
এইচ.এস.সস স্পেশাল স্পরাগ্রাম-২০২২    সসললবাস 

D™¢vm একালেসমক এন্ে এেসমশন স্পকয়ার  1  পসরবর্তলনর রর্যলয় সনরন্তর পথচলা... 

D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

এইচ.এস.মস কেশাল করাগ্রাি-২০২২ (মসডলবাস) 

 

   
অধ্যায় কলকচার  মবষয়বস্তু 

অধ্যায়-২ 

(স্পেক্টর) 

P-01 

স্পেক্টর, স্পেক্টর রকাশ, সবলশষ স্পেক্টর (একক, শনূ্য, অবস্থান, বযাসাধ্ত, সরণ, সদশৃ, সবরর্ীপ, সমলরখ, সমর্লীয়, 

সবপরীর্, স্পপালার স্পেক্টর, অক্ষীয় স্পেক্টর), স্পেক্টর রাসশর জ্যাসমসর্ক স্প াজ্ন সনয়ম (সাধ্ারণ সতূ্র, সত্রেুজ্ সূত্র, বহুেুজ্ 

সতূ্র,  সামান্তসরক সতূ্র লসির মান ও সদক সনণতয়), গাসণসর্ক উদাহরণ, স্পেক্টর স্প ালগর কলয়কসি সতূ্র (সবসনময় সতূ্র, 

সংল াজ্ন সতূ্র, বণ্টন সতূ্র)। 

P-02 
লম্াংলশর সাহাল য স্পেক্টর রাসশর স্প াজ্ন ও সবলয়াজ্ন, স্পনৌকার গুণ িানা, লন স্পরালার চালনা, গাসণসর্ক উদাহরণ, 

সত্রমাসত্রক আয়র্াকার স্থানাঙ্ক বযবস্থায় স্পেক্টলরর সবোজ্ন, লম্ উপাংলশর সবোসজ্র্ স্পেক্টলরর স্প াগ ও সবলয়াগ। 

P-03 

স্পেলার গুণন ও স্পেক্টলরর গুণন, স্পেলার গুণন বা েি গুণন, স্পেলার গুণফললর কলয়কসি ধ্মত, গাসণসর্ক উদাহরণ,  

স্পেক্টলরর স্পেক্টর গুণন বা ক্রস গুণন, স্পেক্টর গুণফললর কলয়কসি ধ্মত, গাসণসর্ক উদাহরণ। পদাথত সবজ্ঞালন কযালকুলাস, 

স্পেক্টর কযালকুলাস, স্পেক্টর অন্তরীকরণ, স্পেক্টর অন্তরক অপালরিরলক উপাংলশর সাহাল য রকাশ, অবস্থান স্পেক্টর হলর্ 

স্পবগ ও ত্বরণ রসর্পাদন, গাসণসর্ক উদাহরণ, স্প াগজ্ীকরণ, স্পগ্রসেলয়ন্ি, স্পেলার স্পক্ষত্র ও স্পেক্টর স্পক্ষত্র,  স্পেলার স্পক্ষলত্রর 

স্পগ্রসেলয়ন্ি, স্পগ্রসেলয়লন্ির স্পেৌর্ র্াৎপ ত, গাসণসর্ক উদাহরণ, োইোরলজ্ন্স, োইোরলজ্লন্সর স্পেৌর্ ধ্মত, গাসণসর্ক 

উদাহরণ, কালত, কালত এর স্পেৌর্ র্াৎপ ত, গাসণসর্ক উদাহরণ,  রলয়াজ্নীয় গাসণসর্ক সতূ্রাবসল, উচ্চর্র দক্ষর্া সেসিক  

নমনুা গাসণসর্ক উদাহরণ। 

অধ্যায়-৪ 

 (সনউিসনয়ান 

বলসবদযা) 
 

P-04 

বললর স্বজ্ঞামলূক ধ্ারণা, বললর রকারলেদ, স্পমৌসলক বলসমলূহর র্ীব্রর্ার রু্লনা, েরলবগ, সনউিলনর গসর্সতূ্র, 

সনউিলনর গসর্র সির্ীয় সতূ্র, F⃗  = ma⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ সমীকরণ রসর্পাদন (কযালকুলাস পদ্ধসর্লর্), বললর সনরলপক্ষ নীসর্, 

গাসণসর্ক উদাহরণ, ঘার্ বল, বললর ঘার্, বললর ঘার্ ও ঘার্ বললর মলধ্য সম্পকত, গাসণসর্ক উদাহরণ, সনউিলনর 

গসর্র সতূ্রগুললার মলধ্য  সম্পকত, গাসণসর্কোলব সনউিলনর সূত্রগুললার মলধ্য পারেসরক সম্পকত স্থাপন,  সনউিলনর গসর্সূলত্রর 

বযবহার, গাসণসর্ক উদাহরণ, সনউিলনর গসর্সূলত্রর অবদান, সনউিলনর গসর্সলূত্রর সীমাবদ্ধর্া।  

P-05 

বল, স্পক্ষত্র ও স্পক্ষত্র রাবললযর ধ্ারণা, ররসখক েরলবলগর সনর্যর্া, েরলবলগর  সংরক্ষণ নীসর্ বা সনর্যর্ার সূত্র, ররসখক 

েরলবলগর সংরক্ষণ নীসর্ বা েরলবলগর  সনর্যর্ার সূলত্রর উদাহরণ, েরলবলগর সংরক্ষণ সূলত্রর সর্যর্া  াচাই, 

পশ্চাৎ স্পবগ, কযালকুলালসর সাহাল য ররসখক ের স্পবলগর সংরক্ষণ সূলত্রর  াচাই, ররসখক েরলবলগর সংরক্ষণ সূত্র 

স্পথলক সনউিলনর র্রৃ্ীয় গসর্সূত্র, গাসণসর্ক উদহারণ, সনউিলনর গসর্র র্রৃ্ীয় সূত্র ও েরলবলগর সনর্যর্া, সনউিলনর 

গসর্সূত্র ও েরলবলগর সনর্যর্ার গাসণসর্ক বযাখযা, সংঘষত, সস্থসর্স্থাপক সংঘষত, পণূত সস্থসর্স্থাপক সংঘলষতর স্পক্ষলত্র, 

সংঘলষতর পলর স্পবগ সনণতয়, সবলশষ স্পক্ষত্রসমূহ, অসস্থসর্স্থাপক সংঘষত, একমাসত্রক সংঘষত, গাসণসর্ক উদাহরণ।  

P-06 

ঘূণতন গসর্ সংক্রান্ত রাসশমালা, স্পকৌসণক সরণ, স্পকৌসণক স্পবগ, স্পকৌসণক স্পবগ ও ররসখক স্পবলগর মলধ্য সম্পকত, গাসণসর্ক 

উদাহরণ, স্পকৌসণক ত্বরণ, স্পকৌসণক ত্বরণ ও ররসখক ত্বরলণর মলধ্য সম্পকত, গাসণসর্ক উদাহরণ। স্পকৌসণক েরলবগ, 

স্পকৌসণক েরলবগ এবং স্পকৌসণক স্পবলগর মলধ্য সম্পকত, স্পকৌসণক েরলবলগর সনর্যর্া বা সংরক্ষণ সতূ্র, জ্ড়র্ার ভ্রামক ও 

চক্রগসর্র বযাসাধ্ত, ঘূণতন গসর্শসি, িকত বা বললর ভ্রামক, (িকত , জ্ড়র্ার ভ্রামক ও স্পকৌসণক ত্বরণ), গাসণসর্ক উদাহরণ, 

জ্ড়র্ার ভ্রামক সংক্রান্ত লম্ অক্ষ উপপাদয, জ্ড়র্ার ভ্রামক সংক্রান্ত সমান্তরাল অক্ষ উপপাদয, কলয়কসি সবলশষ স্পক্ষলত্র 

জ্ড়র্ার ভ্রামক ও চক্রগসর্র বযাসাধ্ত সনণতয়, ঘূণতালক্ষর অবস্থান অনু ায়ী জ্ড়র্ার ভ্রামক ও চক্রগসর্র বযাসালধ্তর 

সমীকরণ। স্পকৌসণক গসর্র জ্ন্য সনউিলনর সতূ্র, স্পকন্দ্রমখুী বল, স্পকন্দ্রমখুীবল একসি কা তহীন বল, স্পকন্দ্রসবমুখী বল, 

স্পকন্দ্রমখুী  এবং স্পকন্দ্রসবমখুী বললর বযবহার (বযবহাসরক দষৃ্টান্ত), গাসণসর্ক উদাহরণ, রলয়াজ্নীয় গাসণসর্ক সতূ্রাবসল, 

উচ্চর্র দক্ষর্া সেসিক নমনুা গাসণসর্ক উদাহরণ। 

অধ্যায়-৫ 

(কাজ্, শসি ও 

ক্ষমর্া) 

P-07  সম্পূর্ণ অধ্যায়। 

পদার্ণমবজ্ঞান ১ি পত্র 



এইচ.এস.সস স্পেশাল স্পরাগ্রাম-২০২২    সসললবাস 

D™¢vm একালেসমক এন্ে এেসমশন স্পকয়ার  2  পসরবর্তলনর রর্যলয় সনরন্তর পথচলা... 

অধ্যায় কলকচার  মবষয়বস্তু 

অধ্যায়-৬ 

(মহাকষত ও অসেকষত) 

P-08 

পড়ন্ত বস্তুর গযাসলসলওর সতূ্র,  গাসণসর্ক উদাহরণ, গ্রলহর গসর্ সম্পসকতর্ স্পকপলালরর সতূ্র, মহাকষত, সনউিলনর মহাকষত 

সতূ্র, মহাকষত সলূত্রর স্পেক্টর রূপ, মহাকষত বললর রকৃসর্, সনউিলনর সতূ্র স্পথলক স্পকপলালরর সতূ্র, সলূ তর ের সনণতয়, 

গাসণসর্ক উদাহরণ, জ্ড়র্ার ের ও মহাকষতীয় ের, মহাকষতীয় ধ্রুবক, অসেকষতজ্ ত্বরণ, মহাকষতীয় ধ্রুবক ও অসেকষতজ্ 

ত্বরলণর সম্পকত, পসৃথবীর ের ও গড় ঘনত্ব সনণতয়, গাসণসর্ক উদাহরণ, অসেকষতীয় ত্বরলণর পসরবর্তন, গাসণসর্ক 

উদাহরণ। 

P-09 

মহাকষতীয় স্পক্ষত্র, মহাকষতীয় স্পক্ষত্র  রাবলয, সবন্দু েলরর জ্ন্য রাবলয, মহাকষতীয় সবেব, সবন্দু েলরর দরুন মহাকষতীয় 

সবেব, রাবলয ও সবেব পাথতলকযর মলধ্য সম্পকত, গাসণসর্ক উদাহরণ, মহাকষত সলূত্রর রলয়াগ (সনলরি স্পগাললকর 

অেযন্তলর মহাকষতীয় সূলত্রর বযবহার,   সনলরি স্পগাললকর বাইলর স্পকালনা সবন্দুলর্ মহাকষতীয় সলূত্রর বযবহার, ফাাঁপা 

স্পগাললকর বাইলর মহাকষতীয় সলূত্রর বযবহার, ফাাঁপা স্পগাললকর স্পের্লর মহাকষতীয় সূলত্রর বযবহার), অসেকষত স্পকন্দ্র, 

েরলকন্দ্র, েরলকন্দ্র ও োরলকলন্দ্রর পাথতকয। মসুি স্পবগ, মসুি স্পবলগর মান সনণতয়, গাসণসর্ক উদাহরণ, মহাকষত সলূত্রর 

বযবহার, মহাশনূ্যচারীর ওজ্নহীনর্া, কৃসত্রম উপগ্রলহর মাধ্যলম র্থয স্পররণ র সুি, (কৃসত্রম উপগ্রলহর স্পবগ, প তায়কাল 

এবং উচ্চর্া সনণতয়), বস্তু গলবষণা, গাসণসর্ক উদাহরণ, রলয়াজ্নীয় গাসণসর্ক সতূ্রাবসল, উচ্চর্র দ্ক্ক্ষর্া সেসিক নমনুা 

গাসণসর্ক উদাহরণ। 

অধ্যায়-৭ 

(পদালথতর গাঠসনক 

ধ্মত) 

P-10 

পদালথতর আন্তঃআণসবক আকষতণ ও সবকষতণ বল, আন্তঃআণসবক বল (কসঠন, র্রল ও বায়বীয় স্পক্ষলত্র), পদালথতর বন্ধন, 

বন্ধন (আয়সনক, সমল াজ্ী, ধ্ার্ব, েযানোর ওয়ালস বন্ধন), আন্তঃআণসবক বল ও পদালথতর সস্থসর্স্থাপকর্া, 

আন্তঃআণসবক বললর রকৃসর্, আন্তঃআণসবক বললর সস্থসর্স্থাপকর্ার বযাখযা, সস্থসর্স্থাপকর্া সম্পসকতর্ রাসশমালা, 

গাসণসর্ক উদাহরণ, হুলকর সতূ্র, স্পলখসচলত্রর সাহাল য পীড়ন-সবকৃসর্র সম্পকত, সস্থসর্স্থাপক গুণাঙ্ক,  ইয়ং-এর 

সস্থসর্স্থাপক গুণাঙ্ক, গাসণসর্ক উদাহরণ। 

কৃন্তন বা কাসঠলন্যর গুণাঙ্ক, আয়র্ন গুণাঙ্ক, সংনমযর্া, সস্থসর্স্থাপক সবেব শসি বা সস্থসর্শসি, বল ধ্রুবক, স্রং এর 

সমবায় (স্পেসণ সমবায়, সমান্তরাল সমবায়), স্রং এর শসি, গাসণসর্ক উদাহরণ,  পয়সলনর অনুপার্, গাসণসর্ক 

উদাহরণ, সস্থসর্স্থাপক ধ্রুবকগুললার মলধ্য সম্পকত। 

অধ্যায়-৮ 

(প তাবসৃিক গসর্) 

P-11 

প তাবিৃ, প তাবিৃ গসর্, সরল ছসির্ গসর্, সরল ছসির্ গসর্র স্পক্ষলত্র বললর রবসশষ্টয, সরল ছসির্ গসর্র সংসিষ্ট 

কলয়কসি রাসশ (সরণ, স্পবগ, ত্বরণ, প তায়কাল, কম্পাঙ্ক, স্পকৌসণক কম্পাঙ্ক, দশা), দশা ও দশা পার্থক্য, গাসণসর্ক 

উদাহরণ, সরল স্পদালন গসর্ সম্পন্ন বস্তুর অন্তরকলন বা অবকলনীয় সমীকরণ, গাসণসর্ক উদাহরণ, সরল স্পদালন গসর্ 

এবং বিৃাকার গসর্র মলধ্য সম্পকত। 
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সরল স্পদালন গসর্, সরল স্পদালন গসর্র রবসশষ্টয, সরল স্পদালন গসর্র বযবহার (সরল স্পদাললকর সাহাল য (g) এর মান 

সনণতয়, পাহালড়র উচ্চর্া সনণতয়, সময় সনণতয়),  গাসণসর্ক উদাহরণ, সরল স্পদালন গসর্র স্পক্ষলত্র শসি (গসর্শসি, সবেব 

শসি), স্পমাি  াসিক শসি E এবং শসির সংরক্ষণশীলর্া, গাসণসর্ক উদাহরণ, উল্লম্ স্রং এর স্পদালন, সরল স্পদাললকর 

গসর্ ও সরল স্পদাললনর গসর্, স্পসলকন্ে স্পদালক, রলয়াজ্নীয় গাসণসর্ক সতূ্রাবসল, উচ্চর্র দ্ক্ক্ষর্া সেসিক নমনুা 

গাসণসর্ক উদাহরণ। 

অধ্যায়-১০ 

(আদশত গযাস ও 

গযালসর গসর্র্ত্ত্ব) 
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আদশত গযাস, গযালসর সতূ্রাবসল (বলয়ল এর সতূ্র, চালতস এর সতূ্র, চাপীয় সতূ্র), গাসণসর্ক উদাহরণ, আদশত গযালসর 

সমীকরণ, গযালসর ঘনলত্বর সমীকরণ, সাবতজ্নীন গযাস ধ্রুবক, রমাণ র্াপমাত্রা ও রমাণ চাপ, পরম শনূ্য র্াপমাত্রা বা 

পরম শীর্লর্া, গাসণসর্ক উদাহরণ, গযালসর অণরু স্পমৌসলক স্বীকা ত, গযালসর আণসবক গসর্র্ত্ত্ব, গসর্র্ত্ত্ব অনুসালর 

আদশত গযালসর চালপর সমীকরণ, গযালসর গসর্র্লত্ত্বর রলয়াগ, গসর্সতূ্র রলয়াগ কলর পারেসরক সম্পকত রসর্পাদন, 

গাসণসর্ক উদাহরণ। 
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গড় মিুপথ, অণরু বযাস এবং গড় মিু পলথর মলধ্য সম্পকত, গড়মিু পলথর সনেতরশীলর্া, শসির সমসবোজ্ন নীসর্, 

স্বাধ্ীনর্ার মাত্রা, স্বাধ্ীনর্ার মাত্রা ও গযালসর দুই আলপসক্ষক র্ালপর অনুপালর্র মলধ্য সম্পকত,  জ্লীয় বাষ্প ও বায়রু 

চাপ, সম্পিৃ ও অসম্পিৃ বাষ্প, জ্লীয় বালষ্পর সালথ বায়রু চালপর সম্পকত, সম্পিৃ ও অসম্পিৃ বাষ্পচালপর রবসশষ্টয, 

সশসশরাঙ্ক, আলপসক্ষক আর্দ্তর্া, আলপসক্ষক আর্দ্তর্া সনণতলয়র গুরুত্ব, আর্দ্তর্াসমসর্ সম্পসকতর্ কলয়কসি বাস্তব ঘিনা  া 

আমালদরলক রোসবর্ কলর, সশসশরাঙ্ক এবং আলপসক্ষক আর্্দ্তর্ার সম্পকত, সশসশরাঙ্ক ও আলপসক্ষক আর্দ্তর্া সনণতয়, শুষ্ক 

ও আর্দ্ত বাল্ব হাইলগ্রাসমিালরর সাহাল য আবহাওয়ার পবূতাোস, গাসণসর্ক উদাহরণ, রলয়াজ্নীয় গাসণসর্ক সতূ্রাবসল, 

উচ্চর্র দক্ষর্া সেসিক নমনুা গাসণসর্ক উদাহরণ। 



এইচ.এস.সস স্পেশাল স্পরাগ্রাম-২০২২    সসললবাস 

D™¢vm একালেসমক এন্ে এেসমশন স্পকয়ার  3  পসরবর্তলনর রর্যলয় সনরন্তর পথচলা... 

 
অধ্যায় কলকচার  বিষয়িস্তু 

অধ্যায়-১ 
(র্াপগসর্সবদযা) 
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র্াপমাত্রা পসরমালপর নীসর্, র্াপীয় সমর্া, র্াপমাত্রার ধ্ারণা, র্াপমাত্রার পসরমালপর সবসেন্ন স্পেললর মলধ্য সম্পকত, 
সস্থর সবন্দু বযবহার কলর স্পেল সনধ্তারণ সংক্রান্ত কলয়কসি রাসশ, গাসণসর্ক উদাহরণ, র্াপগসর্সবদযার রথম সলূত্রর (ধ্ারণা, 
র্াৎপ ত, বযাখযা), র্াপগসর্সবদযার রথম সূলত্রর বযবহার (সলমাষ্ণ রসক্রয়ার স্পক্ষলত্র, রুদ্ধর্াপীয় রসক্রয়ার স্পক্ষলত্র, ধ্রুব 
আয়র্ন রসক্রয়ার স্পক্ষলত্র, সমচাপ রসক্রয়ার স্পক্ষলত্র), গাসণসর্ক উদাহরণ, র্াপীয় সসলেম, সলমাষ্ণ পসরবর্তন, গাসণসর্ক 
উদাহরণ।রুদ্ধর্াপীয় পসরবর্তন, রুদ্ধর্াপীয় পসরবর্তলনর শর্তসমহূ, রুদ্ধর্াপীয় পসরবর্তলনর রবসশষ্টয, রুদ্ধর্াপীয় 
পসরবর্তলন চাপ ও আয়র্লনর মলধ্য সম্পকত, রুদ্ধর্াপীয় পসরবর্তলন আয়র্ন ও র্াপমাত্রার মলধ্য সম্পকত, রুদ্ধর্াপীয় 
পসরবর্তলন আদশত গযালসর স্পক্ষলত্র চাপ ও র্াপমাত্রার মলধ্য সম্পকত, গাসণসর্ক উদাহরণ, স্পমালার আলপসক্ষক র্াপ বা 
স্পমালার র্াপধ্ারণ ক্ষমর্া, CP এবং CV এর পাথতলকযর স্পেৌর্ বযাখযা, একসি আদশত গযালসর স্পক্ষলত্র CP এবং CV এর 
পাথতকয, 𝛾- এর মালনর সেন্নর্া ও গুরুত্ব, গাসণসর্ক উদাহরণ, রুদ্ধর্াপীয় স্পরখা সলমাষ্ণ স্পরখা এর স্পচলয় অসধ্কর্র খাড়া, 
অেযন্তরীণ শসি, (র্াপ, অেযন্তরীণ শসি ও কাজ্), র্াপগসর্সবদযার রথম সলূত্রর সীমাবদ্ধর্া। 
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র্াপগসর্সবদযার সির্ীয় সতূ্র (ধ্ারণা), রর্যাবর্তী ও অরর্যাবর্তী রসক্রয়া, রর্যাবর্তী রসক্রয়ার রবসশষ্টয, অরর্যাবর্তী 
রসক্রয়ার রবসশষ্টয, রর্যাবর্তী ও অরর্যাবর্তী রসক্রয়ার মলধ্য রু্লনা, কালনতার চক্র, ইসিলনর বণতনা, কালনতাচক্র একসি 
রর্যাগামী চক্র, র্াপ ইসিন, গাসণসর্ক উদাহরণ, ইসিলনর দক্ষর্া, গাসণসর্ক উদাহরণ, স্পরসিজ্ালরির, এনট্রসপ ও 
সবশঙৃ্খলা, এনট্রসপর র্াৎপ ত, এনট্রসপর মাধ্যলম র্াপগসর্সবদযার সির্ীয় সলূত্রর রকাশ, পসৃথবীর র্াপীয় মরুৃ্য, 
গাসণসর্ক উদাহরণ, রলয়াজ্নীয় গাসণসর্ক সতূ্রাবসল, উচ্চর্র দক্ষর্া সম্পন্ন নমনুা গাসণসর্ক উদাহরণ। 

অধ্যায়-২ 
(সস্থর র্সড়ৎ) 
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কুললম্র সতূ্র, স্পক্ষত্র র্ত্ত্ব, গাসণসর্ক উদাহরণ, র্সড়ৎ বল, সস্থর র্সড়ৎ বল এবং মহাকষত বললর রু্লনা, র্সড়ৎ বললর 
উপসরপার্ন নীসর্, র্সড়ৎ স্পক্ষত্র, র্সড়ৎ ফ্লাক্স, র্সড়ৎ বললরখা, র্সড়ৎ স্পক্ষলত্রর রাবলয বা র্সড়ৎ রাবলয, সবন্দু আধ্ালনর 
জ্ন্য র্সড়ৎ স্পক্ষলত্রর স্পকালনা  সবন্দুলর্ র্সড়ৎ রাবললযর রাসশমালা, গাসণসর্ক উদাহরণ, র্সড়ৎ সবেব, চাজ্তগ্রস্ত স্পগাললকর 
সবেব, গাসণসর্ক উদাহরণ, সবেব পাথতকয, গাসণসর্ক উদাহরণ, র্সড়ৎ রাবলয এবং র্সড়ৎ সবেলবর মলধ্য সম্পকত, 
আধ্ান ঘনত্ব এবং র্সড়ৎ রাবললযর মলধ্য সম্পকত, গাসণসর্ক উদাহরণ, সবন্দু চালজ্তর জ্ন্য র্সড়ৎ স্পক্ষলত্রর স্পকালনা 
সবন্দুলর্ র্সড়ৎ সবেব ও র্সড়ৎ বললর মলধ্য সম্পকত, গাসণসর্ক উদাহরণ, সমসবেব র্ল, সমসবেব র্ললর রবসশষ্টয। 
র্সড়ৎ সিলমরু, সুষম র্সড়ৎলক্ষলত্র অবসস্থর্ র্সড়ৎ সিলমরুর ওপর র িু িকত , র্সড়ৎ স্পক্ষলত্র সিলমরুলক সবসক্ষপ্ত করলর্ 
কৃর্কাজ্, গাসণসর্ক উদাহরণ, র্সড়ৎ সিলমরুর জ্ন্য র্সড়ৎ সবেব,  র্সড়ৎ সিলমরুর জ্ন্য র্সড়ৎ স্পক্ষত্র রাবলয, গাসণসর্ক 
উদাহরণ। 
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চালজ্তর স্পকায়ান্িায়ন এবং সংরক্ষণশীলর্া, অপসরবাহী বা অন্তরক ও োইইললকসট্রক বা পরাববদুযসর্ক ধ্রুবক, ধ্ারক 
বা র্সড়ৎ আধ্ার, ধ্ারকত্ব, পসরবাহীর ধ্ারকত্ব স্প  স্প  সবষলয়র উপর সনেতর কলর, স্পগালাকার পসরবাহীর ধ্ারকত্ব, 
র্সড়ৎ ধ্ারকত্ব, ধ্ারকলত্বর একক, সমান্তরাল পার্ ধ্ারলকর ধ্ারকত্ব, গাসণসর্ক উদাহরণ, ধ্ারলকর স্পেসণ বা সসসরজ্ 
সবন্যাস, ধ্ারলকর সমান্তরাল সংল াগ, গাসণসর্ক উদাহরণ। ধ্ারলকর সস্থসর্ বা সসির্ শসি, র্সড়ৎ স্পক্ষলত্রর একক 
আয়র্লন সসির্ শসির রাসশমালা, গাসণসর্ক উদাহরণ, ধ্ারলকর বযবহার, গাউলসর সূত্র, গাসণসর্ক উদাহরণ, 
কুললম্র সূত্র হলর্ গাউলসর সূলত্রর রসর্পাদন,  গাউলসর সূত্র হলর্ কুললম্র সূলত্রর রসর্পাদন, গাসণসর্ক উদাহরণ, 
র্সড়ৎ স্পক্ষলত্রর রাবলয সনণতলয় গাউলসর সূলত্রর বযবহার, (চাসজ্তর্ স্পগাললকর দরুন, চাসজ্তর্ একিা লম্া স্পচালের দরুন, 
অসীম রদলঘতযর চাসজ্তর্ স্পরখার জ্ন্য, গাসণসর্ক উদাহরণ, চাসজ্তর্ সমর্ল পসরবাহীর সসন্নকলি, দুসি চাসজ্তর্ সমান্তরাল 
পালর্র দরুন), কুললম্র সূলত্রর সীমাবদ্ধর্া, রলয়াজ্নীয় গাসণসর্ক সূত্রাবসল, উচ্চর্র দক্ষর্া সম্পন্ন নমুনা গাসণসর্ক 
উদাহরণ।  

অধ্যায়-৩ 
(চল র্সড়ৎ) 

P-19 

স্পরালধ্র উপর র্াপমাত্রার রোব, সবদুযৎ রবালহর ফলল পসরবাহী গরম হওয়ার কারণ, গাসণসর্ক উদাহরণ, র্সড়ৎ রবালহর 
দরুন উৎপন্ন র্াপ, জ্লুলর র্াপীয় সক্রয়ার সতূ্র  (সবদুযৎ রবাহমাত্রার সূত্র, স্পরালধ্র সতূ্র, সমলয়র সতূ্র), মিু ইললকট্রন, 
সবদুযৎ রবাহ ও র্াড়ন স্পবলগর সম্পকত , রবাহ ঘনত্ব ও র্াড়ন স্পবলগর সম্পকত, গাসণসর্ক উদাহরণ, স্পরাধ্ ও আলপসক্ষক 
স্পরাধ্, সবদুযৎ শসি ও ক্ষমর্া, গাসণসর্ক উদাহরণ, রবদুযসর্ক সফউজ্। র্সড়ৎ স্পকাষ, স্পকালষর অেযন্তরীণ স্পরাধ্ ও র্সড়চ্চালক 
বল, স্পকালষর অেযন্তরীণ স্পরাধ্ ও র্সড়চ্চালক বললর মলধ্য গাসণসর্ক সম্পকত, গাসণসর্ক উদাহরণ, কমত অনুশীলন, গাসণসর্ক 
উদাহরণ, সবদুযৎ স্পকালষর সমবায় (স্পেসণ সমবায়, সমান্তরাল সমবায়, সমে সমবায়), গাসণসর্ক উদাহরণ।  

P-20 

সকশতলফর সতূ্র, র্সড়ৎ বর্তনীলর্ সকশতলফর সলূত্রর বযবহার (হুইিলোন ব্রীলজ্, সবদুযৎ স্পকালষর স্পেসণ সমবালয়, সবদুযৎ 
স্পকালষর সমান্তরাল সমবালয়), সবেব সবোজ্ক, গাসণসর্ক উদাহরণ, শান্ি, গযালোলনাসমিালর শালন্ির বযবহার, 
গাসণসর্ক উদাহরণ, র্সড়ৎ বর্তনীলর্ বযবহৃর্ কলয়কসি উপাংশ ও  লির রর্ীক সচহ্ন, গাসণসর্ক উদাহরণ, রলয়াজ্নীয় 
গাসণসর্ক সতূ্রাবসল, উচ্চর্র দক্ষর্া সম্পন্ন নমনুা গাসণসর্ক উদাহরণ। 

পদার্ণমবজ্ঞান ২য় পত্র 



এইচ.এস.সস স্পেশাল স্পরাগ্রাম-২০২২    সসললবাস 

D™¢vm একালেসমক এন্ে এেসমশন স্পকয়ার  4  পসরবর্তলনর রর্যলয় সনরন্তর পথচলা... 

অধ্যায় কলকচার  বিষয়িস্তু 
অধ্যায়-৭ 

(স্পেৌর্ আললাকসবজ্ঞান) 
P-21 সম্পূর্ণ অধ্যায়। 

অধ্যায়-৮ 

(আধ্সুনক 

পদাথতসবজ্ঞালনর 

সচূনা) 

P-22 

রসঙ্গ কাঠালমা, জ্ড় রসঙ্গ কাঠালমা, অজ্ড় রসঙ্গ কাঠালমা, মাইলকলসন-মসলতর পরীক্ষা, আইনোইলনর 

আলপসক্ষকর্া র্ত্ত্ব, আলপসক্ষকর্ার স্পমৌসলক স্বীকা তসমূহ, গযাসলসলওর রূপান্তর, গযাসলসলওর রূপান্তলরর সীমাবদ্ধর্া, 

ললরি-এর রূপান্তর, সবপরীর্ ললরি রূপান্তর, আলপসক্ষক র্ত্ত্ব অনুসালর সময় সম্প্রসারণ, রদঘতয সংলকাচন, গাসণসর্ক 

উদাহরণ।  

ের বসৃদ্ধ (আলপসক্ষক র্ত্ত্ব অনুসালর), আলপসক্ষকর্া র্ত্ত্ব অনুসালর সময় রসারণ, আলপসক্ষকর্া র্ত্ত্ব অনুসালর রদঘতয 

সংলকাচন, গাসণসর্ক উদাহরণ, ের-শসি সম্পকত, পারমাণসবক ের একক, গাসণসর্ক উদাহরণ, স্পমৌসলক বল, স্পমৌসলক 

বলসমলূহর র্ীব্রর্ার রু্লনা, বললর একীেূর্করণ, মহাকাশ ভ্রমলণ আলপসক্ষকর্া র্ত্ত্ব।  

P-23 

প্ল্যাঙ্ক-এর কৃষ্ণ বস্তুর সবসকরণ, প্ল্যালঙ্কর স্পকায়ান্িাম র্ত্ত্ব, স্পফািন, এক্স-স্পর , এক্স-স্পর উৎপাদন, গাসণসর্ক উদাহরণ, 

এক্স-স্পরর ধ্মত ও বযবহার, ফলিা র্সড়ৎ সক্রয়া, পরীক্ষণ : আললাক র্সড়ৎ সক্রয়া রদশতন, আললাক র্সড়ৎ সক্রয়ার রবসশষ্টয, 

আললাক র্সড়ৎ সনগতমলনর সতূ্রাবসল, আইনোইলনর আললাক র্সড়ৎ সমীকরণ, স্পলখসচত্র হলর্ ফলিাইললসিক সক্রয়ার 

সমীকরণ রসর্পাদন, গাসণসর্ক উদাহরণ।  

অধ্যায়-৯ 

(পরমাণরু মলেল 

এবং সনউসিয়ার 

পদাথতসবজ্ঞান) 

P-24 সম্পূর্ণ অধ্যায়। 

অধ্যায়-১০ 

(স্পসসমকন্োক্টর ও 

ইললকট্রসনক্স) 

P-25 সম্পূর্ণ অধ্যায়্ 

 

 
অধ্যায় কলকচার  মবষয়বস্তু 

অধ্যায়-২ 
(গুণগর্ রসায়ন) 

C-01 

পরমাণ ুমলেল ও রাথসমক ধ্ারণা, পরমাণ ুও পরমাণরু মলূ কসণকাসমূহ, রাদারলফালেতর আল ফা (α) কণা সবচু্ছরণ 
পরীক্ষা,  রাদারলফালেতর পরমাণ ুমলেল, স্পবার পরমাণ ুমলেল, রাদারলফােত পরমাণ ুমলেল ও স্পবার পরমাণ ুমলেললর 
মলধ্য রু্লনা, স্পবার পরমাণ ুর্লত্ত্বর রলয়াগ, পরমাণরু গঠন সম্পলকত র্রঙ্গ বলসবদযা ও স্পরাসেিালরর র্রঙ্গ সমীকরণ, 
Related Math. র্সড়ৎ চুম্কীয় বণতাসল, র্সড়ৎ চুম্কীয় বণতাসলর অিলসমহূ, আললাক সম্পসকতর্ প্ল্ালঙ্কর স্পকায়ান্িাম 
র্ত্ত্ব, দশৃযমান আললা ও বণতাসল, স্পরখা বণতাসলর সাহাল য স্পমৌল শনািকরণ, স্পবার পরমাণ ুমলেল স্পথলক হাইলরালজ্লনর 
পারমাণসবক বণতাসলর বযাখযা, জ্াল িাকা/পাসলপািত শনািকরলণ UV-রসির বযবহার, সচসকৎসালক্ষলত্র IR-রসির 
বযবহার। 

C-02 

পারমাণসবক সংখযা ও পারমাণসবক ের সংখযা, পরমাণরু ের ও আলপসক্ষক পারমাণসবক ের, আইলসালিালপর 
আলপসক্ষক পসরমাণ ও স্পমৌললর পারমাণসবক ের, পরমাণলুর্ স্পরািন, ইললকট্রন ও সনউট্রন সংখযার সম্পকত, স্পকায়ান্িাম 
বলসবদযা পরমাণ ুমলেল, স্পকায়ান্িাম সংখযাসমহূ, সবসেন্ন উপশসির ও ইললকট্রন ধ্ারণক্ষমর্া, চারসি স্পকায়ান্িাম 
সংখযার র্াৎপ ত, স্পকায়ান্িাম উপশসিস্তর বা অরসবিাললর শসিক্রম ও আকৃসর্, অরসবি ও অরসবিাল, পরমাণরু 
ইললকট্রন সবন্যাস, আউফবাউ, হুন্ে ও পাউসলর বজ্তননীসর্, রথম সত্রশসি স্পমৌললর ইললকট্রন  সবন্যাস।  

C-03 

আয়সনক স্প ৌলগর র্দ্াবযর্া ও র্দ্াবযর্া গুণফল, আয়সনক স্প ৌলগর পাসনলর্ র্দ্বণীয়র্া, র্দ্বলণ কযািায়ন ও অযানায়ন 
শনািকরণ, লবলণর কযািায়ন ও অযানায়ন শনািকরলণ বযবহৃর্ সবকারকসমলূহর রস্তুসর্। স্পকলাসন পদ্ধসর্, খাদয 
লবণ বা অসবশুদ্ধ স্পসাসেয়াম স্পিারাইে স্পথলক সবশুদ্ধ স্পসাসেয়াম স্পিারাইে স্পকলাস রস্তুসর্। 

অধ্যায়-৩ 
(স্পমৌললর প তাবিৃ ধ্মত 
ও রাসায়সনক বন্ধন) 

C-04 

ইললকট্রন সবন্যালসর সেসিলর্ স্পমৌললর স্পেসণসবোগ, IUPAC অনুলমাসদর্ সবতাধ্সুনক প তায় সারসণ, ইললকট্রন সবন্যাস 
হলর্ প তায় সারসণলর্ স্পমৌললর অবস্থান সনণতয়, সবসেন্ন ব্ললকর স্পমৌললর সাধ্ারণ ধ্মতাবসল, s-ব্লক ধ্ার্ব স্পমৌলসমলূহর 
সাধ্ারণ ধ্মতাবসল, p-ব্ললকর স্পমৌলসমলূহর সাধ্ারণ ধ্মতাবসল, অক্সাইলের রকারলেদ (কসবর সযার)। স্পমৌললর প তায়বিৃ 
ধ্মতসমহূ, আয়সনকরণ শসি, ইললকট্রন আসসি, র্সড়ৎ ঋণাত্মকর্ার ওপর সবসেন্ন সনয়ামলকর রোব, আয়সনকরণ 
শসির ওপর পরমাণরু আকালরর রোব, ইললকট্রন আসসির ওপর পরমাণরু আকালরর রোব, র্সড়ৎ ঋণাত্মকর্ার 
ওপর পরমাণরু আকার, উপশসিস্তর ও ইললকট্রন সবন্যালসর রোব। 

রসায়ন ১ি পত্র 



এইচ.এস.সস স্পেশাল স্পরাগ্রাম-২০২২    সসললবাস 

D™¢vm একালেসমক এন্ে এেসমশন স্পকয়ার  5  পসরবর্তলনর রর্যলয় সনরন্তর পথচলা... 

অধ্যায় কলকচার  মবষয়বস্তু 

C-05 

d-ব্ললকর স্পমৌলসমূলহর সাধ্ারণ ধ্মতাবসল, d-ব্ললকর স্পমৌলসমূলহর সংকরণ, f-ব্ললকর স্পমৌলসমলূহর সাধ্ারণ ধ্মতাবসল। 

অবস্থান্তর ধ্ারু্র জ্সিল স্প ৌলগর নামকরণ ও সংলকর্ সলখন। ২য় ও ৩য় প তালয়র স্পমৌললর অক্সাইলের অম্ল-ক্ষারক ধ্মত, 

স্পমৌললর র্দ্বণীয় অক্সাইলের অম্লক্ষার রকৃসর্ সনণতয়। 

C-06 
সমল াজ্ী বন্ধলনর অরসবিাল অসধ্ক্রমণ (স্প াজ্নী বন্ধন মর্বাদ), সমল াজ্ী বন্ধলনর স্পেসণসবোগ, অরসবিাল সংকরণ বা 

হাইসব্রসেলজ্শন, সংকর অরসবিাললর রকারলেদ, sp3 সংকরণ, sp2 সংকরণ, sp সংকরণ,জ্সিল স্প ৌলগর সংকরণ।  

C-07 

সংকর অরসবিাললর সালথ সমল াজ্ী স্প ৌলগর আকৃসর্র সম্পকত, স্প ৌলগর স্পকন্দ্রীয় পরমাণরু সংকরণ অবস্থা সনণতয়, 

সমল াজ্ী অণরু আকৃসর্ ও বন্ধন স্পকালণর ওপর মিুলজ্াড় ইললকট্রলনর রোব, সমল াজ্ী বন্ধলনর স্পপালাসরসি (র্সড়ৎ 

ঋণাত্মকর্ার রোব), স্পপালারায়ন বা আয়লনর সবকৃসর্, আয়সনক স্প ৌলগ সমল াজ্ী রবসশষ্টয, আয়সনক সবেব বা আয়সনক 

পলিনসসয়াল, হাইলরালজ্ন বন্ধন, H2O এবং H2S এর বন্ধন, H-বন্ধন ও েযানোরওয়ালস বললর রু্লনা। 

অধ্যায়-৪ 

(রাসায়সনক পসরবর্তন) 

C-08 

রাসায়সনক সবসক্রয়া ও সগ্রন স্পকসমসি, সবসক্রয়ার সদক-একমুখী ও উেমুখী সবসক্রয়া, একমুখী ও উেমুখী সবসক্রয়ার 

পারেসরক রূপান্তর, রাসায়সনক সবসক্রয়ার সামযাবস্থা, সামযাবস্থার গসর্শীলর্া বা চলমান রকৃসর্, রাসায়সনক 

সামযাবস্থার শর্ত বা রবসশষ্টয, লা-শালর্সলয়ালরর নীসর্, সামযাবস্থায় র্াপমাত্রা পসরবর্তলনর রোব, সামযাবস্থায় চালপর 

(আয়র্লনর) পসরবর্তলনর রোব, সামযাবস্থায় ঘনমাত্রা পসরবর্তলনর রোব, সশলপাৎপাদলন লা-শালর্সলয়ালরর নীসর্র 

রলয়াগ। 

C-09 
েরসক্রয়ার সতূ্র, সবসক্রয়ার সামযধ্রুবক Kc ও Kp, Kc ও Kp এর মলধ্য সম্পকত math. সমসত্ত্ব সালমযর স্পক্ষলত্র ের-

সক্রয়া সলূত্রর বযবহার, Qp ও Qc এর র্াৎপ ত, math। 

C-10 

পাসনর আয়সনক গুণফল (পাসনর অলিা আয়সনকরণ), অম্ল ও ক্ষারলকর সবলয়াজ্ন মাত্রার সালথ ঘনমাত্রার সম্পকত 

(অসওয়ালের লঘকুরণ সতূ্র), সবলয়াজ্ন ধ্রুবক ও এসসে ক্ষালরর র্ীব্রর্া, অনুবন্ধী অম্ল ও ক্ষারলকর  Ka ও Kb এর 

সম্পকত, অলম্লর ক্ষারকত্ব ও ক্ষারলকর অম্লত্ব, লবলণর আর্দ্ত সবলিষণ। র্দ্বলণর pH, pH স্পেল, বাফার র্দ্বণ, বাফার 

র্দ্বলণর সক্রয়া স্পকৌশল, কযালসরসমসর্ পদ্ধসর্লর্ অক্সাসলক এসসলের র্দ্বণ র্াপ সনণতয়। 

অধ্যায়-৫ 

(কমতমখুী রসায়ন) 
C-11 

খাদয নিরাপত্তা ও রসায়ি, নিজারভেনিেস ও খাদয সংরক্ষণ কক্ৌশল, িাকৃ্নিক্ ফুড নিজারভেনিেস্, অনুভ ানদি 

রাসায়নিক্ ফুড নিজারভেনিভ্স বা খাদয সংরক্ষক্, নেভিগার িস্তুনি (ইর্ািনয়ক্ এনসড কর্ভক্),  ল্ট নেভিগার 

পদ্ধনিভি নেভিগার িস্তুনি, নেভিগাভরর খাদযদ্রবয সংরক্ষণ কক্ৌশল, খাদযদ্রবয সংরক্ষভণ নেভিগাভরর গুরুত্ব। 

 

 
অধ্যায় কলকচার মবষয়বস্তু 

অধ্যায়-১ 

(পসরলবশ রসায়ন) 

C-12 

গযাভসর সূত্রস ূহ, গযাভসর আয়িি, চাপ ও িাপ াত্রার এক্ক্, বভয়ভলর সূত্র: (গযাভসর আয়িি ও চাভপর  ভযয সম্পক্থ), চালথভসর 

সূত্র: (গযাভসর আয়িি ও িাপ াত্রার  ভযয সম্পক্থ). অযাভোগাভরা সূত্র: (গযাভসর আয়িি ও পনর াভণর সম্পক্থ), বভয়ল ও 

চালথভসর সূত্র কর্ভক্ স ন্বয় সূত্র, আদশথ গযাস সূত্র বা আদশথ গযাস স ীক্রণ, আদশথ বভয়ভলর সূত্র, গযাভসর আয়িভির ওপর 

িাপ াত্রার িোব পর্থভবক্ষণ (চালথভসর সূত্র)। 

C-13 

গযাস ও বাস্তব গযাস, বাস্তব গযাসসহ অযা াগা’র পরীক্ষা, বাস্তব গযাভসর সংভক্াচিশীলিা গুণাঙ্ক বা কপষণ গুণাঙ্ক ও আদশথ 

আচরণ, বাস্তব গযাসস ভূহর আদশথ আচরভণর শিথ, েযািডার ওয়ালস স ীক্রণ: (বাস্তব গযাভসর আদশথ আচরণ কর্ভক্ 

নবচুযনির িনিক্ার), গযাস নসনলন্ডারজািক্রভণ গযাস সভূত্রর িভয়াগ। 

C-14 

গযাভসর আংনশক্ চাপ ও ডালিভির সতূ্র, গ্রাহাভ র সতূ্র: (গযাভসর বযাপি ও অনুবযাপি), গযাভসর আয়িভির ওপর চাভপর 

িোব পর্থভবক্ষণ, গযাভসর আণনবক্ গনিিত্ত্ব, গযাভসর বগথ লূ-গড় বগথভবগ ও অন্যান্য গনিভবগ, গযাভসর ক্ণার গনিশনি 

নহসাব। 

C-15 

এনসড বনৃি ও এর িনিক্ার, কক্াি এলাক্ায় এনসড বনৃির সম্ভাবিা কবনশ, িা নবভেষণ, আরভহনিয়াস এনসড-ক্ষারক্ িত্ত্ব, 

ব্রিভেড-লাউনর িত্ত্ব ও অনুবন্ধী অম্ল-ক্ষারক্, অনুবন্ধী অম্ল-ক্ষারক্, এনসড-ক্ষারভক্র লইুস িত্ত্ব, ন ঠা পানির উৎস ও গুরুত্ব, 

সারভফস ওয়ািাভরর নবশুদ্ধিার  ািদন্ড (খরিা, pH, DO, BOD, COD, TDS)। 

রসায়ন ২য় পত্র 



এইচ.এস.সস স্পেশাল স্পরাগ্রাম-২০২২    সসললবাস 

D™¢vm একালেসমক এন্ে এেসমশন স্পকয়ার  6  পসরবর্তলনর রর্যলয় সনরন্তর পথচলা... 

অধ্যায় কলকচার মবষয়বস্তু 

অধ্যায়-২ 

(বজ্ব রসায়ন) 

 

 

C-16 

জজব কর্ৌগ ও িাণশনি  িবাদ, জজব কর্ৌগ গঠভি ক্াবথি ক ৌভলর নবনশিিা, জজব কর্ৌগ ও অজজব কর্ৌভগর পার্থক্যসচূক্ 

জবনশিয, জজব কর্ৌভগর কেনণনবোগ, জজব কর্ৌভগ বন্ধি িকৃ্নি, স ভর্াজী বন্ধভির ইভলক্ট্রিীয় িত্ত্ব, আযনুিক্ অরনবিাল 

অনযক্র ণ  িবাদ ও স ভর্াজী বন্ধভির িক্ারভেদ, পার াণনবক্ অরনবিাল  সংক্রণ ও ক্াবথভির চিুভর্থাজযিা, ক্াবথভির 

sp2 সংক্রণ ও ন ভর্ি অণ ু(CH4) গঠি, ক্াবথভির sp2 সংক্রণ ও ইনর্ি বা ইনর্নলি অণরু গঠি, ক্াবথভির sp2 সংক্রণ 

ও ইর্াইি বা অযানসনিনলি অণরু গঠিাকৃ্নি,  ইভর্ি, ইনর্ি ও ইর্াইি অণরু গঠি, বন্ধি কক্াণ ও বন্ধি দূরত্ব, স ভগাত্রীয় 

কেনণ, ক্ার্থক্রী লূক্,  ক্ার্থক্রী  লূভক্র নেনত্তভি জজব-কর্ৌভগর কেনণ নচনিিক্রণ, জজব-কর্ৌভগর িা ক্রভণর নবস্তানরি। 

C-17 
রজ্ব স্প ৌলগর সমাণরু্া ও এর রকারলেদ, গাঠসনক সমাণরু্া, জ্যাসমসর্ক সমাণরু্া, আললাক সসক্রয় সমাণরু্া, রজ্ব স্প ৌলগর 

সংলকর্ স্পথলক গাঠসনক সমাণ ুসংখযা সনণতয়।  

C-18 
সমল াজ্ী বন্ধলনর োেন, সুষম সবোজ্ন, সবষম সবোজ্ন, কালবতাকযািায়ন, কাবতানায়ন, সবকারক, রজ্ব সবসক্রয়ার 

রকারলেদ, ইললকলট্রাফাইল, সনউসিওফাইল, সি-স্পরসেকযাল, অযাললকন । 

C-19 অযালসকন, অযালকাইন। 

C-20 
অযালরালমসিক স্প ৌগ, অযালরালমসিসসসি, স্পরলজ্ান্যান্স, অযালরালমসিক স্প ৌলগর (লবনসজ্ন) রস্তুসর্। স্পবনসজ্ন ও র্ার জ্ার্ক, 

সংল াজ্ন সবসক্রয়া, ওলজ্ানীকরণ সবসক্রয়া, ইললকট্রন আকষতী রসর্স্থাপন সবসক্রয়া, অলথতা, পযারা, স্পমিা সনলদতশক। 

C-21 অযালকাইল হ্যালাইে, অযারাইল হ্যালাইে, অযাললকাহল, ইথার। 

C-22 অযালসেহাইে, সকলিান, কাবতসক্সসলক এসসে, অযামাইে এোর। 

C-23 অযাসমন, অযাসনসলন, োয়ালজ্াসনয়াম লবণ। 

 

অধ্যায়-৩ 

(পসরমাণগর্ 

রসায়ন) 

C-24 

রাসায়নিক্ গণিা ও গযাভসর ক ালার আয়িি, দ্রবভণর ক ালার ঘি াত্রা বা ক ালানরনি, দ্রবণ িস্তুনি, ক ালানরনিভক্ শিক্রা 

ও নপনপএ  (ppm) এক্ভক্ রূপান্তর, দ্রবভণর ক ালানরনি ও শিক্রা হাভরর পারস্পনরক্ রূপান্তর, ক ালানরনিভক্ ppm 

এক্ভক্ রূপান্তর। দ্রবভণর ঘি াত্রা লঘকু্রণ, এনসড-ক্ষার িশ ি নবনক্রয়া ও িশ ি নবন্দু, এনসড-ক্ষারক্ িশ ি 

নবনক্রয়ানেনত্তক্ গণিা, ট্রাইভট্রশি দ্বারা অজািা ঘি াত্রার দ্রবভণ এনসড/ক্ষাভরর পনর াণ নিণথয়, নিভদথশক্, নবনক্রয়ার স ানি 

নবন্দু নিণথভয় নিভদথশভক্র েূন ক্া,  রনিি উনিভদর রস বযবহার ক্ভর এনসড-ক্ষার িশ ি নবন্দু নিণথয়। 

C-25 

জারণ-নবজারণ নবনক্রয়া, জারণ সংখযা ও নরডক্স নবনক্রয়া, নরডক্স নবনক্রয়ায় জারক্ ও নবজারক্ শিািক্রণ, জারণ সংখযা ও 

নবভশষ নরডক্স নবনক্রয়া, জারণ-নবজারণ অযথনবনক্রয়া, জারণ-নবজারণনেনত্তক্ রাসায়নিক্ গণিা, জারণ-নবজারণ ট্রাইভট্রশি দ্বারা 

দ্রবভণ যািব আয়ভির পনর াণ নিণথয়, আভয়ানডিরু্ি জারণ-নবজারণ ট্রাইভিশি আভয়ানডন নি ও আভয়াভডান নি 

 

অধ্যায়-৪ 

(র্সড়ৎ রসায়ন) 

C-26 

িনড়ৎ নবভেভষযর পনরবানহিা, িনড়ৎ নবভেভষযর পনরবানহিার িক্ারভেদ, িনড়ৎ নবভেভষযর ঘি াত্রা পনরবিথভি িুলয 

পনরবানহিার পনরবিথি, পনরবানহিা নিণথভয় বযবহৃি পনরবানহিা কক্াষ ও কক্াষ ধ্রুবক্, িনড়ৎ নবভেভষযর পনরবানহিা  াপি, 

িনড়ৎ নবভেভষযর পনরবানহিার বযাখযা, নবনেন্ন দ্রবভণর পনরবানহিার পার্থক্য, নবনেন্ন দ্রবভণর পনরবানহিার পার্থক্য পরীক্ষা।  

িনড়ৎ নবভেষভণ বযবহৃি পদ ও িাভদর এক্ক্, ফযারাভডর িনড়ৎ নবভেষভণর ির্  সতূ্র, ফযারাভডর সভূত্রর িভর্াজযিা ও 

সী াবদ্ধিা, ফযারাভডর সতূ্র িভয়াভগ িনড়ৎ নবভেষয পদাভর্থর পনর াণ নিণথয়, ফযারাভডর সভূত্রর িাৎপর্থ। 

C-27 

দ্রবভণ আয়নিক্ কর্ৌভগর িনড়ৎ নবভেষণ, ইভলক্ভট্রাড নবনক্রয়া, নশল্পভক্ষভত্র িনড়ৎ নবভেষভণর বযবহার, যািুর সনক্রয়িা 

নসনরজ, যািুর িুলিা লূক্ সনক্রয়িা পরীক্ষা, জারণ অযথনবনক্রয়া ও নবজারণ অযথনবনক্রয়া, িনড়ৎদ্বার ও িনড়ৎভক্াষ কলখার 

সাংভক্নিক্ নচি ও রীনি, িনড়ৎদ্বার নবেব, িনড়ৎদ্বার নবেব ও যািুর সনক্রয়িা নসনরজ, নসভেভ র কক্াভিা িনক্রয়ার 

স্বিঃসূ্ফিথিার সাভর্ নগবস-এর  িু শনি হ্রাভসর সম্পক্থ, Red-OX নবনক্রয়া, কক্াষ নবেব ও ি াণ কক্াষ নবেব, িনড়ৎদ্বার 

ও কক্াভষর নবেব সংক্রান্ত িািথে স ীক্রণ। 

 



এইচ.এস.সস স্পেশাল স্পরাগ্রাম-২০২২    সসললবাস 

D™¢vm একালেসমক এন্ে এেসমশন স্পকয়ার  7  পসরবর্তলনর রর্যলয় সনরন্তর পথচলা... 

 
অধ্যায় কলকচার  মবষয়বস্তু 

অধ্যায়-১ 
(মযাসট্রক্স ও 
সনণতায়ক) 

M-01 

রশ্নিালা-I A (মযাসট্রক্স ও এর রকারলেদ, মযাসট্রলক্সর সমর্া, স্প াগ, সবলয়াগ ও গুণ সংক্রান্ত সমসযা) রশ্নিালা-I B ( সনণতায়ক  ,
সনণতায়লকর অনুরাসশ ও সহগুণক, সনণতায়লকর মান, বযসর্ক্রমী ও অবযসর্ক্রমী মযাসট্রক্স, বগত মযাসট্রলক্সর সবপরীর্ মযাসট্রক্স, 
সবপরীর্ মযাসট্রক্স সনণতয় সংক্রান্ত সমসযা)।  

M-02 
রশ্নিালা-I B : সনণতায়লকর ধ্মতাবসল, রমাণ সংক্রান্ত সমসযা, মান সনণতয় সংক্রান্ত সমসযা, শর্তসালপলক্ষ অজ্ানা রাসশর মান  
সমীকরণ সমাধ্ান সংক্রান্ত  সমসযা।  

 
অধ্যায়-৩ 

(সরললরখা) 

M-03 

রশ্নিালা-III A (সমর্লল কালর্তসীয় ও স্পপালার স্থানাঙ্ক, কালর্তসীয় ও স্পপালার স্থানালঙ্কর সম্পকত, কালর্তসীয় ও স্পপালার 
পদ্ধসর্লর্ দুইসি সবন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব সনণতয় সংক্রান্ত সমসযা, দূরত্ব বযবহার কলর সত্রেুজ্, চরু্েুতজ্ এর ধ্মত সনণতয় সংক্রান্ত 
সমসযা), রশ্নিালা-III B (অন্তসবতেিকরণ সতূ্র, বসহসবতেি সতূ্র, অন্তসবতেি ও বসহসবতেি সংক্রান্ত সমসযা, সত্রেুলজ্র 
েরলকন্দ্র, সামান্তসরলকর চরু্থত শীষত সনণতয়, সত্রেুলজ্র সর্ন বাহুর মধ্যসবন্দুর সাহাল য শীষত সবন্দু সনণতয় )। 

M-04 

রশ্নিালা-III C, রশ্নিালা-III D (সত্রেুলজ্র স্পক্ষত্রফল সংক্রান্ত সমসযা, সমবরসখক সনণতয় সংক্রান্ত সমসযা,  সিারপথ 
সংক্রান্ত সমসযা), রশ্নিালা-III E (সরললরখার ঢাল বা ক্রমাবনসর্, দুইসি সবন্দুর সংল াজ্ক স্পরখার ঢাল ও সবসেন্ন উপালির 
সেসিলর্ সরললরখার সমীকরণ, সরললরখার সাধ্ারণ সমীকরণ, স্পলখসচলত্র সরললরখা উপস্থাপন, দুসি অসমান্তরাল 
সরললরখার স্পছদসবন্দু সনণতয়) রশ্নিালা-III F (দুইসি সরললরখার স্পছদসবন্দুগামী স্প  স্পকালনা সরললরখার সমীকরণ, দুইসি 
অসমান্তরাল সরললরখার উেয়ই y-অলক্ষর অসমান্তরাল হলল মধ্যবর্তী স্পকাণ, দুইসি সরললরখার পরের লম্ অথবা 
সমান্তরাল হওয়ার শর্ত, সবসেন্ন শর্তাধ্ীলন সরললরখার সমীকরণ সনণতয়)।  

M-05 

রশ্নিালা-III F ( িনিনবম্ব সংক্রান্ত স সযা ), রশ্নিালা-III G (লম্ দূরত্ব সনণতয়, P(x1, y1) সবন্দু হলর্ ax + by + c = 0 
সরললরখার লম্ দূরত্ব সনণতয়, দুইসি সমান্তরাল সরললরখার মধ্যবর্তী দূরত্ব সনণতয়, দুইসি অসমান্তরাল সরললরখার অন্তেুতি স্পকালণর 
সমসিখন্েলকর সমীকরণ সনণতয়, একসি সবন্দু দুইসি অসমান্তরাল সরললরখার অন্তেুতি সূ্থললকালণ অথবা সূক্ষ্মলকালণ অবসস্থর্ র্া 
সনণতয়, সূ্থললকাণী ও সূক্ষ্মলকাণী সমসিখন্েক, সত্রেুলজ্র অন্ত:স্পকন্দ্র ও অন্ত:বযাসাধ্ত)।  

অধ্যায়-৪ 
(বিৃ) 

M-06 

রশ্নিালা-IV A (মলূসবন্দুলর্ স্পকন্দ্রসবসশষ্ট বলৃির সমীকরণ, সনসদতষ্ট স্পকন্দ্র ও বযাসাধ্তসবসশষ্ট বলৃির সমীকরণ, বলৃির সাধ্ারণ 
সমীকরণ হলর্ বলৃির স্পকন্দ্র ও বযাসাধ্ত সনণতয়,সর্ন সবন্দুগামী বলৃির সমীকরণ সনণতয়,  দুই সবন্দুগামী এবং স্পকন্দ্র সনসদতষ্ট স্পরখার 
উপর সবসশষ্ট বলৃির সমীকরণ, (x1 , y1) ও (x2 , y2) সবন্দুিলয়র সংল াগ স্পরখাংশলক বযাস ধ্লর অসঙ্কর্ বলৃির সমীকরণ 
সনণতয়। একসি বলৃির অক্ষিয় হলর্ খসন্ের্াংশ সনণতয়, অক্ষিয়লক েশত করার শর্ত, অক্ষিলয়র খসন্ের্াংশ ও েলশতর শর্ত হলর্ 
সমীকরণ সনণতয়, একসি বিৃ ও একসি সরললরখার স্পছদসবন্দু সদলয়  ায় এরূপ  বলৃির সমীকরণ সনণতয়, দুইসি বলৃির স্পছদসবন্দু 
সদলয়  ায় এরূপ  বলৃির সমীকরণ সনণতয়।  

M-07 

এ আর খমলফা (আমিিুর রহিান খমলফা) এর সনয়মানুসালর  স্প লকালনা দুইসি  সবন্দু  (x1 , y1) ও (x2 , y2) সদলয়  অসর্ক্রম  
কলর এরূপ  বলৃির সমীকরণ  সনণতয়, দুইসি বিৃ পরেরলক েশত করার শর্ত, স্পপালার স্থানালঙ্ক বলৃির সাধ্ারণ সমীকরণ এবং 
এর স্পকন্দ্র ও বযাসাধ্ত সনণতয়, বলৃির স্পপালার সমীকরণ), রশ্নিালা-IV B (বলৃির উপরস্থ স্পকালনা সবন্দুলর্  েশতক ও অসেললম্র 
সমীকরণ, বলৃির বসহ:স্থ স্পকালনা সবন্দু স্পথলক অসঙ্কর্ েশতলকর সমীকরণ, েশতলকর রদঘতয, বলৃির স্পকালনা জ্যা এর মধ্যসবন্দু 
(x1 , y1) হলল  উি জ্যা এর সমীকরণ T = S1, েশত জ্যা বলৃির জ্যা সংক্রান্ত সমসযা, দুইসি বলৃির সাধ্ারণ জ্যা সংক্রান্ত  
সমসযা, েশতলকর স্পছদসবন্দুর সিারপথ সংক্রান্ত সমসযা, SS′ = T2 সংক্রান্ত আললাচনা,  সরল সাধ্ারণ ও সর্ তক সাধ্ারণ 
েশতক)। 

অধ্যায়-৭ 
(সং িু ও 

স্প ৌসগক স্পকালণর 
সত্রলকাণসমসর্ক 
অনুপার্) 

M-08 

রশ্নিালা-VII A, B  (সং িু স্পকালণর সত্রলকাণসমসর্ক অনুপার্, (−θ) স্পকালণর সত্রলকাণসমসর্ক অনুপার্, (90° − θ) বা 
(π/2 − θ), (90° + θ) বা (π/2 + θ), (180° − θ) বা (π − θ), (180° + θ) বা (π + θ), (270° ± θ), 
(360° ± θ) স্পকালণর সত্রলকাণসমসর্ক অনুপার্, সং িু স্পকালণর সত্রলকাণসমসর্ক স্পকালণর অনুপার্ সনণতলয়র সনয়ম, স্প ৌসগক 
স্পকালণর সত্রলকাণসমসর্ক অনুপার্, A ও B স্পকাণিয় ধ্নাত্মক সকূ্ষ্মলকাণ এবং A + B < 90° হলল, জ্যাসমসর্ক পদ্ধসর্লর্ 
রমাণ করলর্ হলব, A ও B (A > B) ধ্নাত্মক সকূ্ষ্মলকাণ হলল, জ্যাসমসর্ক পদ্ধসর্লর্ রমাণ)।  

M-09 

রশ্নিালা-VII C, D (দুইসি সত্রলকাণসমসর্ক অনুপালর্র গুণফললক সত্রলকাণসমসর্ক অনুপালর্র স্প াগফল বা সবলয়াগফলল 
রূপান্তর, দুইসি সত্রলকাণসমসর্ক অনুপালর্র স্প াগফল বা সবলয়াগফললক সত্রলকাণসমসর্ক অনুপালর্র গুণফলল রূপান্তর, গুসণর্ক 
স্পকালণর সত্রলকাণসমসর্ক অনুপার্, 2A ও 3A স্পকালণর সত্রলকাণসমসর্ক অনুপার্, গুসণর্ক স্পকালণর সত্রলকাণসমসর্ক মান সনণতয়) 
রশ্নিালা-VII E (সহগুসণর্ক স্পকালণর সত্রলকাণসমসর্ক অনুপার্)। 

M-10 

রশ্নিালা-VII F (সত্রলকাণসমর্ক অলেদাবলী, সত্রেুলজ্র সর্ন স্পকালণর সমসষ্ট দুই সমলকাণ সংক্রান্ত রমাণ) রশ্নিালা-VII G 
(সত্রেুলজ্র গুণাবসল, সাইন সতূ্র, স্পকাসাইন সতূ্র, ABC স্প লকালনা সত্রেুলজ্ রমাণ করলর্ হলব, a = b cos C + c cos B, 
সত্রেুলজ্র অধ্ত স্পকাণসমূলহর সত্রলকাণসমসর্ক অনুপার্, সত্রেুলজ্র স্পক্ষত্রফল, িযানলজ্ন্ি সতূ্র, সাইন সতূ্র বযবহার কলর রমাণ, 
স্পকাসাইন সতূ্র বযবহার কলর রমাণ, সত্রেুলজ্র স্পক্ষত্রফললর সতূ্র বযবহার কলর রমাণ)।  

উচ্চতর গমর্ত ১ি পত্র 



এইচ.এস.সস স্পেশাল স্পরাগ্রাম-২০২২    সসললবাস 

D™¢vm একালেসমক এন্ে এেসমশন স্পকয়ার  8  পসরবর্তলনর রর্যলয় সনরন্তর পথচলা... 

অধ্যায় কলকচার  মবষয়বস্তু 

 

অধ্যায়-০৯ 

(অন্তরীকরণ) 

M-11 

রশ্নিালা-IX A (সলসমি বা সীমা, একসদকবর্তী, বামসদকবর্তী ও োনসদকবর্তী সলসমি, সলসমলির স্পমৌসলক ধ্মতাবসল, সবলশষ 

ফাংশলনর সলসমি সনণতয়, x → c রাসশর সলসমলির মান সনণতয়, x → ∞ রাসশর সলসমলির মান সনণতয় , রশ্নিালা-IX B ফাংশলনর 

অসবসচ্ছন্নর্া-সবচ্চসছন্নর্া। 

M-12 

রশ্নিালা-IX C মলূ সনয়লম x এর সালপলক্ষ অন্তরজ্ সনণতয় সংক্রান্ত সমসযা, সাধ্ারণ সতূ্র বযবহার কলর অন্তরজ্), রশ্নিালা-

IX D, E (ফাংশলনর গুণফল ও োগফললর অন্তরজ্ সনণতয়, সংল াসজ্র্ ফাংশলনর অন্তরজ্ সনণতয়, গুণফল ও োগফল অন্তরজ্ 

সংক্রান্ত গাসণসর্ক সমসযা, সংল াসজ্র্ ফাংশলনর অন্তরজ্ সংক্রান্ত গাসণসর্ক সমসযা), রশ্নিালা-IX F, G, H (সবপরীর্ 

ফাংশলনর অন্তরজ্ সনণতয়, সবপরীর্ বিৃীয় ফাংশন sin−1x, cos−1x,  tan−1x,  cot−1x, sec−1x, cosec−1x এর অন্তরজ্ 

সনণতয়, পরাসমসর্ক সমীকরলণর অন্তরজ্ সনণতয়, x ঘার্ সম্সলর্ রাসশর অন্তরজ্ সনণতয়, স্পকালনা ফাংশলনর সচূক অন্য আর একসি 

ফাংশন হলল অন্তরজ্ সনণতয় , অবযি ফাংশলনর অন্তরজ্ সনণতয়)।  

M-13 

রশ্নিালা-IX I (প তায়ক্রসমক অন্তরজ্, প তায়ক্রসমক অন্তরজ্ সনণতয় সংক্রান্ত গাসণসর্ক সমসযা), রশ্নিালা-IX J, (অন্তরলকর 

রলয়াগ, স্পেৌর্ রলয়াগ, জ্যাসমসর্ক রলয়াগ, স্বাধ্ীন ও অধ্ীন চললকর অন্তরক, সনসদতষ্ট সবন্দুর সসন্নকলি ফাংশলনর স্পলখলক 

আসন্ন োলব ঐ সবন্দুলর্ েশতলকর স্পলখ িারা স্থানীয়োলব রসর্স্থাপন)। 

M-14 

রশ্নিালা-IX K ক্রমবধ্তমান ও ক্রমহ্রাসমান ফাংশন, ফাংশলনর চরমসবন্দু, ফাংশলনর সলবতাচ্চ মান এবং সবতসনম্ন মান সনণতয়, 

সলবতাচ্চ ও সবতসনম্ন মান সবদযমান থাকার রলয়াজ্নীয় শর্ত, সলবতাচ্চ ও সবতসনম্ন মান সনণতয়, সলবতাচ্চ ও সবতসনম্ন মালনর বযবহাসরক 

রলয়াগ)  

অধ্যায়-১০ 

(স্প াগজ্ীকরণ) 

M-15 

রশ্নিালা-X A (রসর্অন্তরক সহসালব স্প াগজ্,  স্প াগজ্ীকরলণর ধ্রুবক, অসনসদতষ্ট স্প াগজ্ সনণতলয়র সবসেন্ন স্পকৌশল, স্প াগলজ্র 

স্প াগােয়ী ধ্মত) রশ্নিালা-X B (সত্রলকাণসমসর্ক ফাংশলনর স্প াসজ্র্ ফল সনণতয়, রসর্স্থাপন পদ্ধসর্লর্ স্প াগজ্ 

সনণতয়(আংসশক))। 

M-16 
রশ্নিালা-X B (রসর্স্থাপন পদ্ধসর্লর্ স্প াগজ্ সনণতয়(বাকী অংশ)) রশ্নিালা-X C (অংশায়ন সূলত্রর সাহাল য স্প াগজ্ীকরণ, 

uv ধ্রার স্পকৌশল, মলূদ বীজ্গসণর্ীয় েগ্াংলশর স্প াগজ্ীকরণ, প তায়ক্রসমক অংশায়ন স্প াগজ্ীকরণ)। 

M-17 
রশ্নিালা-X D (সনসদতষ্ট স্প াগজ্, সনসদতষ্ট স্প াগজ্ সম্পসকতর্ মলূ উপপাদয, সনসদতষ্ট স্প াগলজ্র সকছু ধ্মত, সনসদতষ্ট স্প াগলজ্র মান 

সনণতয়, গুণফললর সনসদতষ্ট স্প াগজ্ [uv এর সতূ্র]) রশ্নিালা-X E (সনসদতষ্ট স্প াগজ্ বযবহার কলর স্পক্ষত্রফল সনণতয়)। 

 

 
অধ্যায় কলকচার  মবষয়বস্তু 

অধ্যায়-৩ 

(জ্সিল সংখযা) 

M-18 

রশ্নিালা-III (জ্সিল সংখযা ও এর জ্যাসমসর্ক রসর্রূপ,  𝑖 এর পনরচয়, 𝑖 পূণথঘাি সম্বনলি  াি ও যারা,  জ্সিল সংখযার 

পরমমান (মেুলাস) এবং নসর্ (আগুতলমন্ি), জ্সিল সংখযার স্পপালার আকার, অনুবন্ধী জ্সিল সংখযা, A + iB  আকালর রকাশ 

সংক্রান্ত সমসযা , জ্সিল সংখযার ধ্মত, জ্সিল সংখযার স্প াগ, সবলয়াগ, গুলণর জ্যাসমসর্ক রসর্রূপ)। 

M-19 

রশ্নিালা-III (জ্সিল সংখযার বগতমূল, ঘনমূল, একলকর ঘনমলূলর রবসশষ্টযাবসল,  ω  পূণথঘাি সম্বনলি  াি ও যারা, চরু্থত মলূ 

এবং ষষ্ঠ মলূ সনণতয় সংক্রান্ত সমসযা, উৎপাদলক সবলিষণ, রমাণ সংক্রান্ত সমসযা, ω সংক্রান্ত সমসযা, সিার পথ সংক্রান্ত 

সমসযা, মান সনণতয় সংক্রান্ত সমসযা, স্পলখসচত্র সংক্রান্ত সমসযা)। 

অধ্যায়-৪ 

(বহুপদী ও বহুপদী 

সমীকরণ) 

M-20 সম্পূর্ণ অধ্যায়। 

অধ্যায়-৬ 

(কসনক) 

M-21 রশ্নিালা-VI A কসনক সংক্রান্ত আললাচনা এবং পরাবিৃ । 

M-22 রশ্নিালা-VI B (উপবিৃ), রশ্নিালা-VI C (অসধ্বিৃ)। 

অধ্যায়-৭ 

(সবপরীর্ 

সত্রলকাণসমসর্ক 

ফাংশন ও 

সত্রলকাণসমসর্ক 

সমীকরণ) 

M-23 রশ্নিালা-VII A (বিপরীত বিককোণবিবতক ফোাংশন সাংক্রোন্ত সিসযো)। 

M-24 

রশ্নিালা-VII B ( সত্রলকাণসমসর্ক সমীকরলণর সাধ্ারণ সমাধ্ান, অরাসসঙ্গক মলূ, আদশত আকালরর সত্রলকাণসমসর্ক 

সমীকরলণর সাধ্ারণ সমাধ্ান, সনসদতষ্ট বযবসধ্লর্ সত্রলকাণসমসর্ক সমীকরলণর সমাধ্ান, সতূ্র বযবহার কলর একজ্ার্ীয়করণ, 

a sin θ + b cos θ = c সংক্রান্ত সমাধ্ান, সত্রলকাণসমসর্ক স্পকালণর ধ্ারা, tan (x + y) এর সতূ্র বযবহার কলর সমাধ্ান, 

সত্রলকাণসমসর্ক রাসশর গুণফল হলর্ সমাধ্ান, স্পলখসচত্র বযবহার কলর সমাধ্ান)। 

উচ্চতর গমর্ত ২য় পত্র 

১৭ 



এইচ.এস.সস স্পেশাল স্পরাগ্রাম-২০২২    সসললবাস 

D™¢vm একালেসমক এন্ে এেসমশন স্পকয়ার  9  পসরবর্তলনর রর্যলয় সনরন্তর পথচলা... 

অধ্যায় কলকচার  মবষয়বস্তু 

অধ্যায়-৮ 
(সস্থসর্সবদযা) 

M-25 

রশ্নিালা-VIII A (বলসবদযার রাথসমক ধ্ারণা, বললর সক্রয়াসবন্দুর স্থানান্তর সবসধ্, বললর সক্রয়া ও রসর্সক্রয়া, দুইসি বললর 
লসি, সনসদতষ্ট সদলক স্পকালনা বললক দুইসি লম্াংলশ সবোজ্ন, লম্াংলশর উপপাদয, দুই বা র্লর্াসধ্ক বললর উপর লম্াংশ 
সতূ্র রলয়াগ, লম্াংলশর সাহাল য দুসি বললর মান ও সদক সনণতয়)। 

M-26 
রশ্নিালা-VIII B (বললজ্ালির সামযাবস্থা, সামযাবস্থার সত্রেুজ্ সতূ্র, সামযাবস্থার লাসমর সতূ্র, সমর্লীয় বললজ্ালির 
সামযাবস্থার শর্ত)। 

M-27 
রশ্নিালা-VIII C (জ্ড়বস্তুর উপর সক্রয়াশীল সমান্তরাল বললর লসি, দুইসি সদশৃ সমান্তরাল বললর লসির মান, সদক ও 
সক্রয়া সবন্দু সনণতয়, দুইসি অসমান অসদশৃ সমান্তরাল বললর লসির মান, সদক ও সক্রয়া সবন্দু সনণতয়)। 

অধ্যায়-৯ 
(সমর্লল বস্তুকণার 

গসর্) 

M-28 

প্রশ্নিোলো-IX A (সরণ, বিগ, ত্বরণ, একোবিক বিকগর লবি, এক বিনু্দগোিী দুবি বিকগর  লবির িোন ও বদক বনণণয়, বিকগর 
সোিোন্তবরক সূি, বিকগর বিভুজ সূি, নদী পোর হওয়ো সাংক্রোন্ত সিসযো, চলিোন দুইবি কণোর িকিয সিণবনম্ন দূরত্ব সাংক্রোন্ত সিসযো) 
প্রশ্নিোলো- IX B (আকপবিক বিগ বনণণয়, আকপবিক বিগ বনণণয় সাংক্রোন্ত সিসযো)। 

M-29 

প্রশ্নিোলো-IX C (সুষি ত্বরণ, ত্বরকণর একক, সরলকরখোয় সিত্বরকণ চলিোন িস্তুকণোর গবতসূিসিূহ, বিকশষ এক বসকককে 
অবতক্রোন্ত দূরত্ব এিাং গড়কিগ, বলখবচকি িস্তুকণোর গবত পথ প্রদশণন, বলখবচি হকত িস্তু কণোর বিগ ও ত্বরণ বনণণয়, দূরত্ব–
সিয় বলখবচি (সিকিকগর বিকি) বিগ বনণণয়, বিগ-সিয় বলখবচি হকত বিগ ত্বরণ অবতক্রোন্ত দূরত্ব বনণণয়)। 

M-30 

রশ্নিালা-IX D  (উল্লম্ গসর্র স্পক্ষলত্র ত্বরণ সম্পসকতর্ সতূ্রসমূলহর রলয়াগ, মধ্যাকষতলণর রোলব বস্তুর উল্লম্গসর্, h উচ্চর্া 
হলর্ অবালধ্ পর্নশীল বস্তুর গসর্, সবতাসধ্ক উচ্চর্া এবং সবতাসধ্ক উচ্চর্ায় উত্থানকাল ও সবচরণকাল, সবতাসধ্ক উচ্চর্ায় 
সংক্রান্ত সমসযা, েূসমলর্ বস্তুর পর্ন স্পবগ,  পড়ন্ত বস্তুর স্পক্ষলত্র গসর্সলূত্রর  রমাণ, পড়ন্ত বস্তুর স্পক্ষলত্র স্পবগ, সরণ সনণতয় সংক্রান্ত 
সমসযা)।  

M-31 

রশ্নিালা-IX E (উল্লম্ র্লল রসক্ষপ্ত বস্তুকণার গসর্, রলক্ষপক, সনসদতষ্ট সমলয় বস্তুকণার অবস্থান ও স্পবগ সনণতয়, সনসদতষ্ট 
উচ্চর্ায় বস্তুকণার স্পবগ ও সদক সনণতয়, H ও R, R ও T, T ও H এর   ভযয সম্পকত, পাল্লা, সলবতাচ্চ উচ্চর্া, অবস্থান এবং 
স্পবগ সংক্রান্ত সমসযা, উচ্চর্া হলর্ সনসক্ষপ্ত রলক্ষপলক রাসশমালা  সংক্রান্ত সমসযা, দু’সি সবচরণ পথ সংক্রান্ত সমসযা)। 

 
অধ্যায় কলকচার  মবষয়বস্তু 

অধ্যায়-১ 
(স্পকাষ ও এর গঠন) 

B-01 

স্পকাষ ও এর গঠন, স্পকালষর রবসশষ্টয, রকারলেদ, স্পকাষ পসরমালপর সবসেন্ন একক, স্পকালষর আয়র্ন, একসি আদশত 
উসিদলকালষর গঠন, স্পকাষ রাচীর, স্পরালিাপ্ল্াে, প্ল্াজ্মালমমলব্রন বা স্পকাষসিসল্ল, ফু্লইে-স্পমাজ্াইক মলেল, 
সাইলিাপ্ল্াজ্ম ও অঙ্গাণ,ু রাইলবালসাম, গলসগ বসে, লাইলসালসাম, এলন্োপ্ল্াজ্সমক স্পরসিকুযলাম, মাইলিাকসন্রয়া।  

B-02 

প্ল্াসেে, স্পসসন্ট্রলয়াল, স্পকাষীয় কঙ্কাল, পারঅসক্সলসাম, গ্লাইঅসক্সলসাম, স্পকাষগহ্বর, সনউসিয়াস, স্পক্রালমালসাম, 
(স্পক্রালমালসালমর স্পেৌর্ গঠন, রকারলেদ, রাসায়সনক গঠন) বংশগসর্ বস্তু। সনউসিক অযাসসে, DNA, DNA-এর 
স্পেৌর্ গঠন ও রাসায়সনক গঠন, DNA-এর কাজ্,  RNA,  RNA এর স্পেসণসবোগ, DNA ও RNA এর মলধ্য 
রু্লনা। 

B-03 
DNA অণরু রসর্সলপন, অধ্ত সংরক্ষণশীল রসক্রয়ায় DNA অনুর রসর্সলপন বা অনুসলপন, DNA রফু সরসেং 
এবং DNA স্পমরামর্, ট্রান্সসক্রপশন, ট্রান্সললশন, সজ্ন, স্পজ্লনসিক স্পকাে, বংশগসর্ সনণতলয় DNA এর েূসমকা। 

অধ্যায়-২  
(স্পকাষ সবোজ্ন) 

B-04 সম্পূর্ণ অধ্যায় ।  

অধ্যায়-৪ (অণজু্ীব) 

B-05 
োইরাস, োইরালসর রবসশষ্টয, োইরালসর গঠন, রাসায়সনক গঠন, োইরালসর পরজ্ীসবর্া, োইরালসর অথতবনসর্ক 
গুরুত্ব, োইরাস ঘসির্ স্পরাগ। বযাকলিসরয়া, বযাকলিসরয়ার রবসশষ্টয, বযাকলিসরয়ার স্পেসণসবন্যাস।  

B-06 

একসি আদশত বযাকলিসরয়ার গঠন, বযাকলিসরয়ার জ্নন, বযাকলিসরয়ার উপকাসরর্া, বযাকলিসরয়ার অপকাসরর্া, 
বযাকলিসরয়াজ্সনর্ স্পরাগ। মযাললসরয়া পরজ্ীবী, জ্ীবনচক্র, মানবলদলহ জ্ীবনচক্র, গযাসমলিাগসন,স্পোলরাগসন, 
মযাললসরয়া জ্ীবাণরু জ্ীবনচলক্র স্প ৌন ক্রম বযাখযা, মযাললসরয়া সংক্রমণ, মযাললসরয়ার রসর্কার। 

অধ্যায়-৭ (নগ্বীজ্ী ও 
আবরৃ্বীজ্ী উসিদ) 

B-07 সম্পূর্ণ অধ্যায় । 

অধ্যায়-৮ (সিসুয ও 
সিসুযর্ি) 

B-08 সম্পূর্ণ অধ্যায় । 

িীবমবজ্ঞান ১ি পত্র 



এইচ.এস.সস স্পেশাল স্পরাগ্রাম-২০২২    সসললবাস 

D™¢vm একালেসমক এন্ে এেসমশন স্পকয়ার  10  পসরবর্তলনর রর্যলয় সনরন্তর পথচলা... 

অধ্যায় কলকচার  মবষয়বস্তু 

অধ্যায়-৯ 
(উসিদ শারীরর্ত্ত্ব) 

B-09 

খসনজ্ লবণ পসরলশাষণ, উসিলদর জ্ন্য অর্যাবশযকীয় পসুষ্ট উপাদান, উসিলদর খসনজ্ লবণ পসরলশাষণ রসক্রয়া,  
রলস্বদন, পত্ররন্ধ্র, রলস্বদলনর উপকাসরর্া, কলয়কসি রলয়াজ্নীয় শব্দ, সাললাকসংলিষণ, আললাক বণতাসলর 
কমতক্ষমর্া, আললাক রাসায়সনক সবসক্রয়া, সাললাকসংলিষলণ রসক্রয়ার কলালকৌশল, আললাকসনেতর অধ্যায়, 
ফলিাফসলফারাইললশন।  

B-10 

আললাক সনরলপক্ষ অধ্যায়, কযালসেন চক্র, হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র, 𝐶3 উসিদ ও 𝐶4 উসিলদর রু্লনা,  কযালসেন ও স্ল্যাক 
চলক্রর রু্লনা, 𝐶4 উসিলদর রবসশষ্টয ও গুরুত্ব। সাললাকসংলিষণ রসক্রয়ায় সনগতর্ অসক্সলজ্ন (O2) এর উৎস, 
সাললাকসংলিষলণর রোবকসমহূ,সলসমসিং ফযাক্টর, সাললাকসংলিষলণর হার, জ্ীব জ্গলর্ সাললাকসংলিষলণর 
রসক্রয়ার গুরুত্ব, সাললাকসংলিষলণ উৎপন্ন খাদয স্পকাথায়  ায়?, শ্বসন, সবার্ শ্বসন, সবার্ শ্বসন রসক্রয়ার ধ্াপ, 
অবার্ শ্বসন, রকৃর্লকাষী এবং আসদলকাষী জ্ীলব শ্বসলনর স্থান, সবসেন্ন সশলপ অবার্ শ্বসলনর বযবহার, শ্বসসনক 
হার/স্পকালশন্ি, শ্বসলনর রোবকসমূহ, শ্বসলনর গুরুত্ব, সবার্ শ্বসন ও অবার্ শ্বসলনর মলধ্য রু্লনা, সাললাকসংলিষণ 
ও শ্বসলনর মলধ্য পাথতকয। 

অধ্যায়-১১  
(জ্ীব র সুি) 

B-11 সম্পূর্ণ অধ্যায় । 

 

 
অধ্যায় কলকচার  মবষয়বস্তু 

অধ্যায়-১ (রাসণর 
সবসেন্নর্া ও 
স্পেসণসবন্যাস) 

B-12 সম্পূর্ণ অধ্যায় । 

অধ্যায়-২  
(রাসণর পসরসচসর্) 

B-13 

হাইরা, হাইরার বাসহ্যক রবসশষ্টয, হাইরার অন্তগতঠন, হাইরার স্পদহরাচীলরর স্পকাষসমহূ, এসপোসমতস এর স্পকাষসমহূ, 
আদশত সনলোসাইলির  গঠন, স্পনমালিাসসলের রকারলেদ, গযালিাোসমতস এর স্পকাষসমহূ, স্পমলসাসগ্লয়া, সসলললন্িরন, 
হাইরার খাদয গ্রহণ ও পসরপাক রসক্রয়া, হাইরার চলন,  হাইরার জ্নন,  হাইরার পনুরুৎপসি,  হাইরার  েমবন্িন, 
সমলথাজ্ীসবর্া।  রুইমাছ, Labeo rohita-র বাসহ্যক গঠন, রি সংবহনর্ি, শ্বসনর্ি, ফুলকার গঠন, শ্বসন স্পকৌশল, 
বায়থুসল, রুই মালছর রজ্নন ও জ্ীবনবিৃান্ত,  রুই মালছর রাকৃসর্ক সংরক্ষণ। 

B-14 

ঘাস ফসড়ং, বাসহ্যক অঙ্গসংস্থান, ঘাস ফসড়ং-এর মুলখাপালঙ্গর সবসেন্ন অংশ, পরুুষ ও স্ত্রী ঘাস ফসড়ং এর রু্লনা, ঘাস 
ফসড়ং-এর স্পপৌসষ্টকর্ি (স্পপৌসষ্টকনাসল, স্পপৌসষ্টকগ্রসি),  খাদযগ্রহণ ও পসরপাক। রি সংবহনর্ি, শ্বসনর্ি, স্পরচনর্ি, 
ঘাস ফসড়ং-এর পিুাসক্ষ, দশতন স্পকৌশল, রজ্নন রসক্রয়া ও রূপান্তর, রূপান্তলরর হরলমালনর েূসমকা। 

অধ্যায়-৩  
(মানব শারীরর্ত্ত্ব: 
পসরপাক ও স্পশাষণ) 

B-15 সম্পূর্ণ অধ্যায় । 

অধ্যায়-৪ 
(মানব শারীরর্ত্ত্ব: রি 
ও সিালন) 

B-16 
রি, রিরস বা প্ল্াজ্মা, রিকসণকা, স্পলাসহর্ রিকসণকা, স্পশ্বর্ রিকসণকা, অণচুসক্রকা, রি জ্মাি বাাঁধ্া বা রি 
র্িন,  লসসকা বা সলম্ফ, মানুলষর হৃৎসপলের গঠন, হৃৎসপলের রলকাষ্ঠ সমহূ।  

B-17 
হািতসবি-কাসেতয়াক চক্র, হািতসবি-এর মালয়ালজ্সনক সনয়িণ এবং উদ্দীপনা পসরবহন,  রিচাপ ও বযালরাসরলসপ্টর, 
মানবলদলহ রি সংবহন, হৃদলরালগর সবসেন্ন অবস্থায় করণীয়, হৃদলরালগর সচসকৎসার ধ্ারণা, এনসজ্ওপ্ল্াসে। 

অধ্যায়-৫ 
(মানব শারীরর্ত্ত্ব: শ্বসন 

ও শ্বাসসক্রয়া) 
B-18 সম্পূর্ণ অধ্যায় । 

অধ্যায়-৭ 
(মানব শারীরর্ত্ত্ব: চলন 

ও অঙ্গ চালনা) 
B-19 সম্পূর্ণ অধ্যায় । 

অধ্যায়-১১ 
(সজ্নর্ত্ত্ব ও সববর্তন) 

B-20 

সজ্নর্ত্ত্ব, স্পমলন্েসলয়ান ইনলহসরিযান্স, সজ্নর্লত্ত্ব বযবহৃর্ কসর্পয় শলব্দর বযাখযা, স্পমলন্েললর রথম সতূ্র ও সির্ীয় 
সতূ্র, বংশগসর্র স্পক্রামলজ্াম র্ত্ত্ব, রথম সলূত্রর বযসর্ক্রম (অসম্পণূত রকির্া, সমরকির্া), মারণ সজ্ন বা সলথাল 
সজ্ন, স্পমলন্েললর সির্ীয় সলূত্রর বযসর্ক্রম(পসরপরূক সজ্ন)  ,এসপেযাসসস (রকি এসপেযাসসস, রির্ রচ্ছন্ন 
এসপেযাসসস)।  

B-21 

পসললজ্সনক ইনলহসরিযান্স, সলঙ্গ সনধ্তারণ নীসর্, স্পসক্স সলঙ্কে সেসঅেতার, লাল-সবুজ্ বণতান্ধর্া, সহলমাসফসলয়া, 
মাসকুযলার সেসট্রসফ, ABO রিগ্রুপ ও Rh ফযাক্টর-এর কারলণ সষৃ্ট সমসযা, সববর্তন, লযামাসকতজ্ম বা লযামাকতবাদ  
বা অসজ্তর্ রবসশলষ্টর উিরাসধ্কার মর্বাদ, োরউইসনজ্ম বা রাকৃসর্ক সনবতাচন মর্বাদ, নবয োরউইনবাদ, 
সববর্তলনর স্বপলক্ষ রমাণসমহূ। 

 

িীবমবজ্ঞান ২য় পত্র 


