
গিণত েলব’েৰটৰী আৰু কাযর্য্কৰ্ম

ড◦ ৈকলাশ েগাসব্ামী

পৰ্য়াত ৈকলাশ েগাসব্ামী আিছল গিণতৰ এগৰাকী অধয্াপক আৰু েলখক। সু্কলীয়া ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ বােব গিণতশালা
গিঢ়ব িবচৰাসকলক েতেখতৰ এই েলখািটেয় িকছু সহায় কিৰব। এেকদেৰই, িবদয্ালয়ৰ েচৗহদত এেকাখন গিণত
উদয্ােনা গিঢ়ব পৰা যায়। এেকাখন উদয্ান নহ’েলও, এেকাটা গািণিতক আিহর্ বা ৈবজ্ঞািনক আিহর্ সহেজই
েচৗহদত পৰ্িতষ্ঠা কিৰব পািৰ। ইয়াৰ বােব িবিভন্ন আিহর্ৰ ৈসেত পিৰিচত হ’বৈল ‘ৰামানুজন গিণত উদয্ান’, ‘ৰাষ্টৰ্ীয়
গিণত যাদুঘৰ’ (আেমিৰকা), িবশব্ৰ িবিভন্ন েকাণত থকা গিণত উদয্ান আিদৰ দৃশয্সমূহ দশর্ন কিৰ পািৰ।

ৰাষ্টৰ্ীয় ৈশিক্ষক অনুসন্ধান আৰু পৰ্িশক্ষণ পিৰষদৰ
(NCERT) পৰ্েযাজনাত ২০০৫ চনত, গিণত িশক্ষাৰ সম্পকর্ত
েনচেনল ফ’কাচ গৰ্ুেপ (NCF National Focus Group)
পৰ্স্তুত কিৰ উিলওৱা ‘জাতীয় পাঠয্কৰ্ম আধাৰ ২০০৫’ত (Na-
tional Curriculum Framework 2005) ত গিণত িশকন-
িশক্ষণৰ উন্নয়নৰ েক্ষতৰ্ত চাকু্ষষ আৰু কাযর্িভিত্তক অনুশীলনীৰ
ওপৰত গুৰুতব্ িদয়াৰ বােব নীিত পৰ্স্তুত কিৰ উিলওৱা ৈহিছল।
ইয়াৰ ফলসব্ৰূেপ বতর্মান ভাৰতত আটাইেবাৰ ৰাজয্ৰ গিণত
েকিৰকুলামৰ অংগ িহচােপ গিণত েলব’েৰটৰী পৰীক্ষা আৰু
কাযর্কৰ্মক িবিধগতভােব গিণত িশক্ষাৰ এটা পৰ্ধান মাধয্
িহচােপ ইিতমেধয্ পাঠয্কৰ্মত অন্তভুর্ক্ত কিৰেছ। এইেক্ষতৰ্ত
েকন্দৰ্ীয় মাধয্িমক িশক্ষা ব’ডর্ৰ (CBSE) কমর্কুশলতা িবেশষৈক
উেল্লখনীয়। অসমৰ গিণত সমাজৰ বােবও এইেটা সু-খবৰ েয
পাঠয্কৰ্ম আিদ কিৰ েলব’েৰটৰী িকতাপৰ আিহর্ আৰু মিডউল
পৰ্স্তুত কিৰ আিম িবিভন্ন ধৰেণ অেহাপুৰুষাথর্ কৰাৰ ফলত
অৱেশষত মাধয্িমক িশক্ষা পিৰষদ অসেম ২০০৯ চনৰ পৰাই
অষ্টম েশৰ্ণীৰ পৰা আৰম্ভ কিৰ িপছৈল দশম েশৰ্ণীৈল উপল
েহাৱাৈক গিণত পাঠয্কৰ্মত েলব’েৰটৰী পৰীক্ষাৰ পৰ্েয়াগ কিৰেছ।
ইয়াৰ বােব িশক্ষা পিৰষদ, অসম গিণত সমাজৰ ধনয্বাদৰ পাতৰ্
হ’ল।

গিণত েলব’েৰটৰী িক?
গিণত েলব’েৰটৰী বা গিণতশালা এটা গািণিতক কমর্েকাণ
য’ত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় িবষয়ৰ অবধাৰণ, অেমব্ষণ-সতয্াপন নাইবা
উদ্ভাৱনেক আিদ কিৰ যাৱতীয় গািণিতক পৰীক্ষা আৰু ইয়াৰ
পৰ্াসংিগক কাযর্য্কলাপ সম্পন্ন কিৰব পােৰ।

গিণতশালাৰ বয্ৱহািৰক উপেযাগীতাৰ সম্পকর্ত েহাৱা
তািকর্ক পযর্য্ায়ৰ এিতয়া েমাখিন পিৰল। নীিতগতভােব এইেটা
গৰ্হণ কৰা ৈহেছ েয, গিণতৰ কাৰেণ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ অভয্াস-
অনুশীলনৰ পৰ্েয়াজন, আৰু গিণতশালা ৈহেছ এই অনুশীলনৰ
মুখয্ কমর্স্থান। এেন কমর্ই ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ সৃিষ্টশীলতা বঢ়ায়,
গিণতৰ পৰ্েয়াগ আৰু সমাধানৰ িবিভন্ন েডউকাৰ সন্ধান িদেয়।
কাযর্য্িভিত্তক পৰীক্ষাই ছাতৰ্-ছাতৰ্ীক গতানুগিতক অনুশীলনীৰ পৰা
সকাহ িদ জঠৰ িশক্ষাৰ িবপৰীেত ই উদ্দীপক, মেনাৰঞ্জক
আৰু হােত-কােম কৰা উপেভাগয্ কাযর্য্ৈল উদগিন িদেয়। ইেয়ই
েতওঁেলাকক বতর্মানৰ ধাৰণাৰ বুজ আৰু উপলি কৰাৰ উপিৰ
আৰু েবিছ সমৃদ্ধ আৰু পৰ্াচুযর্য্পূণর্ ৈবিচতৰ্ আিহ আৰু নতুন
সংস্থানৰ উপলি আৰু উদঘাটন কৰাৰ বােব সহায় কেৰ।
“েতওঁেলাকৰ িশকনেটা দুনাই েকিতয়াও অিশকন নহয়।”
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‘গিণত িবকাশ’ৰ পুৰিণ পৃষ্ঠাৰ পৰা

বতর্মানৰ পাঠয্কৰ্মত এেন বহুেতা গািণিতক িবষয়বস্তু
সিন্নিবষ্ট আেছ িযেবাৰ তািতব্কভােব তাৎপযর্পূণর্ হ’েলও যেথষ্ট
সময় অপচয়ী। িবেশষ হািন েনােহাৱাৈক এইেবাৰ গিণতত
খটুওৱা েবিছভাগ সময়েক পৰীক্ষাগাৰৰ কাযর্য্কলাপৰ েযােগিদ
উপকাৰী গিণত কমর্ত িনেয়াগ কিৰব পািৰ। সু্কলীয়া িবষয়
(topic) ৰ পৰ্ায় ২৫ শতাংশেক এইদেৰ কমর্শালাৰ েযােগিদ
েবিছ িচত্তাকষর্ক িশকনৈল ৰূপান্তিৰত কিৰব পৰা যায়। িবিনময়ত
ইেয় গািণিতক িশকন পৰ্ণালীক েবিচ স্পষ্ট আৰু তব্ৰািনব্ত কিৰব
আৰু লগেত গণনকাযর্য্, চাতুযর্য্ আৰু পৰ্েয়াগৰ দক্ষতাও বঢ়াব।

েলব’েৰটৰী পৰীক্ষাত সিন্নিবষ্ট কৰা িবিভন্ন কাযর্িকৰ্য়ােবাৰ
পিৰষদেবাৰৰ আঁচিনত থকা সাধাৰণ পাঠয্কৰ্মক ঘিনষ্ঠভােব
সাঙুিৰ পৰ্স্তুত কৰা হয় আৰু লগেত যুিক্তযুক্ত আৰু নতুন
গািণিতক আিহর্ িকছুমান পিৰপূৰক িহচােপ বুটিল েলাৱা যায়।
এইেটা মন কিৰবলগীয়া েয পৰীক্ষােবাৰ এেনদেৰ সযতেন
বাচিন কৰা হয় যােত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় গািণিতক তত্তব্েৰ িবেশ্লষণ
আৰু পিৰপািশব্র্কতাৰ আধাৰত গিণতৰ পৰ্াথিমক বুিনয়াদ গঠন
কিৰব পােৰ। বতর্মান িশক্ষাব’ডর্েবােৰ পৰ্স্তুত কৰা পৰীক্ষা-কাযর্য্ৰ
এই নমুনােবাৰ সব্ভাৱেত পৰামশর্মূলকেহ, যােত উদ্ভাৱনশীল
িশক্ষকসকেল এই পৰীক্ষােবাৰ অিধকভােব িবচাৰ কিৰ বা িনজৰ
স্থানীয় অৱিস্থিত বা চতর্সােপেক্ষ নতুন নতুন নমুনা-পৰীক্ষা সৃিষ্ট
কিৰ ল’ব পােৰ। পৰ্কৃতেত ইয়াৰ কাৰণ এেয় েয পৰীক্ষাৰ
বােব বাচিন কৰা সামগৰ্ীসমূেহা যােত স্থানীয়ভােব বা সুিবধা
অনুসিৰ সংগৰ্হ কিৰব পৰা সামগৰ্ীৰ ৈসেত সামঞ্জসয্ ৰািখব পািৰ।
েলবেৰটৰী কাযর্য্কৰ্মক সাধাৰণেত চািৰটা িশতানত ভাগ কিৰব
পািৰ, েযেন (১) বয্িক্তগত কাযর্য্, (২) গৰ্ুপ কাযর্য্, (৩) পৰ্কল্প
কাযর্য্, (৪) মূলয্াংকন।

পৰ্কল্প কাযর্য্ (Project Work)
নতুন গািণিতক কাযর্সূচী অনুসিৰ সু্কল পযর্য্ায়ত গািণিতক
কাযর্য্িকৰ্য়াৰ এটা িবেশষ গুণকাৰী অংশ হ’ল পৰ্কল্প কাযর্।
পৰ্কল্পক গিণতশালাৰ কাযর্িভিত্তক কমর্ৰ এটা িবেশষ িবকল্প
পিৰপূৰকৰূেপ গণয্ কৰা হয়। পৰ্কল্প িবষয়েবাৰ েশৰ্ণী পাঠয্কৰ্মৰ
পািৰপািশব্র্কতাত িভিত্ত কিৰব পািৰ নাইবা এইেবাৰক গািণিতক
আিহর্ৰ পৰা আৰম্ভ কিৰ বাস্তৱ জীৱনৰ সমসয্াৰ িবষয়ৈলেক
সামিৰব পািৰ। নমুনা গাইড িহচােপ গািণিতক পৰ্কল্পৰ সম্ভাবয্
িবষয়েবাৰৰ পৰামশর্মূলক তািলকা এখন েশষৰ ফােল িদয়া
ৈহেছ। পৰ্কল্পকাযর্য্ৰ কাযর্য্পৰ্ণালীেবাৰ ইয়াত েশষৰ ফােল
িদয়া ৈহেছ। পৰ্কল্পকাযর্য্ৰ কাযর্য্পৰ্ণালীেবাৰ ইয়াত বেণর্াৱা

গিণতশালাৰ অইন পৰীক্ষাৰ কাযর্পদ্ধিতৰ ৈসেত এেক। ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীৰ পৰ্কল্পকাযর্ও িশক্ষকৰ দব্াৰা মূলয্ায়ন আৰু মূলয্াংকন েহাৱা
উিচত আৰু নূয্নতম শতকৰা ১০ নমব্ৰ ভাৰাংক িহচােপ বািষর্ক
পৰীক্ষাৈল িনয়ােটা দৰকাৰ।

পৰ্কল্পৰ িৰপ’টর্, অইন পৰ্েয়াজনীয় চাটর্, নমুনা আিদৰ ৈসেত
ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় এটা িনিদর্ষ্ট সময়ৰ িভতৰত গিণত েটাকাবহীত
দািখল কিৰব। সাধাৰণ েক্ষতৰ্ত এটা িশক্ষাবষর্ৰ পৰ্িত িতিনমাহৰ
মূেৰ মূেৰ কেমও এটা (অথর্াৎ বছিৰ চািৰটা) পৰ্কল্প থকা
দৰকাৰ।

গিণতশালা আৰু সঁজুিল
পৰীক্ষাকাযর্য্ৰ বােব গৰ্হণ কৰা িবিভন্ন পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা
আৰু পৰ্েয়াজনীয় নূয্নতম সামগৰ্ীেবাৰ ৰখাৰ বােব পৰ্িতখন
সু্কলত সুকীয়াৈক এটা নক্সা িভিত্তক সুপিৰকিল্পত গিণতশালা
পৰ্স্তুত কিৰ ল’ব লােগ। সাধাৰণেত ৩০/৪০ জন ছাতৰ্ৰ বােব
আহল-বহল েকাঠালী এটা (পৰ্ায় ৩০০ বগর্ িমটাৰ) েহাৱা উিচত
যােত তাত িবিভন্ন গািণিতক আিহর্ৰ পৰ্দশর্ন আৰু বয্ৱহািৰক
সঁজুিলেবাৰ ৰখাৰ উপিৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় গিণতশালাৰ কমর্েবাৰ
িনয়ািৰৈক সম্পাদন কিৰব পােৰ। এখন সু্কলৰ উচ্চতৰ মাধয্িমক
পযর্ায়ৈলেক কিৰবলগীয়া কাযর্য্িভিত্তক পৰীক্ষাৰ বােব পৰ্েয়াজনীয়
সঁজুিল আৰু িশকন সামগৰ্ীক ৈল এখন পৰামশর্মূলক তািলকা
তলত আগবেঢ়াৱা ৈহেছ।

গিণতশালাৰ সঁজুিল (Laboratory
equipment)
িবিভন্ন গািণিতক আিহর্, জয্ািমিতক আকৃিত। উদাহৰণসব্ৰূেপ,

• বহুভুজ, বৃত্ত, উপবৃত্ত, অিধবৃত্ত, পৰাবৃত্ত, েৰখা, সূচকীয়
আৰু ঘাতাংকীয় েৰখা, ইতয্ািদ;

• সংহিত আৰু সংখয্া সূেচাৱা মেডল;

• ঘনক, েচৗপদ, েবলন, েগালক, িপৰ্জম, িপৰািমড, শংকু,
শংকুৰ েছদন, সুষম ঘন েযেন েপৰ্েটািনক ঘন, ইতয্ািদ;

• পিলিমন’জ, ড’িমন’জ, ডাইচ, িকছুমান অিত দৰকাৰী
ফলনৰ েলখ, ফলনীয় মানিচতৰ্, ফলন েমিচন বা েস্কল
েযেন 2D ন’ম’গৰ্াম, ইতয্ািদ;

• কাকতৰ ভাঁেজেৰ কৰা মেডল।
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বয্ৱহািৰক সঁজুিল (Activity tools):

• ৈবজ্ঞািনক/গৰ্ািফক গণকযন্তৰ্। গৰ্াফ েপপাৰ, বগর্ জালী
(square grids), িজঅ’ব’ডর্ (geoboard), িজঅ’েমছ
(geomesh), ইতয্ািদ।

• সমান িমিহ ডৰ্িয়ং ব’ডর্, উলমব্ ৱাল ব’ডর্, কাকত, ছাটর্
েপপাৰ, ডৰ্িয়ং িছট (drawing sheet), কাডর্ ব’ডর্, মাবর্ল
েপপাৰ বা ৰঙীন েগ্লইজ েপপাৰ, থামর্ক’ল।

িশকন সামগৰ্ী (Teaching aids):

• েকইডালমান পৃষ্ঠেৰখাযুক্ত দণ্ডেস্কল, েস্কল, কম্পাছ,
িডভাইডাৰ (divider), পৰ্’েটৰ্ক্টৰ (protractors), েছট
সু্কেৱৰছ (set squares), ৰবৰৰ ৈসেত জয্ািমিতক বাকচ,
কাঠ বা ষ্টীলৰ দণ্ড (েযেন SMT Scale), জয্ািমিতক
িনেদর্শক মেডল, বকৰ্েৰখা অংকণ সঁজুিল (Curve
tracers), েকাণ পিৰমাপক যন্তৰ্ (Angle meters),
সংেযাগজাল (linkages) (সৰলেৰখা আৰু বকৰ্েৰখা
আঁিকবৈল), সৰু কাঠ বা প্লািষ্টকৰ ঘনক, উপযুক্ত শৰ্াবয্-
দৃশয্ সঁজুিল (েযেন গিণিতক িফল্ম CD, Video েকেছট,
আিদ), বীজীয় অেভদ সতয্াপনৰ বােব মেডল, বলিবজ্ঞানৰ
মেডল, যুিক্ততকর্ীয় বতর্নী (logical circuit), েগালকীয়
চ’ক বডর্।

• গািণিতক ধাৰণা, পদ, সূতৰ্, ফলাফল তািলকা আিদ সূেচাৱা
চাটর্।

• মহান পৰ্িথতযশা গিণতজ্ঞৰ ছিব আৰু েতওঁেলাকৰ
বৰঙিণৰ তািলকা।

• পৰ্সংগ পুিথ, সামিয়ক পিতৰ্কা (journal), আেলাচনী, অনয্
তথয্ পুিস্তকা, ইতয্ািদ।

• সমৃদ্ধ পুিথ (Enrichment books) (উদাহৰণসব্ৰূেপ
NCERT, USIS, UGC, AMTI, AAM, ইতয্ািদৰ পৰা
পৰ্কািশত িকতাপ)।

• সব্চ্ছ কাকত পাত, সমৰূপী ডট কাকত পাত।

• কটা সঁজুিল, েকিচ, ৰবৰ, েস্কচ্ েপন, েচেলােটপ,
নাইলন/কটন সূতা, আলিপন আৰু েটবুল িপন, আসঞ্জক
সামগৰ্ী (গাম্ েপষ্ট), ৰবৰ েবণ্ড।

ওপৰৰ তািলকাখন সাধাৰণেত এটা উন্নত খাপৰ
গিণতশালাৰ বােব বুেজাৱা ৈহেছ। সাধাৰণ সু্কলীয়া কাযর্য্

িভিত্তক পৰীক্ষাৰ বােব ইয়াৰ মােথান েকইপদমান বস্তুৰ েযাগাৰ
থািকেলই হ’ব; সমূ্পণর্ গিণতশালাৰ সা-সৰঞ্জাম েনােহাৱাৈক
বহুেতা সৰল আৰু স্থানীয়ভােব পৰ্াপ্ত সামগৰ্ীেৰ কিৰব পৰা
যাব। হ’েলও এইেটা বাঞ্চনীয় েয পৰ্েতয্কেটা গিণতশালাই
কৰ্মানব্েয় এটা উচ্চখাপৰ সু-সিজ্জত ৰূপৈল অগৰ্সৰ হওক।
আনন্দ-েধমািলৰ েযােগেৰ উৎসাহজনক কাযর্-িশকনৰ বােব ছাতৰ্-
িশক্ষকৰ সহেযািগতাত গিণতশালাৰ িভতৰত কৰা এখন সৰু
অথচ মানিবিশষ্ট গিণত পৰ্দশর্নীেয় গািণিতক বাতাবৰণ এটাৰ
সৃিষ্ট কিৰব।

েশৰ্ণীকক্ষত গািণিতক পৰীক্ষাৰ বােব সাধাৰণ কাযর্সূচী:

বয্ৱহািৰক েশৰ্ণী িপিৰয়ড
গিণত েশৰ্ণী িপিৰয়ডৰ বােব ধাযর্য্ কৰা মুঠ সময়ৰ পৰ্ায় ২০
শতাংশ িদয়ােটা যুগুত।

সময়কাল: সাধাৰণেত পৰ্েতয্ক সপ্তাহত ৪৫ িমিনটৰ দুটা
েশৰ্ণী িপিৰয়ড।

ধাযর্ নমব্ৰ: গিণত পৰ্শ্নকাকতৰ ২০ শতাংশ।

পৰীক্ষাগত কাযর্য্পদ্ধিতৰ আিহর্: কমর্পদ্ধিত সূচী বণর্নাৰ
বােব িশক্ষেক ১০ িমিনট সময় ল’ব। এইিখিন তলৰ ‘িশক্ষকৈল
িদকিনেদর্শনা’ িশেৰানামৰ অধীনত বণর্না কৰা হ’ল।

িশক্ষকৈল িদকিনেদর্শনা
িশক্ষেক ছাতৰ্-ছাতৰ্ীক তলত িদয়া পৰীক্ষাগত কাযর্য্-পদ্ধিতৰ
আভাষ িদব। ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় এইেবাৰ েতওঁেলাকৰ কমর্-পতৰ্ত
(Task sheet) টুিক ল’ব।

(১) পৰীক্ষােটাৰ িশেৰানামা,

(২) সংবগর্/েশৰ্ণী = বুজ/অেনব্ষণ/সতয্াপন/উদ্ভাৱন,

(৩) পৰীক্ষাত অংশগৰ্হণকাৰী ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ সংখয্া,

(৪) উেদ্দশয্সমূহ,

(৫) আৱশয্কীয় পৰ্াক-জ্ঞান,

(৬) অন্তিনর্িহত তত্তব্ৰ এটা পিৰেলখ (outline),

(৭) কাযর্পৰ্ণালী বা কাযর্য্পদ্ধিত,

(৮) পযর্েবক্ষণ,

গিণত িবকাশ | সপ্তিততম সংখয্া | জুলাই – েছেপ্টমব্ৰ, ২০২১ ৭০



‘গিণত িবকাশ’ৰ পুৰিণ পৃষ্ঠাৰ পৰা

(৯) মন্তবয্,
(১০) িশকন ফলাফল (পৰীক্ষাৰপৰা ছাতৰ্ই িক গিণতৰ সূতৰ্

িশিকেল সূচাবৈল)। অিতিৰক্ত েটাকা: নতুন সমসয্া
আগবেঢ়াৱা/পৰ্েয়াজনীয় পুনৰাবৃিত্ত বা িবষয়বস্তুৰ সমৃদ্ধতা
ইতয্ািদ।

মূলয্াংকন আিহর্ (Evaluation norms) (যিদ িকবা আেছ):

ছাতৰ্ৰ কমর্পতৰ্: ছাতৰ্ই েটাকা ল’ব—

(১) িশক্ষকৰ পৰা উপেৰাক্ত িনেদর্শনা (বয্ৱহািৰক েশৰ্ণীৰ
পিৰেপৰ্িক্ষতত), (২) ধাযর্য্ সময়, (৩) ধাযর্য্ িশেৰানাম, (৪) অনয্ানয্
িনেদর্শনা, (৫) গণন পদ্ধিত, (৬) আৱশয্কীয় সামগৰ্ী, সঁজুিল,
আৰু (৭) পৰীক্ষাৰ বােব পৰ্েয়াজনীয় অইন িবকল্প েকৗশল।

িকতাপত উেল্লখ কৰা পৰীক্ষাগত কাযর্য্পদ্ধিতৰ মােজেৰ
আগবঢ়াৰ লেগ লেগ এই পযর্য্ায়সমূহ সুস্পষ্ট হ’ব।

মাধয্িমক পযর্ায়ত েলব’েৰটৰী পৰীক্ষা কাযর্য্সূচীৰ বােব ল’ব
পৰা িবষয় িকছুমানৰ উদাহৰণ তলত িদয়া হ’ল। (েশৰ্ণীৰ
পাঠয্কৰ্ম অনুসিৰ VIII, IX আৰু X েশৰ্ণীৰ বােব েবেলগ কিৰ
বািচ ল’ব পািৰব।)

(১) বগর্সংখয্া আৰু িসহঁতৰ বগর্মূল,
(২) সুষম বহুভুজৰ ৈসেত পিৰচয়,
(৩) সৰলৈৰিখক িচতৰ্ৰ পিৰসীমা,
(৪) সৰলবীজীয় পৰ্িকৰ্য়া,
(৫) পিৰেময় সংখয্া,
(৬) সব্তর্সােপেক্ষ েৰখাখণ্ড অংকণ,
(৭) অপিৰেময় সংখয্া,
(৮) বগর্সংখয্াৰ আিহর্ (েকিলৰ তািলকা),
(৯) পিৰসংখয্াৰ েলখ িচতৰ্,

(১০) ৈৰিখক সমীকৰণ,
(১১) িবিভন্ন সামন্তিৰকৰ বণর্ৰ ৈবিশষ্টয্,
(১২) িদব্পদ পূৰণৰ িবতৰণ িবিধ,

(১৩) বীজীয় অেভদৰ সতয্াপন (েযেন (a+b)২ = a২+২ab+
b২, a২ − b২, (a+ b)৩, a৩ − b৩, আিদ),

(১৪) বাস্তব সংখয্াৰ ৈবিশষ্টয্,

(১৫) িতৰ্েকাণিমতীয় অনুপাত,

(১৬) িতৰ্ভুজত সবব্র্সমতাৰ সম্পকর্,

(১৭) িতৰ্ভুজৰ বাহু আৰু েকাণৰ সম্পকর্,

(১৮) পাইথােগাৰাছৰ উপপাদয্,

(১৯) িতৰ্ভুজ, সামন্তিৰক আৰু অনয্ানয্ সমতল েক্ষতৰ্ৰ কািল,

(২০) িতৰ্েকাণিমিতৰ পৰ্েয়াগ,

(২১) অনুপাত-সমানুপাত (েমৗিলক সমানুপািতক উপপাদয্),

(২২) বৃত্তৰ পিৰসীমা,

(২৩) যুিক্তগত িবচাৰ (অনুকৰ্মত আিহর্),

(২৪) েৰখাখণ্ড এটা সমােন n অংশত িবভক্ত,

(২৫) সমতলৰ িবনু্দৰ অৱস্থান,

(২৬) ঘনবস্তুৰ আয়তন আৰু পৃষ্ঠকািল।

পৰ্কল্প কম্মর্ৰ উদাহৰণ:

(১) িতৰ্েকাণিমতীৰ পৰ্েয়াগ (সমসয্া),

(২) চতুভুর্জ, পঞ্চভুজ আকৃিতৰ বহলেক্ষতৰ্ৰ কািল,

(৩) অগতানুগিতক বীজীয় পৰ্িকৰ্য়া,

(৪) পােস্কলৰ িতৰ্ভুজ,

(৫) মাপাংক পাটীগিণত,

(৬) গািণিতক আিহ আৰু পৰ্িতক্ষমতা,

(৭) সহ-সমীকৰণ আৰু েলখ,

(৮) েপ্লটিনক ঘন,

(৯) পিৰসাংিখয্ক (েক্ষতৰ্ িনৰীক্ষণ) সমসয্া,

(১০) পিৰেময় সংখয্াৰ আিহর্,

(১১) পুৰিণ ভাৰতীয় গিণতজ্ঞ,

(১২) সংখয্াংকণ পদ্ধিত, ইতয্ািদ।
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