
বেপজা পােলিক সু্কি ও কলিজ চট্টগ্রাম 
প্রাক্- নির্বাচিী পরীক্ষার সাজেশি ২০২০ 

উচ্চতর গলিত 
দশম শ্রেনি 

 

অনশুীিনী লেেরি 
অনু-১.১ ১০, ২৫, ২৬, ২৭, উদা-৬, প্রনিজ্ঞা-৩, ৯, কাে- ১৫ পৃষ্ঠা (ঘ) (ঙ), ১৮ পৃষ্ঠা (গ), (ঘ) 

অনু-১.২ 

১৩, ১৪, ১৭, উদা- ২৮, ২৯, ৩২, ৩৬, কাে- ৩০ পৃষ্ঠা (ক), (খ), (গ) 
নর্িঃদ্রিঃ উক্ত অংকগুনি শ্রেজক ফাংশজির  i) শ্র াজমি   
     ii) এক-এক নকিা যাচাই 
     iii) সানর্বক ফাংশি নকিা যাচাই 
     iv) নর্পরীি ফাংশি নিিবয় ও  
     v) শ্ররঞ্জ নিিবয় করজি হজর্। 

অনু-২ 

৫, ৭(গ), (চ), ৮, ৯, ১০(খ), ১১ (গ), (ঘ), (ঙ), ১৪ 
উদা- ৯, ১৩, ১৮, ২২, ২৬, ২৯, কাে- ৪০ পৃষ্ঠা (গ), ৪৮ পৃষ্ঠা (ে), (১) (২), (৩), ৫৩ পৃষ্ঠা 
(খ), (গ) 
প্রমাি কর শ্রয, a3+b3+c3-3abc=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-bc-ca) 
        = 1

2
 (a+b+c) {(𝑎 − 𝑏)2 + (𝑏 − 𝑐)2 + (𝑐 − 𝑎)2} 

অধ্যায়-৩ উপপাদয ৫, ১০, ১১, ১২ 
অনু-৩.১ ৩, ৪, ৫, ৭, নিভুজের র্াহু ও মধ্যমার সম্পকব  
অনু-৩.২ ৯, ১২, ১৪ 
অধ্যায়-৪ সম্পাদয-১, ৩, ৪, ৭, ৮ 
অনু-৪ ১২, ১৩, ১৪, ১৫ 

অনু-৫.১ 
২, ৪, ৯ 
* ax2+bx+c=0 নিঘাি সমীকরজির সমাধ্াি মূিিজয়র শ্রযাগফি ও গুিফি নিিবয় কর। 
* নিঘাি সমীকরজির নিশ্চায়ক ও মূজির প্রকৃনি নিিবয়। 

অনু-৫.২ ২, ১০, উদা-৯, ১০ 
অনু-৫.৩ ৭, ৯, ১১,  উদা-১৭, ১৮ 
অনু-৫.৪ ৩, ৯, ১০, উদা-২২ 
অনু-৫.৫ ১০ 
অনু-৫.৬ ৩, ৭, ৯ 
অনু-৫.৭ ৯ (ক) (ঙ) 
অনু-৬.১ ৫, ৭, উদা-৫ 
অনু-৬.২ ৯, ১১, উদা-৭ 
অনু-৬.৩ ৯ (খ), (গ), (ঘ), উদা-১০ 
অনু-৭ ১১, ১২, ১৩, ১৪, উদা-৪ 
অনু-৮.১ ৬, ৮, ৯, ১২, ১৩, প্রনিজ্ঞা-৪ 
অনু-৮.২ ৬ (চ), ৭, ১০, ১১, উদা-১৪, ১৫ 



অনু-৮.৩ ৭ (ে), ৮ (গ), (চ), ১০ (গ), ১২ (ক), (ঘ), (ঙ), ১৩ (ক), (ঙ), (ছ), উদা-২৫, ২৭, ২৮ 
অনু-৯.১ ৫(খ), (ঘ), ৬ (সর্), ৭ (সর্),উদা-১১, ১২, কাে-২০৫ পৃষ্ঠা(গ) 

অনু-৯.২ 
৬(গ), (ঘ), ৭(ক) হজি (চ), ৮ (ঙ), ১১, 
উদা-২৭, ২৮, ৩০, ৩৩, কাে- ২১১ পৃষ্ঠা (খ), (গ), (ঘ) 

অনু-১০১ ৫, উদা-৪ 

অনু-১০.২ 
১০, ১৪, ১৫ (ক), (খ), ১৬, উদা-৯, ১০ নর্সৃ্তনি হজি মধ্যপদ নিিবয়।  
* প্রমাি কর শ্রয, 0!=1 

অনু-১১.১ ৩, ১০, ১১,  
* দইু নর্ন্দুর দরূত্ব নিিবজয়র সূি প্রমাি কর। 

অনু-১১.২ ১, ৩, ৬, ১০, উদা-১১, ১৩ 
অনু-১১.৩ ৫, ৬, ৭, উদা-১৯ 
অনু-১১.৪ ১০, ১১ (খ), ১৩ (গ), ১৫, ১৭, ২৩, ২৪, উদা-২৪ 
অনু-১২ ১১ শ্রেজক ১৬, উদা- ৩, ৪, ৫, সংজ্ঞা- অর্স্থাি শ্রভক্টর 
অনু-১৩ ১৩, ১৬, ১৭, ১৯, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮, উদা-৮, ১০ 

অনু-১৪ 
৭, ১১, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮,উদা-৭, ৮, ৯,কাে-৩১২ পৃিঃ ক, খ 
প্রমাি কর: সম্ভার্িার সজর্বাচ্চ মাি ১ এর্ং সর্বনিম্ন মাি 0। 

 

লেিঃদ্রিঃ  ** ২০১৯ ও ২০২০ সালির সৃজনশীি ও েহুলনেবাচলন অনশুীিন করলে। 
** নেম বেলির ছাত্র-ছাত্রীলের লসলিোসভুক্ত অধ্যায় অনশুীিন করলে। 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


