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ক োভবড ১৯ কেভিতে ২০২3 োতরয এইচএভ যীিোয পুনভফ িন্যোকৃে োঠ্যসূভচ 

ভফলয়: দোর্ িভফজ্ঞোন  ত্র: ভিেীয়   ভফলয় ক োড: ১৭৫    পূর্ িভোন: ১০০        েত্ত্বীয়: ৭৫         ব্যোফোভয : ২৫ 

অধ্যোয় ও ভতযোনোভ ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত  উভিভিে ভিনপর ভফলয়ফস্তু 

েতয়োজনীয় 

ক্লো 

ংখ্যো 

ক্লোতয ক্রভ ভন্তব্য 

 

ের্ভ অধ্যোয়: 

েোগভেভফদ্যো 

১.েোভোত্রো ভযভোতয নীভে ব্যফোয  তয েোীয় ভেো এফং 

েোভোত্রোয ধোযর্ো ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

২.েোগভেভফদ্যোয ের্ভ সূত্র ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

৩.েোীয় ভতেতভয ধোযর্ো ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

৪. অবযন্তযীর্ ভিয ধোযর্ো ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

৫. ক োতনো ভতেতভ েো, েোয অবযন্তযীর্ ভি এফং ম্পন্ন  োতজয 

ভতধ্য ম্প ি ভফতেলর্  যতে োযতফ । 

৬. েোগভেভফদ্যোয ভিেীয় সূত্র ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

৭. েেযোফেী ও অেেযোফেী েভক্রয়োয ভতধ্য োর্ ি য ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

৮.  োতন িো চতক্রয মূরনীভে ব্যোখ্যো  যতে োযতফ।  

৯. েোীয় ইভিন এফং কযভিজোতযটতযয  োম িক্রতভয মূরনীভে ব্যোখ্যো 

 যতে োযতফ। 

১০. ইভিতনয দিেো ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

১১. এন্ট্রভ ও ভফশৃঙ্খরো ব্যোখ্যো  যতে োযতফ।  

 েোভোত্রোভযভোতয নীভে 

o েোীয় ভেো 

o েোভোত্রোয ধোযর্ো 

 েোগভেভফদ্যোয ের্ভ সূত্র 

o ধোযর্ো 

o ব্যফোয 

 েোীয় ভতেভ 

 অবযন্তযীর্ ভি 

 েো, অবযন্তযীর্ ভি এফং  োজ 

৩ ১ভ- 3য় 

 

 েোগভেভফদ্যোয ভিেীয় সূত্র 

o ধোযর্ো 

 েেযোফেী ও অেেযোফেী েভক্রয়ো 

  োতন িো চক্র 

৩ ৪র্ ি - ৬ষ্ঠ 

 েোীয় ইভিন 

o কযভিজোতযটয 

১ ৭ভ 

 ইভিতনয দিেো 

 এন্ট্রভ ও ভফশৃঙ্খরো 
১ ৮ভ 

 

ভিেীয় অধ্যোয়: 

 ভিয েভিৎ 

১. কুরতেয সূত্রত  কিত্র েতত্ত্বয আতরোত  ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

২. এ টি ভফন্দু চোতজিয জন্য েভিৎফর, েভিৎ কিত্রেোফল্য এফং েভিৎ 

ভফবতফয ভতধ্য ম্পি  ভফতেলর্  যতে োযতফ। 

৩. ভভফবফ ের ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

 কুরে সূত্র ও কিত্র েত্ত্ব 

 ভফন্দু চোতজিয 

o েভিৎ ফর 

o েভিৎ কিত্র েোফল্য 

o েভিৎ ভফবফ 

 ভভফবফের 

২ ৯ভ -১০ভ 

 



অধ্যোয় ও ভতযোনোভ ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত  উভিভিে ভিনপর ভফলয়ফস্তু 

েতয়োজনীয় 

ক্লো 

ংখ্যো 

ক্লোতয ক্রভ ভন্তব্য 

৪. েভিৎ ভিতভরু ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

৫. এ টি েভিৎ ভিতভরুয জন্য েভিৎ কিত্র েোফতল্যয ভোন ভনর্ িয়  যতে 

োযতফ। 

৬. এ টি েভিৎ ভিতভরুয জন্য েভিৎ ভফবতফয ভোন ভনর্ িয়  যতে োযতফ। 

৭. চোতজিয ক োয়োন্টোয়ন এফং ংযির্ীরেোয ধভ ি ব্যোখ্যো  যতে োযতফ 

৮. অভযফোী ও ডোইইতরভি  ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

৯. ধোয  ও ধোয ত্ব ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

১০. ধোযত য কেভর্ এফংভোন্তযোর ংতমোগ ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

১১. ধোযত য তুল্য ধোয ত্ব ভনর্ িয়  যতে োযতফ। 

১২. ধোযত য ভি ভযভো  যতে োযতফ। 

১৩. দদনভিন জীফতন ধোযত য ব্যফোয ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

১৪. কুরে সূত্র কর্ত  গোউতয সূত্র েভেোদন  যতে োযতফ। 

১৫. গোউতয সূত্র ব্যফোয  তয ভফভবভন্ন কিতত্র েভিৎ কিত্র েোফল্য ভনর্ িয় 

 যতে োযতফ। 

১৬. কুরতেয সূতত্রয ীভোফদ্ধেো ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

 েভিৎভিতভরুয 

o ধোযর্ো 

o েভিৎ কিত্র েোফল্য 

o েভিৎ ভফবফ 

 

২ ১১ - ১২ 

 

 চোতজিয 

o ক োয়োন্টোয়ন 

o ংযির্ীরেো 

 অভযফোী ও ডোইইতরভি  

১ ১৩ 

 ধোযত য 
o ধোযর্ো 

o ধোয ত্ব 

o কেভর্ ও ভোন্তযোরংতমোগ 

o তুল্য ধোয ত্ব 

o ভি 

o ব্যফোয 

৩ ১৪ -১৬ 

 কুরতেয সূত্র তে গোউতয সুত্র 

 েভিৎ কিত্রেোফল্য ভনর্ িতয় গোউতয 

সূতত্রয ব্যফোয 

 কুরতেয সূতত্রয ীভোফদ্ধেো 

২ ১৭ -১৮ 

 

তৃেীয় অধ্যোয়: 

চর েভিৎ 

১. কযোতধয উয েোভোত্রোয েবোফ ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

২. েভিৎ েফোতয জুতরয েোীয় ভক্রয়োয সূত্র ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

৩.ব্যোফোভয  

 েোতয মোভি  ভেো ভনর্ িয়  যতে োযতফ। 

 কযোতধয উয েোভোত্রোয েবোফ ১ ১৯  

 

 

ব্যোফোভয  

েোভর োয 1নং, 

2নং ও 3নং 

 োজগুতরো 

 জুতরয েোীয় ভক্রয়োয সূত্র  ১ ২০ 

 ব্যোফোভয  

o েোতয মোভি  ভেো ভনর্ িয় 

 

১ ২১ 



অধ্যোয় ও ভতযোনোভ ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত  উভিভিে ভিনপর ভফলয়ফস্তু 

েতয়োজনীয় 

ক্লো 

ংখ্যো 

ক্লোতয ক্রভ ভন্তব্য 

৪. ক োতলয অবযন্তযীর্ কযোধ এফং েভিচ্চোর  ফতরয গোভর্ভে  ম্প ি 

ভফতেলর্  যতে োযতফ। 

৫. ফেিনীতে ক োতলয কেভর্ ও ভোন্তযোর ভন্বয় ংতমোগ ব্যোখ্যো  যতে 

োযতফ। 

৬. ভ  িতপয সূত্র ব্যফোয  তয ফেিনীয েভিৎ েফো ও ভফবফ োর্ ি য 

ভনর্ িয়  যতে োযতফ। 

৭. ফেিনীতে োতন্টয ব্যফোয ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

৮. ব্যোফোভয  

 ভভটোয ভিজ ব্যফোয  তয  ক োন েোতযয আতভি  কযোধ ভনর্ িয় 

 যতে োযতফ। 

 কোে অভপ ফক্স ব্যফোয  তয কযোধ ভনর্ িয়  যতে োযতফ। 

 ক োতলয  

o অবযন্তযীর্ কযোধ ও 

েভিচ্চোর  ফর 

o কেভর্ ও ভোন্তযোর ভন্বয় 

ংতমোগ 

১ ২২ 

২১, ২৫ ও 

২৬ ক্লোত 

ম্পন্ন  যতে 

তফ। 

 ভ  িতপয সূত্র 

o সূতত্রয ধোযর্ো 

o ফেিনীতে ব্যফোয 

 োতন্টয ব্যফোয 

২ ২৩ - ২৪ 

 ব্যোফোভয  

o ভভটোয ভিজ  

o কোে অভপ ফক্স 

 

২ ২৫, ২৬ 

প্তভ অধ্যোয়: 

 কবৌে আতরো ভফজ্ঞোন 

১.েোভিে কচৌে ীয় েযতেয দফভষ্ট্য ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

২.আতরো েযে েোভিে কচৌে ীয় কেিোতভয অং ব্যোখ্যো  যতে 

োযতফ। 

৩. েযেমুতিয ধোযর্ো ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

৪.  েযেমুি সৃভষ্ট্তে োইতগতনয নীভেয ব্যফোয  যতে োযতফ। 

৫. োইতগতনয নীভে ব্যফোয  তয আতরোয েভেপরন ও েভেযতর্য সূত্র 

ভফতেলর্  যতে োযতফ। 

৬. আতরোয ব্যভেচোয ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

৭.  ইয়ং এয ভি-ভচি যীিো  ব্যোখ্যো  যতে োযতফ।  

৮. আতরোয অফেিন ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

৯. আতরোয ভফেিন ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

 েোভিেতচৌে ীয় েযে 

 েোভিেতচৌে ীয়তেিোভ 

 েযেমুি 

২ ২৭ -২৮ 

 

 োইতগতনয নীভে 

o ধোযর্ো 

o েযেমুি 

o আতরোয েভেপরন ও েভেযর্ 

৩ ২৯ -৩১ 

 আতরোয ব্যভেচোয 

o ধোযর্ো 

o ইয়ং এয ভি-ভচি যীিো 

৩ ৩২ -৩৪ 

 আতরোয অফেিন 

 আতরোয ভফেিন 
২ ৩৫-৩৬ 



অধ্যোয় ও ভতযোনোভ ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত  উভিভিে ভিনপর ভফলয়ফস্তু 

েতয়োজনীয় 

ক্লো 

ংখ্যো 

ক্লোতয ক্রভ ভন্তব্য 

 

অষ্ট্ভ অধ্যোয়: 

আধুভন  

দোর্ িভফজ্ঞোতনয সূচনো 

(আংভ ) 

1.  আধুভন  দোর্ িভফজ্ঞোতনয ধোযর্ো ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

১. জি  োঠোতভো ও অজি  োঠোতভো ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

২. ভোইত রন কভোযতর যীিোয পরোপর ভফতেলর্  যতে োযতফ। 

৩. আইনেোইতনয আতভি েো েত্ত্ব ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

৪. গ্যোভরভরয়োন রূোন্তয ও রতযন্টজ রূোন্তয ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

৫. আতভি েো েত্ত্ব অনুোতয ভয় ম্প্রোযন ও দদর্ঘ িয ংত োচন এফং  

   বয বৃভদ্ধ ফর্ িনো  যতে োযতফ।  

৬. বয ভিয ম্পি ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

৭. কভৌভর  চোযটি ফর ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

৮. ভো ো ভ্রভতর্ আতভি েো েতত্বয ভয় ম্প্রোযন ও দদর্ঘ িয  

    ংত োচতনয ভনয়ভ ব্যফোয  যতে োযতফ। 

৯. প্লোতেয  োতরো ফস্তুয ভফভ যর্ ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

১০.এক্স কয এয উৎোদন েভক্রয়ো ফর্ িনো  যতে োযতফ। 

১১. আইনেোইতনয পতটোইতর ভি  ভক্রয়োয র্ঘটনোফর্ িনো  যতে োযতফ। 

 

 আধুভন  দোর্ িভফজ্ঞোতনয ধোযর্ো 

 জি  োঠোতভো ও অজি  োঠোতভো 

 ভোইত রন কভোযতর যীিো 

 

২ 

 

৩৭-  ৩৮  

 

 

 আইনেোইতনয আতভি েো েত্ত্ব 

 গ্যোভরভরয়োন রূোন্তয 

 রতযন্টজ রূোন্তয 

2 ৩৯ - ৪০ 

 আতভি েো েত্ত্ব অনুোতয 

o ভয় ম্প্রোযণ 

o দদর্ঘ িয ংত োচণ 

o বয বৃভদ্ধ 

 

২ ৪১ - ৪২ 

 বয ভিয ম্পি  

 কভৌভর  ফর 

 ভো ো ভ্রভতর্ আতভি েো েতত্ত্বয 

ব্যফোয 

 প্লোতেয  োতরো ফস্তুয ভফভ যর্ 

 এক্স কয 

 পতটোইতর ভি  ভক্রয়ো 

৪ ৪৩ -৪৬ 

নফভ অধ্যোয়: 

 যভোনুয ভতডর এফং  

ভনউভক্লয়োয 

দোর্ িভফজ্ঞোন 

১. যভোনু গঠতনয ধোযর্োয ক্রভভফ ো ফর্ িনো  যতে োযতফ। 

২. যোদোযতপোড ি আরপো  র্ো যীিো ফর্ িনো  যতে োযতফ। 

৩. যভোনুয গঠন ম্পিভ ে যোদোযতপোতড িয ভ      ব্যোখ্যো  যতে 

োযতফ। 

৪. যোদোযতপোড ি ভতডতরয ীভোফদ্ধেো ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

৫. কফোতযয ভতডতরয োোতে যোদোযতপিোড ভতডতরয ীভোফদ্ধেো 

 যভোনু গঠতনয ধোযর্োয ক্রভফভ ো 

 যোদোযতপোড ি আরপো  র্ো যীিো ১ ৪৭ 

 

 যোদোযতপোতড িয যভোনু ভতডর 

 যোদোযতপোড ি ভতডতরয ীভোফদ্ধেো 

 কফোতযয যভোনু ভতডর 

 

২ ৪৮ -৪৯েভ 



অধ্যোয় ও ভতযোনোভ ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত  উভিভিে ভিনপর ভফলয়ফস্তু 

েতয়োজনীয় 

ক্লো 

ংখ্যো 

ক্লোতয ক্রভ ভন্তব্য 

অ    ণ ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

৬. ভনউভক্লয়োতয গঠন ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

৭. ভনউভক্লয়োয দোর্ িভফজ্ঞোতনয ভফভবভন্ন গুরুত্বপূর্ ি েভেবো ব্যোখ্যো  যতে 

োযতফ। 

 ভনউভক্লয়োতয গঠন 

 ভনউভক্লয়োয দোর্ িভফজ্ঞোতনয গুরুত্বপূর্ ি 
েভেবো 

o কেজভিয়েো 
o িয় 

o অধ িজীফন 

o গি জীফন 

৩ ৫০েভ -৫২েভ 

 

o বযত্রুটি 

o ফন্ধন ভি 

o ভনউভক্লয়োয ভফভক্রয়ো 

o কচইন ভফভক্রয়ো 

o ভনউভক্লয়োযভপউন 

o ভনউভক্লয়োয ভপোন 

3 ৫৩েভ-৫৫েভ 

 

 

দভ অধ্যোয়: 

কভভ ন্ডোক্টয ও 

ইতরিভনক্স 

১.  ঠিন দোতর্ িয ব্যোন্ড েত্ত্ব ব্যোখ্যো  যতে োযতফ।  

২. ব্যোন্ডেতত্ত্বয আতরোত  ভযফোী, অভযফোী এফং কভভ ন্ডোক্টয ব্যোখ্যো 

 যতে োযতফ।  

৩. ইনভিভি  ও এক্সভিভি  কভভ ন্ডোক্টয ব্যোখ্যো  যতে োযতফ।  

৪. কভভ ন্ডোক্টতয ইতর িন ও কোতরয ধোযর্ো ব্যোখ্যো  যতে োযতফ।  

৫.ভ-টোই কভভ ন্ডো টয ও এন-টোই কভভ ন্ডো টয দেভয ব্যোখ্যো 

 যতে োযতফ।  

৬. জোংন ডোতয়োতডয গঠন ও  োম িক্রভ ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

৭.  এ মুিী যর্ (Rectification) ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

৮.ব্যোফোভয  

o ডোতয়োতডয পূর্ ি ভিজ ব্যফোয  তয এ টি ভদ  ভযফেী েফোত  

এ  মুিী েফোত রূোন্তয  যতে োযতফ। 

 ব্যোন্ড েত্ত্ব 

 ব্যোন্ডেতত্ত্বয আতরোত  ভযফোী, 

অভযফোী এফং কভভ ন্ডোক্টয 

১ ৫৬েভ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ব্যোফোভয  

েোভর োয 4নং 

 োজটি 61েভ 

 ইনভিভি  ও এক্সভিভি  

কভভ ন্ডোক্টয 

 ইতর িন ও কোতরয ধোযর্ো 

 

১ ৫৭েভ 

 ভ-টোই কভভ ন্ডো টয ও এন-

টোই কভভ ন্ডো টয 

 জোংন ডোতয়োতডয  োম িক্রভ 

 এ মুিী যর্ 

o ধোযর্ো  

o ভিজ কযভক্টভপত ন 

৩ ৫৮েভ -৬০েভ 

 ব্যোফোভয  

o ডোতয়োতডয োোতে 

এ মুিী যর্ 

১ ৬১েভ 



অধ্যোয় ও ভতযোনোভ ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত  উভিভিে ভিনপর ভফলয়ফস্তু 

েতয়োজনীয় 

ক্লো 

ংখ্যো 

ক্লোতয ক্রভ ভন্তব্য 

৯.জোংন িোনভজস্ট্রতযয গঠন ও  োম িক্রভ ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

১০.অযোভভপ্লপোয়োয ও সুইচ ভততফ িোনভজস্ট্রতযয ব্যফোয ব্যোখ্যো  যতে 

োযতফ। 

১১.ভফভবন্ন ে োয নেয দ্ধভেয ভতধ্য রূোন্তয ব্যফোয  যতে োযতফ। 

১২.ফোইনোভয অোতযন ব্যফোয ব্যোখ্যো  যতে োযতফ। 

১৩.ভফভবন্ন ে োয রভজ  কগতটয  োম িক্রভ ভফতেলর্  যতে োযতফ। 

১৪. ব্যোফোভয  

o ভভন্বে ফেিনী ব্যফোয  তয কগট ফেিনীয  োম িক্রভ (িুর্তটভফর) 

মোচোই  যতে োযতফ 

 জোংনিোনভজস্ট্রয(ভএনভ, 

এনভএন) 

o গঠন 

o  োম িক্রভ 

২ ৬২েভ -৬৩েভ 

ক্লোত ম্পন্ন 

 যতে তফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ব্যোফোভয  

েোভর োয 5নং 

 োজটি ৭৩েভ-

৭৫েভ ক্লোত 

ম্পন্ন  যতে 

তফ। 

 িোনভজস্ট্রতযযব্যফোয 

o অযোভভপ্লপোয়োয 

o সুইচ 

২ ৬৪েভ- ৬৫েভ 

 নেযদ্ধভে 

o কডভভোর 

o ফোইনোভয 

o অক্টোর 

o কক্সোতডভভোর 

২ ৬৬ে-৬৭েভ 

 ফোইনোভয অোতযন 

o কমোগ 

o ভফতয়োগ 

o গুন 

o বোগ 

২ ৬৮েভ- ৬৯েভ 

 রভজ  কগট 

o NOTকগট 

o ORকগট 

o NORকগট  

o X-ORকগট 

o ANDকগট 

o NANDকগট  

৩ ৭০েভ ৭২েভ 

ব্যোফোভয  

 কগট ফেিনীয  োম িক্রভ (িুর্তটভফর) 

মোচোই 

o AND কগট 

o ORকগট 

o NOTকগট  

৩ ৭৩েভ-৭৫েভ 



অধ্যোয় ও ভতযোনোভ ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত  উভিভিে ভিনপর ভফলয়ফস্তু 

েতয়োজনীয় 

ক্লো 

ংখ্যো 

ক্লোতয ক্রভ ভন্তব্য 

(৫ নং ব্যোফোভয ) 

ফ িতভোট       ৭৫ 

ব্যোফোভয  

১। েোতয মোভি  ভেো ভনর্ িয় 

২। ভভটোয ভিজ ব্যফোয  তয  ক োন েোতযয আতভি  কযোধ ভনর্ িয় 

৩। কোে অভপ ফক্স ব্যফোয  তয কযোধ ভনর্ িয় 

৪। ডোতয়োতডয পূর্ ি ভিজ ব্যফোয  তয এ টি ভদ  ভযফেী েফোত  এ মুিী েফোত রূোন্তয 

৫। ভভন্বে ফেিনী ব্যফোয  তয কগট ফেিনীয  োম িক্রভ (িুর্তটভফর) মোচোই 

 

েত্ত্বীয় ক্লোতয োতর্ উভিভিে ভতয়য ভতধ্য ব্যফোভয  

ক্লো ম্পন্ন  যতে তফ। 

 

 ভোন ফণ্টন : েতেয ধোযো ও ভোন ফণ্টন অভযফভেিে র্ো তফ।   

 

 


