
নবম শ্রেণির একাডেমমক প্রাগ্রাম- ২০২২ মিডেবাি 

D™¢vm একাডেণিক এন্ে এেণিশন শ্রকয়ার  1  পণরবর্তডনর প্রর্যডয় wbišÍi পথচলা…. 

 

D™¢vm একাডেমমক এন্ে এেমমশন প্কয়ার 

নবম প্েমি একাডেমমক প্রাগ্রাম-২০২২ 

 
ক্র. নং বিষয় ক্লাস সংখ্যা এক্সাম সংখ্যা 
০১ পদাথতণবজ্ঞান ২৯ ণি 

• শ্রেইণল এক্সাি ১৩৯ ণি 
• অধ্যায়ণিণিক এক্সাি ৫০ ণি / Weekly Live Exam- ৫৬ শ্রেি 
• শ্রপপার ফাইনাল এক্সাি ৬ ণি 

 

০২ রোয়ন ২৩ ণি 
০৩ োধ্ারি গণির্ ৩০ ণি 
০৪ উচ্চর্র গণির্ ২৮ ণি 
০৫ জীবণবজ্ঞান ২৪ ণি 
০৬ র্থয ও শ্র াগাড াগ প্র ণুি ০৫ ণি 

  মমাট ক্লাস সংখ্যা ১৩৯ বট 
 

নবম শ্রেণিতে শ্রেসকল অধ্যায় পড়াতনা হতব 

ক্র: নং ণবষয় অধ্যায় 
০১ পদার্থমবজ্ঞান  ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ 
০২ রিায়ন  ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ 

 ০৩ গমিত  
১, ২.১, ২.২, ৩.১, ৩.২, ৩.৩, ৩.৪, ৪.১, ৪.২, ৪.৩, ৫.১, ৫.২, ৬, ৭, ৮.১, ৮.২, ৮.৩, 

৯.১, ৯.২, ১১.১, ১১.২, ১৩.১, ১৬.১, ১৬.২, ১৭ 

 ০৪ উচ্চতর গমিত  
১.১, ১.২, ২, ৩.১, ৩.২, ৪, ৫.১, ৫.২, ৫.৩, ৫.৪, ৮.১, ৮.২, ৯.১, ৯.২, ১১.১, ১১.২, 

১৩, ১৪ 
 ০৫ জীবমবজ্ঞান  ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ 
 ০৬ তর্য ও প্ াগাড াগ র মুি ১-৪  

 

 
 

পদার্থমবজ্ঞান  
 
 

অধ্যায় মেকচার ণবষয়বস্তু 

অধ্যায়-১ 
(প্ ৌত রামশ ও 

পমরমাপ) 

P-01 িম্পূিথ অধ্যায়। 

অধ্যায়-২ 

(গমত) 

P-02 মিমত এবং গমত, মবম ন্ন রকার গমত, প্েোর ও প্ ক্টর রামশ, দূরত্ব ও িরি, দ্রুমত এবং প্বগ, ত্বরি ও মন্দন। 

P-03 গমতর িূডের রমাি, গমতর িমীকরি ও গামিমতক িমস্যা। 

P-04 পড়ন্ত বস্তু ও ণনণিপ্ত বস্তুর িূে িম্পমকথত গামিমতক িমস্যা। 

P-05 গমত িম্পমকথত প্েখমিে ও িম্পূিথ অধ্যায় মরম শন। 

অধ্যায়-৩  

(বে) 

P-06 জড়তা এবং বডের ধ্ারিা: মনউটডনর রর্ম িূে, প্মৌমেক বডের রকৃমত, িামযতা ও িামযতামবহীন বে, বডের ঘাত,  রডবগ। 

P-07 িংঘর্থ ( রডবগ এবং শমির িংরক্ষিশীেতা, মনরাপদ ভ্রমি: গমত ও বে)। 

P-08 বস্তুর গমতর উপর বডের র াব: মনউটডনর ২য় িূে, মহাকর্থ বে ও গামিমতক িমস্যা। 

P-09 
মনউটডনর ৩য় িূে, ঘর্থি ও ঘর্থি বে (ঘর্থডির রকারড দ, গমতর ওপর ঘর্থডির র াব, ঘর্থি কমাডনা -বাড়াডনা), ঘর্থি 

একমট রডয়াজনীয় উপদ্রব, িম্পূিথ অধ্যায় মরম শন। 

মকাসস বিিরণী 

বসলেিাস 



নবম শ্রেণির একাডেমমক প্রাগ্রাম- ২০২২ মিডেবাি 

D™¢vm একাডেণিক এন্ে এেণিশন শ্রকয়ার  2  পণরবর্তডনর প্রর্যডয় wbišÍi পথচলা…. 

অধ্যায় মেকচার ণবষয়বস্তু 

অধ্যায়-৪ 

(কাজ, ক্ষমো 

ও শণি) 

P-10 কাজ, শমি ও শমির মবম ন্ন রূপ (গমতশমি িংমিষ্ট গামিমতক িমস্যা ও মব বশমি িূিনা।) 

P-11 
শমির মবম ন্ন রূপ (মব বশমি ও িংমিষ্ট গামিমতক িমস্যা), ণ্প্রিং, শমির মবম ন্ন উৎি: (অনবায়নড াগয শমি, 

নবায়নড াগয শমি), শমির রূপান্তর এবং পমরডবডশর উপর র াব, শমির মনতযতা,  র ও শমির িম্পকথ। 

P-12 ক্ষমতা, কমথদক্ষতা ও গামিমতক িমস্যা, গড় িরি িম্পমকথত িমস্যা, উন্নয়ন কা থক্রডম শমির বযবহার। 

অধ্যায়-৫ 

(পদাডর্থর 

অবিা ও িাপ) 

P-13 
িাপ, ঘনত্ব, দদনমন্দন জীবডন ঘনডত্বর বযবহার,  তরডের প্ তডরর িাপ, আমকথ মমমেডির িূে এবং প্লবতা ও িংমিষ্ট 

গামিমতক িমস্যা। 

P-14 
প্লবতা মরম শন, বস্তুর প্ ডি র্াকা বা েুডব  াওয়া, বাংোডদডশ প্নৌ-দুঘথটনার কারি, পযািডকডের িূে, বল বৃণিকরি, বাতাডির 

িাপ (টমরডিমের পরীক্ষা, বাতাডির িাপ এবং আবহাওয়া)। 

P-15 
মিমতিাপকতা (পীড়ন ও মবকৃমত), পদাডর্থর মতন অবিা:কমিন, তরে এবং গযাি(পদাডর্থর আিমবক গমততত্ত্ব, পদাডর্থর 

িতুর্থ অবিা) পুনঃআডোিনা ও গামিমতক িমস্যা। 

অধ্যায়-৬ 

(বস্তুর উপর 

তাডপর র াব) 

P-16 
তাপ ও তাপমাো, অ যন্তরীি শমি, পদাডর্থর তাপমামেক ধ্মথ, ম ন্ন প্েডের মাডে িম্পকথ,পদাডর্থর তাপীয় রিারি(কমিন 

পদাডর্থর রিারি)। 

P-17 তরে পদাডর্থর রিারি, গযাডির রিারি, পদাডর্থর অবিার পমরবতথডন তাডপর র াব, বাষ্পায়ডনর মন থরশীেতা। 

P-18 আডপমক্ষক তাপ, কযাডোমরমমমতর মূেনীমত, গেনাঙ্ক এবং স্ফুটনাডঙ্কর  ওপর িাডপর র াব। 

অধ্যায়-৭ 

(তরঙ্গ ও শব্দ) 

P-19 
িরে স্পন্দন গমত, তরঙ্গ, তরডঙ্গর দবমশষ্টয, তরডঙ্গর রকারড দ, তরঙ্গ িংমিষ্ট রামশ ও গামিমতক িমস্যাবমে, শব্দ 

তরঙ্গ, শব্দ তরডঙ্গর দবমশষ্টয। 

P-20 
রমতধ্বমন, শব্দ তরডঙ্গর প্বগ ও তরঙ্গদদঘথয িংমিষ্ট গামিমতক িমস্যাবমে, শডব্দর প্বডগর পার্থকয, শডব্দর বযবহার, 

সুর ুি শডব্দর গুিাবমে, শব্দ দূর্ি, গামিমতক িমস্যাবমে। 

অধ্যায়-৮ 

(আডোর 

রমতফেন) 

P-21 
আডোর রকৃমত, রমতফেন (রমতফেডনর িূে, প্শার্ি, মিৃি এবং অমিৃি পডৃে রমতফেন), রমতফেডনর িূে, দপথি 

বা আয়না (িমতে আয়না)। 

P-22 রমতমবম্ব, প্গােীয় আয়না, উত্তে আয়না, প্গােীয় উত্তে আয়নায় রমতমবম্ব। 

P-23 
অবতে প্গােীয় আয়না, অবতে আয়নায় রমতমবম্ব, প্ফাকাি দূরত্ব প্র্ডক কম দূরডত্ব, প্ফাকাি দূরত্ব প্র্ডক প্বমশ দূরডত্ব, 

মববধ্থন, আয়নার বযবহার, মনরাপদ ড্রাইম ং, অধ্যায় িংমিষ্ট গামিমতক িমস্যা। 

অধ্যায়-৯  

(আতলার 

প্রণেসরি) 

P-24 আডোর রমতিরি, রমতিরডির িূে, আডপমক্ষক রমতিরিাঙ্ক, িংকট প্কাি ও পূিথ অ যন্তরীি রমতফেন িূিনা। 

P-25 
িংকট প্কাি ও পূিথ অ যন্তরীি রমতফেন িংমিষ্ট গামিমতক িমস্যা, মরীমিকা, রমতিরডির বযবহার, মরজম, প্েন্স ও 

তার রকারড দ, প্েন্স ও প্েডন্সর রকারড দ, অবতে প্েন্স ও রমতমবম্ব, প্েডন্সর মিডের রর্া। 

P-26 
উত্তে প্েন্স (ডফাকাি দূরত্ব প্র্ডক কম দূরত্ব, প্ফাকাি দূরডত্বর বাইডর), প্েডন্সর ক্ষমতা,  প্িাডখর মক্রয়া, রমিন বস্তুর 

আডোকীয় উপেমি। 

অধ্যায়-১০ 

(ণির েণড়ৎ) 

P-27 আধ্ান বা িাজথ, ঘর্থডি মির মবদুযৎ দতমর, দবদুযমতক আডবশ, ইডেকডরাডোপ। 

P-28 দবদুযমতক বে, িংমিষ্ট গামিমতক িমস্যা, তমড়ৎ প্ক্ষে। 

P-29 ইডেকমরক পডটনমশয়াে, মব ব পার্থকয, ধ্ারক, মির মবদুযডতর বযবহার। 
 

 

 

 

রিায়ন 
 

অধ্যায় মেকচার ণবষয়বস্তু 

অধ্যায়-১ 

(রিায়ডনর ধ্ারিা) 
C-01 িম্পূিথ অধ্যায়। 

অধ্যায়-২ 

(পদাডথতর অবস্থা) 

C-02 
পদার্থ ও পদাডর্থর অবিা, *আন্তঃআিমবক বে ও শমি, পারিািণবক ির (চািত) + আিণবক ির, কিার গমততত্ত্ব ও 

*গমততডত্ত্বর স্বীকা থিমূহ, বযাপন, মনঃিরি। 

C-03 
প্মামবামতর জ্বেন এবং প্মাডমর মতন অবিা, গেন ও স্ফুটন, পাতন এবং ঊধ্বথপাতন, তাপ রদাডনর বক্রডরখা ও 

গামিমতক বযাখযা।  অধ্যায় মরম শন। 



নবম শ্রেণির একাডেমমক প্রাগ্রাম- ২০২২ মিডেবাি 

D™¢vm একাডেণিক এন্ে এেণিশন শ্রকয়ার  3  পণরবর্তডনর প্রর্যডয় wbišÍi পথচলা…. 

অধ্যায় মেকচার ণবষয়বস্তু 

অধ্যায়-৩ 

(পদাতথের গঠন)  

C-04 

প্মৌমেক ও প্ ৌমগক পদার্থ, পরমািু ও অিু, প্মৌডের রতীক, িংডকত, পরমািুর প্ তডরর কিা, পারমািমবক িংখযা 

ও  রিংখযা, *আইডিাডটাপ, *আইডিাডটান, *আইডিাবার, পরমািুর মডেে, রাদারডফাডেথর পরমািুর মডেে, 

রাদারডফাডেথর পরমািু মডেডের িীমাবদ্ধতা। 

C-05 
প্বার পরমািু মডেে, প্বার পরমািুর মডেডের িাফেয ও িীমাবদ্ধতা, পরমািুর শমিস্তডর ইডেকরন মবন্যাি, 

উপশমিস্তডরর ধ্ারিা, পরমািুডত ইডেকরন মবন্যাডির নীমত, উদাহরি 

C-06 

ইডেকরন মবন্যাডির িাধ্ারি মনয়ডমর মকছু বযমতক্রম, পারমািমবক  র বা আডপমক্ষক পারমািমবক  র, 

আইডিাডটাডপর শতকরা হার প্র্ডক প্মৌডের গড় আডপমক্ষক  র মনিথয়, আডপমক্ষক পারমািমবক  র প্র্ডক আডপমক্ষক 

আিমবক  র মনিথয়, প্তজমিয় আইডিাডটাপ ও তাডদর বযবহার, প্তজমিয় আইডিাডটাডপর র াব। 

অধ্যায়-৪ 

(পেোয় সারণি) 

C-07 
প থায় িারমির পট মূম, প থায় িারমির দবমশষ্টয, ইডেকরন মবন্যাি প্র্ডক প থায় িারমিডত প্মৌডের অবিান মনিথয়, 

ইডেকরন মবন্যািই প থায় িারমির মূে ম মত্ত, প থায় িারমির মকছু বযমতক্রম। 

C-08 

প্মৌডের প থায়বতৃ্ত ধ্মথ, মবম ন্ন গ্রুডপ উপমিত প্মৌেগুডোর মবডশর্ নাম (ক্ষার ধ্াতু, মৃৎক্ষার ধ্াত,ু মুদ্রা ধ্াতু, 

হ্যাডোডজন গ্রুপ, মনমিয় গযাি, অবিান্তর প্মৌে), প থায় িারমির সুমবধ্া, প থায় িারমির একই গ্রুডপর প্মৌে দ্বারা 

গমিত প্ ৌডগর মবমক্রয়া। 

অধ্যায়-৫ 

(রাসায়ণনক বন্ধন) 

C-09 
প্ াজযতা ইডেকরন, প্ াজনী বা প্ াজযতা, প্ ৌগমূেক ও তাডদর প্ াজনী, প্ ৌডগর রািায়মনক িংডকত, আিমবক 

িংডকত ও গািমনক িংডকত। 

C-10 
অষ্টক ও দুই -এর মনয়ম, মনমিয় গযাি এবং এর মিমতশীেতা, রািায়মনক বন্ধন ও রািায়মনক বন্ধন গিডনর কারি, 

কযাটায়ন ও অযানায়ন, আয়মনক বন্ধন বা তমড়ৎড াজী বন্ধন,িমড াজী বন্ধন। 

C-11 
আয়মনক ও িমড াজী প্ ৌডগর দবমশষ্টয (গেনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক, দ্রাবযতা, মবদুযৎ পমরবামহতা), ধ্াতব বন্ধন, *হীরক, 

*গ্রাফাইডটর মবদুযৎ পমরবামহতা। 

অধ্যায়-৬ 

(শ্রমাতলর ধ্ারিা ও 

রাসায়ণনক গিনা)  

C-12 
প্মাে, *অযাড াডগ্রডড্রা িংখযা, গযাডির প্মাোর আয়তন, প্মাে এবং আিমবক িংডকত, প্মাোর দ্রবি ও *প্মাোমরমট 

ও গামিমতক িমস্যা। 

C-13 
প্ ৌডগ প্মৌডের  শতকরা িং ুমত, শতকরা িং ুমত এবং িূে িংডকত, শতকরা িং ুমত  প্র্ডক  প্ ৌডগর  

আিমবক িংডকত মনিথয়। 

C-14 
রািায়মনক মবমক্রয়া ও রািায়মনক িমীকরি, রািায়মনক িমীকরডির িমতাকরি, প্মাে ও রািায়মনক িমীকরি, 

উৎপাডদর শতকরা পমরমাি মহিাব, মেমমমটং মবমক্রয়ক, পুনঃআডোিনা। 

অধ্যায়-৭ 

(রাসায়ণনকণবণক্রয়া) 

C-15 
মেমমমটং মবমক্রয়ক, পুনঃআডোিনা, পদাডর্থর পমরবতথন, রািায়মনক মবমক্রয়ার প্েমিমব াগ (রািায়মনক মবমক্রয়ার মদক, 

রািায়মনক মবমক্রয়ায় তাডপর পমরবতথন), অধ্যায়-০৬ মরম শন। 

C-16 

রািায়মনক মবমক্রয়ার প্েমিমব াগ (ইডেকরন িানান্তর: প্রেক্স মবমক্রয়া, জারি িংখযা ও জারি িংখযা মনিথয়, জারি-

মবজারি একমট  ুগপৎ মক্রয়া, ইডেকরন িানান্তডরর মাধ্যডম িংঘমটত মবমক্রয়ািমূহ (িংড াজন, মবডয়াজন, রমতিাপন 

ও দহন মবমক্রয়া)। 

C-17 
নন প্রেক্স মবমক্রয়া (অধ্ঃডক্ষপি মবমক্রয়া, রশমন মবমক্রয়া), মবডশর্ ধ্রডনর রািায়মনক মবমক্রয়া (আদ্রথমবডির্ি, 

পামনড াজন), মবডশর্ ধ্রডনর রািায়মনক মবমক্রয়া (িমািুকরি ও পমেমারকরি)। 

C-18 

বাস্তব প্ক্ষডে িংঘমটত কডয়কমট রািায়মনক মবমক্রয়ার উদাহরি, ক্ষমতকর মবমক্রয়া প্রাধ্ করার উপায়, মবমক্রয়ার 

গমতডবগ বা মবমক্রয়ার হার, ো-শাডতমেয়ার নীমত,  

ো-শাডতমেয়ার নীমতর বযাখযা এবং র াব। 

C-19 

রািায়মনক শমির উৎি, তাডপর পমরবতথডনর ম মত্তডত রািায়মনক মবমক্রয়ার প্েমিমব াগ (তাডপাৎপাদী মবমক্রয়া, 

তাপহারী মবমক্রয়া), বন্ধন শমি মহিাব কডর রািায়মনক মবমক্রয়ায় তাডপর পমরবতথডনর মহিাব, রািায়মনক মবমক্রয়ায় 

তাডপর পমরবতথডনর মহিাব িম্পমকথত গামিমতক িমস্যা। 



নবম শ্রেণির একাডেমমক প্রাগ্রাম- ২০২২ মিডেবাি 

D™¢vm একাডেণিক এন্ে এেণিশন শ্রকয়ার  4  পণরবর্তডনর প্রর্যডয় wbišÍi পথচলা…. 

অধ্যায় মেকচার ণবষয়বস্তু 

অধ্যায়-৮ 

(রিায়ন ও শমি) 

C-20 

রািায়মনক শমিডক অন্য রকাডরর শমিডত রূপান্তর, রািায়মনক শমি প্র্ডক পাওয়া মবম ন্ন শমির বযবহার,  

রািায়মনক শমির  র্া র্ বযবহার, জ্বাোমন মবশুদ্ধতার গুরুত্ব, রািায়মনক শমি বযবহাডরর প্নমতবািক র াব, 

ইর্ানেডক জ্বাোমন মহডিডব বযবহার, তমড়ৎ রািায়মনক প্কার্, মবদুযৎ পমরবাহী, ইডেকরনীয় পমরবাহী, তমড়ৎ মবডিষ্য 

ও তমড়ৎদ্বার, তমড়ৎ মবডিষ্য প্কার্, তমড়ৎ মবডির্ি। 

C-21 
তমড়ৎ মবডির্ডির প্কৌশে, তমড়ৎ মবডির্ডির বযবহার, রািায়মনক মবমক্রয়ার মাধ্যডম মবদুযৎ উৎপাদন, মনউমিয়ার 

মবমক্রয়া ও মবদুযৎ শমি উৎপাদন। 

অধ্যায়-৯ 
(এণসড-ক্ষারক 

সমো)  

C-22 

এমিে, েঘু এমিডের ধ্মথিমূহ ও এডদর পরীক্ষামূেক রমাি, এমিডের রািায়মনক ধ্ডমথ পামনর  মূমকা, ক্ষারক এবং 

ক্ষার, েঘু ক্ষাডরর ধ্মথ, ধ্াতব েবডির িাডর্ েঘু ক্ষাডরর মবমক্রয়া, ক্ষাডরর রািায়মনক ধ্ডমথ পামনর  মূমকা, গাঢ় এমিে ও 

গাঢ় ক্ষাডরর ক্ষয়কারী ধ্মথ। 

C-23 

ণরণিশন, pH -এর ধ্ারিা, pH -এর পমরমাপ, pH -এর গুরুত্ব, রশমন মবমক্রয়া (দদনমন্দন জীবডন রশমন মবমক্রয়ার 

গুরুত্ব, েবি), এমিে বমৃষ্ট, পামনর খরতা, পামনদূর্ি ও দূর্ি মনয়ন্ত্রি, পামনর মবশুদ্ধতার পরীক্ষা ও মবশুদ্ধকরি, BOD, 

COD, প্মাোমরমট িম্পমকথত ধ্ারিা। 

 

িাধ্ারি গমিত 
 

অধ্যায় শ্রলকচার ণবষয়বস্তু 

অধ্যায়-১ 

(বাস্তব সংখ্যা) 

GM-01 
অনুশীলনী-১ [বাস্তব িংখযার প্েমিমবন্যাি, অমূেদ এর রমাি, দশমমক  গ্াংশ, অনুশীেনী-১ এর িম্পকথ ুি অঙ্ক, 

আবৃত দশমমক, িাধ্ারি  গ্াংডশ রূপান্তর, আবৃত দশমমডকর প্ াগ-মবডয়াগ।] 

GM-02 
অনুশীলনী-১ [আবৃত দশমমডকর গুি,  াগ etc, িম্ভাবয অংক। বগথমূে, অিীম দশমমক  গ্াংশ, অনুশীেনী-১ এর 

িম্পকথ ুি অঙ্ক।] 

অধ্যায়-২ 

(শ্রসট ও ফাংশন) 

GM-03 

অনুশীলনী-২.১ [ডিট, প্িট রকাডশর পদ্ধমত, িকে িংজ্ঞা ও উদাহরি (িিীম প্িট, অিীম প্িট, ফাাঁকা প্িট, 

উপডিট, রকৃত উপডিট, প্িডটর িমতা, প্িডটর অন্তর, শমি প্িট, িামবথক প্িট, পূরক প্িট, িংড াগ প্িট, প্ছদ প্িট, 

মনডেদ প্িট), ক্রমডজাড়, কাডতথিীয় গুিজ, প্ নমিে, অনুশীেনী-২.১।] 

GM-04 অনুশীলনী-২.২ [অন্বয়, ফাংশন, উদাহরি, অনুশীেনী- ২.২।] 

অধ্যায়-৩ 

(বীজগাণিণেক 

রাণশ) 

GM-05 অনুশীলনী-৩.১ [বীজগামিমতক রামশ, বীজগামিমতক িূোবমে, অনুশীেনী- ৩.১।] 

GM-06 অনুশীলনী-৩.২ [ঘন িংবমেত িূোবমে , অনুশীেনী -৩.২।] 

GM-07 অনুশীলনী-৩.৩ [উৎপাদডক মবডির্ি, উৎপাদক মনিথডয়র কমতপয় প্কৌশে, অনুশীেনী-৩.৩ (১-২৫)।] 

GM-08 অনুশীলনী-৩.৩ (২৬-৩১), অনুশীলনী-৩.৪ [ াগডশর্ উপপাডদযর ধ্ারিা, অনুশীেনী-৩.৪।] 

অধ্যায়-৪ 

(সূচক ও 

লগাণরদম) 

GM-09 
অনুশীলনী-৪.১ [িূিক, িূিডকর িূোবমে, রমাি ও উদাহরি, অনুশীেনী-৪.১], অনুশীলনী-৪.২ [েগামরদম, 

েগামরদডমর িূোবমে রমাি।] 

GM-10 
অনুশীলনী-৪.২, অনুশীলনী-৪.৩ [েগামরদম পদ্ধমত (স্বা ামবক েগামরদম, িাধ্ারি েগামরদম) িাধ্ারি েডগর 

পূিথক ও অংশক িম্পডকথ ধ্ারিা। অনুশীেনী-৪.৩।] 

অধ্যায়-৫ 

(এক চলকণবণশষ্ট 

সমীকরি) 

GM-11 
অনুশীলনী-৫.১ [িেক, িমীকরি ও অড দ, একঘাত িমীকরডির িমাধ্ান, অনুশীেনী-৫.১ (১-৪)], অনুশীলনী-

৫.২ (১-২২)। 

GM-12 
অনুশীলনী-৫.২ [এক িেকমবমশষ্ট মদ্বঘাত িমীকরি, মদ্বঘাত িমীকরডির বযবহার, অনুশীেনী-৫.২ (বামক অংশ)], 

অনুশীলনী-৫.১ (বামক অংশ)। 

অধ্যায়-৬ 

(শ্ররখ্া, শ্রকাি ও 

ণিভুজ) 

GM-13 
অনুশীলনী-৬.১ [িান, তে, প্রখা ও মবন্দুর ধ্ারিা, অনুশীেনী-৬.১], অনুশীলনী-৬.২ [ডরখা, রমি, প্রখাংশ, প্কাি 

ইতযামদ উপপাদয-(১-৪), অনুশীেনী-৬.২], অনুশীলনী-৬.৩ [উপপাদয-(৫-১৬), অনুশীেনী-৬.৩ এর (১-১১)।] 

GM-14 অনুশীলনী-৬.৩ এর (১২-২৩)। 



নবম শ্রেণির একাডেমমক প্রাগ্রাম- ২০২২ মিডেবাি 
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অধ্যায় শ্রলকচার ণবষয়বস্তু 

অধ্যায়-৭ 

(বযবহাণরক 

জযাণমণে) 

 

GM-15 

 

অনুশীলনী-৭.১ [িম্পাদয (১, ২, ৩) অনুশীেনী-৭.১।] 

GM-16 অনুশীলনী-৭.২ [িম্পাদয (৪, ৫) অনুশীেনী-৭.২।] 

অধ্যায়-৮ 

(বতৃ্ত) 

GM-17 
অনুশীলনী-৮.১ [বতৃ্ত, বৃডত্তর অ যন্তর ও বমহ থাগ, বৃডত্তর জযা ও বযাি উপপাদয-(১৭, ১৮, ১৯), অনুশীেনী-৮.১ 

(১-৮)।] 

GM-18 অনুশীলনী-৮.১ (৯-১২), অনুশীলনী-৮.২ [বৃত্তিাপ, বৃত্তি প্কাি, প্কন্দ্রি প্কাি, উপপাদয-২১,২২, অনুশীেনী-৮.২।] 

GM-19 অনুশীলনী-৮.৩ [বতৃ্তি িতু ুথজ িংক্রান্ত উপপাদয (২৩, ২৪), অনুশীেনী-৮.৩।] 

অধ্যায়-৯ 
(ণিতকািণমণেক 

অনুপাে) 

GM-20 

অনুশীলনী-৯.১ [িমডকািী মে ডুজর বাহুগুডোর নামকরি, িদৃশ িমডকািী মে ুডজর বাহুগুডোর অনুপাতিমূডহর 

ধ্রুবতা, িূক্ষ্মডকাডির মেডকািমমমতক অনুপাত, মেডকািমমমতক অনুপাতগুডোর িম্পকথ, মেডকািমমমতক অড দাবমে, 

অনুশীেনী-৯.১ (১-৮)।] 

GM-21 অনুশীলনী-৯.১ (৯-২৫)। অনুশীলনী-৯.২ [৩০০, ৬০০ এর রমাি।] 

GM-22 অনুশীলনী-৯.২ [0° , 45°  90° প্কাডির মেডকািমমমতক অনুপাত, উদাহরি, অনুশীেনী- ৯.২।] 

অধ্যায়-১১ 
(বীজগাণিণেক 

অনুপাে ও 

সমানুপাে) 

GM-23 
অনুশীলনী-১১.১ [অনুপাত ও িমানুপাত, ক্রমমক িমানুপাতী, অনুপাডতর রূপান্তর, উদাহরি, অনুশীেনী-১১.১ 

এর (১-৬)।] 

GM-24 অনুশীলনী-১১.১ এর (৭-২০), অনুশীলনী-১১.২ [ধ্ারাবামহক অনুপাত, িমানুপামতক  াগ।] 

GM-25 অনুশীলনী-১১.২ (িম্পূিথ অধ্যায়)। 

অধ্যায়-১৩ 
(সসীম ধ্ারা) 

GM-26 

অনুশীলনী-১৩.১ [অনুক্রম, ধ্ারা, িমান্তর ধ্ারা, িমান্তর ধ্ারার িাধ্ারি পদ মনিথয়, িমান্তর ধ্ারার n িংখযক পডদর 

িমমষ্ট, উদাহরি, অনুশীেনী-১৩.১ িম্পূনথ।] অনুশীলনী-১৩.২ [রর্ম n িংখযক স্বা ামবক িংখযার বগথ ও ঘডনর 

িমমষ্ট মনিথয়। কাজ, উদাহরি।] 
অধ্যায়-১৬ 
(পণরণমণে) 

GM-27 অনুশীলনী- ১৬.১ িম্পূিথ। [রমাি িহ] 

GM-28 অনুশীলনী- ১৬.২ িম্পূিথ। [রমাি িহ] 

অধ্যায়-১৭ 
(পণরসংখ্যান) 

GM-29 
অনুশীলনী-১৭ [ক্রমড ামজত িংখযা, গিিংখযার বহু ুজ, গড় মনিথয় পদ্ধমত (related  maths), গড় িংক্রান্ত 

গামিমতক িমস্যা।] 

GM-30 অনুশীলনী-১৭ [মধ্যডকর ধ্ারিা, মধ্যক, রিুরক, উদাহরি, অনুশীেনী-১৭ ।] 
 

উচ্চতর গমিত 
 

অধ্যায় মেকচার ণবষয়বস্তু 

অধ্যায়-১ 

(শ্রসট ও ফাংশন) 

HM-01 
অনুশীলনী-১.১ [ডিট, মবম ন্ন ধ্রডনর প্িট (িামবথক প্িট, উপডিট, ফাাঁকা প্িট, প্িট িমতা, রকৃত উপডিট, প্িডটর 

অন্তর, পূরক প্িট, শমি প্িট), প্ নমিে, প্িডটর িংড াগ, ১.১ (৭,৮,১৫,২১,২২,২৫)।] 

HM-02 
অনুশীলনী-১.১ [মনডেদ প্িট মে মরগযাডনর িূে (রমতজ্ঞা-১) কাডতথিীয় গুিজডিট, এক-একমমে, িমতুে প্িট, িান্ত 

ও অনন্ত প্িট অনুশীেন-১.১(১২,১৩,২৬,২৮,২৯) (রমতজ্ঞা-৩)।] 

HM-03 
অনুশীলনী-১.২ [অন্বয়, ফাংশন (অন্বয় ও ফাংশডনর মডধ্য পার্থকয), প্োডমন, প্রঞ্জ, প্কা-প্োডমডনর ধ্ারিা, িামবথক 

ফাংশন, ক্রমডজাডড়র িমস্যা িমাধ্ান, মবপরীত ফাংশন, এক-এক ফাংশডনর ধ্ারিা (Related maths)।] 

HM-04 অনুশীলনী-১.২ [মদ্বঘাত ফাংশন, অন্বয় ও ফাংশডনর প্েখমিে, বডৃত্তর প্েখমিে, অনুশীেনী-১.২।] 

অধ্যায়-২ 

(বীজগাণিণেক 

রাণশ) 

HM-05 
অনুশীলনী-২ [এক, দুই ও মতন িেডকর বহুপদী, িমমামেক বহুপদী, রমতিম ও িক্র-ক্রমমক রামশ, পৃো-৪০ এর কাজ, 

৫৩ এর কাজ (ক), ৫৫ এর কাজ, ৬০ এর কাজ , অনুশীেনী-২ (১০)।] 

HM-06 
অনুশীলনী-২ [ াগডশর্ ও উৎপাদক উপপাদয, পৃো-৪৭ এর কাজ, পৃো-৫২ অনুমিদ্ধান্ত-১,  পৃো-৫৩ এর কাজ (খ, 

গ),  উদাহরি-১৮, অনুশীেনী-২ (৮,৯)।] 

HM-07 অনুশীলনী-২ [আংমশক  গ্াংশ, অনুশীেনী-২(১১-১৫)।] 
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অধ্যায় মেকচার ণবষয়বস্তু 

অধ্যায়-৩ 

(জযাণমণে)  

HM-08 অনুশীলনী-৩.১ [মবন্দুর অম ডক্ষপ, েম্ব অম ডক্ষপ, উপপাদয-১, ২, ৩, ৪, অনুশীেনী- ৩.১ (১,২,৩,৪,৬)।] 

HM-09 
অনুশীলনী-৩.১ [এযাডপাডোমনয়াি িম্পমকথত িমস্ত উপপাদয, উপপাদয-৫, বাহু-মধ্যমার িম্পকথ, অনুশীেনী-৩.১ 

(৫,৭)], অনুশীলনী-৩.২ [েম্বমবন্দু, পমরডকন্দ্র,  রডকন্দ্র, নবমবন্দু বতৃ্ত, উপপাদয-৬,১০, অনুশীেনী-৩.২ (৮,৯)।] 

HM-10 অনুশীলনী-৩.২ [উপপাদয-৭,৮,৯,১১,১২ অনুশীেনী-৩.২ (৭,১০,১১,১২,১৩,১৪)] 

অধ্যায়-৪ 

(জযাণমণেক অঙ্কন) 

HM-11 অনুশীলনী-৪ [িম্পাদয-(১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬), উদাহরি-১,২,৩, অনুশীেনী-৪(১২,১৩,১৪)।] 

HM-12 অনুশীলনী-৪ (১-১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭)। 

অধ্যায়-৫ 

(সমীকরি) 

HM-13 
অনুশীলনী-৫.১ [এক িেক িম্পমকথত মদ্বঘাত িমীকরি ও তার িমাধ্ান, উদাহরি, অনুশীেনী-৫.১], অনুশীলনী-৫.২ 

[মূে মিে িম্বমেত িমীকরি, উদাহরি, অনুশীেনী-৫.২।] 

HM-14 অনুশীলনী-৫.৩ [িূিক িমীকরি, উদাহরি, অনুশীেনী-৫.৩।] 

HM-15 
অনুশীলনী-৫.৪ [দুই িেকমবমশষ্ট মদ্বঘাত িমীকরি প্জাট, উদাহরি, অনুশীেনী-৫.৪], অনুশীলনী-৫.৫ [মদ্বঘাত 

িহিমীকরডির বযবহার, উদাহরি, অনুশীেনী-৫.৫।] 

অধ্যায়-৮ 

(ণিতকািণমণে)  

HM-16 
অনুশীলনী-৮.১ [জযামমমতক প্কাি ও মেডকািমমমতক প্কাি, ধ্নাত্মক ও ঋিাত্মক প্কাি, প্কাি পমরমাডপর একক, প্কাডির 

বতৃ্তীয় পমরমাপ, প্রমেয়ান প্কাি, প্কাডির, মেমগ্র পমরমাপ ও প্রমেয়ান পমরমাডপর িম্পকথ, অনুশীেনী-৮.১ (িম্পূিথ)।] 

HM-17 
অনুশীলনী-৮.২ [মেডকািমমমতক অনুপাতিমূহ, অনুশীেনী-৮.২ (িম্পূিথ)], অনুশীলনী-৮.৩ [মবম ন্ন প্কাডির 

মেডকািমমমতক অনুপাতিমূহ, উদাহরি, অনুশীেনী-৮.৩ (১২)।] 

অধ্যায়-৯ 

(সূচকীয় ও 

লগাণরদমীয় 

ফাংশন) 

HM-18 
অনুশীলনী-৯.১ [মূেদ ও অমূেদ িূিক, িূিক িম্পমকথত িূে, মূে এর বযাখযা (specially িূে (৭) এর রমাি), মূেদ 

 গ্াংশ িূিক, িূডের রমাি, অনুশীেনী-৯.১ উদাহরি ও কাজ।] 

HM-19 অনুশীলনী-৯.১ (িম্পূিথ)। 

HM-20 অনুশীলনী-৯.২ [েগামরদম উদাহরি (১৮-২৯), ২১১ পৃোর কাজ , অনুশীেনী-৯.২ (৬,৭, ক, গ)।] 

HM-21 অনুশীলনী-৯.২ [েগামরদমমক ও পরমমান, ফাংশডনর প্েখমিে,  অনুশীলনী-৯.২ এর ৭ (ঘ-জ), (৮-১৫)] 

অধ্যায়-১১ 

(িানাঙ্ক জযাণমণে) 

HM-22 

অনুশীলনী-১১.১ [আয়তাকার কাডতথিীয় িানাঙ্ক, দুইমট মবন্দুর মধ্যবতথী দূরত্ব, উদাহরি, অনুশীেনী-১১.১ িম্পূিথ], 

অনুশীলনী-১১.২ [মে জুডক্ষডের প্ক্ষেফে, মে জু প্ক্ষডের প্ক্ষেফে মনিথডয়র িূে, উদাহরি (৭-১১), অনুশীেনী-

১১.২ (১-৭)।] 

HM-23 
অনুশীলনী-১১.২ [শীর্থমবন্দু, িানাংডকর িাহাড য প্ক্ষেফে মনিথয়, অনুশীেনী- ১১.২ (৮-১০)], অনুশীলনী- ১১.৩ 

[েরলডরখার ঢাে (+ve ও –ve ঢাডের মবস্তামরত)]। 

অধ্যায়-১৩ 

(ঘন জযাণমণে) 

HM-24 
অনুশীলনী-১৩ [কমতপয় রার্মমক িংজ্ঞা, ঘনবস্তু, সুর্ম ঘনবস্তুর আয়তাকার আয়তন ও তডের প্ক্ষেফে, ঘনক, 

অনুশীেনী-১৩ (৭-১০)।] 

HM-25 অনুশীলনী-১৩ [মরজম, মপরামমে, িমবতৃ্ত ূমমক প্কািক, উদাহরি, অনুশীেনী-১৩ (১১-১৩, ২৫-২৮)।] 

HM-26 অনুশীলনী-১৩ [ডগােক, প্ ৌমগক ঘনবস্তু, অনুশীেনী-১৩ (১-১০ ও ১৪-২৪ এবং ২৯-৩২)।] 

অধ্যায়-১৪ 

(সম্ভাবনা) 

HM-27 
অনুশীলনী-১৪ [িম্ভাবনার িাডর্ জমড়ত মকছু ধ্ারিা,  ুমিম মত্তক িম্ভাবনা মনিথয়, তর্যম মত্তক িম্ভাবনা মনিথয়, , 

উদাহরি, অনুশীেনী-১৪(৭-১২)।] 

HM-28 
অনুশীলনী-১৪ [নমুনাডক্ষে এবং িম্ভাবনা Tree দ্বারা িম্ভাবনা মনিথয়, বজথনশীে, অবজথনশীে  ঘটনার ধ্ারিা, (কখন 

গুি/ড াগ হডব), অনুশীেনী-১৪(১৩-১৮)।] 
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জীবমবজ্ঞান 
 

অধ্যায় মেকচার ণবষয়বস্তু 

অধ্যায়-১ 

(জীবন পাঠ) 
B-01 

জীবমবজ্ঞাডনর ধ্ারিা, জীবমবজ্ঞাডনর শাখাগুডো, প্ ৌত জীবমবজ্ঞান, ফমেত জীবমবজ্ঞান, জীডবর প্েমিমবন্যাি, 

প্েমিমবন্যাডির উডেশ্য। জীবজগৎ (মারগুমেি + R.H.Whittaker এর প্েমিমবন্যাি),  প্েমিমবন্যাডির মবম ন্ন 

ধ্াপ, মদ্বপদ নামকরি পদ্ধমত, দবজ্ঞামনক নাম। 

অধ্যায়-২ 

(জীবতকাষ ও 

ণটস্যয) 

B-02 

জীবডকার্, প্কাডর্র রকারড দ, উমিদডকার্ ও রামিডকার্ (মিেিহ), *উমিদডকার্ ও রামিডকার্ এর পার্থকয, উমিদ 

ও রামি প্কাডর্র রধ্ান অঙ্গািু ও তাডদর কাজ (ডকার্রািীর, প্রাডটাপ্লাজম,  প্কার্মেমি, িাইডটাপ্লাজমীয় অঙ্গািু, 

মাইডটাকমন্ড্রয়া)। 

B-03 
প্লামিে, প্িাডরাপ্লাি, প্ক্রাডমাপ্লাি, মেউডকাপ্লাি, গেমজ বস্তু, এডন্োপ্লাজমমক প্রমটকুোম, প্কার্গহ্বর, 

োইডিাডজাম, মেমিমবহীন িাইডটাপ্লাজমীয় অঙ্গািু, মনউমিয়াি। 

B-04 
উমিদ ও রািীর কাজ পমরিােনায় মবম ন্ন রকার প্কাডর্র  মূমকা, উমিদ মটসুয (িরে মটসুয, জমটে মটসুয, জাইডেম, 

প্লাডয়ম),  

B-05 
রামিমটসুয (আবরিী মটসুয, প্ াজক মটসুয এর রকারড দিহ), প্পমশ মটসুয, স্লায়ু মটসুয, অঙ্গ ও তন্ত্র, অিুবীক্ষি  ন্ত্র, 

ইডেকরন অিুবীক্ষি  ন্ত্র, *মবম ন্ন পার্থকয। 

অধ্যায়-৩ 

(শ্রকাষ ণবভাজন) 
B-06 

প্কার্ মব াজন এবং তার রকারড দ, মাইডটামিি, মাইডটামিডির প থায়িমূহ, মাইডটামিডির গুরুত্ব, মমডয়ামিি, 

মমডয়ামিডির গুরুত্ব, মাইডটামিি ও মাডয়ামিডির  পার্থকয, * হ্যাপ্লডয়ে ও মেপ্লডয়ে প্কার্ িম্পমকথত মবস্তামরত 

আডোিনা। 

অধ্যায়-৪ 

(জীবনীশণি)  

B-07 

জীবনীশমি,  ATP-এর গিন ও  মূমকা, িাডোকিংডির্ি, িাডোকিংডির্ডির রমক্রয়া (আডোকমন থর প থায়, 

আডোক মনরডপক্ষ প থায়, কযােম ন িক্র, হ্যাি ও স্লযাক িক্র), িাডোকিংডির্ডি প্িাডরামফডের  মূমকা, 

িাডোকিংডির্ডি আডোর  মূমকা। 

B-08 
িাডোকিংডির্ডির র াবক, জীবজগডত িাডোকিংডির্ডির গুরুত্ব, শ্বিন, শ্বিডনর রকারড দ, শ্বিডনর  রমক্রয়া, 

শ্বিন রমক্রয়ার র াবকিমূহ, শ্বিডনর  গুরুত্বিম্পূিথ অধ্যায় পুনঃআডোিনা। 

অধ্যায়-৫ 

(খ্াদয, পণুষ্ট এবং 

পণরপাক) 

 

B-09 

উমিডদর খমনজ পুমষ্ট, পুমষ্ট উপাদাডনর উৎি এবং  মূমকা, পুমষ্ট উপাদাডনর অ াবজমনত েক্ষি, রািীর খাদয ও 

পুমষ্ট, খাডদযর রধ্ান উপাদান ও তার উৎি, (আমমর্ বা প্রামটন, শকথরা বা কাডবথাহাইডড্রট, প্েহজাতীয় খাদয, 

খাদযরাি বা ম টামমন, খমনজ েবি, পামন, খাদয আাঁশ বা রাডফজ এবং এডদর উৎি), আদশথ খাদয মপরামমে, খাদয 

গ্রহডির নীমতমাো। 

B-10 
পুমষ্টর অ াবজমনত প্রাগ, পুমষ্ট উপাদাডন শমি ও তাপশমি মনিথয়, মবএমআর এবং মবএমআই, শরীরিিথা ও মবোম, 

খাদযদ্রবয িংরক্ষডি রািায়মনক পদাডর্থর বযবহার। 

B-11 পমরপাক, প্পৌমষ্টকনামে, প্পৌমষ্টক গ্রমি,  কৃডতর কাজ, অগ্যাশয়, গযামিকগ্রমি, আমন্ত্রক গ্রমি ইতযামদ, খাদয পমরপাক মক্রয়া। 

B-12 
পমরপাককৃত খাদয প্শার্ি, আত্তীকরি, আমন্ত্রক িমস্যা, অজীিথতা, আমাশয়, প্কােকামিন্য, গযামিক আেিার, 

অযাডপনমেিাইমটি, কৃমমজমনত প্রাগ, োয়মরয়া, িম্পূিথ অধ্যায় পুনঃআডোিনা। 

অধ্যায়-৬ 

(জীতব পণরবহন) 

B-13 

উমিদ ও পামনর িম্পকথ, ইমবাইমবশন, বযাপন, অম স্রবি, পামন ও খমনজ েবি প্শার্ি, উমিডদ পমরবহন, উমিডদর 

পমরবহডনর রডয়াজনীয়তা, পামন ও খমনজ পদাডর্থর পমরবহন, প্কার্রডির আডরাহি, িাডোকিংডির্ডি উৎপামদত 

পদাডর্থর পমরবহন, প্লাডয়ডমর মাধ্যডম পমরবহন। 

B-14 
রডস্বদন, রডস্বদডনর র াবকিমূহ, রডস্বদন একমট অমত রডয়াজনীয় অমঙ্গে, মানবডদডহ রি িংবহন, রি, রডির 

উপাদান (রিরি, রিকমিকা), রডির কাজ।  

B-15 
ব্লাে গ্রুপ বা রডির গ্রুপ, রিদান ও িামামজক দায়বদ্ধতা, হৃৎমপডের গিন ও কাজ, হৃৎমপডের মডধ্য রি িঞ্চােন 

পদ্ধমত, রিবামহকা (ধ্মমন, মশরা, দকমশক জামেকা)। 

B-16 

রিিাপ, আদশথ রিিাপ, উচ্চ রিিাপ, প্কাডেডিরে, রডি উচ্চ প্কাডেডিরডের িমস্যা, প্কাডেডিরডের কাজ 

(উপকামরতা ও স্বািযেুাঁমক), অমিমজ্জা ও রডির অস্বা ামবক অবিা: মেউডকমময়া, রি িংবহনতডন্ত্রর কডয়কমট 

প্রাগ ও রমতকার (হাটথ অযাটাক, বাতজ্বর, হৃৎমপেডক সুি রাখার উপায়)। 
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অধ্যায় মেকচার ণবষয়বস্তু 

অধ্যায়-৭  

(গযাসীয় ণবণনময়) 

B-17 
উমিডদ গযািীয় মবমনময়, মানব শ্বিনতন্ত্র, শ্বিনতন্ত্র (নািারন্ধ্র ও নািাপর্, গেমবে, স্বর ন্ত্র, শ্বািনামে, ব্রংকাি), 

ফুিফুি, িধ্যচ্ছদা, শ্বািমক্রয়া 

B-18 
গযািীয় মবমনময়, 𝑂2 প্শার্ি, CO2 পমরবহন, শ্বািনামে- িংক্রান্ত প্রাগ (অযাজমা বা হাাঁপামন, ব্রংকাইমটি, 

মনউডমামনয়া,  ক্ষ্মা, ফুিফুডির কযান্সার)। 

অধ্যায়-৮ 

(শ্ররচন প্রণক্রয়া) 
B-19 

প্রিন রমক্রয়া, * প্রিনতন্ত্র, প্রিন পদার্থ, বকৃ্ক (মকেমন), প্নফ্রন, বডৃক্কর কাজ, অিডমাডরগুডেশডন বডৃক্কর  মূমকা,  

বডৃক্ক পার্র, বকৃ্ক মবকে, োয়াোইমিি ও রমতিাপন, িতকথতা, মূেনামে সুি রাখার উপায়। 

অধ্যায়-৯ 

(দঢ়ৃো প্রদান ও 

চলন) 

B-20 মানব কঙ্কাডের িাধ্ারি পমরমিমত, দৃঢ়তা রদান এবং িেডন কঙ্কাডের  মূমকা, অমি, তরুিামি।  

B-21 

অমিিমন্ধ, অমিিমন্ধ (িাইডনাম য়াে অমিিমন্ধ, অমিিমন্ধর রকারড দ), প্পমশ, মানুডর্র িেডন অমি ও প্পমশর 

 মূমকা, প্টনেন ও অমিবন্ধনী, অমিিংক্রান্ত প্রাগ (অমিওডপাডরমিি, মরউমাটডয়ে আর্থ্থাইমটি বা প্গাঁডটবাত) িম্পূিথ 

অধ্যায় পুনঃআডোিনা। 

অধ্যায়-১০  

(সমন্বয়) 

B-22 
উমিডদ িমন্বয় (ফাইডটাহরডমান, অমক্সন, মজডবডরমেন, ইমর্মেন), হরডমাডনর বযবহার (বমৃদ্ধ, িেন, ফডটারমপজম), 

রািীর িমন্বয় রমক্রয়া (হরডমানাে র াব, োয়মবক র াব), োয়ুতন্ত্র প্কন্দ্রীয় োয়ুতন্ত্র (মমস্তষ্ক, প্মরুরজু্জ)। 

B-23 োয়ুকো, রমতবতথী মক্রয়া, রান্তীয় োয়ুতন্ত্র, স্বয়ংমক্রয় োয়ুতন্ত্র, উেীপনা িঞ্চােন। 

B-24 

হরডমান, মানবডদডহর কডয়কমট মুখয নামেমবহীন গ্রমির পমরমিমত, কাজ ও মনঃিৃত হরডমান, রািরি বা 

হরডমানজমনত অস্বা ামবকতা (র্াইরডয়ে িমস্যা, বহুমেূ বা োয়াডবমটি, প্িাক, োয়মবক দবকেযজমনত শারীমরক 

িমস্যা (পযারাোইমিি, এমপডেপমি, পারমকনিন প্রাগ), িমন্বয় কা থক্রডম তামাক ও মাদক দ্রডবযর র াব। 

 

তর্য ও প্ াগাড াগ র ুমি 
 

অধ্যায় মেকচার ণবষয়বস্তু 

অধ্যায়-১ 
(েথয ও 

শ্রোগাতোগ প্রেণুি 

এবং আমাতদর 

বাংলাতদশ) 

ICT-01 েমূ্পিত অধ্যায়। 

অধ্যায়-২ 
(কণিউটার ও 

কণিউটার 

বযবহারকারীর 

ণনরাপত্তা) 

ICT-02 
কমম্পউটার রক্ষিাডবক্ষডি িফটওয়যাডরর গুরুত্ব, িফটওয়যার ইনিডেশন ও আনইনিডেশন, িফ টওয়যার মেমেট। মনডজর 

কমম্পউটাডরর মনরাপত্তা (কমম্পউটার  াইরাি ও এমন্ট াইরাি,  াইরাি িাধ্ারিত  া  া ক্ষমত করডত পাডর, পািওয়ােথ)। 

ICT-03 

ওডয়ডব মনরাপদ র্াকা (িাধ্ারি িাইট, িামামজক িাইট, বয়ডিাপড াগী িাইট)। কমম্পউটার ও ইন্টারডনট বযবহাডর আিমি, 

কমম্পউটার প্গডম আিমি, (িামামজক প্নটওয়াডকথ আিমি)।  

আিমি প্র্ডক মুি র্াকার উপায়, পাইডরমি, কমপরাইট আইডনর রডয়াজনীয়তা, তর্য অমধ্কার ও মনরাপত্তা, িাধ্ারি 

রাবেশুমটং। 

অধ্যায়-৩ 
( আমার ণশক্ষায় 

ইন্টারতনট ) 

ICT-04 েমূ্পিত অধ্যায়। 

অধ্যায়-৪ 
(আমার ণলখ্াতলণখ্ 

ও ণহসাব) 

ICT-05 েমূ্পিত অধ্যায়। 

 


