
এস.এস.সস স্পেশাল স্পরাগ্রাম-২০২২    সসললবাস 

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

D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

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

   
 

অধ্যায় কলকচার মবষয়বস্তু 
অধ্যায় -০১  
(ড ৌত রামশ ও 
পমরিাপ) 

P-01 সম্পরূ্ত অধ্যায়। 

অধ্যায়-০২ 
(গমত) 

P-02 সিসর্ এবং গসর্, সবসিন্ন রকার গসর্, স্পেলার ও স্পিক্টর রাসশ, দূরত্ব ও সরর্, দ্রুসর্ এবং স্পবগ, ত্বরর্ ও মন্দন। 

P-03 
গসর্র সমীকরর্ ও গাসর্সর্ক সমসযা, পড়ন্ত বস্তু ও নিনিপ্ত বস্তুর সূত্র সম্পসকতর্ গাসর্সর্ক সমসযা, পড়ন্ত 
বস্তু ও গসর্ সম্পসকতর্ স্পলখসচত্র। 

অধ্যায়-০৩ 
(বল) 

P-04 

জড়র্া এবং বললর ধ্ারর্া: সনউটলনর রথম সূত্র, স্পমৌসলক বললর রকৃসর্, সামযর্া ও সামযর্াসবহীন বল, 
বললর ঘার্, িরলবগ, সংঘর্ত (িরলবগ এবং শসির সংরক্ষর্শীলর্া, সনরাপদ ভ্রমর্: গসর্ ও বল), িরলবলগর 
সংরক্ষর্শীলর্া সম্পসকতর্ গাসর্সর্ক  সমসযা। 

P-05 
বস্তুর গসর্র উপর বললর রিাব: সনউটলনর ২য় সূত্র, মহাকর্ত বল ও গাসর্সর্ক সমসযা, সনউটলনর ২য় সূত্র 
সম্পসকতর্ গাসর্সর্ক সমসযা 

P-06 
সনউটলনর ৩য় সূত্র, ঘর্তর্ ও ঘর্তর্ বল (ঘর্তলর্র রকারলিদ, গসর্র ওপর ঘর্তলর্র রিাব, ঘর্তর্ কমালনা -
বাড়ালনা), ঘর্তর্ একসট রলয়াজনীয় উপদ্রব। 

অধ্যায়-০৪ 
(কাজ, ক্ষিতা ও 

শমি) 

P-07 
কাজ, শসি ও শসির সবসিন্ন রূপ (গসর্শসি সংসিষ্ট গাসর্সর্ক সমসযা), শসির সবসিন্ন রূপ (সবিবশসি ও 
সংসিষ্ট গাসর্সর্ক সমসযা)। 

P-08 

ন্রিং, শসির সবসিন্ন উৎস: (অনবায়নল াগয শসি, নবায়নল াগয শসি), শসির রূপান্তর এবং পসরলবলশর 
উপর রিাব, শসির সনর্যর্া, ির ও শসির সম্পকত, ক্ষমর্া, কমতদক্ষর্া ও গাসর্সর্ক সমসযা, উন্নয়ন 
কা তক্রলম শসির বযবহার। 

অধ্যায়-০৫  
(পদাডথের অবস্থা ও 

চাপ) 

P-09 
চাপ, ঘনত্ব, দদনসন্দন জীবলন ঘনলত্বর বযবহার, র্রললর স্পির্লরর চাপ, আসকতসমসেলসর সূত্র এবং প্লবর্া ও 
সংসিষ্ট গাসর্সর্ক সমসযা, বস্তুর স্পিলস থাকা বা েুলব  াওয়া, বাংলালদলশ স্পনৌ-দূঘতটনার কারর্। 

P-10 

পযাসলকললর সূত্র, বল বনৃিকরণ, বার্ালসর চাপ (টসরলসসলর পরীক্ষা, বার্ালসর চাপ এবং আবহাওয়া), 
সিসর্িাপকর্া (পীড়ন ও সবকৃসর্), পদালথতর সর্ন অবিা: কসিন, র্রল এবং গযাস (পদালথতর আর্সবক 
গসর্র্ত্ত্ব, পদালথতর চরু্থত অবিা)। 

অধ্যায়-০৭ 
(তরঙ্গ ও শব্দ) 

P-11 সরল েন্দন গসর্, র্রঙ্গ, র্রলঙ্গর দবসশষ্টয, র্রলঙ্গর রকারলিদ, র্রঙ্গ সংসিষ্ট রাসশ ও গাসর্সর্ক সমসযাবসল। 

P-12 
শব্দ র্রঙ্গ, শব্দ র্রলঙ্গর দবসশষ্টয, রসর্ধ্বসন, শব্দ র্রলঙ্গর স্পবগ ও র্রঙ্গদদঘতয সংসিষ্ট গাসর্সর্ক সমসযাবসল, 
শলব্দর স্পবলগর পাথতকয, শলব্দর বযবহার, সুর িু শলব্দর গুর্াবসল, শব্দ দূর্র্, গাসর্সর্ক সমসযাবসল। 

 
অধ্যায়-০৮ 
(আডলার 
রমতফলন) 

P-13 
আললার রকৃসর্, রসর্ফলন (রসর্ফললনর সূত্র, স্পশার্র্, মসরৃ্ এবং অমসরৃ্ পলৃে রসর্ফলন), দপতর্ বা 
আয়না, রসর্সবম্ব, স্পগালীয় আয়না, উত্তল আয়না, স্পগালীয় উত্তল আয়নায় রসর্সবম্ব। 

P-14 

অবর্ল স্পগালীয় আয়না, অবর্ল আয়নায় রসর্সবম্ব: স্পফাকাস দূরত্ব স্পথলক কম দূরলত্ব, স্পফাকাস দূরত্ব স্পথলক 
স্পবসশ দূরলত্ব, সববধ্তন, আয়নার বযবহার, সনরাপদ ড্রাইসিং, পাহাসড় রাস্তার অদশৃয বাাঁক, অধ্যায় সংসিষ্ট 
গাসর্সর্ক সমসযা। 

অধ্যায়-১১ 
(চল মবদ্যুৎ) 

 
 

P-15 
সবদ্যযৎ রবাহ, র্সড়ৎচালক শসি এবং সবিব পাথতকয, সবিব পাথতকয এবং র্সড়ৎ রবালহর মলধ্য সম্পকত, 
ও’স্পমর সূত্র, পসরবাহী, অপসরবাহী ও অর্ধপসরবাহী পদাথত, সবদ্যযৎ রবালহর সদক, স্পরাধ্, বর্তনী বা সাসকতট।  

P-16 

রূ্লয স্পরাধ্(লেসর্ বর্তনী ও সমান্তরাল বর্তনী) এবং রু্লযলরাধ্ সংক্রান্ত গাসর্সর্ক সমসযা, র্সড়ৎ ক্ষমর্া, 
সবদ্যযৎ পসরবহন, র্সড়ৎ ক্ষমর্া সংক্রান্ত সমসযাবসল, সবদ্যযলর্র সনরাপদ বযবহার, বাসাবাসড়লর্ র্সড়ৎ বর্তনীর 
নকশা, গাসর্সর্ক সমসযাবসল সরসিউ। 

পদাথেমবজ্ঞান 



এস.এস.সস স্পেশাল স্পরাগ্রাম-২০২২    সসললবাস 

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

 

অধ্ুায় কলকচার মবষয়বস্তু 
অধ্ুায় -০১ 

(রসায়ডনর ধ্ারণা) 

C-01 

সম্পরূ্ত অধ্যায়। 

অধ্ুায় -০২ 

(পদাডথের অবস্থা) 

পদাথত ও পদালথতর অবিা, *আন্তঃআর্সবক বল ও শসি, কর্ার গসর্র্ত্ত্ব ও *গসর্র্লত্ত্বর স্বীকা তসমহূ, বযাপন, সনঃসরর্,  

স্পমামবাসর্র জ্বলন এবং স্পমালমর সর্ন অবিা, গলন ও সু্ফটন, পার্ন এবং উধ্বতপার্ন, র্াপ রদালনর বক্রলরখা ও 

গাসর্সর্ক বযাখযা।  

অধ্ুায় -০৩ 

(পদাডথের গঠন) 
 

C-02 

স্পমৌসলক ও স্প ৌসগক পদাথত, পরমার্ ুও অর্,ু স্পমৌললর রর্ীক, সংলকর্, পরমার্রু স্পির্লরর কর্া, পারমার্সবক সংখযা ও 

িরসংখযা, *আইলসালটাপ, *আইলসালটান, *আইলসাবার, পরমার্রু মলেল, রাদারলফালেতর পরমার্রু মলেল, 

রাদারলফালেতর পরমার্ ুমলেললর সীমাবদ্ধর্া, স্পবার পরমার্ ুমলেল, স্পবার পরমার্রু মলেললর সাফলয ও সীমাবদ্ধর্া । 

C-03 

পরমার্রু শসিস্তলর ইললকট্রন সবন্যাস, উপশসিস্তলরর ধ্ারর্া, পরমার্লুর্ ইললকট্রন সবন্যালসর নীসর্, ইললকট্রন 

সবন্যালসর সাধ্ারর্ সনয়লমর সকছু বযসর্ক্রম, পারমার্সবক ির বা আলপসক্ষক পারমার্সবক ির, আইলসালটালপর শর্করা 

হার স্পথলক স্পমৌললর গড় আলপসক্ষক ির সনর্তয়, আলপসক্ষক পারমার্সবক ির স্পথলক আলপসক্ষক আর্সবক ির সনর্তয়, 

স্পর্জসিয় আইলসালটাপ ও র্ালদর বযবহার, স্পর্জসিয় আইলসালটালপর রিাব। 

অধ্ুায় -০৪ 

(পর্োয় সারমণ) 

C-04 
প তায় সারসর্র পটিূসম, প তায় সারসর্র দবসশষ্টয, প তায় সারসর্র সুসবধ্া, ইললকট্রন সবন্যাস স্পথলক প তায় সারসর্লর্ 

স্পমৌললর অবিান সনর্তয়, ইললকট্রন সবন্যাসই প তায় সারসর্র মলূ সিসত্ত, প তায় সারসর্র সকছু বযসর্ক্রম। 

C-05 
স্পমৌললর প তায়বতৃ্ত ধ্মত, সবসিন্ন গ্রুলপ উপসির্ স্পমৌলগুললার সবলশর্ নাম (ক্ষার ধ্ারু্, মৎৃক্ষার ধ্ারু্, মুদ্রা ধ্ারু্, 

হ্যাললালজন গ্রুপ, সনসিয় গযাস, অবিান্তর স্পমৌল), প তায় সারসর্র একই গ্রুলপর স্পমৌল দ্বারা গসির্ স্প ৌলগর সবসক্রয়া। 

অধ্ুায় -০৫ 

(রাসায়মনক বন্ধন) 
 

C-06 
স্প াজযর্া ইললকট্রন, স্প াজনী বা স্প াজযর্া, স্প ৌগমূলক ও র্ালদর স্প াজনী, স্প ৌলগর রাসায়সনক সংলকর্, আর্সবক 

সংলকর্ ও গািসনক সংলকর্, অষ্টক ও দ্যই -এর সনয়ম, সনসিয় গযাস এবং এর সিসর্শীলর্া। 

C-07 

রাসায়সনক বন্ধন ও রাসায়সনক বন্ধন গিলনর কারর্, কযাটায়ন ও অযানায়ন, আয়সনক বন্ধন বা র্সড়ৎল াজী বন্ধন, 

সমল াজী বন্ধন, আয়সনক ও সমল াজী স্প ৌলগর দবসশষ্টয (গলনাঙ্ক ও সু্ফটনাঙ্ক, দ্রাবযর্া, সবদ্যযৎ পসরবাসহর্া), ধ্ার্ব 

বন্ধন, *হীরক, *গ্রাফাইলটর সবদ্যযৎ পসরবাসহর্া। 

অধ্ুায়-০৬ (কিাডলর 

ধ্ারণা ও রাসায়মনক 

গণনা) 

C-08 

স্পমাল, *অযালিালগ্রলড্রা সংখযা, গযালসর স্পমালার আয়র্ন, স্পমাল এবং আর্সবক সংলকর্, স্পমালার দ্রবর্ ও *স্পমালাসরসট 

ও গাসর্সর্ক সমসযা, স্প ৌলগ স্পমৌললর শর্করা সং সুর্, শর্করা সং সুর্ এবং িূল সংলকর্, শর্করা সং সুর্ স্পথলক 

স্প ৌলগর আর্সবক সংলকর্ সনর্তয়। 

C-09 
রাসায়সনক সবসক্রয়া ও রাসায়সনক সমীকরর্, রাসায়সনক সমীকরলর্র সমর্াকরর্, স্পমাল ও রাসায়সনক সমীকরর্, 

উৎপালদর শর্করা পসরমার্ সহসাব, সলসমসটং সবসক্রয়ক। 

অধ্ুায়-০৭ 

(রাসায়মনক মবমিয়া) 

C-10 

পদালথতর পসরবর্তন, রাসায়সনক সবসক্রয়ার স্পেসর্সবিাগ (রাসায়সনক সবসক্রয়ার সদক, রাসায়সনক সবসক্রয়ায় র্ালপর 

পসরবর্তন), জারর্ সংখযা ও জারর্ সংখযা সনর্তয়, রাসায়সনক সবসক্রয়ার স্পেসর্সবিাগ (ইললকট্রন িানান্তর: স্পরেক্স 

সবসক্রয়া, জারর্-সবজারর্ একসট  গুপৎ সক্রয়া)।  

C-11 

ইললকট্রন িানান্তলরর মাধ্যলম সংঘসটর্ সবসক্রয়াসমহূ (সংল াজন, সবলয়াজন, রসর্িাপন ও দহন সবসক্রয়া), নন স্পরেক্স 

সবসক্রয়া (অধ্ঃলক্ষপন সবসক্রয়া, রশমন সবসক্রয়া), সবলশর্ ধ্রলনর রাসায়সনক সবসক্রয়া (আদ্রতসবলির্র্, পাসনল াজন), 

সবলশর্ ধ্রলনর রাসায়সনক সবসক্রয়া (সমার্কুরর্ ও পসলমারকরর্)।   

C-12 
বাস্তব স্পক্ষলত্র সংঘসটর্ কলয়কসট রাসায়সনক সবসক্রয়ার উদাহরর্,  ক্ষসর্কর সবসক্রয়া স্পরাধ্ করার উপায়, সবসক্রয়ার 

গসর্লবগ বা সবসক্রয়ার হা, লা-শালর্সলয়ার নীসর্, লা-শালর্সলয়ার নীসর্র বযাখযা এবং রিাব। 

অধ্ুায়-১১ (খমনজ 

সম্পদ: জীবাশ্ম) 

C-13 
জীবাশ্ম জ্বালাসন, রাকৃসর্ক গযাস,স্পপলট্রাসলয়ালমর উপাদানসমহূ ও র্ালদর পথৃকীকরর্, হাইলড্রাকাবতন(অযাসললফসটক 

হাইলড্রাকাবতন, অযালরালমসটক হাইলড্রাকাবতন), দজব স্প ৌলগর রাচু তর্া, কা তকরী মলূক ও সমলগাত্রীয় স্পেসর্। 

C-14 সম্পিৃ হাইলড্রাকাবতন (অযাললকন), অসম্পিৃ হাইলড্রাকাবতন: অযালসকন ও অযালকাইন। 

C-15 অযাললকাহল, অযালসেহাইে, ফযাসট এসসে রস্তুসর্, ফযাসট এসসলের রাসায়সনক ধ্মত। 

C-16 
হাইলড্রাকাবতন স্পথলক অযাললকাহল, অযালসেহাইে ও দজব এসসে রস্তুসর্, অযাললকাহল, অযালসেহাইে ও দজব এসসলের 

বযবহার, পসলমার। 

রসায়ন 



এস.এস.সস স্পেশাল স্পরাগ্রাম-২০২২    সসললবাস 

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

 
অধ্ুায় কলকচার মবষয়বস্তু 

অধ্ুায়-০২ 

(ডসট ও ফাাংশন) 
GM-01 

স্পসট, স্পসট রকালশর পদ্ধসর্, সকল সংজ্ঞা ও উদাহরর্ (সসীম স্পসট, অসীম স্পসট, ফাাঁকা স্পসট, উপলসট, রকৃর্ উপলসট, 

স্পসলটর সমর্া, স্পসলটর অন্তর, শসি স্পসট, সাসবতক স্পসট, পরূক স্পসট, সংল াগ স্পসট, স্পছদ স্পসট, সনলেদ স্পসট), ক্রমলজাড়, 

কালর্তসীয় গুর্জ, স্পিনসচত্র, অনুশীলনী-২.১। 

GM-02 অন্বয়, ফাংশন, উদাহরণ, অনুশীলনী-২.২।  

অধ্ুায়-০৩ 

(বীজগামণমতক রামশ) 

GM-03 বীজগাসর্সর্ক রাসশ, বীজগাসর্সর্ক সূত্রাবসল, উদাহরর্, অনুশীলনী- ৩.১, ঘন সংবসলর্ সতূ্রাবসল, অনুশীলনী -৩.২।  

GM-04 উৎপাদলক সবলির্র্, উৎপাদক সনর্তলয়র কসর্পয় স্পকৌশল। অনুশীলনী-৩.৩, িাগলশর্ উপপালদযর ধ্ারর্া, অনুশীলনী-৩.৪।  

GM-05 
বাস্তব সমসযা সমাধ্ালন বীজগাসর্সর্ক সতূ্র গিন ও রলয়াগ (স্পদয় বা রাপয, সময় ও কাজ, সময় ও দূরত্ব, নল ও 

স্পচৌবাচ্চা, লাি-ক্ষসর্) সবর্য়ক, অনুশীলনী-৩.৫ (১৪-২৪)।  

GM-06 বীজগাসর্সর্ক সতূ্র গিন (সবসনলয়াগ-মনুাফা সংক্রান্ত), অনুশীলনী- ৩.৫(২৫-৩৮) 

অধ্ুায়-০৪ 

(সূচক ও লগামরদি) 

GM-07 সচূক, সচূলকর সতূ্রাবসল, রমার্ ও উদাহরর্, অনুশীলনী-৪.১, লগাসরদম, লগাসরদলমর সতূ্রাবসল রমার্, উদাহরর্। 

GM-08 
অনুশীলনী-৪.২, লগাসরদম পদ্ধসর্ (স্বািাসবক লগাসরদম, সাধ্ারর্ লগাসরদম) সাধ্ারর্ ললগর পরূ্তক ও অংশক সম্পলকত 

ধ্ারর্া, অনুশীলনী-৪.৩। 

অধ্ুায়-০৭ 

(বুবহামরক 

জুামিমত) 

GM-09 সম্পাদয (১, ২, ৩, ৪, ৫) অনুশীলনী-৭.১, ৭.২।  

অধ্ুায়-০৮ 

(বতৃ্ত) 

GM-10 বতৃ্ত, বলৃত্তর অিযন্তর ও বসহিতাগ, বলৃত্তর জযা ও বযাস উপপাদয-(১৭, ১৮, ১৯), অনুশীলনী-৮.১  

GM-11 বতৃ্তচাপ, বতৃ্তি স্পকার্, স্পকন্দ্রি স্পকার্, বতৃ্তি চরু্িুতজ সংক্রান্ত উপপাদয-২০-২৪, অনুশীলনী-৮.২, ৮.৩ 

GM-12 বলৃত্তর স্পছদক ও েশতক, উপপাদয (২৫, ২৬) অনুশীলনী-৮.৪, বতৃ্ত সম্পকতীয় সম্পাদয (৬-১১), অনুশীলনী-৮.৫ 

অধ্ুায়-০৯ 

(মিডকাণমিমতক 

অনুপাত) 

GM-13 
সমলকার্ী সত্রিুলজর বাহুগুললার নামকরর্, সদশৃ সমলকার্ী সত্রিুলজর বাহুগুললার অনুপার্সমূলহর ধ্রুবর্া, সূক্ষ্মলকালর্র 

সত্রলকার্সমসর্ক অনুপার্, সত্রলকার্সমসর্ক অনুপার্গুললার সম্পকত, সত্রলকার্সমসর্ক অলিদাবসল, উদাহরর্, অনুশীলনী-৯.১। 

GM-14 30°, 45°, 60°, 0° ও 90° স্পকালর্র সত্রলকার্সমসর্ক অনুপার্, উদাহরর্। অনুশীলনী -৯.২। 

অধ্ুায়-১৩ 

(সসীি ধ্ারা) 

GM-15 
অনুক্রম, ধ্ারা, সমান্তর ধ্ারা, সমান্তর ধ্ারার সাধ্ারর্ পদ সনর্তয়, সমান্তর ধ্ারার n সংখযক পলদর সমসষ্ট, উদাহরর্, 

রথম n সংখযক স্বািাসবক সংখযার সমসষ্ট সনর্তয়, অনুশীলনী-১৩.১। 

GM-16 
রথম n সংখযক স্বািাসবক সংখযার বগত ও ঘলনর সমসষ্ট সনর্তয়, গুলর্াত্তর ধ্ারা, গুলর্াত্তর ধ্ারার সমসষ্ট সনর্তয়, উদাহরর্, 

অনুশীলনী-১৩.২ (সম্পরূ্ত অধ্যায়)। 

অধ্ুায়-১৬ 

(পমরমিমত) 

GM-17 

সত্রিুলজর স্পক্ষত্রফল (সমলকার্ী সত্রিুজ, সমবাহু সত্রিুজ, সমসদ্ববাহু সত্রিুজ), উদাহরর্, অনুশীলনী-১৬.১, চরু্িুতজলক্ষলত্রর 

স্পক্ষত্রফল (আয়র্লক্ষত্র, বগতলক্ষত্র, সামান্তসরক), চরু্িুতলজর স্পক্ষত্রফল (রম্বলসর, ট্রাসপসজয়াম) সুর্ম বহুিূলজর স্পক্ষত্রফল, 

অনুশীলনী-১৬.২। 

GM-18 
বতৃ্ত সংক্রান্ত পসরমাপ (বলৃত্তর পসরসধ্, বতৃ্তাংলশর দদঘতয, বতৃ্তলক্ষত্র ও বতৃ্তকলা স্পক্ষত্রফল), অনুশীলনী-১৬.৩, ঘনবস্তু 

(আয়র্াকার ঘনবস্তু, ঘনক, স্পবলন), অনুশীলনী-১৬.৪। 

অধ্ুায়-১৭ 

(পমরসাংখুান) 
GM-19 

ক্রমল াসজর্ সংখযা, গর্সংখযার বহুিুজ, গড় সনর্তয় পদ্ধসর্ (related maths), গড় সংক্রান্ত গাসর্সর্ক সমসযা। 

মধ্যলকর ধ্ারর্া, মধ্যক, রচুরক, উদাহরর্, অনুশীলনী-১৭।  

সাধ্ারণ গমণত 
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অধ্ুায় কলকচার  মবষয়বস্তু 

অধ্ুায়-০২ 

(বীজগামণমতক রামশ) 

HM-01 

এক, দ্যই ও সর্ন চললকর বহুপদী, িাগলশর্ ও উৎপাদক উপপাদয, উৎপাদক উপপালদযর সবপরীর্ উপপাদয, (Related 

maths)। সমমাসত্রক বহুপদী, রসর্সম ও চক্র-ক্রসমক রাসশ, চক্র-ক্রসমক বহুপদীর উৎপাদলক সবলির্র্ (Related 

maths), অনুশীলনী-২ (১-১০)। 
HM-02 মলূদ িগ্াংশ, আংসশক িগ্াংশ, অনুশীলনী-২ (১১-১৫)। 

অধ্ুায়-০৩ 

(জুামিমত) 

HM-03 অনুশীলনী- ৩.১ সম্পণূধ।  

HM-04 অনুশীলনী-৩.২ সম্পণূধ। 

অধ্ুায়-০৭  

(অসীি ধ্ারা) 
HM-05 

অনুক্রম, ধ্ারা, অসীম ধ্ারা, অসীম ধ্ারার আংসশক সমসষ্ট, উদাহরর্, অসীম গুলর্াত্তর ধ্ারা, স্পপৌর্ঃপসুনক ইর্যাসদ, 

অনুশীলনী-৭। 

অধ্ুায়-০৮ 

(মিডকাণমিমত) 

HM-06 
জযাসমসর্ক স্পকার্ ও সত্রলকার্সমসর্ক স্পকার্, ধ্নাত্মক ও ঋর্াত্মক স্পকার্, স্পকার্ পসরমালপর একক, স্পকালর্র বতৃ্তীয় পসরমাপ, 

স্পরসেয়ান স্পকার্, স্পকালর্র, সেসগ্র পসরমাপ ও স্পরসেয়ান পসরমালপর সম্পকত, অনুশীলনী ৮.১। 

HM-07  সত্রলকার্সমসর্ক অনুপার্সমহূ, উদাহরর্, অনুশীলনী-৮.২ (সম্পরূ্ত)। 

HM-08 

সবসিন্ন স্পকালর্র সত্রলকার্সমসর্ক অনুপার্সমহূ (ল লকালনা স্পকালর্র অথতাৎ, (n ×
π

2
± θ) স্পকালর্র সত্রলকার্সমসর্ক 

অনুপার্সমহূ সনর্তলয়র পদ্ধসর্ (0 < θ <
π

2
), অনুশীলনী-৮.৩। 

অধ্ুায়-০৯  

(সূচকীয় ও 

লগামরদিীয় ফাাংশন) 

HM-09 
মলূদ ও অমলূদ সচূক, সচূক সম্পসকতর্ সতূ্র, মলূ এর বযাখযা (Specially সতূ্র (৭) এর রমার্), মলূদ িগ্াংশ সূচক, সলূত্রর 

রমার্, উদাহরর্ অনুশীলনী-৯.১। 

HM-10 লগাসরদলমর ধ্ারর্া, লগাসরদলমর সূত্রাবসল, উদাহরর্ অনুশীলনী-৯.২ (১-৭)। 

HM-11 
ফাংশলনর স্পলখসচত্র, সচূকীয়, লগাসরদসমক ও পরমমান ফাংশন, ফাংশলনর স্পলখসচত্র অনুশীলনী-৯.২ (৮-১৫), স্পোলমন-

স্পরঞ্জ (বযবসধ্লর্ সনর্তয়)। 

অধ্ুায়-১০  

(মিপদী মবস্তমৃত) 

HM-12 
সদ্বপদী (1 + y)n এর সবস্তসৃর্, পযাসলকললর সত্রিুলজর বযবহার, *n! ও C.

n
r এর সালথ সম্পকত, উদাহরর্, অনুশীলনী-

১০.১ সম্পরূ্ত। 

HM-13 
(x + y)n সদ্বপদী এর সবস্তসৃর্, n! এবং C 

n
r এর মান সনর্তয়, (r+1) র্ম পদ সনর্তয়, অনুশীলনী-১০.২ (সম্পরূ্ত 

উদাহরর্সহ)।  

অধ্ুায়-১১  

(স্থানাঙ্ক জুামিমত) 

HM-14 
আয়র্াকার কালর্তসীয় িানাঙ্ক, দ্যইসট সবন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব, উদাহরর্, অনুশীলনী-১১.১ সম্পরূ্ত। সত্রিুজলক্ষলত্রর 

স্পক্ষত্রফল, সত্রিুজ স্পক্ষলত্রর স্পক্ষত্রফল সনর্তলয়র সতূ্র, চরু্িুতজলক্ষলত্রর স্পক্ষত্রফল, অনুশীলনী-১১. ২ এর উদাহরর্  

HM-15 
অনুশীলনী-১১.২ (সম্পরূ্ত), সরললরখার ঢাল (+ve ও –ve ঢাললর সবস্তাসরর্) Related Maths,উদাহরর্, অনুশীলনী-

১১.৩ (সম্পরূ্ত)। 

HM-16 
সরললরখার সমীকরর্ (Related maths), স্পলখসচত্র (সবসিন্ন সমীকরর্ সদলয় স্পলখসচত্র Specially +ve ও –ve ঢাল সদলয় 

স্পবাঝালনা), অনুশীলনী-১১.৪। 

অধ্ুায়-১৪ 

(সম্ভাবনা) 

HM-17 
সম্ভাবনার সালথ জসড়র্ সকছু ধ্ারর্া,  ুসিসিসত্তক সম্ভাবনা সনর্তয়, র্থযসিসত্তক সম্ভাবনা সনর্তয়,  উদাহরর্, 

অনুশীলনী-১৪ (৭-১২)। 

HM-18 
নমনুালক্ষত্র এবং সম্ভাবনা Tree দ্বারা সম্ভাবনা সনর্তয়, বজতনশীল, অবজতনশীল  ঘটনার ধ্ারর্া, (কখন গুর্/ল াগ 

হলব), অনুশীলনী-১৪(১৩-১৮)। 

উচ্চতর গমণত 



এস.এস.সস স্পেশাল স্পরাগ্রাম-২০২২    সসললবাস 

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

 
অধ্ুায় কলকচার মবষয়বস্তু 

অধ্ুায়-০১  

(জীবন পাঠ) 
Bio-01 

জীবসবজ্ঞালনর ধ্ারর্া, জীবসবজ্ঞালনর শাখাগুললা, স্পিৌর্ জীবসবজ্ঞান, ফসলর্ জীবসবজ্ঞান, জীলবর স্পেসর্সবন্যাস, 

স্পেসর্সবন্যালসর উলেশয, জীবজগৎ (মারগুসলস + R.H. Whittaker এর স্পেসর্সবন্যাস),  স্পেসর্সবন্যালসর সবসিন্ন ধ্াপ, 

সদ্বপদ নামকরর্ পদ্ধসর্, দবজ্ঞাসনক নাম। 

অধ্ুায়-০২ 

(জীবডকাষ ও মটস্যু) 

Bio-02 

জীবলকার্, স্পকালর্র রকারলিদ, উসিদলকার্ ও রাসর্লকার্ (সচত্রসহ), *উসিদলকার্ ও রাসর্লকার্ এর পাথতকয, উসিদ 

ও রাসর্ স্পকালর্র রধ্ান অঙ্গার্ ুও র্ালদর কাজ (লকার্রাচীর, স্পরালটাপ্লাজম,  স্পকার্সঝসি, সাইলটাপ্লাজমীয় অঙ্গার্,ু 

মাইলটাকসন্ড্রয়া), প্লাসিে, স্পলালরাপ্লাি, স্পক্রালমাপ্লাি, সলউলকাপ্লাি, গলসজ বস্তু, এলন্োপ্লাজসমক স্পরসটকুলাম, 

স্পকার্গহ্বর, লাইলসালজাম, সঝসিসবহীন সাইলটাপ্লাজমীয় অঙ্গার্,ু সনউসলয়াস, উসিদ ও রার্ীর কাজ পসরচালনায় সবসিন্ন 

রকার স্পকালর্র িূসমকা, উসিদ সটসুয (সরল সটসুয)।  

Bio-03 
উসিদ সটসুয (জসটল সটসুয, জাইললম, স্পলালয়ম), রাসর্সটসুয (আবরর্ী সটসুয, স্প াজক সটসুয এর রকারলিদসহ), স্পপসশ 

সটসুয, স্লায় ুসটসুয, অঙ্গ ও র্ন্ত্র, অর্বুীক্ষর্  ন্ত্র, ইললকট্রন অর্বুীক্ষর্  ন্ত্র, *সবসিন্ন পাথতকয। 

অধ্ুায়-০৪ 

(জীবনীশমি) 
Bio-04 

জীবনীশসি ও ATP-এর িূসমকা, সাললাকসংলির্র্, সাললাকসংলির্লর্র রসক্রয়া, সাললাকসংলির্লর্ স্পলালরাসফললর 

িূসমকা, সাললাকসংলির্লর্ আললার িূসমকা, সাললাকসংলির্লর্র রিাবক, জীবজগলর্ সাললাকসংলির্লর্র গুরুত্ব, শ্বসন, 

শ্বসলনর রকারলিদ, শ্বসলনর  রসক্রয়া, শ্বসন রসক্রয়ার রিাবকসমূহ, শ্বসলনর  গুরুত্ব সম্পরূ্ত অধ্যায় পনুঃআললাচনা। 

অধ্ুায়-০৫ 

(খাদু, পমুি এবাং 

পমরপাক) 

Bio-05 

উসিলদর খসনজ পসুষ্ট, পসুষ্ট উপাদালনর উৎস এবং িূসমকা, পসুষ্ট উপাদালনর অিাবজসনর্ লক্ষর্, রার্ীর খাদয ও পসুষ্ট, 

খালদযর রধ্ান উপাদান ও র্ার উৎস, (আসমর্ বা স্পরাসটন, শকতরা বা কালবতাহাইলড্রট, স্পেহজার্ীয় খাদয, খাদযরার্ বা 

সিটাসমন, খসনজ লবর্, পাসন, খাদয আাঁশ বা রালফজ এবং এলদর উৎস), আদশত খাদয সপরাসমে, খাদয গ্রহলর্র নীসর্মালা, 

পসুষ্টর অিাবজসনর্ স্পরাগ, পসুষ্ট উপাদালন শসি ও র্াপশসি সনর্তয়, সবএমআর এবং সবএমআই, শরীরচচতা ও সবোম। 

Bio-06 

খাদযদ্রবয সংরক্ষলর্ রাসায়সনক পদালথতর বযবহার, পসরপাক, স্পপৌসষ্টকনাসল, স্পপৌসষ্টক গ্রসন্থ, লালাগ্রনথি, যকৃৎ,  কৃলর্র 

কাজ, অগ্যাশয়, গযাসিকগ্রসন্থ, আসন্ত্রক গ্রসন্থ ইর্যাসদ, খাদয পসরপাক সক্রয়া, পসরপাককৃর্ খাদয স্পশার্র্, আত্তীকরর্, 

আসন্ত্রক সমসযা, অজীর্তর্া, আমাশয়, স্পকােকাসিন্য, গযাসিক আলসার, অযালপনসেসাইসটস, কৃসমজসনর্ স্পরাগ, 

োয়সরয়া, সম্পরূ্ত অধ্যায় পনুঃআললাচনা। 

অধ্ুায়০৬  

(জীডব পমরবহন) 

Bio-07 

উসিদ ও পাসনর সম্পকত, ইমবাইসবশন, বযাপন, অসিস্রবর্, পাসন ও খসনজ লবর্ স্পশার্র্, উসিলদ পসরবহন, উসিলদর 

পসরবহলনর রলয়াজনীয়র্া, পাসন ও খসনজ পদালথতর পসরবহন, স্পকার্রলসর আলরাহর্, সাললাকসংলির্লর্ উৎপাসদর্ 

পদালথতর পসরবহন, স্পলালয়লমর মাধ্যলম পসরবহন, রলস্বদন, রলস্বদলনর রিাবকসমহূ, রলস্বদন একসট অসর্ রলয়াজনীয় 

অমঙ্গল, মানবলদলহ রি সংবহন, রি, রলির উপাদান (রিরস, রি কসর্কা), রলির কাজ। 

Bio-08 

ব্লাে গ্রুপ বা রলির গ্রুপ, রিদান ও সামাসজক দায়বদ্ধর্া, হৃৎসপলের গিন ও কাজ, হৃদসপলের মলধ্য রি সঞ্চালন পদ্ধসর্, 
রিবাসহকা (ধ্মসন, সশরা, দকসশক জাসলকা), রিচাপ, আদশত রিচাপ, উচ্চ রিচাপ, স্পকালললিরল, রলি উচ্চ 
স্পকালললিরললর সমসযা, স্পকালললিরললর কাজ (উপকাসরর্া ও স্বািযঝুাঁসক), অসিমজ্জা ও রলির অস্বািাসবক অবিা: 
সলউলকসময়া, রি সংবহনর্লন্ত্রর কলয়কসট স্পরাগ ও রসর্কার (হাটত অযাটাক, বার্জ্বর, হৃৎসপেলক সুি রাখার উপায়)। 

অধ্ুায়-০৮ 

(ডরচন রমিয়া) 
Bio-09 

স্পরচন রসক্রয়া, * স্পরচনর্ন্ত্র, স্পরচন পদাথত, বকৃ্ক (সকেসন), স্পনফ্রন, বলৃক্কর কাজ, অসলমালরগুললশলন বলৃক্কর িূসমকা,  বলৃক্ক 
পাথর, বকৃ্ক সবকল, োয়ালাইসসস ও রসর্িাপন, সর্কতর্া, মতূ্রনাসল সুি রাখার উপায়। 

অধ্ুায়-১১ 

(জীডবর রজনন) 

Bio-10 

জীলব রজনলনর ধ্ারর্া ও গুরুত্ব, উসিলদর রজনন (রজনন অঙ্গ: ফুল, ফুললর সবসিন্ন অংশ ), পষু্পমঞ্জসর, পরাগায়ন, 
পরাগায়লনর মাধ্যম, পংুগযালমলটাফাইলটর উৎপসত্ত, স্ত্রী-গযালমলটাফাইলটর উৎপসত্ত, সনলর্ক, নরু্ন স্পোলরাফাইট গিন, 
ফললর উৎপসত্ত। 

Bio-11 
রার্ীর রজনন ও সনলর্ক, সনলর্লকর স্পমৌসলক র্াৎপ ত, মানব রজনলন হরলমালনর িূসমকা, ভ্রূলর্র সবকাশ, অমরা, ভ্রূর্ 
আবরর্ী, রজনন- সংক্রান্ত স্পরাগ (এইেস)। 

অধ্ুায়-১২ 

(জীডবর বাংশগমত ও 

মববতেন) 

Bio-12 
জীলবর বংশগসর্, বংশ পরম্পরায় চাসরসত্রক দবসশষ্টয বহনকারী উপাদান (বংশগসর্বস্তু), স্পক্রালমালসাম, DNA, RNA, 
সজন, DNA অনুসলপন, সেএনএ স্পটি, মানুলর্র সলঙ্গ সনধ্তারর্। 

Bio-13 
স্পজলনসটক সেসঅেতার বা বংশগসর্ বযাসধ্/অস্বািাসবকর্া (কালার ব্লাইন্েলনস বা বর্তান্ধর্া, থযালালসসময়া), দজব সববর্তন 
র্ত্ত্ব, জীবলনর আসবিতাব, োরউইলনর মর্বাদ ও রজাসর্র সটলক থাকায় সববর্তলনর গুরুত্ব। 

 

 

 

জীবমবজ্ঞান 



এস.এস.সস স্পেশাল স্পরাগ্রাম-২০২২    সসললবাস 

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

 
অধ্ুায় কলকচার মবষয়বস্তু 

অধ্ুায়-০১:  (তথু ও কর্াগাডর্াগ রর্মুি এবাং 

আিাডদর বাাংলাডদশ)  

অধ্ুায়-০২: (কমম্পউটার ও কমম্পউটার 

বুবহারকারীর মনরাপত্তা) 

ICT-01 সম্পরূ্ত অধ্যায়। 

অধ্ুায়-০৩: (আিার মশক্ষায় ইন্টারডনট) 

অধ্ুায়-০৪:  (আিার কলখাডলমখ ও মহসাব) 
ICT-02 সম্পরূ্ত অধ্যায়। 

অধ্ুায়-০৫: (িামিমিমেয়া ও গ্রামফক্স) ICT-03 

মাসিসমসেয়ার ধ্ারর্া, মাসিসমসেয়ার মাধ্যমসমহূ , স্পরলজলন্টশন সফটওয়যার, পাওয়ার 

পলয়ন্ট স্পরাগ্রাম স্পখালা এবং স্লাইে দর্সর করা, স্পরলজলন্টশন স্পসি বা সংরক্ষর্ করা, নরু্ন 

স্লাইে স্প াগ করা, স্পরলজলন্টশলন স্লাইে রদশতন, স্লাইলে বযাকগ্রাউন্ে  িু করার জন্য বা 

বযাকগ্রাইন্ে পসরবর্তন করার জন্য, স্লাইলে ছসব  িু করা, স্লাইলে ট্রানসজশন  িু করা, স্পলখায় 

স্বর্ন্ত্রিালব ট্রানসজশন রলয়াগ করা, ট্রানসজশলন শব্দ রলয়াগ করা, স্লাইলে সিসেও  িু করা। 

 

তথু ও কর্াগাডর্াগ রর্মুি 


