
দশম শ্রেণির একাডেমমক প্রাগ্রাম- ২০২২ মিডেবাি 

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

D™¢vm একাডেমমক এন্ে এেমমশন প্কয়ার 

দশম প্েমি একাডেমমক প্রাগ্রাম-২০২২ 

 
ক্র. নং বিষয় ক্লাস সংখ্যা এক্সাম সংখ্যা 
০১ পদাথতণবজ্ঞান ১৪ ণি 

• শ্রেইণল এক্সাি ৮৬ ণি 
• অধ্যায়ণিণিক এক্সাি ৩৫ ণি / Weekly Live Exam- ৩৪ শ্রেি 
• শ্রপপার ফাইনাল এক্সাি ৬ ণি 

 

০২ রোয়ন ১২ ণি 
০৩ োধ্ারি গণির্ ২৩ ণি 
০৪ উচ্চর্র গণির্ ২১ ণি 
০৫ জীবণবজ্ঞান ১১ ণি 
০৬ র্থয ও শ্র াগাড াগ প্র ণুি ০৫ ণি 

  মমাট ক্লাস সংখ্যা ৮৬ বট 
 

দশম শ্রেণিতে শ্রেসকল অধ্যায় পড়াত া হতে 

ক্র:  ং ণেষয় অধ্যায় 
০১ পদার্থমবজ্ঞান  ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ 
০২ রিায়ন  ৯, ১০, ১১, ১২ 

 ০৩ গমিত  
৩.৪, ৩.৫, ৮.৩, ৮.৪, ৮.৫, ১০, ১১.২, ১২.১, ১২.২, ১২.৩, ১২.৪, ১৩.১, ১৩.২, ১৪, 

১৫, ১৬.৩, ১৬.৪, ১৭  

 ০৪ উচ্চতর গমিত  
৫.৪, ৫.৫, ৫.৬, ৫.৭, ৬.১, ৬.২, ৬.৩, ৭, ৮.৩, ৯.২, ১০.১, ১০.২, ১১.৩, ১১.৪, ১২, 

১৩, ১৪ 
 ০৫ জীবমবজ্ঞান  ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪ 
 ০৬ তর্য ও প্ াগাড াগ র মুি ৫-৬ 

 

 
 

পদার্থমবজ্ঞান  

 

অধ্যায় মেকচার ণেষয়েস্তু 

অধ্যায়-৯  
(আতলার 
প্রণেসরি) 

P-01 আডোর রমতিরি, রমতিরডির িূত্র, আডপমিক রমতিরিাঙ্ক, িংকট প্কাি ও পূিথ অভ্যন্তরীি রমতফেন িূচনা। 

P-02 
িংকট প্কাি ও পূিথ অভ্যন্তরীি রমতফেন িংমিষ্ট গামিমতক িমস্যা, মরীমচকা, রমতিরডির বযবহার, মরজম, প্েন্স ও 
তার রকারডভ্দ, প্েন্স ও প্েডন্সর রকারডভ্দ, অবতে প্েন্স ও রমতমবম্ব, প্েডন্সর মচডের রর্া। 

P-03 
উত্তে প্েন্স (ডফাকাি দূরত্ব প্র্ডক কম দূরত্ব, প্ফাকাি দূরডত্বর বাইডর), প্েডন্সর িমতা,  প্চাডের মিয়া, রমিন বস্তুর 
আডোকীয় উপেমি। 

অধ্যায়-১০ 
(ণির েণড়ৎ) 

P-04 আধ্ান বা চাজথ, ঘর্থডি মির মবদ্যযৎ ততমর, তবদ্যযমতক আডবশ, ইডেকডরাডকাপ। 
P-05 তবদ্যযমতক বে, িংমিষ্ট গামিমতক িমস্যা, তমিৎ প্িত্র। 
P-06 ইডেকমরক পডটনমশয়াে, মবভ্ব পার্থকয, ধ্ারক, মির মবদ্যযডতর বযবহার। 

অধ্যায়-১১ 
(চে ত মিৎ)  

P-07 
মবদ্যযৎ রবাহ, তমিৎচােক শমি এবং মবভ্ব পার্থকয, মবভ্ব পার্থকয এবং তমিৎ রবাডহর মডধ্য িম্পকথ, ও’প্মর িূত্র, 
পমরবাহী, অপমরবাহী ও অধ্তপমরবাহী পদার্থ, মবদ্যযৎ রবাডহর মদক, প্রাডধ্র িূচনা। 

P-08 বতথনী বা িামকথট, তেুয প্রাধ্ (তুেয প্েমি বতথনী ও িমান্তরাে বতথনী) এবং তুেযডরাধ্ িংিান্ত গামিমতক িমস্যা। 

P-09 
তমিৎ িমতা, মবদ্যযৎ পমরবহন, তমিৎ িমতা িংিান্ত িমস্যাবমে, মবদ্যযডতর মনরাপদ বযবহার, বািাবামিডত তমিৎ বতথনীর 
নকশা, গামিমতক িমস্যাবমে মরমভ্উ। 

মকাসস বিিরণী 

বসলেিাস 



দশম শ্রেণির একাডেমমক প্রাগ্রাম- ২০২২ মিডেবাি 

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

অধ্যায় মেকচার ণেষয়েস্তু 
অধ্যায়-১২ 

(মবদ্যযডতর 

প্চৌম্বক মিয়া)  

P-10 চুম্বক, মবদ্যযডতর চুম্বক মিয়া, িমেনডয়ে, তামিতচুম্বক, তমিৎ রবাহী তাডরর উপর চুম্বডকর রভ্াব। 

P-11 মেমি প্মাটর, তামিতডচৌম্বক আডবশ, প্জনাডরটর, রান্সফমথার ও িকে গামিমতক িমস্যাবমে। 

অধ্যায়-১৩ 

(আধ্ুমনক 

পদার্থমবজ্ঞান ও 

ইডেকরমনকি) 

P-12 
প্তজমিয়তা, আেফা-মবটা ও গামা রমির তবমশষ্টয, অধ্থায়ু, প্তজমিয়তার বযবহার ও প্তজমিয়তা িম্পডকথ িডচতনতা, 

ইডেকরমনকডির িমমবকাশ, অযানােগ ও মেমজটাে ইডেকরমনকি, প্িমমকন্োক্টর। 

P-13 
োডয়াে, রানমজস্টর, মাইডিাডফাডনর কা থিম, মিকার, প্রমেও, প্টমেডফান ও ফযাক্স কা থরিামে, তর্য ও প্ াগাড াগ 

র ুমির কা থকর বযবহার। 

অধ্যায়-১৪ 

(জীবন বাাঁচাডত 

পদার্থমবজ্ঞান) 

P-14 িম্পূিথ অধ্যায়। 

 

 
 

রিায়ন 
 

অধ্যায় মেকচার ণেষয়েস্তু 

অধ্যায়-৯ 

(এণসড-ক্ষারক 

সমো)  

C-01 

এমিে, েঘু এমিডের ধ্মথিমূহ ও এডদর পরীিামূেক রমাি, এমিডের রািায়মনক ধ্ডমথ পামনর ভ্মূমকা, িারক এবং 

িার, েঘু িাডরর ধ্মথ, ধ্াতব েবডির িাডর্ েঘু িাডরর মবমিয়া, িাডরর রািায়মনক ধ্ডমথ পামনর ভ্মূমকা, গাঢ় এমিে ও 

গাঢ় িাডরর িয়কারী ধ্মথ। 

C-02 

ণরণিশন, pH -এর ধ্ারিা, pH -এর পমরমাপ, pH -এর গুরুত্ব, রশমন মবমিয়া (দদনমিন জীবডন রশমন মবমিয়ার 

গুরুত্ব, েবি), এমিে বমৃষ্ট, পামনর েরতা, পামনদূর্ি ও দূর্ি মনয়ন্ত্রি, পামনর মবশুদ্ধতার পরীিা ও মবশুদ্ধকরি, BOD, 

COD, প্মাোমরমট িম্পমকথত ধ্ারিা। 

অধ্যায়-১০ 

(খণ জ সম্পদ: 

ধ্ােু-অধ্ােু)  

C-03 
েমনজ িম্পদ, মশো, েমনজ ও আকমরক, ধ্াত ুমনষ্কাশন (আকমরকডক চূিথ-মবচূিথ করা, আকমরডকর ঘনীকরি), ধ্াতু 

মনষ্কাশন (ঘনীকৃত আকমরকডক অক্সাইডে রূপান্তর, ধ্াতব অক্সাইেডক মুি ধ্াতুডত রূপান্তর), ধ্াত ুমবশুদ্ধকরি। 

C-04 

মনবথামচত িংকর ধ্াত,ু কমতপয় ধ্াতু ও িংকর ধ্াতুর িয় হওয়ার েিি ও কারি, ধ্াতু িয়ডরাডধ্র উপায়, ধ্াতু 

পুনঃরমিয়াজাতকরি, েমনজ অধ্াতু (িােফার, িােফাডরর বযবহার, িােফার োই-অক্সাইে, িােমফউমরক এমিে, 

িােমফউমরক এমিে উৎপাদডন িশথ পদ্ধমত)। 

অধ্যায়-১১ 

(খণ জ সম্পদ-

জীোশ্ম)  

C-05 
জীবাি জ্বাোমন, রাকৃমতক গযাি, প্পডরামেয়াডমর উপাদানিমূহ ও তাডদর পৃর্কীকরি, হাইডরাকাবথন(অযামেডফমটক 

হাইডরাকাবথন), তজব প্ ৌডগর রাচু থতা, কা থকরী মূেক ও িমডগাত্রীয় প্েমি। 

C-06 অযাডরাডমমটক হাইডরাকাবথন, িম্পৃি হাইডরাকাবথন (অযােডকন)। 

C-07 অিম্পৃি হাইডরাকাবথন: অযােমকন ও অযােকাইন। 

C-08 অযােডকাহে, অযােমেহাইে, ফযামট এমিে রস্তুমত, ফযামট এমিডের রািায়মনক ধ্মথ। 

C-09 
হাইডরাকাবথন প্র্ডক অযােডকাহে, অযােমেহাইে ও তজব এমিে রস্তুমত, অযােডকাহে, অযােমেহাইে ও তজব 

এমিডের বযবহার, পমেমার, রূপান্তর। 

অধ্যায়-১২ 

(আমাতদর জীেত  

রসায় )  

C-10 
গৃহিামের রিায়ন (োদয েবি, প্বমকং পাউোর, মিরকা বা মভ্ডনগার, প্কামে পানীয়), পমরষ্কার পমরচ্ছন্নতায় রিায়ন 

(কাপি কাচা প্িাো, টয়ডেট মিনার)। 

C-11 পমরষ্কার পমরচ্ছন্নতায় রিায়ন (িাবান, মেটারডজন্ট ণিয়া শ্রকৌশলেহ, মিমচং পাউোর)। 

C-12 
অযাডমামনয়া গযাডির পরীিাগার রস্তুমত ও মশল্পকারোনায় অযাডমামনয়া গযাি রস্তুমত, কৃমর্ ও মশল্পডিডত্র রিায়ন, 

গ্লাি মিনার, টয়ডেট মিনার, মরমভ্শন। 



দশম শ্রেণির একাডেমমক প্রাগ্রাম- ২০২২ মিডেবাি 

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

িাধ্ারি গমিত 
 

অধ্যায় শ্রলকচার ণেষয়েস্তু 

অধ্যায়-৩ 

(েীজগাণিণেক 

রাণশ) 

GM-01 অনুশীল ী-৩.৩ (২৬-৩১), অনুশীল ী-৩.৪ [ভ্াগডশর্ উপপাডদযর ধ্ারিা, অনুশীেনী-৩.৪।] 

GM-02 
অনুশীল ী-৩.৫ [বাস্তব িমস্যা িমাধ্াডন বীজগামিমতক িূত্র গঠন ও রডয়াগ (প্দয় বা রাপয, িময় ও কাজ, িময় ও 

দূরত্ব, নে ও প্চৌবাচ্চা, োভ্-িমত) মবর্য়ক, অনুশীেনী-৩.৫ (১৪-২৪)।] 

GM-03 অনুশীল ী-৩.৫ [বীজগামিমতক িূত্র গঠন (মবমনডয়াগ-মুনাফা িংিান্ত) অনুশীেনী-৩.৫ (১৪-২৪)।] 

অধ্যায়-৮ 

(বতৃ্ত) 

GM-04 অনুশীল ী-৮.৩ [বতৃ্তি চতুভ্ুথজ িংিান্ত উপপাদয (২৩, ২৪), অনুশীেনী-৮.৩।] 

GM-05 অনুশীল ী-৮.৪ [বডৃত্তর প্েদক ও িশথক, উপপাদয (২৫, ২৬), অনুশীেনী-৮.৪।] 

GM-06 অনুশীল ী-৮.৫ [বতৃ্ত িম্পকথীয় িম্পাদয (৬-১১) অনুশীেনী-৮.৫।] 

অধ্যায়-১০ 

(দূরত্ব ও উচ্চো) 
GM-07 অনুশীল ী-১০ [উন্নমত প্কাি ও অবনমত প্কাি, উদাহরি, অনুশীেনী-১০।] 

অধ্যায়-১১ 
(েীজগাণিণেক 

অনুপাে ও 

সমানুপাে) 

GM-08 অনুশীল ী-১১.১ এর (৭-২০), অনুশীল ী-১১.২ [ধ্ারাবামহক অনুপাত, িমানুপামতক ভ্াগ।] 

GM-09 অনুশীল ী-১১.২ (িম্পূিথ অধ্যায়)। 

অধ্যায়-১২ 
(দুই চলকণেণশষ্ট 

সরল 

সহসমীকরি) 

GM-10 
অনুশীল ী-১২.১ [িরে িহিমীকরি, দ্যই চেকমবমশষ্ট িরে িমীকরডির িমাধ্ান প্ াগযতা, অনুশীেনী-১২.১],  

অনুশীল ী-১২.২ [িরে িহিমীকরডির িমাধ্ান (রমতিাপন পদ্ধমত, অপনয়ন পদ্ধমত),  অনুশীেনী-১২.২(১-৬)।] 

GM-11 
অনুশীল ী-১২.২ [িরে িহিমীকরডির িমাধ্ান (আিগুিন পদ্ধমত), অনুশীেনী-১২.২(৭-১২)], অনুশীল ী-

১২.৩ [দেমেক পদ্ধমত, অনুশীেনী-১২.৩।] 

GM-12 অনুশীল ী-১২.৪ [বাস্তবমভ্মত্তক িমস্যার িহিমীকরি গঠন ও িমাধ্ান,  অনুশীেনী-১২.৪।] 

অধ্যায়-১৩ 
(সসীম ধ্ারা) 

GM-13 

অনুশীল ী-১৩.১ [অনুিম, ধ্ারা, িমান্তর ধ্ারা, িমান্তর ধ্ারার িাধ্ারি পদ মনিথয়, িমান্তর ধ্ারার n িংেযক পডদর 

িমমষ্ট, উদাহরি, অনুশীেনী-১৩.১ িম্পূনথ।] অনুশীল ী-১৩.২ [রর্ম n িংেযক স্বাভ্ামবক িংেযার বগথ ও ঘডনর 

িমমষ্ট মনিথয়। কাজ, উদাহরি।] 

GM-14 
অনুশীল ী-১৩.২ [রর্ম n িংেযক স্বাভ্ামবক িংেযার বগথ ও ঘডনর িমমষ্ট মনিথয়, কাজ, উদাহরি, গুডিাত্তর ধ্ারা, 

গুডিাত্তর ধ্ারার িমমষ্ট মনিথয়, অনুশীেনী-১৩.২।] 

অধ্যায়-১৪ 
(অনুপাে, 

সদশৃো ও 

প্রণেসমো) 

GM-15 
অনুশীল ী-১৪.১ [অনুপাত ও  িমানুপাডতর ধ্মথ, জযামমমতক িমানুপাত, উপপাদয: ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, অনুশীেনী-

১৪.১ (১-৫)।] 

GM-16 
অনুশীল ী-১৪.১ (৬-৯), অনুশীল ী-১৪.২ [িদৃশতা (িদৃশডকািী বহুভ্জু, িদৃশ বহুভ্ুজ), উপপাদয: ৩২-৩৫, 

মনমদথষ্ট অনুপাডত প্রোংডশর মবভ্মিকরডির ধ্ারিা, িম্পাদয-১২।] 

GM-17 
অনুশীল ী-১৪.২, অনুশীল ী-১৪.৩ [রমতিমতা, সুর্ম বহুভ্ুডজর রমতিাময প্রো, ঘূিথন রমতিমতা ও 

প্রো রমতিমতা, অনুশীেনী-১৪.৩।] 

অধ্যায়-১৫ 
(তক্ষত্রফল 

সম্পণকিে উপপাদয 

ও সম্পাদয) 

GM-18 অনুশীল ী-১৫ [িমতেডিডত্রর প্িত্রফে, উপপাদয-৩৬, ৩৭, ৩৮,  অনুশীেনী-১৫ (১-১০)।] 

GM-19 
অনুশীল ী-১৫ [উপপাদয-৩৯ (পীর্াডগারাডির উপপাদয), িম্পাদয: ১৩, ১৪, ১৫,  

অনুশীেনী-১৫ (১১-১৮) ।] 

অধ্যায়-১৬ 
(পণরণমণে) 

GM-20 অনুশীল ী-১৬.৩ িম্পূিথ। 

GM-21 অনুশীল ী-১৬.৪ িম্পূিথ। [রমাি িহ] 

অধ্যায়-১৭ 
(পণরসংখযা ) 

GM-22 
অনুশীল ী-১৭ [িমড ামজত িংেযা, গিিংেযার বহুভু্জ, গি মনিথয় পদ্ধমত (related  maths), গি িংিান্ত 

গামিমতক িমস্যা।] 

GM-23 অনুশীল ী-১৭ [মধ্যডকর ধ্ারিা, মধ্যক, রচুরক, উদাহরি, অনুশীেনী-১৭ ।] 
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উচ্চতর গমিত 
 

অধ্যায় মেকচার ণেষয়েস্তু 

অধ্যায়-৫ 

(সমীকরি) 

HM-01 
অনুশীল ী-৫.৪ [দ্যই চেকমবমশষ্ট মিঘাত িমীকরি প্জাট, উদাহরি, অনুশীেনী-৫.৪], অনুশীল ী-৫.৫ [মিঘাত 

িহিমীকরডির বযবহার, উদাহরি, অনুশীেনী-৫.৫।] 

HM-02 
অনুশীল ী-৫.৬ [দ্যই চেকমবমশষ্ট িূচক িমীকরি প্জাট, উদাহরি, অনুশীেনী-৫.৬], অনুশীল ী-৫.৭ [ডেেমচডত্রর 

িাহাড য মিঘাত িমীকরডির িমাধ্ান, অনুশীেনী-৫.৭ (১-১২)।] 

HM-03 অনুশীল ী-৫.৭ (১৩-১৭), অনুশীল ী-৬.১ (িম্পূিথ), অনুশীল ী-৬.২ [অিমতার বযবহার, উদাহরি।] 

অধ্যায়-৬ 

(অসমো) 

HM-04 

 

অনুশীল ী-৬.২ (িম্পূিথ), অনুশীল ী-৬.৩ [দ্যই চেকমবমশষ্ট িরে একঘাত অিমতা, অিমতার প্েেমচত্র, উদাহরি, 

অনুশীেনী-৬.৩।] 

অধ্যায়-৭ 

(অসীম ধ্ারা) 

HM-05 অনুশীল ী-৭ [অনুিম, অিীম ধ্ারা, অিীমতক িমমষ্টর িূডত্রর রমাি উদাহরি, অনুশীেনী-৭ (১-১১)।] 

HM-06 অনুশীল ী-৭ (১২-১৭)। 

অধ্যায়-৮ 

(ণত্রতকািণমণে)  

HM-07 
অনুশীল ী-৮.২ [মত্রডকািমমমতক অনুপাতিমূহ, অনুশীেনী-৮.২ (িম্পূিথ)], অনুশীল ী-৮.৩ [মবমভ্ন্ন প্কাডির 

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

HM-08 অনুশীল ী-৮.৩ (১-১১ এবং ১৩-১৬)। 
অধ্যায়-৯ 

(সূচকীয় ও 

লগাণরদমীয় 

ফাংশ ) 

HM-09 অনুশীল ী-৯.২ [েগামরদম, উদাহরি (১৮-২৯), ২১১ পৃষ্ঠার কাজ , অনুশীেনী-৯.২ (৬,৭, ক, গ)।] 

HM-10 অনুশীল ী-৯.২ [েগামরদমমক ও পরমমান, ফাংশডনর প্েেমচত্র,  অনুশীল ী-৯.২ এর ৭ (ঘ-জ), (৮-১৫)] 

অধ্যায়-১০ 

(ণিপদী ণেস্তণৃে)  

HM-11 
অনুশীল ী-১০.১ [মিপদী (1 + 𝑦)𝑛 এর মবস্তৃমত, পযািডকডের মত্রভ্ুডজর বযবহার, *n! ও C.

n
r এর িাডর্ িম্পকথ, 

উদাহরি, অনুশীেনী-১০.১ িম্পূিথ।] 

HM-12 
অনুশীল ী-১০.২ [(x + y)n মিপদী এর মবস্তৃমত, n! এবং C.

n
r এর মান মনিথয়, (r + 1) তম পদ মনিথয়, অনুশীেনী-

১০.২ (িম্পূিথ উদাহরিিহ)।] 

অধ্যায়-১১ 

(িা াঙ্ক জযাণমণে) 

HM-13 
অনুশীল ী-১১.২ [শীর্থমবন্দু, িানাংডকর িাহাড য প্িত্রফে মনিথয়, অনুশীেনী- ১১.২ (৮-১০)], অনুশীল ী- ১১.৩ 

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

HM-14 
অনুশীল ী-১১.৪ [িরেডরোর িমীকরি (Related maths), প্েেমচত্র (মবমভ্ন্ন িমীকরি মদডয় প্েেমচত্র Specially +ve 

ও –ve ঢাে মদডয় প্বাঝাডনা), অনুশীেনী-১১.৪ (িম্পূথি)।] 

অধ্যায়-১২ 

(সমেলীয় 

শ্রেক্টর) 

HM-15 

অনুশীল ী-১২ [প্ভ্ক্টডরর িমতা, মবপরীত প্ভ্ক্টর, প্ভ্ক্টডরর প্ াগ-মবডয়াগ, প্ভ্ক্টডরর প্ াডগর মবমধ্িমূহ, িংেযা গুমিতক বা 

প্কোর গুমিতক, প্ভ্ক্টডরর িংেযাগুমিতক িংিান্ত বণ্টন িূত্র, অবিান প্ভ্ক্টর, মত্রভ্ুজ িূত্র, িামান্তমরক িূত্র, উদাহরি-১, 

২, অনুশীেনী-১২ এর (১-৮, ১০-১২)।] 

HM-16 অনুশীল ী-১২ [উদাহরি- ৩, ৪ ও ৫, অনুশীেনী-১২ এর (৯, ১৩-১৬)।] 

অধ্যায়-১৩ 

(ঘ  জযাণমণে) 

HM-17 
অনুশীল ী-১৩ [কমতপয় রার্মমক িংজ্ঞা, ঘনবস্তু, সুর্ম ঘনবস্তুর আয়তাকার আয়তন ও তডের প্িত্রফে, ঘনক, 

অনুশীেনী-১৩ (৭-১০)।] 

HM-18 অনুশীল ী-১৩ [মরজম, মপরামমে, িমবতৃ্তভ্ূমমক প্কািক, উদাহরি, অনুশীেনী-১৩ (১১-১৩, ২৫-২৮)।] 

HM-19 অনুশীল ী-১৩ [ডগােক, প্ ৌমগক ঘনবস্তু, অনুশীেনী-১৩ (১-১০ ও ১৪-২৪ এবং ২৯-৩২)।] 

অধ্যায়-১৪ 

(সম্ভাে া) 

HM-20 
অনুশীল ী-১৪ [িম্ভাবনার িাডর্ জমিত মকেু ধ্ারিা,  ুমিমভ্মত্তক িম্ভাবনা মনিথয়, তর্যমভ্মত্তক িম্ভাবনা মনিথয়,  

উদাহরি, অনুশীেনী-১৪(৭-১২)।] 

HM-21 
অনুশীল ী-১৪ [নমুনাডিত্র এবং িম্ভাবনা Tree িারা িম্ভাবনা মনিথয়, বজথনশীে, অবজথনশীে  ঘটনার ধ্ারিা, (কেন 

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

 

অধ্যায় মেকচার ণেষয়েস্তু 

অধ্যায়-৯ 

(দঢ়ৃো প্রদা  ও 

চল ) 

B-01 মানব কঙ্কাডের িাধ্ারি পমরমচমত, দৃঢ়তা রদান এবং চেডন কঙ্কাডের ভ্মূমকা, অমি, তরুিামি।  

B-02 

অমিিমি, অমিিমি (িাইডনামভ্য়াে অমিিমি, অমিিমির রকারডভ্দ), প্পমশ, মানুডর্র চেডন অমি ও প্পমশর 

ভ্মূমকা, প্টনেন ও অমিবিনী, অমিিংিান্ত প্রাগ (অমস্টওডপাডরমিি, মরউমাটডয়ে আর্থ্থাইমটি বা প্গাঁডটবাত) িম্পূিথ 

অধ্যায় পুনঃআডোচনা। 

অধ্যায়-১১ 

(জীতের প্রজ  ) 

B-03 

জীডব রজনডনর ধ্ারিা ও গুরুত্ব, উমিডদর রজনন (রজনন অঙ্গ: ফুে, ফুডের মবমভ্ন্ন অংশ ), পুষ্পমঞ্জমর, 

পরাগায়ন, পরাগায়ডনর মাধ্যম। 

B-04 পুংগযাডমডটাফাইডটর উৎপমত্ত, স্ত্রী-গযাডমডটাফাইডটর উৎপমত্ত, মনডর্ক, নতুন প্িাডরাফাইট গঠন, ফডের উৎপমত্ত। 

B-05 

রািীর রজনন ও মনডর্ক, মনডর্ডকর প্মৌমেক তাৎপ থ, মানব রজনডন হরডমাডনর ভ্মূমকা, ভ্রূডির মবকাশ, অমরা, 

ভ্রূি আবরিী, রজনন- িংিান্ত প্রাগ (এইেি)। 

অধ্যায়-১২ 

(জীতের েংশগণে 

ও ণেেেি ) 

B-06 

জীডবর বংশগমত, বংশ পরম্পরায় চামরমত্রক তবমশষ্টয বহনকারী উপাদান (বংশগমতবস্তু), প্িাডমাডিাম, DNA, 

RNA, DNA অনুমেপন।  

B-07 

মেএনএ প্টস্ট, মজন, মানুডর্র মেঙ্গ মনধ্থারি, প্জডনমটক মেিঅেথার বা বংশগমত বযামধ্/অস্বাভ্ামবকতা (কাোর 

িাইন্েডনি বা বিথািতা, র্যাোডিমময়া)। 

B-08 তজব মববতথন তত্ত্ব, জীবডনর আমবভ্থাব, োরউইডনর মতবাদ ও রজামতর মটডক র্াকায় মববতথডনর গুরুত্ব। 

অধ্যায়-১৩ 

(জীতের পণরতেশ) 

B-09 

বাস্তুতন্ত্র, বাস্তুতডন্ত্রর উপাদানিমূহ, পুকুডরর বাস্তুতন্ত্র, োদযমশকে (মশকারজীবী, পরজীবী োদযমশকে, মৃতজীবী 

োদযমশকে), োদযজাে, বাস্তুতডন্ত্রর পুমষ্টরবাহ ও বাস্তুতডন্ত্রর শমির রবাহ।  

B-10 

রমফক প্েডভ্ডের মডধ্য শমির িম্পকথ, শমি মপরামমডের ধ্ারিা, োদযমশকে িীমমত রােডত শমি মপরামমডের 

রভ্াব, জীবদবমচত্রয, জীবদবমচডত্রযর রকারডভ্দ, বাস্তুতডন্ত্রর মিমতশীেতা রিায় জীবদবমচডত্রযর রভ্াব, মবমভ্ন্ন 

জীডবর মডধ্য মমর্মিয়া, আন্তঃমনভ্থরশীেতা ও পমরডবডশর ভ্ারিামযতা, ধ্নাত্মক আন্তঃমিয়া, ঋিাত্মক আন্তঃমিয়া, 

পমরডবশ িংরিডির গুরুত্ব ও পদ্ধমত। 

অধ্যায়-১৪ 

(জীেপ্রেণুি)  
B-11 

জীবর ুমি, মটসুযকােচার র ুমির ধ্াপিমূহ, মটসুযকােচাডরর বযবহার, প্জডনমটক ইমঞ্জমনয়ামরং, মজএমও (GMO) 

বা মরকমম্বডনন্ট DNA রস্তুত করার ধ্াপিমূহ, প্জডনমটক ইমঞ্জমনয়ামরংডয়র বযবহার। 



দশম শ্রেণির একাডেমমক প্রাগ্রাম- ২০২২ মিডেবাি 

D™¢vm একাডেণিক এন্ে এেণিশন শ্রকয়ার  6  পণরবর্তডনর প্রর্যডয় wbišÍi পথচলা…. 

তর্য ও প্ াগাড াগ র ুমি 
 

অধ্যায় মেকচার ণেষয়েস্তু 

অধ্যায়-৫ 

(মাণিণমণডয়া ও 

গ্রাণফক্স) 

ICT-01 

মামিমমমেয়ার ধ্ারিা, প্রডজডন্টশন িফটওয়যার, পাওয়ার পডয়ন্ট প্রাগ্রাম প্োো এবং স্নাইে ততমর করা, প্রডজডন্টশন প্িভ্ 

বা িংরিি করা, নতুন স্লাইে প্ াগ করা, প্রডজডন্টশন স্লাইে রদশথন, স্লাইডে বযাকগ্রাউন্ে  িু করার জন্য বা বযাকগ্রাউন্ে 

পমরবতথন করার জন্য। স্লাইডে েমব  ুি করা, স্লাইডে রানমজশন  ুি করা, প্েোয় স্বতন্ত্রভ্াডব রানমজশন রডয়াগ করা, রানমজশডন 

শব্দ রডয়াগ করা, স্লাইডে মভ্মেও  ুি করা, গ্রামফক্স (গ্রামফডক্সর গুরুত্ব, ফডটাশপ প্রাগ্রাম প্োোর জন্য, ফডটাশপ প্রাগ্রাডম নতুন 

ফাইে ততমর করার জন্য)। ফডটাশডপর টুেবক্স এবং পযাডেট পমরমচত। 

ICT-02 

মিডেকশন টুে এবং মুভ্ টুে পমরমচমত, মিডেকশন িানান্তমরত করা, ভ্ািমান মিডেকশনমট রি মদডয় পূরি করা, প্ফদার-

এর বযবহার, েযাডিা টুে ও পমেডগানাে েযাডিা টুডের িাহাড য মিডেক্ট করা, প্রাক, ফাইে প্িভ্ বা িংরিি বি করা, 

প্েয়ার, নতুন প্েয়ার  িু করা, র্াম্বডনইে আইকন, গুচ্ছ পযাডেট এবং পযাডেট  িু ও মব িু করা, প্েয়াডর অবডজক্ট ততমর 

করা, প্টক্সট প্েয়ার ততমর করা, এক ফাইডের েমব অন্য ফাইডে িানান্তমরত করা। টাডগথট প্েয়ার মনধ্থারি করা, প্েয়াডরর 

ওপামিমট পমরবতথন করা, প্েয়ার বামতে কডর প্দওয়া। (একামধ্ক প্েয়ার একীভ্তূ করা)। কাট, কমপ, প্পস্ট ও প্পস্ট টুে, িপ টুডের 

বযবহার, প্হোডনা েমব িপ করা, ইডরজার টুে এর বযবহার, প্গ্রমেডয়ন্ট টুডের িাহাড য প্িন্ে ততমর করা, প্গ্রমেডয়ন্ট টুডের িাহাড য 

মেমনয়ার প্িন্ে ততমর করার জন্য, প্গ্রমেডয়ন্ট িম্পাদনা, নতুন রি ও কাোর স্টপি  িু করা ও বামতে করা, েমবর ঔজ্জ্বেয ও কনরাস্ট 

িমন্বয় করা। 

ICT-03 

ইোডরটর, ইোডরটডর নতুন ফাইে প্োোর জন্য, কাডজর পমরডবশ পমরমচমত, টাইডটে বার, টুেবডক্সর রডয়াজনীয় টুেিমূডহর 

পমরমচমত, অবডজডক্ট রি রডয়াগ করা, কাোর প্গ্রমেডয়ন্ট ও নান (Color, (,) Gradient (.) None (/), অবডজক্ট 

প্োট/বি কডর প্দো, হ্যান্ে টুডের িাহাড য পৃষ্ঠা/অবডজডক্টর অবিান পমরবতথন, অবডজক্ট অবডোকডনর পমরডবশ, অবডজক্ট ততমর 

করা, অবডজক্ট মিডেক্ট করা এবং অবডজডক্টর রান্তডরো বা পাত মুডে প্ফো, পার্ বা রান্তডরো, মিডেকশন টুে, োইডরক্ট 

মিডেকশন টুে, অবডজক্ট গ্রুপ করা, অবডজক্ট েক করা, কাট, কমপ প্পস্ট কমাডন্ের বযবহার, প্েয়ার, নতুন প্েয়ার ততমর করা, 

প্েয়ার বামতে করা, প্েয়ার একীভ্ূত করা, অবডজডক্ট রডির বযবহার, কাোর পযাডেট, রং রডয়াগ করা, প্রাডকর বযবহার, প্পন 

ও প্পমন্সে টেু, বি পার্ ও প্োো বা মুি পার্, প্পমন্সে টেু ও প্পন টুে, পার্ িম্পাদনার কাজ। এযাংকর পডয়ন্ট প্ াগ করা, 

এযাংকর পডয়ন্ট বাদ প্দওয়া, পাডর্র বিতা িম্পাদনা, প্েোডেমের কাজ, পডয়ন্ট প্টক্সট, প্েো িম্পাদনা, অির মিডেক্ট 

করা, অিডরর রং পমরবতথন করা, অির মুডে প্ফো, অির প্োট-বি করা, অিরডক োিাোমি এবং পাশাপামশ প্োট-বি 

করা, প্বজোইন মশফট, মেমেং, এমরয়া প্টক্সট, পাডর্ টাইপ করা, বৃত্তাকার অবডজডক্টর বাইডরর মদডক টাইপ করা, মুি পাডর্ 

প্েো মবন্যস্ত করা, অিডরর আউটোইন ততমর করা, ইোডরটডর েমব বা ইডমজ িাপন করা। 

অধ্যায়-৬ 

(শ্রডটাতেজ –এর 

েযেহার)  

ICT-04 

প্েটাডবজ িম্পডকথ ধ্ারিা, প্েটাডবজ প্রাগ্রাডমর তবমশষ্টয, DBMS এর বযবহাডরর প্কৌশে, DBMS এর গুরুত্ব, প্েটাডবজ 

ও এডক্সি িম্পডকথ ধ্ারিা, এডক্সি প্রাগ্রাডম কাজ শুরুর রস্তুমত, এডক্সি প্রাগ্রাম প্োো। প্েটাডবজ প্টমবে ততমর, প্েটা এমন্র 

করা, অিডরর আকার-আকৃমত পমরবতথন, বানান িংডশাধ্ন, প্েটাডবজ ফাইে বি করা ও প্োো, প্টমবডে নতুন মফল্ড বা 

কোম প্ াগ করা, মফল্ড বা কোম বামতে করা, প্রকেথ বা িামর বামতে করা। 

ICT-05 

প্েটায় বিথানুিমমক ও িংেযানুিমমক মবন্যাি, তর্য অনুিিান করা, শতথ ুি তর্য অনুিিান,  গ্রাডমর মভ্মত্তডত তর্য 

অনুিিান, একামধ্ক গ্রাডমর তর্য প্দো, পুরুর্/মমহোর মভ্মত্তডত তর্য অনুিিান। কুডয়মর এবং মরডপাটথ, কুডয়মর পদ্ধমতডত 

তর্য আহরি এবং িংরিি, কুডয়মর পদ্ধমতডত গ্রাম ও ইউমনয়ডনর মভ্মত্তডত তর্য আহরি করা, মরডপাটথ, মরডপাডটথ মগ্রেোইন 

 িু করা। 

 


