবোহ ও ভবিব 

পোর্ ি য ভনর্ িয়  িতি পোিতব। 

 ভ ি িতফি সূত্র 

o সূতত্রি ধোির্ো 

o বিিনীতি ব্যবহোি 

২ ১৪ি, ১৫ি 

৭. বিিনীতি িোতেি ব্যবহোি ব্যোখ্যো  িতি পোিতব।  িোতেি ব্যবহোি ২ ১৬ি, ১৭ি 

৮. ব্যোবহোভি  

 ভমটোি ভিজ ব্যবহোি  তি  ক োন িোতিি আতপভক্ষ  কিোধ 

ভনর্ িয়  িতি পোিতব। 

 ব্যোবহোভি  

o ভমটোি ভিজ  

      (২ নং ব্যোবহোভি ) 

১ ১৮ি 

সপ্তম অধ্যোয়: 

কিৌি আতেো  

ভবজ্ঞোন 

১.  িোভিিতচৌম্ব  িিতেি ববভিষ্ট্য ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। 

২.  আতেো িিে িোভিিতচৌম্ব ীয় কেক্ট্রোতমি অংি ব্যোখ্যো 

 িতি পোিতব। 

 িোভিিতচৌম্ব ীয় িিে 

 িোভিিতচৌম্ব ীয় কেক্ট্রোম 

২ ১৯ি, ২০ি আংভি   

 

 

৩. িিেমুতিি ধোির্ো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব।   

৪.  িিেমুি সৃভষ্ট্তি হোইতগতনি নীভিি ব্যবহোি  িতি 

পোিতব।   

 িিেমুি 

 হোইতগতনি নীভি 

o ধোির্ো 
o িিেমুি 

২ ২১ি, ২২ি 

৬. আতেোি ব্যভিচোি ব্যোখ্যো  িতি পোিতব।   

৭.  ইয়ং এি ভি-ভচি পিীক্ষো  ব্যোখ্যো  িতি পোিতব।    

 আতেোি ব্যভিচোি 

o ধোির্ো 

o ইয়ং এি ভি-ভচি পিীক্ষো 

৩ ২৩ি, ২৪ি, 

২৫ি 

অষ্ট্ম অধ্যোয়: 

আধুভন  

পদোর্ িভবজ্ঞোতনি 

সূচনো 

১.  আধুভন  পদোর্ িভবজ্ঞোতনি ধোির্ো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। 

১. জি  োঠোতমো ও অজি  োঠোতমো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। 
 আধুভন  পদোর্ িভবজ্ঞোতনি ধোির্ো 

 জি  োঠোতমো ও অজি  োঠোতমো 

(Inertial and Non Inertial Reference) 

১ ২৬ি আংভি   

 

 

৩. আইনেোইতনি আতপভক্ষ িো িত্ত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। 

৪.গ্যোভেভেয়োন রূপোন্তি ও েতিেজ রূপোন্তি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিতব। 

 আইনেোইতনি আতপভক্ষ িো িত্ত্ব 

 গ্যোভেভেয়োন রূপোন্তি 

 েতিেজ রূপোন্তি 

১ ২৭ি 

৫. আতপভক্ষ িো িত্ত্ব অনুসোতি সময় সম্প্রসোিন ও বদর্ঘ িয 

সংত োচন এবং িি বৃভি বর্ িনো  িতি পোিতব।  
 আতপভক্ষ িো িত্ত্ব অনুসোতি 

o সময় সম্প্রসোিন 

o বদর্ঘ িয সংত োচন 

o িি বৃভি 

২ ২৮ি, ২৯ি 

দিম অধ্যোয়: 

কসভম ন্ডোক্টি ও 

ইতেক্ট্রভনক্স 

১.  ঠিন পদোতর্ িি ব্যোন্ড িত্ত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিতব।  

২. ব্যোন্ডিতত্ত্বি আতেোত  পভিবোহী, অপভিবোহী এবং 

কসভম ন্ডোক্টি ব্যোখ্যো  িতি পোিতব।   

 ব্যোন্ড িত্ত্ব 

 ব্যোন্ডিতত্ত্বি আতেোত  পভিবোহী, 

অপভিবোহী এবং কসভম ন্ডোক্টি 

১ ৩০ি ব্যোবহোভিত ি িোভে োয় 

উভিভিি ৩ নং    



 

 

অধ্যোয় ও 

ভিতিোনোম  
ভিক্ষোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে  ভবষয়বস্তু 

প্রতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 
ক্লোতসি ক্রম মন্তব্য 

৩. ইনভিভি  ও এক্সভিভি  কসভম ন্ডোক্টি ব্যোখ্যো  িতি 

পোিতব।   

৪. কসভম ন্ডোক্টতি ইতে িন ও কহোতেি ধোির্ো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিতব।   

 ইনভিভি  ও এক্সভিভি  

কসভম ন্ডোক্টি 

 ইতে িন ও কহোতেি ধোির্ো 

 

১ ৩১ি ব্যোবহোভি  ৩৪ি ক্লোতস 

সম্পন্ন  িতি হতব। 

 

 

 ব্যোবহোভিত ি  
িোভে োয় উভিভিি 

৪নং ব্যোবহোভি   

৪১ি ও ৪২ ি ক্লোতস 

সম্পন্ন  িতি হতব। 

৫. ভপ-টোইপ কসভম ন্ডো টি ও এন-টোইপ কসভম ন্ডো টি বিভি 

ব্যোখ্যো  িতি পোিতব।   

৬. জোংিন ডোতয়োতডি গঠন ও  োর্ িক্রম ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। 

৭.  এ মুিী ির্ (Rectification) ব্যোখ্যো  িতি 

পোিতব। 

 ভপ-টোইপ কসভম ন্ডো টি ও এন-

টোইপ কসভম ন্ডো টি 

 জোংিন ডোতয়োতডি  োর্ িক্রম 

 এ মুিী ির্ 

o ধোির্ো  

o ভিজ কিভক্টভফত িন 

২ ৩২ি, ৩৩ি 

৮. ব্যোবহোভি  

ডোতয়োতডি পূর্ ি ভিজ ব্যবহোি  তি এ টি ভদ পভিবিী প্রবোহত  

এ মুিী প্রবোতহ রূপোন্তি  িতি পোিতব। 

 ব্যোবহোভি  

o ডোতয়োতডি সোহোতে 

এ মুিী ির্ 

(৩ নং ব্যোবহোভি ) 

১ ৩৪ি 

৯. জোংিন িোনভজস্ট্রতিি গঠন ও  োর্ িক্রম ব্যোখ্যো  িতি 

পোিতব। 

 জোংিন িোনভজস্ট্রি(ভপএনভপ, 

এনভপএন) 

o গঠন 

o  োর্ িক্রম 

১ ৩৫ি 

১০.  অযোমভিফোয়োি ও সুইচ ভহতসতব িোনভজস্ট্রতিি ব্যবহোি 

ব্যোখ্যো  িতি পোিতব। 

 িোনভজস্ট্রতিি ব্যবহোি 

o অযোমভিফোয়োি 

o সুইচ 

১ ৩৬ি 

১১. ভবভিন্ন প্র োি নম্বি পিভিি মতধ্য রূপোন্তি ব্যবহোি  িতি 

পোিতব। 

 নম্বি পিভি 

o কডভসমোে 

o বোইনোভি 

o অক্টোে 

o কহক্সোতডভসমোে 

১ ৩৭ি 

১২. বোইনোভি অপোতিিন ব্যবহোি ব্যোখ্যো  িতি পোিতব।  বোইনোভি অপোতিিন 

o কর্োগ 

o ভবতয়োগ 

o গুন 

o িোগ 

১ ৩৮ি 

১৩. ভবভিন্ন প্র োি েভজ  কগতটি  োর্ িক্রম ভবতেষর্  িতি 

পোিতব। 

েভজ  কগট ২ ৩৯ি, ৪০ি 



 

 

অধ্যোয় ও 

ভিতিোনোম  
ভিক্ষোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে  ভবষয়বস্তু 

প্রতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 
ক্লোতসি ক্রম মন্তব্য 

o NOT কগট 

o OR কগট 
o NOR কগট  
o X-OR কগট 

o AND কগট 

o NAND কগট  
 

১৪. ব্যোবহোভি  

o সমভন্বি বিিনী ব্যবহোি  তি কগট বিিনীি  োর্ িক্রম 

(িুর্তটভবে) র্োচোই  িতি পোিতব 

ব্যোবহোভি  

 কগট বিিনীি  োর্ িক্রম (িুর্তটভবে) 

র্োচোই 

o AND কগট 

o OR কগট 
o NOT কগট  

(৪ নং ব্যোবহোভি ) 
 

২ ৪১ি, ৪২ি 

সব িতমোট ক্লোস সংখ্যো ৪২   

ব্যোবহোভি  

১। িোতপি র্োভি  সমিো ভনর্ িয় 

২। ভমটোি ভিজ ব্যবহোি  তি  ক োন িোতিি আতপভক্ষ  কিোধ ভনর্ িয় 

৩। ডোতয়োতডি পূর্ ি ভিজ ব্যবহোি  তি এ টি ভদ পভিবিী প্রবোহত  এ মুিী প্রবোতহ রূপোন্তি 

৪। সমভন্বি বিিনী ব্যবহোি  তি কগট বিিনীি  োর্ িক্রম (িুর্তটভবে) র্োচোই 

o AND কগট 

o OR কগট 
o NOT কগট  

   

gvbeÈb 

gvbeÈb ভবগি বছতিি ন্যোয় অপভিবভিিি র্ো তব। প্রভিটি আইতটমই র্ো তব, আইতটতম ক োতনো পভিবিিন র্ো তব নো। 

 


