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 ক োবিড ১৯  পবরবিবততত 2021 সোতের এসএসবস পরীক্ষোর পুনবি িন্যোসকৃত পোঠ্যসূবি 

বিষয়: উচ্চতর গবিত                                    বিষয় ক োড: ১২৬     

পূি িমোন: ১০০ ( তত্ত্বীয়: ৭৫ এিং ব্যোিহোবর : ২৫) 

অধ্যোয় ও 

অধ্যোতয়র  

বিতরোনোম 

পোঠ্যপুস্তত  উবিবিত বিিনফে 
বিষয়িস্তু  

(পোঠ ও পোতঠর বিতরোনোম) 

প্রতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোস অনুবিত 

হওয়োর ক্রম 
মন্তব্য 

 

সপ্তম 

 

অসীম ধোরো 

1. অনুক্রতমর ধোরিো ব্যোখ্যো  রতত পোরতি।  অনুক্রম 
০১ ১ম 

 

২.   অসীম ধোরো বিবিত  রতত পোরতি।  অসীম ধোরো 
০১ ২য় 

৩.  অসীম গুতিোত্তর ধোরোর সমবি থো োর িতি ব্যোখ্যো 

      রতত পোরতি। 

 অসীম গুতিোত্তর ধোরো 
০১ ৩য় 

৪.  অসীম গুতিোত্তর ধোরোর সমবি বনি িয়  রতত 

     পোরতি। 

 অসীম গুতিোত্তর ধোরোর সমবি 
০১ ৪থ ি 

৫.  আবৃত্ত দিবম  সংখ্যোত  অনন্ত গুতিোত্তর ধোরোয় 

     প্র োি এিং সোধোরি িগ্োংতি রূপোন্তর  রতত 

     পোরতি। 

 আবৃত্ত দিবম  সংখ্যোত  অনন্ত গুতিোত্তর 

ধোরোয় প্র োি এিং সোধোরি িগ্োংতি রূপোন্তর ০১ ৫ম 

 

অিম 

 

বিত োিবমবত 

1. করবডয়োন পবরমোতপর ধোরিো ব্যোখ্যো  রতত পোরতি।  করবডয়োন পবরমোপ 
0১ ৬ি 

 

2. করবডয়োন পবরমোপ ও বডবি পবরমোতপর পোরস্পবর  

সম্প ি বনি িয়  রতত পোরতি। 

 করবডয়োন পবরমোপ ও বডবি পবরমোতপর 

পোরস্পবর  সম্প ি 
০১ ৭ম 

3. িোরটি িতুিিোতগ বিত োিবমবত  অনুপোতসমূতহর বিি 

বনতদ িি  রতত পোরতি। 

 িোরটি িতুিিোতগ বিত োিবমবত  

অনুপোতসমূতহর বিি 
০২ ৮ম – ৯ ম 

4. অনূর্ধ্ি 2𝜋 ক োতির বিত োিবমবত  অনুপোত বনি িয় 

 রতত পোরতি। 

 অনূর্ধ্ি 2𝜋 ক োতির বিত োিবমবত  অনুপোত 
০১ ১০ম 

 

5. −𝜃 ক োতির বিত োিবমবত  অনুপোত বনি িয়  রতত 

পোরতি। 

 −𝜃 ক োতির বিত োিবমবত  অনুপোত 
০১ ১১তম 

6. পূি িসংখ্যো 𝑛(𝑛 ≤ 4) এর জন্য (
𝑛𝜋

2
± 𝜃) 

ক োতির বিত োিবমবত  অনুপোত বনি িয় ও প্রতয়োগ 

 রতত পোরতি। 

 পূি িসংখ্যো 𝑛(𝑛 ≤ 4) এর জন্য 

(
𝑛𝜋

2
± 𝜃) ক োতির বিত োিবমবত  

অনুপোত বনি িয় ও প্রতয়োগ 

০১ ১২তম 



7. সহজ বিত োিবমবত  সমী রতির সমোধোন  রতত 

পোরতি। 

 সহজ বিত োিবমবত  সমী রতির সমোধোন 
০২ 

১৩তম – 

১৪তম  

 ব্যোিহোবর : পূি িসংখ্যো 𝑛 এর জন্য (
𝑛𝜋

2
± 𝜃) ক োতির বিত োিবমবত  অনুপোত বনি িয়; কেিোতন 0 <

𝜃 <
𝜋

2
। 

০১ ১৫তম 

 

নিম 

 

সূি ীয় ও 

েগোবরদমীয় 

ফোংিন 

1. মূেদ সূি  ও অমূেদ সূি  ব্যোখ্যো  রতত পোরতি।  মূেদ ও অমূেদ সূি  
০১ ১৬তম 

 

2. মূেদ ও অমূেদ সূিত র জন্য বিবিন্ন সূি প্রমোি ও 

প্রতয়োগ  রতত পোরতি। 

 সূি  সম্পব িত বিবিন্ন সূি (মূেদ ও অমূেদ 

সূিত র জন্য) 
০১ ১৭তম 

3. সূি  ও েগোবরদতমর পোরস্পবর  সম্প ি ব্যোখ্যো 

 রতত পোরতি। 
 েগোবরদম 

o 𝑦 = 𝑎𝑥, 𝑥 = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑦  

 েগোবরদতমর সূিোিবে 

০২ 
১৮তম – 

১৯তম  

4. েগোবরদতমর বিবিন্ন সূি প্রমোি ও প্রতয়োগ  রতত 

পোরতি। 

5. েগোবরদতমর বিবত্ত পবরিতিন  রতত পোরতি। 

6. সূি ীয়, েগোবরদমীয় ও পরমমোন ফোংিতনর ধোরিো 

ব্যোখ্যো এিং গোবিবত  সমস্যো সমোধোন  রতত পোরতি। 

 সূি ীয়, েগোবরদমীয় ও পরমমোন ফোংিন 
০১ ২০তম 

7. ফোংিনসমূতহর কেিবিি অঙ্কতন আিহী হতি।  ব্যোিহোবর  

o ফোংিনসমূতহর কেিবিি ও বিপরীত 

ফোংিন বনি িয় 

o সূি ীয়, েগোবরদমীয় ও পরমমোন 

ফোংিনসমূতহর কেিবিি অঙ্কন ও 

বিবিিয বনি িয় 

০২ 
২১তম – 

২২তম  

 

8. সূি ীয়, েগোবরদমীয় ও পরমমোন ফোংিনসমূহত  

কেিবিতির সোহোতে উপিোপন  রতত পোরতি। 

9.  যোেকুতেটতরর সোহোতে েগ ও প্রবতেগ বনি িয়  রতত 

পোরতি। 

 

এ োদি 

 

িোনোঙ্ক 

জযোবমবত 

1. সমততে  োততিসীয় িোনোতঙ্কর ধোরিো ব্যোখ্যো  রতত 

পোরতি। 

 সমততে  োততিসীয় িোনোঙ্ক 
০১ ২৩তম 

 

2. দুইটি বিন্দুর মধ্যিতী দূরত্ব বনি িয়  রতত পোরতি।  দুইটি বিন্দুর মধ্যিতী দূরত্ব 
০১ ২৪তম 

3. সরেতরিোর ঢোতের ধোরিো ব্যোখ্যো  রতত পোরতি। 

 সরেতরিোর ঢোে 

 সরেতরিোর সমী রি 
০১ ২৫তম 

4. সরেতরিোর সমী রি বনি িয়  রতত পোরতি। 



5. িোনোতঙ্কর মোধ্যতম বিভুতজর কক্ষিফে বনি িয়  রতত 

পোরতি। 

 বিভুতজর কক্ষিফে 
০১ ২৬তম  

6. িোহুর বদর্ঘ িয বনি িতয়র মোধ্যতম বিভুজ ও িতুভু িতজর 

কক্ষিফে বনি িয়  রতত পোরতি। 

 বিভুজ ও িতুভু িজ অঙ্কন ও  কক্ষিফে 
০১ ২৭তম 

7. বিন্দুপোততনর মোধ্যতম বিভুজ ও িতুভু িজ সংক্রোন্ত 

জযোবমবত  অঙ্কন  রতত পোরতি। 

 বিন্দুপোততনর মোধ্যতম বিভুজ ও িতুভু িজ 

সংক্রোন্ত জযোবমবত  অঙ্কন ও কক্ষিফে 

বনি িয় 

 সরেতরিোর কেিবিি অঙ্কন 

০২ 
২৮তম – 

২৯তম  8. সরেতরিোর সমী রি কেিবিতি উপিোপন  রতত 

পোরতি। 

 ব্যোিহোবর : িোহুর বদর্ঘ িয ও বিন্দুপোততনর মোধ্যতম বিভুজ এিং িতুভু িজ সংক্রোন্ত জযোবমবত  অঙ্কন ও 

কক্ষিফে বনি িয়। 
০১ ৩০তম 

                                                                                      সব িত োট ক্লোস সংখ্যো=       30 

 

 

ব্যোিহোবর  

১.  পূি িসংখ্যো 𝑛 এর জন্য (
𝑛𝜋

2
± 𝜃) ক োতির বিত োিবমবত  অনুপোত বনি িয় ; কেিোতন 0 < 𝜃 <

𝜋

2
। 01 ১৫তম 

 

২.  ফোংিনসমূতহর কেিবিি ও বিপরীত ফোংিন বনি িয়। 01 ২1তম 

৩.  সূি ীয়, েগোবরদমীয় ও পরমমোন ফোংিনসমূতহর কেিবিি অঙ্কন ও বিবিিয বনি িয়। 01 ২২ত 

৪.  িোহুর বদর্ঘ িয ও বিন্দুপোততনর মোধ্যতম বিভুজ এিং িতুভু িজ সংক্রোন্ত জযোবমবত  অঙ্কন ও কক্ষিফে বনি িয়। 01 30তম 

 

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e| 

 

 


