ক োভিড ১৯ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এইচএসভস পিীক্ষোি
ি
পুনভবন্যোসকৃি
পোঠ্যসূভচ

ি
ভবষয়: পদোর্ভবজ্ঞোন
পত্র: প্রর্ম
ভবষয় ক োড: ১৭৪

ক োভিড ১৯ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এইচএসভস পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভচ
ভবষয়: পদোর্ িভবজ্ঞোন
অধ্যোয় ও
ভিতিোনোম

প্রর্ম অধ্যোয়:
কিৌিজগি ও
পভিমোপ

পত্র: প্রর্ম

পূর্ িমোন: 100

ভবষয় ক োড: ১৭৪

wkÿvµg/পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফে

ভবষয়বস্তু

১১. ব্যোবহোভি



o কেতিোভমটোি ব্যবহোি তি কগোেীয় িতেি বক্রিোি
ব্যোসোর্ ি পভিমোপ িতি পোিতব

(১ নং ব্যোবহোভি )

1. কিক্টতিি র্মি ব্যোখ্যো িতি পোিতব।



পদোর্ িভবজ্ঞোতনি ভবভিন্ন কিৌি িোভি কিক্টিরূতপ
প্র োি িতি পোিতব।
3. ভিপয় ভবতিষ কিক্টি ব্যোখ্যো িতি পোিতব।



2.


ভিিীয় অধ্যোয়:
কিক্টি

ব্যোবহোভি
o কেতিোভমটোতিি ব্যবহোি

িত্ত্বীয়: 75
প্রতয়োজনীয়
ক্লোতসি
সংখ্যো
১

ব্যোবহোভি : 25

ক্লোতসি
ক্রম
১ম

মন্তব্য



কিক্টি
o র্মি
o ভচহ্ন
কিক্টি প্র োি
o বে
o ঘুর্ িন বে
o িে
ভবতিষ কিক্টি
o এ কিক্টি
o নোে কিক্টি
o অবিোন কিক্টি
o সির্ কিক্টি

১

২য়

4. কিক্টি িোভিি জযোভমভি ক োজন ভনয়ম ব্যোখ্যো
িতি পোিতব।
5. েম্োংতিি সোহোতে কিক্টি িোভিি ক োজন ও
ভবতয়োজন ভবতেষর্ িতি পোিতব।




কিক্টি িোভিি জযোভমভি ক োজন ভনয়ম
েম্োংতিি সোহোতে কিক্টি িোভিি
ক োজন ও ভবতয়োজন

২

৩য়, ৪র্ ি

6. এ টি কিক্টিত ভত্রমোভত্র আয়িো োি ভবস্তোতিি
কক্ষতত্র েম্োংতি ভবিোজন িতি পোিতব।



ভত্রমোভত্র আয়িো োি ভবস্তোতি কিক্টতিি
ভবিোজন

১

৫ম

এই অধ্যোয়টি কর্ত শুধুমোত্র
ভিিনফে ১১ (ব্যোবহোভি )
পোঠ্যসূভচতি অন্তর্ভিক্ত িো হতেো।
ব্যোবহোভিত ি িোভে োয় উভিভিি
১নং ব্যোবহোভি ১ম ক্লোতস সম্পন্ন
িতি হতব।
আংভি

অধ্যোয় ও
ভিতিোনোম

wkÿvµg/পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফে
7. দুটি কিক্টি িোভিি কেেোি ও কিক্টি গুতর্ি সংজ্ঞোর্ ি
ও এতদি ব্যবহোি িতি পোিতব।



১. বতেি সংজ্ঞোমূে র্োির্ো ব্যোখ্যো িতি পোিতব।






২. যোেকুেোস ব্যবহোি তি ভনউটতনি ভিিীয় সূত্র
ভবতেষর্ িতি পোিতব।
৩. ভনউটতনি গভি সূত্রগুতেোি মতধ্য পোিস্পোভি সম্প ি
ব্যোখ্যো িতি পোিতব।

চতুর্ ি অধ্যোয়:
ভনউটভনয়োন
বেভবদ্যো

ভবষয়বস্তু

৪. ভনউটতনি গভি সূতত্রি ব্যবহোি িতি পোিতব।
5. ভনউটতনি গভি সূতত্রি সীমোবদ্ধিো ব্যোখ্যো িতি
পোিতব।
6. বে, কক্ষত্র ও প্রোবতেি র্োির্ো ব্যোখ্যো িতি পোিতব।
7. রিভি িিতবতগি ভনিযিোি সূত্র ব্যোখ্যো িতি
পোিতব।
৮. স ে অবিোয় িিতবতগি সংিক্ষর্িীেিো োচোই
িতি পোিতব।
৯. ভনউটতনি তৃিীয় সূতত্রি সোতর্ িিতবতগি ভনিযিোি
সম্প ি ভবতেষর্ িতি পোিতব।
১০. জড়িোি ভ্রোম ও ক ৌভর্ িিতবগ ব্যোখ্যো িতি
পোিতব।
১১. ক ৌভন িিতবগ সংক্রোন্ত িোভিমোেো ব্যোখ্যো িতি
পোিতব।
১২. ট ি ব্যোখ্যো িতি পোিতব।
১৩. ট ,ি জড়িোি ভ্রোম ও ক ৌভর্ ত্বিতর্ি মতধ্য
সম্প ি ভবতেষর্ িতি পোিতব।
14. ব্যোবহোভি
o এ টি ফ্লোই হুইতেি জড়িোি ভ্রোম ভনর্ িয় িতি
পোিতব

কেেোি গুর্ন ও কিক্টি গুর্ন
বতেি সংজ্ঞোমূে র্োির্ো
ভনউটতনি গভিি ভিিীয় সূত্র
ভনউটতনি গভি সূত্রগুতেোি মতধ্য সম্প ি
ভনউটতনি গভি সূতত্রি ব্যবহোি
o ক োড়োি গোভড়
o কনৌ োি গুনটোনো
o বন্দুত ি গুভে ক োড়ো
o মহোশূতন্য অভি োন

প্রতয়োজনীয়
ক্লোতসি
সংখ্যো
১
১

ক্লোতসি
ক্রম
৬ষ্ঠ
৭ম

আংভি


ভনউটতনি গভি সূতত্রি সীমোবদ্ধিো
বে, কক্ষত্র ও প্রোবতেি র্োির্ো
রিভি িিতবতগি ভনিযিো
o র্োির্ো
o সংিক্ষর্িীেিো োচোই
o ভনউটতনি গভিি তৃিীয় সূত্র ও
িিতবতগি ভনিযিো
 জড়িোি ভ্রোম ও ক ৌভর্ িিতবগ
 ক ৌভর্ িিতবগ সংক্রোন্ত িোভিমোেো
o ক ৌভর্ সির্
o ক ৌভর্ কবগ
o ক ৌভর্ ত্বির্

২

৮ম, ৯ম




ট ি
ট ,ি জড়িোি ভ্রোম ও ক ৌভর্ ত্বির্

১

১০ম



ব্যোবহোভি
o এ টি ফ্লোই হুইতেি জড়িোি ভ্রোম
ভনর্ িয়
(২ নং ব্যোবহোভি )

১

১১ি





মন্তব্য

ব্যোবহোভিত ি িোভে োয় উভিভিি
২নং ব্যোবহোভি ১১ি ক্লোতস
সম্পন্ন িতি হতব।

অধ্যোয় ও
ভিতিোনোম

পঞ্চম অধ্যোয়:
োজ, িভক্ত ও
ক্ষমিো

wkÿvµg/পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফে

ভবষয়বস্তু

১৫. সোব িজনীন সূত্র ভহতসতব ক ৌভর্ িিতবতগি ভনিযিো
ব্যোখ্যো িতি পোিতব।
১৬. ক ন্দ্রমুিী ও ক ন্দ্রভবমুিী বতেি ব্যবহোি িতি
পোিতব।
১৭. িোস্তোি বাঁত ঢোে কদওয়োি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো
িতি পোিতব।




১. োজ ও িভক্তি সোব িজনীন র্োির্ো ব্যোখ্যো িতি
পোিতব
২. বে ও সিতর্ি সোতর্ োতজি কিক্টি সম্প ি ভবতেষর্
িতি পোিতব।
৩. ভিি বে এবং পভিবিিনিীে বে িোিো সম্পোভদি
োজ ভবতেষর্ িতি পোিতব।
৪. ভিভিিোপ বে ও অভি ষ ি বতেি ভবপিীতি
সম্পোভদি োতজি তুেনো িতি পোিতব।
৫. গভিিভক্তি গোভর্ভি িোভিমোেো প্রভিপোদন ও সমস্যো
সমোর্োতন এি ব্যবহোি িতি পোিতব।





৬. ভিভিিভক্তি গোভর্ভি িোভিমোেো প্রভিপোদন ও
সমস্যো সমোর্োতন এি ব্যবহোি িতি পোিতব।
৭. ব্যোবহোভি
o এ টি ভরং এি ভবিবিভক্ত পভিমোপ িতি
পোিতব।
৮. িভক্তি ভনিযিোি নীভি ব্যবহোি তি ভবভিন্ন সমস্যোি
সমোর্োন িতি পোিতব।
৯. ক্ষমিো, বে ও কবতগি মতধ্য সম্প ি ভবতেষর্ িতি
পোিতব।

ক
ক
o
o

ৌভর্ িিতবতগি ভনিযিো সূত্র
ন্দ্রমুিী ও ক ন্দ্রভবমুিী বে
র্োির্ো
ব্যবহোি

প্রতয়োজনীয়
ক্লোতসি
সংখ্যো
১

ক্লোতসি
ক্রম
১২ি

োজ ও িভক্তি সোব িজনীন র্োির্ো
বে, সির্ ও োজ
ভিি বে এবং পভিবিিনিীে বে

১

১৩ি

ভিভিিোপ বে ও অভি ষ ি বে এবং
সম্পোভদি োজ
 গভিিভক্ত
o গোভর্ভি িোভিমোেো প্রভিপোদন
o সমস্যো সমোর্োন
 ভিভিিভক্ত
o গোভর্ভি িোভিমোেো প্রভিপোদন
o সমস্যো সমোর্োন
 ব্যোবহোভি
o এ টি ভরং এি ভবিবিভক্ত
পভিমোপ ।
(৩ নং ব্যোবহোভি )

১

১৪ি

১

১৫ি

১

১৬ি



১

১৭ি



িভক্তি ভনিযিোি নীভিি ব্যবহোি
o উৎভক্ষপ্ত বস্তুি সতব িোচ্চ উচ্চিো
o সিে ভিি গভিি িভক্ত
 ক্ষমিো, বে ও কবগ

মন্তব্য



ব্যোবহোভিত ি িোভে োয় উভিভিি
৩নং ব্যোবহোভি ১৬ি ক্লোতস
সম্পন্ন িতি হতব।

অধ্যোয় ও
ভিতিোনোম

wkÿvµg/পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফে
১০. সংিক্ষর্িীে ও অসংিক্ষর্িীে বে ব্যোখ্যো িতি
পোিতব।
১১. ক োন ভসতেতমি কক্ষতত্র মিদক্ষিো ভহসোব িতি
পোিতব।
১. প িোবৃত্ত র্োির্ো ব্যোখ্যো িতি পোিতব।
২. প িোবৃত্ত গভি ব্যোখ্যো িতি পোিতব।
৩. সিে ভিি গভিি কক্ষতত্র বতেি প্রকৃভি ও রবভিষ্টয
ব্যোখ্যো িতি পোিতব।

অষ্টম অধ্যোয়:
প িোবৃত্ত গভি

ি িোভিসমূহ ব্যোখ্যো িতি
৪. সিে ভিি গভি সম্পভ ি
পোিতব।
৫. সিে কদোে গভিসম্পন্ন বস্তুি অন্তিী ির্ সমী ির্
প্রভিপোদন ও এি গোভর্ভি ভবতেষর্ িতি পোিতব।
৬. রদনভিন জীবতন সিে কদোে গভিি ব্যোখ্যো িতি
পোিতব।

ভবষয়বস্তু



সংিক্ষর্িীে ও অসংিক্ষর্িীে বে
মিদক্ষিো



প িোবৃত্ত
o িোভন প িোক্রম
(Special
Periodicity)
o
োভে প িোক্রম
(Temporal
Periodicity)
প িোবৃত্ত গভি
সিে ভিি গভিি বতেি রবভিষ্টয
ি িোভি
সিে ভিি গভি সম্পভ ি
সিে কদোে গভিসম্পন্ন বস্তুি অন্তিী ির্
সমী ির্







৮. অল্প ভবস্তোতি গভিিীে এ টি সিে কদোেত ি গভিত
সিে ভিি গভিরূতপ ব্যোখ্যো িতি পোিতব।



৯. ব্যোবহোভি
o এ টি ভরং এি ভরং ধ্রুব ভনর্ িয় িতি পোিতব।



প্রতয়োজনীয়
ক্লোতসি
সংখ্যো
১

১

ক্লোতসি
ক্রম

মন্তব্য

১৮ি

১৯ি




২

২০ি,
২১ি

সিে কদোেন গভি
o র্োির্ো
o অন্তিী ির্ সমী ির্
o ব্যবহোি
সিে কদোেন গভি ও বৃত্তো োি গভিি
মতধ্য সম্প ি

১

২২ি

১

২৩ি

ব্যোবহোভি :
o এ টি ভরং এি ভরং ধ্রুব
ভনর্ িয়।
(৪ নং ব্যোবহোভি )

১

২৪ি

আংভি
ভিিনফে ৯নং (ব্যোবহোভি োজ)
এি দুইটি োতজি মতধ্য কর্ত
এ টিত পোঠ্যসূভচতি অন্তর্ভিক্ত িো
হয়ভন।
ব্যোবহোভিত ি িোভে োয় উভিভিি
4নং ব্যোবহোভি 24ি ক্লোতস
সম্পন্ন িতি হতব।

অধ্যোয় ও
ভিতিোনোম

দিম অধ্যোয়:
আদিি গ্যোস ও
গ্যোতসি গভিিত্ত্ব

wkÿvµg/পোঠ্যপুস্তত উভিভিি ভিিনফে

ভবষয়বস্তু

প্রতয়োজনীয়
ক্লোতসি
সংখ্যো
১

ক্লোতসি
ক্রম

১. আদিি গ্যোতসি সূত্র ব্যোখ্যো িতি পোিতব।
২. বতয়তেি সূত্র ও চোেিতসি সূতত্রি সমন্বতয় PV=RT
সমী ির্ প্রভিষ্ঠো িতি পোিতব।



আদিি গ্যোস
o সূত্র
o সমী ির্

৮. জেীয় বোষ্প ও বোয়ুি চোতপি সম্প ি ভবতেষর্ িতি
পোিতব।



জেীয় বোষ্প ও বোয়ুি চোপ
o র্োির্ো
o জেীয় বোষ্প ও বোয়ুি চোতপি সম্প ি

১

২৬ি

৯. ভিভিিোং ও আতপভক্ষ আর্দ্ িিোি সম্প ি ভবতেষর্
িতি পোিতব।



২
ভিভিিোং ও আতপভক্ষ আর্দ্ িিো
o র্োির্ো
o ভিভিিোং ও আতপভক্ষ আর্দ্ িিোি
সম্প ি
সব িতমোট ক্লোস সংখ্যো ২৮

২৭ি ২৮ি

ব্যোবহোভি
১. কেতিোভমটোি ব্যবহোি তি এ টি কগোেীয় িতেি বক্রিোি ব্যোসোর্ ি পভিমোপ
২. এ টি ফ্লোই হুইতেি জড়িোি ভ্রোম ভনর্ িয়
৩. এ টি ভরং এি ভবিব িভক্ত পভিমোপ
৪. এ টি ভরং এি ভরং ধ্রুব ভনর্ িয়
gvbeÈb
gvbeÈb ভবগি ব তিি ন্যোয় অপভিবভিিি র্ো তব। প্রভিটি আইতটমই র্ো তব, আইতটতম ক োতনো পভিবিিন র্ো তব নো।

২৫ি

মন্তব্য
আংভি

