
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

একাদশ কেমির একাডেমিক করাগ্রাি-২০২০ (অনলাইন) 
মিজ্ঞান মিভাগ (িাাংলা ও ইাংডরমি ভার্সন) 

 

*  ৪মি পডিস পদার্সমিজ্ঞান, রর্ায়ন, উচ্চতর গমিত এিাং িীিমিজ্ঞান এই ৪মি 
মিষডয়র একাদশ কেমির র্ম্পিূস মর্ডলিার্ পড়াডনা হডি 

*  রমতমি পডিসর ককার্স মি ৩৫০০ (মতন হািার পাচঁশত) িাকা। Online Payment 
এর িাধ্যডি কপডিন্ি কডর রমতমি পডিস আলাদাভাডি ভমতস হডত হডি 

*  Zoom App এর িাধ্যডি র্প্তাডহ ৫ মদন Live Class অনুমিত হডি 

* আডগর মদডনর ক্লাডর্র উপর Daily MCQ Live Exam 

* রমত শমনিার Weekly CQ & MCQ Live Exam 

*  পিস কশডষ পিস িলূযায়ন CQ & MCQ পরীক্ষা অনুমিত হডি 

* অনলাইডন ভমতসর িন্য মভমিি করুন www.udvash.com 

*   Helpline - 09666775566 
 

   িযাডচর র্িয়রূ্মচ : িাাংলা ভার্সন - র্কাল ৮:০০ িা, র্কাল ১০:৩০ িা, দুপরু ২:১৫ িা ও মিকাল ৪:৪৫ িা এিাং ইাংডরমি ভার্সন - র্ন্ধ্যা ৭:৩০ িা 
 

পিসর্িূহ (অধ্যায়মভমিক) 
পিসমভমিক ককার্স মিিরিী  

পদার্সমিজ্ঞান ১ি পত্র রর্ায়ন ১ি পত্র উচ্চতর গমিত ১ি পত্র উমিদমিজ্ঞান রামিমিজ্ঞান 
১ি পিস ২, ৩ ২ ১, ৩ ২, ৩ ১ 
২য় পিস  ৪, ৫ ১, ৩ ২, ৪, ৫, ৬ ১ ৩, ৫ 
৩য় পিস  ১, ৬, ৭ ৪ (L: 1-5) ৮, ৯ ৪, ৫ ৪ 
৪র্স পিস  ৮, ৯, ১০ ৪ (L: 6-8), ৫ ৭, ১০ ৬ ২ 

 

৩য় পিস : ০৪ অডটাির, ২০২০ হডত ১১ নডভম্বর, ২০২০ পর্সন্ত চলডি 
৩য় পডিস কিাি ক্লার্ র্াংখ্যা- ২৭ মি, Daily Live Exam- ২৭ মি, Weekly Live Exam- ০৫ মি, পিস িলূযায়ন পরীক্ষা- ১ মি 

৩য় পডিসর লাইভ ক্লার্ ও এক্সাি রুমিন 
 

০১.১০.২০২০ (িহৃস্পমতিার) ২য় পিস িূলযায়ন ও ৩য় পিস ওমরডয়ডন্িশন কর্মিনার Zoom App এর িাধ্যডি (ক্লাডর্র র্িয় ও মলাংক SMS এ িানাডনা হডি) 
তামরখ্ ও িার লাইভ ক্লার্ (ভমতসকৃত মনি মনি িযাচ িাইি অনুর্ায়ী) লাইভ এক্সাি (র্কাল ৯ িা কর্ডক রাত ৯ িা পর্সন্ত চলডি) 

০৪.১০.২০ (রমিিার) Live Class (HM-22) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৮ --- 
০৫.১০.২০ (কর্ািিার) Live Class (P-01) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ১ Daily Live Exam (HM-22) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৬.১০.২০ (িঙ্গলিার) Live Class (C-14) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (P-01) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৭.১০.২০ (িধু্িার) Live Class (B-08) উমিদমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (C-14) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৮.১০.২০ (িহৃঃিার) Live Class (HM-23) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৮ Daily Live Exam (B-08) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১০.১০.২০ (শমনিার) Weekly Live Exam-12 (HM-22+23, P-1, C-14, B-8) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ০৯:০০ িা পর্সন্ত চলডি) 
১১.১০.২০ (রমিিার) Live Class (HM-24) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (HM-23) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১২.১০.২০ (কর্ািিার) Live Class (P-14) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৬ Daily Live Exam (HM-24) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৩.১০.২০ (িঙ্গলিার) Live Class (C-15) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (P-14) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৪.১০.২০ (িধু্িার) Live Class (B-09) উমিদমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (C-15) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৫.১০.২০ (িহৃঃিার) Live Class (P-15) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৬ Daily Live Exam (B-09) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৭.১০.২০ (শমনিার) Weekly Live Exam-13 (HM-24, P-14+15, C-15, B-9) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ০৯:০০ িা পর্সন্ত চলডি) 
১৮.১০.২০ (রমিিার) Live Class (HM-25) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (P-15) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৯.১০.২০ (কর্ািিার) Live Class (P-16) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৬ Daily Live Exam (HM-25) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২০.১০.২০ (িঙ্গলিার) Live Class (C-16) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (P-16) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২১.১০.২০ (িধু্িার) Live Class (B-10) উমিদমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (C-16) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২২.১০.২০ (িহৃঃিার) Live Class (HM-26) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (B-10) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৪.১০.২০ (শমনিার) Weekly Live Exam-14 (HM-25+26, P-16, C-16, B-10) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ০৯:০০ িা পর্সন্ত চলডি) 
২৫.১০.২০ (রমিিার) Live Class (HM-27) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (HM-26) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৬.১০.২০ (কর্ািিার) Live Class (P-17) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (HM-27) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৭.১০.২০ (িঙ্গলিার) Live Class (C-17) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (P-17) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৮.১০.২০ (িধু্িার) Live Class (B-11) উমিদমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৫ Daily Live Exam (C-17) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৯.১০.২০ (িহৃঃিার) Live Class (HM-28) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (B-11) MCQ (10×1=10); 10 min. 

৩১.১০.২০ (শমনিার) Weekly Live Exam-15 (HM-27+28, P-17, C-17, B-11) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ০৯:০০ িা পর্সন্ত চলডি) 
০১.১১.২০ (রমিিার) Live Class (HM-29) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (HM-28) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০২.১১.২০ (কর্ািিার) Live Class (P-18) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (HM-29) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৩.১১.২০ (িঙ্গলিার) Live Class (Z-09) রামিমিজ্ঞান : অধ্যায় –  ৪ Daily Live Exam (P-18) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৪.১১.২০ (িধু্িার) Live Class (C-18) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (Z-09) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৫.১১.২০ (িহৃঃিার) Live Class (Z-10) রামিমিজ্ঞান : অধ্যায় –  ৪ Daily Live Exam (C-18) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৭.১১.২০ (শমনিার) Weekly Live Exam-16 (HM-29, P-18, Z-9+10, C-18) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ০৯:০০ িা পর্সন্ত চলডি) 
০৮.১১.২০ (রমিিার) Live Class (P-19) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (Z-10) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৯.১১.২০ (কর্ািিার) Live Class (Z-11) রামিমিজ্ঞান : অধ্যায় –  ৪ Daily Live Exam (P-19) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১০.১১.২০ (িঙ্গলিার) ---- Daily Live Exam (Z-11) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১১.১১.২০ (িুধ্িার) পিস িূলযায়ন পরীক্ষা (৩য় পডিসর র্ম্পিূস মর্ডলিার্) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ০৯:০০ িা পর্সন্ত চলডি) 

 

অনলাইডন ক্লার্ ও পরীক্ষা পদ্ধমত: 
 

*  Live Class অনুমিত হডি Zoom App এর িাধ্যডি। এিন্য রডতযক মশক্ষার্সীডক আডগ কর্ডকই মনডির কিািাইল/লযাপিপ/কেস্কিডপ Zoom App Install 
কডর রাখ্ার িন্য অনুডরাধ্ করা হল। 

*  Live Class & Exam মদডত udvash.com এই ওডয়ির্াইডি মগডয় ‘অনলাইন ক্লার্ ও পরীক্ষা’ কিনুযডত মক্লক কডরা। ক্লার্ ও পরীক্ষায় অাংশগ্রহি করডত 

D™¢vm এর একাদশ কেমি একাডেমিক করাগ্রাডি কতািার ভমতসকৃত করমিডেশন নম্বর িযিহার কডর Login কডরা। 

*  Daily Live Exam গুডলা রুমিডন উডেমখ্ত তামরখ্ অনুর্ায়ী র্কাল ০৯:০০ িা কর্ডক রাত ০৯:০০ িা পর্সন্ত চলডি। এই র্িডয়র িডধ্য একিন মশক্ষার্সী উক্ত 
Live Exam-এ একিারই অাংশগ্রহি করডত পারডি। তডি অমধ্ক অনুশীলডনর িন্য মশক্ষার্সীরা একই মর্ডলিাডর্র Practice Exam এ একামধ্কিার অাংশগ্রহি 
করডত পারডি। আর Weekly Live Exam রুমিডন উডেমখ্ত মনমদসষ্ট তামরডখ্ র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ০৯:০০ িা পর্সন্ত চলডি।  

http://www.udvash.com/
https://udvash.com/
https://online.udvash-unmesh.com/Account/Login


একাদশ কেমির মর্ডলিার্-২০২০ (অনলাইন ৩য় পিস) 

পদার্সমিজ্ঞান ১ি পত্র (Reference Book : প্রফেসর ম োহোম্মদ ইস হোক সযোর) 
অধ্যোয় মেকচোর  সসফেবোস 
অধ্যোয়-১ P-01 ম ৌত জগৎ ও পসর োপ (সম্পরূ্ণ অধ্যোয়) 

অধ্যোয়-৬ 

P-14 
পড়ন্ত বস্তুর গযোসেসেও’র সূত্র,  গোসর্সতক উদোহরর্, গ্রফহর গসত সম্পসকণত মকপেোফরর সূত্র,  হোকর্ণ, সিউটফির  হোকর্ণ সূত্র,  হোকর্ণ সফূত্রর ম ক্টর রূপ,  হোকর্ণ বফের প্রকৃসত, 
সিউটফির সূত্র মেফক মকপেোফরর সূত্র, সফূযণর  র সির্ণয়, গোসর্সতক উদোহরর্, িড়তার ভর ও িহাকষসীয় ভর,  হোকর্ণীয় ধ্রুবক, অস কর্ণজ ত্বরর্,  হোকর্ণীয় ধ্রুবক ও অস কর্ণজ 
ত্বরফর্র স ীকরর্, পসৃেবীর  র ও গড় ঘিত্ব সির্ণয়, গোসর্সতক উদোহরর্, অস কর্ণীয় ত্বরফর্র পসরবতণি, গোসর্সতক উদোহরর্। 

P-15 
 হোকর্ণীয় মেত্র,  হোকর্ণীয় মেত্র  প্রোবেয, সবন্দু  ফরর জন্য প্রোবেয,  হোকর্ণীয় সব ব, সবন্দু  ফরর দরুি  হোকর্ণীয় সব ব,  প্রোবেয ও সব ব পোেণফকযর  ফধ্য সম্পকণ, গোসর্সতক 
উদোহরর্,  হোকর্ণ সূফত্রর প্রফয়োগ (সিফরট মগোেফকর অ যন্তফর  হোকর্ণীয় সূফত্রর বযবহোর,   সিফরট মগোেফকর বোইফর মকোফিো সবন্দুফত  হোকর্ণীয় সূফত্রর বযবহোর, েোাঁপো মগোেফকর 
বোইফর  হোকর্ণীয় সফূত্রর বযবহোর, েোাঁপো মগোেফকর ম তফর  হোকর্ণীয় সূফত্রর বযবহোর), অস কর্ণ মকন্দ্র,  রফকন্দ্র,  রফকন্দ্র ও  োরফকফন্দ্রর পোেণকয। 

P-16 
 ুসি মবগ,  ুসি মবফগর  োি সির্ণয়, গোসর্সতক উদোহরর্,  হোকর্ণ সফূত্রর বযবহোর,  হোশনূ্যচোরীর ওজিহীিতো, কৃসত্র  উপগ্রফহর  োধ্যফ  তেয মপ্ররর্ প্রযসুি, (কৃসত্র  উপগ্রফহর 
মবগ, পযণোয়কোে এবং উচ্চতো সির্ণয়), বস্তু গফবর্র্ো, গোসর্সতক উদোহরর্, প্রফয়োজিীয় গোসর্সতক সূত্রোবেী, উচ্চতর দ্ক্েতোস সিক ি ুিো গোসর্সতক উদোহরর্। 

অধ্যোয়-৭ 

P-17 

পদোফেণর আন্তঃআর্সবক আকর্ণর্ ও সবকর্ণর্ বে, আন্তঃআর্সবক বে (কসিি, তরে ও বোয়বীয় মেফত্র), পদোফেণর বন্ধি, বন্ধি (আয়সিক, স ফযোজী, ধ্োতব,  যোিডোর ওয়োেস 
বন্ধি), আন্তঃআর্সবক বে ও পদোফেণর সিসতিোপকতো, আন্তঃআর্সবক বফের প্রকৃসত, আন্তঃআর্সবক বফের সিসতিোপকতোর বযোখ্যো, সিসতিোপকতো সম্পসকণত রোসশ োেো, 
গোসর্সতক উদোহরর্, হুফকর সূত্র, মেখ্সচফত্রর সোহোফযয পীড়ি-সবকৃসতর সম্পকণ, সিসতিোপক গুর্োঙ্ক,  ইয়ং এর সিসতিোপক গুর্োঙ্ক, গোসর্সতক উদোহরর্, কৃন্তি গুর্োঙ্ক, আয়তি 
গুর্োঙ্ক, সংি যতো, মিমতিাপক মিভি শমক্ত, িল ধ্রুিক, ম্রাং (র্িিায় কেিী র্িিায়, র্িান্তরাল র্িিায় শমক্ত), গোসর্সতক উদোহরর্,  পয়সফির অনুপোত, গোসর্সতক উদোহরর্, 
সিসতিোপক ধ্রুবকগুফেোর  ফধ্য সম্পকণ। 

P-18 
প্রবোহীর প্রবোহ, প্রবোহীর প্রকোরফ দ,  ধ্োরোফরখ্ প্রবোহ বো মরোতফরখ্ প্রবোহ, সবসেপ্ত প্রবোহ, প্রোসন্তক মবগ, সোন্দ্রতো, সোন্দ্রতো গুর্োঙ্ক, সোন্দ্রতোর উপর তোপ োত্রোর প্র োব, সোন্দ্রতোর 
উপর চোফপর প্র োব, সোন্দ্রতোর প্রফয়োজিীয়তো, গোসর্সতক উদোহরর্, ঘর্ণর্ ও সোন্দ্রতো, র্াংকি কিগ ও করনডের র্ূত্র, িাত্রা মিডেষডনর র্াহাডর্য করনে র্তূ্র রমতপাদন, কটাক্র্ 
এর সূত্র, মটোক ফসর প্রোসন্তক মবফগর স ীকরর্, গোসর্সতক উদোহরর্। 

P-19 
পষৃ্ঠটোি, তরফের পষৃ্ঠ টোফির উপর প্র োবকোরী সবর্য়, পষৃ্ঠটোি সংক্রোন্ত প্রফয়োজিীয় সংজ্ঞো, পষৃ্ঠশসি, েযোপ্লোফসর  পষৃ্ঠটোফির আর্সবক তফের সোহোফযয  পষৃ্ঠটোফির বযোখ্যো, পষৃ্ঠটোি 
ও পষৃ্ঠশসির সম্পকণ, গোসর্সতক উদোহরর্, স্পশণ মকোর্, স্পশণ মকোর্ ময ময সবর্ফয়র উপর সি ণর কফর, গোসর্সতক উদোহরর্, পষৃ্ঠটোফির বযবহোর, প্রফয়োজিীয় গোসর্সতক সূত্রোবেী, 
উচ্চতর দেতো স সিক ি ুিো গোসর্সতক উদোহরর্। 

রর্ায়ন ১ি পত্র (Reference Book : ে. র্ডরাি কামন্ত মর্াংহ হািারী সযোর) 

অধ্যায়-৪ 

C-14 
রার্ায়মনক মিমিয়া ও মগ্রন ককমিমে, মিমিয়ার মদক-একিুখ্ী ও উভিুখ্ী মিমিয়া, একিখু্ী ও উভিুখ্ী মিমিয়ার পারস্পমরক রূপান্তর, মিমিয়ার হার িা মিমিয়ার গমতডিগ ও 
মিমিয়ার হাডরর একক,  মিমিয়ার গমত িা হার ও মিমিয়ার হার ধ্রুিক, মিমিয়ার হার র্তূ্র িা হার র্িীকরি, মিমিয়ার হাডরর ওপর রভাি মিস্তারকারী মনয়ািকর্িূহ। 

C-15 

তাডপাৎপাদী মিমিয়া ও তাপহারী মিমিয়ার র্মিয়ি শমক্ত, রার্ায়মনক মিমিয়ার র্াংঘষস তত্ত্ব, রার্ায়মনক মিমিয়ার অিিান্তর অিিা তত্ত্ব, রভািক ও রকারডভদ, রভািক র্হায়ক ও 
রভািক মিষ, রভািডনর মিয়া-ককৌশল, রভািক দ্বারা রভামিত মিমিয়ার র্মিয়ি শমক্ত, জিি রভািক এনিাইি, রার্ায়মনক মিমিয়ার র্ািযািিা, র্ািযািিার গমতশীলতা িা চলিান 
রকৃমত, রার্ায়মনক র্ািযািিার শতস িা জিমশষ্টয, লা-শাডতমলয়াডরর নীমত, র্ািযািিায় তাপিাত্রা পমরিতসডনর রভাি, র্ািযািিায় চাডপর (আয়তডনর) পমরিতসডনর রভাি, র্ািযািিায় 
ঘনিাত্রা পমরিতসডনর রভাি, মশডপাৎপাদডন লা-শাডতমলয়াডরর নীমতর রডয়াগ। 

C-16 ভরমিয়ার র্ূত্র, মিমিয়ার র্ািযধ্রুিক Kc ও Kp, Kc ও Kp এর িডধ্য র্ম্পকস। 

C-17 র্ির্ত্ত্ব র্াডিযর কক্ষডত্র ভর-মিয়া র্ডূত্রর িযিহার, র্ািযধ্রুিক Kc এর তাৎপর্স 

C-18 
পামনর আয়মনক গুিিল (পামনর অডিা আয়মনকরি), অম্ল ও ক্ষারডকর মিডয়ািন িাত্রার র্াডর্ ঘনিাত্রার র্ম্পকস (অর্ওয়াডের লঘকুরি র্ূত্র), মিডয়ািন ধ্রুিক ও এমর্ে ক্ষাডরর 
তীব্রতা, অনুিন্ধ্ী অম্ল ও ক্ষারডকর  Ka ও Kb এর র্ম্পকস, অডম্লর ক্ষারকত্ব ও ক্ষারডকর অম্লত্ব, দ্রিডির pH, pH কস্কল, লিডির আদ্রস মিডেষি 

উচ্চতর গমিত ১ি পত্র (Reference Book : কিাঃ ককতাি উদ্দীন সযোর) 

অধ্যায়-৮ 
M-22 প্রশ্ন োেো-VIII A (অন্বয় ও িাাংশন, মিপরীত অন্বয়, কোডিন এিাং করঞ্জ, িাাংশডনর রকারডভদ, িাাংশডনর রিাি র্াংিান্ত গামিমতক র্ির্যা, িাাংশডনর কোডিন ও করঞ্জ মনিসয়) 

M-23 
প্রশ্ন োেো-VIII A (এক-এক িাাংশন, র্ামিসক িাাংশন, িযক্ত িাাংশন, অিযক্ত িাাংশন, কিাড় িাাংশন িা রু্গ্ম িাাংশন, মিডিাড় িা অরু্গ্ম িাাংশন, র্াংডর্ামিত িাাংশন, মিপরীত িাাংশন, 
র্াংডর্ামিত িাাংশডনর িান মনিসয়, িাাংশডনর কলখ্মচত্র) 

অধ্যায়-৯ 

M-24 
প্রশ্ন োেো-IX A (চেক, ধ্রুবক, অসবসিন্ন চেক, সেস ট বো সী ো, ঢোে, িাাংশডনর মলমিি, একমদকিতসী, িািমদকিতসী ও োনমদকিতসী মলমিি, অর্ীি মলমিি, মলমিডির কিৌমলক 
ধ্িসািমল, মিডশষ িাাংশডনর র্ীিা মনিসয়, x → c রামশর মলমিডির িান মনিসয়, x → ∞ রামশর মলমিডির িান মনিসয়) 

M-25 
প্রশ্ন োেো-IX B, IX C (অমিমিন্ন িাাংশন, মলমিি মহর্াডি অন্তরি, xn এর অন্তরি মনিসয়, িহুপদী িাাংশডনর অন্তরীকরি, রূ্চক িাাংশন (ex, ax) লগামরদমিক িাাংশন lnx 
(x > 1) মত্রডকািমিমতক িাাংশন  (sinx ,cosx, tanx, cotx, secx, cosecx) এর অন্তরি, র্াধ্ারি র্তূ্র িযিহার কডর অন্তরি, িূল মনয়ডি x এর র্াডপডক্ষ অন্তরি মনিসয় র্াংিান্ত 
র্ির্যা) 

M-26 
প্রশ্ন োেো-IX D, IX E (িাাংশডনর গুিিল ও ভাগিডলর অন্তরি মনিসয়, র্াংডর্ামিত িাাংশডনর অন্তরি মনিসয়, গুিিল ও ভাগিল অন্তরি র্াংিান্ত গামিমতক র্ির্যা, র্াংডর্ামিত 
িাাংশডনর অন্তরি র্াংিান্ত গামিমতক র্ির্যা) 

M-27 
প্রশ্ন োেো-IX F, IX G (মিপরীত িাাংশডনর অন্তরি মনিসয়, মিপরীত িিৃীয় িাাংশন sin−1x, cos−1x,  tan−1x,  cot−1x, sec−1x, cosec−1x এর অন্তরি মনিসয়, পরামিমতক 
র্িীকরডির অন্তরি মনিসয়, x ঘাত র্ম্বমলত রামশর অন্তরি মনিসয়, ককান িাাংশডনর র্ূচক অন্য আর একমি িাাংশন হডল অন্তরি মনিসয়) 

M-28 প্রশ্ন োেো-IX H, IX I (অিযক্ত িাাংশডনর অন্তরি মনিসয়, পর্সায়িমিক অন্তরি, পর্সায়িমিক অন্তরি মনিসয় র্াংিান্ত গামিমতক র্ির্যা) 

M-29 
প্রশ্ন োেো-IX J, IX K (অন্তরডকর রডয়াগ, কভৌত রডয়াগ, িযামিমতক রডয়াগ, স্বাধ্ীন ও অধ্ীন চলডকর অন্তরক, মনমদসষ্ট মিন্দুর র্মন্নকডি িাাংশডনর কলখ্ডক আর্ন্নভাডি ঐ 
মিন্দুডত স্পশসডকর কলখ্ দ্বারা িানীয়ভাডি রমতিাপন, িিিধ্সিান ও িিহ্রার্িান িাাংশন, িাাংশডনর চরিমিন্দু, িাাংশডনর র্ডিসাচ্চ িান এিাং র্িসমনম্ন িান মনিসয়, র্ডিসাচ্চ ও 
র্িসমনম্ন িান মিদযিান র্াকার রডয়ািনীয় শতস, র্ডিসাচ্চ ও র্িসমনম্ন িান মনিসয়) 

উমিদমিজ্ঞান (Reference Book: ে. কিাহাম্মদ আিুল হার্ান সযোর) 

অধ্যায়-০৪ 

B-08 ভাইরার্, ভাইরাডর্র জিমশষ্টয, ভাইরাডর্র গঠন, রার্ায়মনক গঠন, ভাইরাডর্র পরিীমিতা, ভাইরাডর্র অর্সননমতক গুরুত্ব, ভাইরার্ ঘমিত করাগ। 

B-09 
িযাকডিমরয়া, িযাকডিমরয়ার জিমশষ্টয, িযাকডিমরয়ার কেমিমিন্যার্, একমি আদশস িযাকডিমরয়ার গঠন,  িযাকডিমরয়ার িনন,  িযাকডিমরয়ার উপকামরতা, িযাকডিমরয়ার 
অপকামরতা, িযাকডিমরয়ািমনত করাগ। 

B-10 
িযাডলমরয়া পরিীিী, িীিনচি, িানিডদডহ িীিনচি, গযামিডিাগমন,  কস্পাডরাগমন, িযাডলমরয়া িীিানুর িীিনচডি কর্ৌন িি িযাখ্যা, িযাডলমরয়া র্াংিিন, িযাডলমরয়ার 
রমতকার। 

অধ্যায়-০৫ 
 

B-11 
জশিাডলর (জিমশষ্টয, গঠন ও িনন), ইউডলামিক্স, ছত্রাডকর ( জিমশষ্টয, গঠন, রিনন ও িিৃ), এগামরকার্, িাশরুি ছত্রাডকর অর্সননমতক গুরুত্ব, ছত্রাক ঘমিত করাগর্িহূ,  দাদ 
করাগ, লাইডকন। 

রামিমিজ্ঞান (Reference Book: গািী আিিল র্যার) 

অধ্যায়-৪ 

B-09 রক্ত, রক্তরর্ িা প্লািিা, রক্তকমিকা, কলামহত রক্তকমিকা, কেত রক্তকমিকা, অিচুমিকা, রক্ত িিাি িাঁধ্া িা রক্ত তঞ্চন,  লমর্কা িা মলম্ফ। 

B-10 িানুডষর হৃৎমপডের গঠন, হৃৎমপডের রডকাি র্িূহ, হািসমিি-কামেসয়াক চি, হািসমিি-এর িাডয়াডিমনক মনয়ন্ত্রি এিাং উদ্দীপনা পমরিহন। 

B-11 রক্তচাপ ও িযাডরামরডর্প্টর, িানিডদডহ রক্ত র্াংিহন, হৃদডরাডগর মিমভন্ন অিিায় করিীয়, হৃদডরাডগর মচমকৎর্ার ধ্ারিা, এনমিওপ্লামট। 
 

অনলাইন করাগ্রাি র্াংিান্ত কর্ডকান তডর্যর িন্য মনডম্নাক্ত নম্বরগুডলাডত কর্াগাডর্াগ করুন 
 

ঢাকার শাখ্ার্িূহ : মিরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্িনডিন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কিাহাম্মদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 
র্াইন্স লযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, িািসডগি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আমিিপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শামন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, িামলিাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২ 
িমতমিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, িার্াডিা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, িনেী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীিািার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, র্াত্রািাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দমনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ 
র্াভার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গািীপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, ককানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭ 
 

ঢাকার িাইডরর শাখ্ার্িূহ : িয়িনমর্াংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, মকডশারগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, িািালপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পািনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬ মর্রািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রাংপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুমড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গাইিান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫ 
জর্য়দপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িয়পরুহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪ মদনািপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুরগাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রািশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩ 
নওগাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডিার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাঁপাইনিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুমষ্টয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, িমরদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২ 
র্ডশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খ্ুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, র্াতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, িমরশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, মর্ডলি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯ ব্রাþিিামড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩ 
নরমর্াংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮, কুমিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখ্ালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, কিনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চকিািার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪ 
চট্টগ্রাি (হামলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 


