
 

পাঠ্যসূচি ও অ্যাসাইনমেন্ট  
 

শ্রেচি: নবে (দাখিল) 

 

চবষয়: উচ্চতর গচিত 

 
  



পাঠ্যসূচি ও অ্যাসাইনমেন্ট 

শ্রেচি: নবে (দাখিল)       চবষয়: উচ্চতর গচিত 

অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র

চিমরানাে 

চিখনফল পাঠ্যসূচিমত অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠনম্বর  ও 

চিমরানাে/ চবষয়বস্তু 

চিক্ষাক্রমে 

বরাদ্দকৃত 

চপচরয়ড 

সংখ্যা 

অ্যাসাইনমেন্ট ননমদেশনা েযযলায়ন 
রুনিক্স 

ে

ন্ত

ব্য 

প্রথে 

অ্ধ্যায় 

 

শ্রসট ও 

ফাংিন 

১. সাচবকু শ্রসট, উপমসট, পূরক 

শ্রসট ও িচক্ত শ্রসট গঠন করমত 

পারমব।  

সাচবকু শ্রসট, 

উপমসট, পূরক 

শ্রসট ও িচক্ত শ্রসট 
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অ্যাসাইনমেন্ট-১ 

 

(b) f(x) = 
3x + 5

x - 3
  (a)                                                

 

 

 

 

 

 

 (ক) বচিতু অ্ন্বয়টি ফাংিন হমল তা কী ধরমনর ফাংিন যুচক্তসহ 

       উমেখ কর। 

(খ) (a) এর চবপরীত ফাংিন সম্ভব চকনা তা যুচক্তসহ উপস্থাপন 

     কর। 

(গ) (b) এর শ্রক্ষমে x  3 এর জন্য  ফাংিনটি এক-এক এবং 

     সাচবকু চকনা তা যুচক্ত চিময় চনজস্ব েতােত উপস্থাপন কর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

উচ্চতর গচিত পাঠ্য বইময়র 

প্রথে অ্ধ্যাময় আমলাচিত 

শ্রসট ও ফাংিন সম্পমকু 

সম্যক ধারিা চনময় 

সেস্যাগুমলা সোধান কর । 

১(ক). ফাংিমনর 

ববচিমযযর চিচিমত 

যুচক্ত উপস্থাপন। 

 

১(খ). চবপরীত 

ফাংিমনর ববচিমযযর 

চিচিমত যুচক্ত 

উপস্থাপন। 

 

১(গ). (i) এক-এক 

ফাংিমনর ববচিমযযর 

চিচিমত েতােত 

উপস্থাপন। 

(ii) সাচবকু 

ফাংিমনর ববচিমযযর 

চিচিমত  েতােত 

উপস্থাপন। 

অ্চত উিেঃ 

সবগুমলা অ্চজুত 

হময়মে। 

উিেঃ  

শ্রে শ্রকামনা ৩টি 

অ্চজুত হময়মে। 

িামলাঃ 

 শ্রে শ্রকামনা ২টি 

অ্চজুত হময়মে। 

অ্গ্রগচত প্রময়াজনঃ 

২ টির কে অ্চজুত 

হময়মে। 

 

২. চবচিন্ন শ্রসমটর সংমোগ, শ্রেি 

ও অ্ন্তর চনিয়ু করমত পারমব।  
শ্রসমটর সংমোগ, 

শ্রেি,  অ্ন্তর ও শ্রসট 

প্রচক্রয়ার ধোুবচল 

৩. শ্রসট প্রচক্রয়ার ধোুবচলর 

শ্রেৌচক্তক প্রোি করমত পারমব।  
 

৪. সেতুল শ্রসট বিনুা করমত 

পারমব এবং এর োধ্যমে 

অ্সীে শ্রসমটর ধারিা ব্যাখ্যা 

করমত পারমব।  

সেতুল শ্রসট ও 

অ্সীে শ্রসট 

৫. শ্রসমটর সংমোমগর িচক্ত শ্রসট 

চনিমুয়র সূে ব্যাখ্যা করমত পারমব 

এবং শ্রিনচিে ও উিাহরমির 

সাহামে তা োিাই করমত 

পারমব।  

শ্রসমটর সংমোমগর 

িচক্ত শ্রসট এবং 

শ্রিনচিে 

৬. শ্রসট প্রচক্রয়া প্রময়াগ কমর 

জীবনচিচিক সেস্যা সোধান 

করমত পারমব। 

বাস্তব সেস্যা 

সোধামন শ্রসট 

৭. শ্রসমটর সাহামে অ্ন্বয় ও 

ফাংিন এর ধারিা ব্যাখ্যা করমত 

পারমব।  

অ্ন্বয় এবং ফাংিন 

এর ধারিা 

 
৮. ফাংিমনর শ্রডামেন ও শ্ররঞ্জ 

চনিয়ু করমত পারমব  
ফাংিন এর শ্রডামেন 

ও শ্ররঞ্জ 

৯. এক-এক ফাংিন, সাচবকু 

ফাংিন ও এক-এক সাচবকু 

ফাংিন উিাহরমির সাহামে 

ব্যাখ্যা করমত পারমব।  

এক-এক ফাংিন, 

সাচবকু ফাংিন  



 

অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র

চিমরানাে 

চিখনফল পাঠ্যসূচিমত অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠনম্বর  ও 

চিমরানাে/ চবষয়বস্তু 

চিক্ষাক্রমে 

বরাদ্দকৃত 

চপচরয়ড 

সংখ্যা 

অ্যাসাইনমেন্ট ননমদেশনা েযযলায়ন 
রুনিক্স 

ে

ন্ত

ব্য 

প্রথে 

অ্ধ্যায় 

 

শ্রসট ও 

ফাংিন 

১০. চবপরীত ফাংিন ব্যাখ্যা 

করমত পারমব। 
চবপরীত ফাংিন, 

অ্ন্বয় ও ফাংিমনর 

শ্রলখচিে 

     

১১. শ্রলখচিমের সাহামে শ্রকামনা 

অ্ন্বয় ফাংিন চকনা তা োিাই 

করমত পারমব।  
১২. অ্ন্বয় ও ফাংিমনর শ্রলখচিে 

অ্ঙ্কন করমত পারমব। 
 

চিতীয় 

অ্ধ্যায় 

 

বীজগাচি-

চতক রাচি 

১.বহুপিীর ধারিা ব্যাখ্যা করমত 

পারমব। 

একিলক চবচিয 

বহুপিীঃ 

বহুপিীর গুি ও িাগ 

বহুপিীর উৎপািক 

চবমেষি (িাগমিষ 

উপপাদ্য ও উৎপািক 

উপপাদ্য) 
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অ্যাসাইনমেন্ট-২ 

 

এেন দুইটি চেোচেক বহুপিী P(x) ও Q(x) চনিয়ু কর োমির 

একটি সাধারি উৎপািক (x - 2),  ধ্রূবপি 24 এবং অ্ন্য 

উৎপািকগুমলা একোচেক। বহুপিী দুইটির একটিমক হর ও 

অ্পরটিমক লব ধমর গঠিত িগ্াংিটিমক আংচিক িগ্াংমি প্রকাি 

কর। 

উচ্চতর গচিত পাঠ্য বইময়র 

চিতীয় অ্ধ্যাময় আমলাচিত 

একিলক চবচিয বহুপিী ও  

আংচিক িগ্াংমি প্রকাি 

সম্পমকু সম্যক ধারিা চনময় 

সেস্যার সোধান করমব। 

এখামন উমেখ্য শ্রে, এমক্ষমে 

দুইময়র  অ্চধক চেোচেক 

বহুপিী চনিয়ু করা সম্ভব। 

তাই  সুচবধােত দুইটি 

চেোচেক বহুপিী চনময় 

গঠিত িগ্াংিমক আংচিক 

িগ্াংমি প্রকাি কর  

২(i) দুইটি চেোচেক 

বহুপিী চনিয়ু। 

 

২(ii) আংচিক 

িগ্াংমির সূমে 

প্রকাি। 

 

২(iii) আংচিক 

িগ্াংমি প্রকাি। 

 

অ্চত উিেঃ 

সবগুমলা অ্চজুত 

হময়মে। 

উিেঃ  

শ্রে শ্রকামনা 2টি 

অ্চজুত হময়মে। 

িামলাঃ 

 শ্রে শ্রকামনা 1টি 

অ্চজুত হময়মে। 

অ্ন্যথায় অ্গ্রগচত 

প্রময়াজন। 

 

2.উিাহরমির সাহামে একিলক 

চবচিয বহুপিী ব্যাখ্যা করমত 

পারমব। 

3. বহুপিীর গুি ও িাগ ব্যাখ্যা 

করমত পারমব। 

4. িাগমিষ উপপাদ্য ও উৎপািক 

উপপাদ্য ব্যাখ্যা এবং তা প্রময়াগ 

কমর বহুপিীর উৎপািক চবমেষি 

করমত পারমব। 

5. সেোচেক রাচি, প্রচতসে 

রাচি এবং িক্র-ক্রচেক রাচি 

ব্যাখ্যা করমত পারমব। 

সেোচেক, প্রচতসে 

এবং িক্র-ক্রচেক 

রাচি (অ্নুর্ধ্ু চতন 

িলক) 6. সেোচেক রাচি, প্রচতসে 

রাচি এবং িক্র-ক্রচেক রাচির 

উৎপািক চনিয়ু করমত পারমব। 

7. মূলি িগ্াংিমক আংচিক 

িগ্াংমি প্রকাি করমত পারমব। 
মূলি িগ্াংিমক 

আংচিক িগ্াংমি 

প্রকাি 
  



 
  

অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র

চিমরানাে 

চিখনফল পাঠ্যসূচিমত অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠনম্বর  ও চিমরানাে/ 

চবষয়বস্তু 

চিক্ষাক্র

শ্রে 

বরাদ্দকৃত 

চপচরয়ড 

সংখ্যা 

অ্যাসাইনমেন্ট ননমদেশনা েযযলায়ন 
রুনিক্স 

ে

ন্ত

ব্য 

 

তৃতীয় 

অ্ধ্যায় 

 

জযাচেচত 

 

১. লম্ব অ্চিমক্ষমপর ধারিা ব্যাখ্যা 

   করমত পারমব। 

লম্ব অ্চিমক্ষপ  
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 উচ্চতর গচিত পাঠ্য বইময়র 

তৃতীয় অ্ধ্যাময় আমলাচিত  

লম্ব অ্চিমক্ষপ ও 

চপথামগারামসর উপপামদ্যর 

চবস্তৃচত সম্পমকু ধারিা 

চনময় সেস্যাটি সোধান 

করমব। তাই সম্পূি ু

অ্ধ্যায়টি িামলা িামব পমে 

সেস্যাটি সোধান কর।  

৩(ক). যুচক্ত 

উপস্থাপন। 

 

৩(খ). বির্ঘযু চনিয়ু 

 

৩(গ). 

চপথামগারামসর 

উপপামদ্যর চবস্তৃচতর 

প্রোি শ্রথমক চসদ্ধান্ত 

গ্রহি। 

 

অ্চত উিেঃ 

সবগুমলা অ্চজুত 

হময়মে। 

উিেঃ  

শ্রে শ্রকামনা 2টি 

অ্চজুত হময়মে। 

িামলাঃ 

 শ্রে শ্রকামনা 1টি 

অ্চজুত হময়মে। 

 

অ্ন্যথায় অ্গ্রগচত 

প্রময়াজন। 

 

2. চপথামগারামসর উপপামদ্যর 

উপর চিচি কমর প্রিি 

উপপাদ্যগুমলা প্রোি ও প্রময়াগ 

করমত পারমব। 

চপথামগারামসর 

উপপামদ্যর চবস্তৃচত : 

স্থূলমকািী চের্ভমজর 

স্থূলমকামির চবপরীত 

বাহুর উপর অ্চঙ্কত 

বগমুক্ষে ঐ শ্রকামির 

সচন্নচহত অ্ন্য দুইবাহুর  

উপর অ্চঙ্কত 

বগমুক্ষেিময়র শ্রক্ষেফল 

এবং ঐ দুই বাহুর 

শ্রেমকামনা একটি ও 

তার উপর অ্পর বাহুর 

লম্ব অ্চিমক্ষমপর 

অ্ন্তগতু আয়তমক্ষমের 

শ্রক্ষেফমলর চিগুমির 

সেচযর সোন। 

 

শ্রেমকামনা চের্ভমজর 

সূক্ষ্ণমকামির চবপরীত 

বাহুর উপর অ্চঙ্কত 

বগমুক্ষে অ্পর দুই 

বাহুর উপর অ্চঙ্কত 

বগমুক্ষেিময়র  

 

 

  অ্যাসাইনমেন্ট-৩ 

 

 

 

 
 

BC = CD  

 
(ক) BC বরাবর A চবন্দুর লম্ব অ্চিমক্ষমপর বির্ঘযু কত তা যুচক্তসহ 

     উমেখ কর। 

(খ) AC এর বির্ঘযু চনিয়ু কর। 

(গ) শ্রিখাও শ্রে, PQ2 < PR2 + QR2
 

 

 

 



 

অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র

চিমরানাে 

চিখনফল পাঠ্যসূচিমত অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠনম্বর  ও 

চিমরানাে/ চবষয়বস্তু 

চিক্ষাক্রমে 

বরাদ্দকৃত 

চপচরয়ড 

সংখ্যা 

অ্যাসাইনমেন্ট ননমদেশনা েযযলায়ন 
রুনিক্স 

ে

ন্ত

ব্য 

 

তৃতীয় 

অ্ধ্যায় 

 

জযাচেচত 

 

 শ্রক্ষেফমলর সেচয 

অ্মপক্ষা ঐ দুই বাহুর 

শ্রেমকামনা একটি ও 

তার উপর অ্পরটির 

লম্ব অ্চিমক্ষমপর 

অ্ন্তগতু 

আয়তমক্ষমের 

শ্রক্ষেফমলর চিগুি 

পচরোি কে। 

 

চের্ভমজর শ্রেমকামনা 

দুই বাহুর উপর 

অ্চঙ্কত 

বগমুক্ষেিময়র 

শ্রক্ষেফমলর সেচয, 

তৃতীয় বাহুর 

অ্মধমুকর উপর 

অ্চঙ্কত বগমুক্ষমের 

শ্রক্ষেফল এবং ঐ 

বাহুর সেচিখন্ডক 

েধ্যোর উপর 

অ্চঙ্কত বগমুক্ষমের 

শ্রক্ষেফমলর সেচযর 

চিগুি। 

     

3. চের্ভমজর পচরমকন্দ্র, িরমকন্দ্র 

   ও লম্বচবন্দু সম্পচকুত 

   উপপাদ্যগুমলা প্রোি ও প্রময়াগ 

   করমত পারমব। 

চের্ভমজর পচরমকন্দ্র, 

িরমকন্দ্র ও লম্বচবন্দু 

সেমরখ। 

 

  



 

অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র

চিমরানাে 

চিখনফল পাঠ্যসূচিমত অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠনম্বর  ও 

চিমরানাে/ চবষয়বস্তু 

চিক্ষাক্রমে 

বরাদ্দকৃত 

চপচরয়ড 

সংখ্যা 

অ্যাসাইনমেন্ট ননমদেশনা েযযলায়ন 
রুনিক্স 

ে

ন্ত

ব্য 

তৃতীয় 

অ্ধ্যায় 

 

জযাচেচত 

 

4. ব্রহ্মগুমের উপপাদ্য প্রোি ও 

    প্রময়াগ করমত পারমব। 

বৃমি অ্ন্তচলচুখত 

শ্রকামনা িতুর্ভমুজর 

কি ুদুইটি েচি 

পরস্পর লম্ব হয়, 

তমব তামির 

শ্রেিচবন্দু হমত 

শ্রকামনা বাহুর উপর 

অ্চঙ্কত লম্ব চবপরীত 

বাহুমক চিখচন্ডত 

কমর। 

     

5. টমলচের উপপাদ্য প্রোি ও 

    প্রময়াগ করমত পারমব। 

বৃমি অ্ন্তচলচুখত 

শ্রকামনা িতুর্ভমুজর 

কিিুময়র অ্ন্তগতু 

আয়তমক্ষে ঐ 

িতুর্ভমুজর চবপরীত 

বাহুিময়র অ্ন্তগতু 

আয়তমক্ষমের 

সেচযর সোন। 
অ্যে 

অ্ধ্যায় 

 

অ্নুিীলনী 

- ৮.১ 

চেমকািচে

চত 

 

১. শ্ররচডয়ান পচরোমপর ধারিা 

    ব্যাখ্যা করমত পারমব। 

শ্ররচডয়ান পচরোপ  

 

 

 

5(আংচিক) 

 
অ্যাসাইনমেন্ট-৪ 

একটি বৃিাকার শ্রহচলপ্যাড (মহচলকপ্টার অ্বতরমির স্থান) এর 

ব্যামসর দুই প্রান্ত পৃচথবীর শ্রকমন্দ্র 16 শ্রকাি উৎপন্ন কমর। পৃচথবীর 

ব্যাসাধ ু6440 চকমলাচেটার।  শ্রকামনা ব্যাচক্ত র্ঘন্টায় 10 

চকমলাচেটার শ্রবমগ সাইমকল িাচলময় 10 চেচনমটর েমধ্য ঐ 

শ্রহচলপ্যাডটি প্রিচক্ষি করমত পারমব চকনা শ্রস সম্পমকু শ্রতাোর 

যুচক্ত উপস্থাপন কর। 

উচ্চতর গচিত পাঠ্য বইময়র 

8ে অ্ধ্যাময় আমলাচিত 

শ্ররচডয়ান পচরোপ ও চডগ্রী 

পচরোমপর পারস্পচরক 

সম্পকু এবং বৃমির শ্রকামনা 

িাপ িারা উৎপন্ন শ্রকন্দ্রস্থ 

শ্রকামির সামথ ঐ বৃিিামপর 

পারস্পচরক সম্পমকু ধারিা 

চনময় সেস্যাটি সোধান 

কর। 

৪(i). শ্ররচডয়ান 

পচরোপ। 

৪(ii). ব্যাস চনিয়ু। 

৪(iii). পচরচধ চনিয়ু 

৪(iv).  

তুলনামূলক যুচক্ত 

উপস্থাপন। 

অ্চত উিেঃ 

সবগুমলা অ্চজুত 

হময়মে। 

 

 

2. শ্ররচডয়ান পচরোপ ও চডগ্রী 

পচরোমপর পারস্পচরক সম্পকু 

চনিয়ু করমত পারমব। 

শ্ররচডয়ান পচরোপ ও 

চডগ্রী পচরোমপর 

পারস্পচরক সম্পকু 

 
  



 

অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র

চিমরানাে 

চিখনফল পাঠ্যসূচিমত অ্ন্তর্ভকু্ত 

পাঠনম্বর  ও 

চিমরানাে/ চবষয়বস্তু 

চিক্ষাক্রমে 

বরাদ্দকৃত 

চপচরয়ড 

সংখ্যা 

অ্যাসাইনমেন্ট ননমদেশনা েযযলায়ন 
রুনিক্স 

ে

ন্ত

ব্য 

 

অ্যে 

অ্ধ্যায় 

 

অ্নুিীলনী 

- ৮.১ 

চেমকািচে

চত 

 

   

 

5(আংচিক) 

  উিেঃ  

শ্রে শ্রকামনা ৩টি 

অ্চজুত হময়মে। 

িামলাঃ 

 শ্রে শ্রকামনা ২টি 

অ্চজুত হময়মে। 

অ্গ্রগচত 

প্রময়াজনঃ 

২ টির কে অ্চজুত 

হময়মে। 

 

 

 


