
 

D™¢vm একাডেমিক এন্ড এেমিশন ককয়ার 

অষ্টম শ্রেণির ণিলেবাি 

গণিত ণিলেবাি 
অধ্যায় শ্রেকচার ণিলেবাি 

অধ্যায়-৪ 
বীজগণিতীয় িূত্রাবণে ও প্রলয়াগ 

M-01 
অনুশীেনী-৪.১ 
িূত্র, অনুণিদ্ধান্ত, উদাহরি 

M-02 অনুশীেনীর অঙ্ক, নমুনা িৃজনশীে 

M-03 
অনুশীেনী-৪.২ 
িূত্র, অনুণিদ্ধান্ত, উদাহরি 

M-04 অনুশীেনীর অঙ্ক, নমুনা িৃজনশীে 

অধ্যায়–১ 
প্যাটানন 

M-05 প্যাটানন, প্যাটালননর শ্র াগফে ণনিনয়, অনুশীেনীর অঙ্ক: ১-৮ 
M-06 ৩, ৪ ও ৫ ক্রলমর মযাণজক বগন, িংখ্যা ণনলয় শ্রখ্ো 
M-07 জযাণমণতক প্যাটানন, উদাহরি: ৪ 
M-08 অনুশীেনীর অঙ্ক: ৯-১১, নমুনা িৃজনশীে 

অধ্যায়-৮ 
চতুরু্নজ 

M-09 
অনুশীেনী-৮.১ 
চতুরু্নলজর প্রকারলর্দ, উপ্প্াদয: ১,২ 

M-10 উপ্প্াদয: ৩-৫ 
M-11 চতুরু্নলজর শ্রেত্রফে, ঘনবস্তুর আয়তন ও শ্রেত্রফে 
M-12 অনুশীেনীর অঙ্ক: ১-১৩ 
M-13 অনুশীেনীর অঙ্ক: ১৪-১৯ 
M-14 অনুশীেনীর অঙ্ক, নমুনা িৃজনশীে 

অধ্যায়-৪ 
বীজগণিতীয় িূত্রাবণে ও প্রলয়াগ 

M-15 
অনুশীেনী: ৪.৩ 
উদাহরি: ১-১০, অনুশীেনীর অঙ্ক: ১-৩০ 

M-16 অনুশীেনীর অঙ্ক: ৩১-৪৪, নমুনা িৃজনশীে 

M-17 
অনুশীেনী: ৪.৪ 
গ.িা.গু., উদাহরি: ১-৩, অনুশীেনীর অঙ্ক: ১-২০ 

M-18 ে.িা.গু., উদাহরি: ৪-৬, অনুশীেনী: ২১-৩১, নমুনা িৃজনশীে 

অধ্যায়-২ 
মুনাফা 

M-19 
অনুশীেনী-২.১ 
োর্-েণত, মুনাফা, মুনাফা িংক্রান্ত িমিযা, উদাহরি 

M-20 অনুশীেনীর অঙ্ক: ১-১৫ 
M-21 অনুশীেনীর অঙ্ক: ১৬-২০, নমুনা িৃজনশীে 

M-22 
অনুশীেনী-২.২ 
চক্রবৃণদ্ধ মুনাফা, উদাহরি: ১-৩ 

M-23 উদাহরি-৪, অনুশীেনীর অঙ্ক: ১-১০ 
M-24 অনুশীেনীর অঙ্ক: ১১-১৪, নমুনা িৃজনশীে 

অধ্যায়-৮ 
চতুরু্নজ 

M-25 
অনুশীেনী-৮.২ 
চতুরু্নজ অঙ্কন, িম্পাদয: ১-৪ 

M-26 িম্পাদয: ৫-৭, নমুনা িৃজনশীে 
M-27 অনুশীেনীর অঙ্ক: ১-১৭ 
M-28 অনুশীেনীর অঙ্ক: ১৮-২৪, নমুনা িৃজনশীে 



 

অধ্যায় শ্রেকচার ণিলেবাি 

অধ্যায়-৫ 
বীজগণিতীয় র্গ্াংশ 

M-29 
অনুশীেনী-৫.১ 
েণঘষ্টকরি, িাধ্ারি হরণবণশষ্টকরি, উদাহরি: ১-৬ 

M-30 
র্গ্াংলশর শ্র াগ ও ণবলয়াগ, অনুশীেনীর অঙ্ক: ১-৪,  
নমুনা িৃজনশীে 

M-31 িরেীকরি, উদাহরি-৭, অনুশীেনীর অঙ্ক: ৫ 

M-32 
অনুশীেনী-৫.২ 
র্গ্াংলশর গুি ও র্াগ, উদাহরি: ৮-৯, অনুশীেনীর অঙ্ক: ১-১৪ 

M-33 িরেীকরি, উদাহরি-১০, অনুশীেনীর অঙ্ক: ১৫ 

M-34 অনুশীেনীর অঙ্ক: ১৬-২০, নমুনা িৃজনশীে 

অধ্যায়-৬ 
িরে িহিমীকরি 

M-35 
অনুশীেনী-৬.১ 
প্রণতস্থাপ্ন প্দ্ধণত, অনুশীেনীর অঙ্ক: ১-১২ 

M-36 অপ্নয়ন প্দ্ধণত, অনুশীেনীর অঙ্ক: ১৩-২৬, নমুনা িৃজনশীে 

M-37 
অনুশীেনী-৬.২ 
িরে িহিমীকরি িমিযার িমাধ্ান, অনুশীেনীর অঙ্ক: ১-১৯ 

M-38 
শ্রেখ্ণচলত্রর িাহাল য িরে িহিমীকরি িমাধ্ান,  
অনুশীেনীর অঙ্ক: ২০-২৩, নমুনা িৃজনশীে 

অধ্যায়-১০ 
বৃত্ত 

M-39 
অনুশীেনী-১০.১ 
বৃলত্তর জযা, চাপ্, বযাি, প্ণরণধ্, উপ্প্াদয: ১ 

M-40 অনুশীেনীর অঙ্ক: ১-৪, নমুনা িৃজনশীে 

M-41 
অনুশীেনী-১০.১ - অনুশীেনীর অঙ্ক: ৫,৬  
অনুশীেনী-১০.২ - উপ্প্াদয: ২ 

M-42 উপ্প্াদয: ৩, উদাহরি-৪, নমুনা িৃজনশীে 
M-43 অনুশীেনীর অঙ্ক: ১-৪ (অনুশীেনী-১০.২) 

M-44 অনুশীেনীর অঙ্ক: ৫-৬, নমুনা িৃজনশীে 

M-45 
অনুশীেনী-১০.৩ 
বৃলত্তর প্ণরণধ্ ও বযালির অনুপ্াত, শ্রেত্রফে, ণিণেন্ডালরর আয়তন ও 
শ্রেত্রফে, উদাহরি 

M-46 অনুশীেনীর অঙ্ক: ১-১৮, নমুনা িৃজনশীে 

অধ্যায়–১১ 
তথ্য ও উপ্াত্ত 

M-47 তথ্য ও উপ্াত্ত, গিিংখ্যা ণনলবশন িারিী, উদারি: ১-৩ 
M-48 আয়তলেখ্, প্াইণচত্র, অনুশীেনীর অঙ্ক, নমুনা িৃজনশীে 
M-49 শ্রকন্দ্রীয় প্রবিতা, গাণিণতক গড় 
M-50 মধ্যক, প্রচুরক, উদাহরি: ৪-৯, অনুশীেনীর অঙ্ক 

অধ্যায়–৩ 
পমরিাপ 

M-51 
অনুশীেনী-৩ 
পমরিাপ পদ্ধমি, একডকর রূপান্তর, উদাহরণ: ১-৯ 

M-52 অনুশীেনীর অঙ্ক: ১-১৪ 

M-53 উদাহরি: ১০-১৬ 

M-54 অনুশীেনীর অঙ্ক: ১৫-২৩ 

M-55 অনুশীেনীর অঙ্ক: ২৪-২৮ 
M-56 অনুশীেনীর অঙ্ক: ২৯-৩১, নিুনা সৃজনশীল 



 

 

 

 

 
 

অধ্যায় শ্রেকচার ণিলেবাি 

অধ্যায়–৭ 
কসট 

M-57 
অনুশীেনী-৭ 
কসট, প্রকাশ পদ্ধমি, প্রকারডেদ, কেনমিত্র, উপডসট 

M-58 কসট প্রমিয়া, উদাহরণ 

M-59 অনুশীলনীর অঙ্ক: ১-২২ 

M-60 অনুশীলনীর অঙ্ক: ২৩-২৫, নিুনা সৃজনশীল 

অধ্যায়–৯ 
মপথাড ারাডসর উপপাদয 

M-61 
অনুশীেনী-৯ 
মপথাড ারাডসর উপপাদয, মিকল্প প্রিাণ 

M-62 মপথাড ারাডসর মিপরীি উপপাদয 

M-63 অনুশীলনীর অঙ্ক: ১-১৮ 

M-64 অনুশীলনীর অঙ্ক: ১৯-২৬, নিুনা সৃজনশীল 

ICT ণিলেবাি  
অধ্যায় শ্রেকচার ণিলেবাি 

অধ্যায়–১  
তথ্য ও শ্র াগাল াগ প্র ুণির গুরুত্ব 

ICT-01 
প্াঠ: ১-৪ শ্র াগাল াগ, কমনিৃজন ও কমনপ্রাণিলত তথ্য ও 
শ্র াগাল াগ প্র ুণি 

ICT-02 
প্াঠ: ৫-৭ িরকাণর কমনকালে, ণচণকৎিা ও গলবষিায় তথ্য ও 
শ্র াগাল াগ প্র ুণি, নমুনা প্রশ্ন 

অধ্যায়–২ 
কণম্পউটার শ্রনটওয়াকন 

ICT-03 প্াঠ: ৮-১১ শ্রনটওয়ালকনর ধ্ারিা ও বযবহার, টলপ্ােণজ 

ICT-04 
প্াঠ: ১২-১৪ শ্রনটওয়াকন িংণিষ্ট  ন্ত্রপ্াণত, িযালটোইট ও 
অপ্ণটকযাে ফাইবার, নমুনা প্রশ্ন 

অধ্যায়–৩ 
তথ্য ও শ্র াগাল াগ প্র ুণির ণনরাপ্দ ননণতক বযবহার 

ICT-05 
প্াঠ: ১৫-১৮ ণনরাপ্ত্তা ণবষয়ক ধ্ারিা, েণতকারক িফটওয়যার, 
কণম্পউটার র্াইরাি, অনোইন প্ণরচয় ও ণনরাপ্ত্তা 

ICT-06 প্াঠ: ১৯-২১ িাইবার অপ্রাধ্, তথ্য অণধ্কার আইন, নমুনা প্রশ্ন 

অধ্যায়–৪ 
শ্রেডণশলটর বযবহার 

ICT-07 প্াঠ: ২২ শ্রেডণশট 

ICT-08 
প্াঠ: ২৩-৪৩ শ্রেডণশট িফটওয়যার বযবহালরর শ্রকৌশে, নমুনা 
প্রশ্ন 

অধ্যায়–৫ 
ণশো ও নদনণিন জীবলন ইন্টারলনলটর বযবহার 

ICT-09 
প্াঠ: ৪৪-৪৬ নদনণিন জীবলন ও ণশো জীবলন ইন্টারলনলটর 
বযবহার, িমিযা িমাধ্ালন ইন্টারলনলটর রূ্ণমকা 

ICT-10 প্াঠ: ৪৭-৬৯ ইলমইে, নমুনা প্রশ্ন 



 

 

ণবজ্ঞান ণিলেবাি 

অধ্যায় শ্রেকচার ণিলেবাি 

অধ্যায়–৬ 
প্রমািুর গঠন 

S-01 
প্াঠ: ১-৬  
প্রমািুর ধ্ারিা, প্ারমািণবক িংখ্যা, র্রিংখ্যা ও আইলিালটাপ্ 

S-02 প্াঠ: ৭-৮ আইলিালটালপ্র ধ্মন ও বযবহার, নমুনা িৃজনশীে 

S-03 প্াঠ: ৯-১১ প্রমািুলত ইলেকট্রন ণবনযাি 

S-04 প্াঠ: ১২-১৩ ইলেকট্রন ণবনযাি ও শ্রমৌলের ধ্মন, নমুনা িৃজনশীে 

অধ্যায়–১ 
প্রাণিজগলতর শ্রেণিণবনযাি 

S-05 প্াঠ: ১ প্রাণিজগলতর শ্রেণিণবনযাি 

S-06 প্াঠ: ২-৫ অলমরুদেী প্রািীর শ্রেণিণবনযাি 

S-07 
প্াঠ: ৬-৯ শ্রমরুদেী প্রািীর শ্রেণিণবনযাি, শ্রেণিণবনযালির প্রলয়াজনীয়তা,  
নমুনা িৃজনশীে 

অধ্যায়-২ 
জীডির িৃমদ্ধ ও িংশ মি 

S-08 প্াঠ: ১ শ্রকাষ ণবর্াজন 

S-09 প্াঠ: ২-৪ মাইলটাণিি, শ্রপ্রা-শ্রমটালফজ, শ্রমটালফজ, অযানালফজ ও শ্রটলোলফজ 

S-10 প্াঠ: ৫-৯ ণমলয়াণিি, শ্রক্রালমালজাম, নমুনা িৃজনশীে 

অধ্যায়–৭ 
পৃ্ণথ্বী ও মহাকষন 

S-11 প্াঠ: ১-৩ মহাকষন, অণর্কষন ও অণর্কষনজ ত্বরি 

S-12 প্াঠ: ৪-৫ র্র ও ওজন, র্র ও ওজলনর িম্পকন, গাণিণতক িমিযা 

S-13 প্াঠ: ৬ পৃ্ণথ্বীর ণবণর্ন্ন স্থালন অণর্কষনজ ত্বরি ও বস্তুর ওজন 

S-14 প্াঠ: ৭-৮ ওজনহীনতা, নমুনা িৃজনশীে 

অধ্যায়-৩ 
িযাপন, অমেস্রিণ, প্রডেদন 

S-15 প্াঠ: ১,২ বযাপ্ন  

S-16 প্াঠ: ৩-৫ অণর্স্রবি, অণর্স্রবলির গুরুত্ব, উণিলদ প্াণন ও খ্ণনজ েবি শ্রশাষি 

S-17 
প্াঠ: ৬-১০ প্রলেদন, প্রলেদলনর গুরুত্ব, প্াণন ও খ্ণনজ েবলির প্ণরবহন, 
নমুনা িৃজনশীে 

অধ্যায়-৪ 
উণিলদর বংশ বৃণদ্ধ 

S-18 প্াঠ: ১-৩ প্রজনন 

S-19 প্াঠ: ৪-৬ শ্র ৌন জনন, প্রাগায়ন 

S-20 প্াঠ: ৭-১০ ণনণষিকরি, অঙু্কলরাদগম, নমুনা িৃজনশীে 

অধ্যায়-৮ 
রাসায়মনক মিমিয়া 

S-21 প্াঠ: ১-২ প্রতীক, িংলকত ও শ্র াজনী  

S-22 প্াঠ: ৩-৪ রািায়ণনক িমীকরি, নমুনা িৃজনশীে 

S-23 প্াঠ: ৫-৯ রািায়ণনক ণবণক্রয়া 

S-24 প্াঠ: ১০-১৪ ণবণক্রয়ার রূপ্ান্তর, শুষ্ক শ্রকাষ, নমুনা িৃজনশীে 

অধ্যায়-৫ 
সিন্বয় ও মনিঃসরণ 

S-25 প্াঠ: ১-৩ উণিলদ িমন্বয় 

S-26 প্াঠ: ৪-৭ স্নায়ু তন্ত্র, মণিস্ক, নমুনা িৃজনশীে 

S-27 প্াঠ: ৮-১০ শ্রমরুরজু্জ 

S-28 প্াঠ: ১১-১২ শ্ররচনতন্ত্র, নমুনা িৃজনশীে 



 

 

অধ্যায় শ্রেকচার ণিলেবাি 

অধ্যায়–৯ 
বতননী ও চেণবদুযৎ 

S-29 প্াঠ: ১ তণড়ৎ প্রবাহ 
S-30 প্াঠ: ২-৫ তণড়ৎ প্রবালহর প্রকারলর্দ, শ্ররাধ্, নমুনা িৃজনশীে 
S-31 প্াঠ: ৬-৮ তণড়ৎ বতননী   
S-32 প্াঠ: ৯-১২ অযাণমটার ও শ্রর্াল্টণমটার, ণফউজ, নমুনা িৃজনশীে 

অধ্যায়–১৩ 
খ্াদয ও পু্ণষ্ট 

 

S-33 প্াঠ: ১-৩ পু্ণষ্ট, পু্ণষ্টমান ও খ্াদয উপ্াদান 

S-34 প্াঠ: ৪-৬ খ্াদযপ্রাি বা ণর্টাণমন  

S-35 
প্াঠ: ৭-৯  
ণর্টাণমন ণি, খ্ণনজ েবি, অর্াবজণনত শ্ররাগ, নমুনা িৃজনশীে 

অধ্যায়–১৪ 
প্ণরলবশ ও বাস্তুতন্ত্র 

S-36 প্াঠ: ১,২ বাস্তুতন্ত্র, বাস্তুতলন্ত্রর উপ্াদান 

S-37 প্াঠ: ৩-৭ বাস্তুতলন্ত্রর প্রকারলর্দ, খ্াদয শৃঙ্খে 

S-38 প্াঠ: ৮-১০ বাস্তুতলন্ত্র শণিপ্রবাহ, নমুনা িৃজনশীে 

অধ্যায়–১০ 
অম্ল, োরক ও েবি 

S-39 প্াঠ: ১-৪ অম্ল, োরক ও ণনলদনশক  

S-40 প্াঠ: ৫-১০ এণিড ও োরলকর বযবহার, নবণশষ্টয, নমুনা িৃজনশীে  

S-41 প্াঠ: ১১-১৩ অম্ল, োর ও েবি শিািকরি 

অধ্যায়–১১ 
আডলা 

S-42 প্াঠ: ১-৫ আলোর প্রণতিরি 

S-43 
প্াঠ: ৬-৮  
পূ্িন অর্যন্তরীি প্রণতফেন, িংকট শ্রকাি, মযাগণনফাইং গ্লাি 

S-44 প্াঠ: ৯-১০ মানব চেু, নমুনা িৃজনশীে 

অধ্যায়–১২ 
মহাকাশ ও উপ্গ্রহ 

S-45 প্াঠ: ১-৩ মহাকাশ, মহাণবশ্ব, প্রাকৃণতক গ্রহ ও উপ্গ্রহ  

S-46 প্াঠ: ৪-৭ কৃণত্রম উপ্গ্রহ, কেপ্থ্, বযবহার ও গুরুত্ব, নমুনা িৃজনশীে 


