D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার
দ্বাদশ কেমির একাডেমিক করাগ্রাি-২০২০ (অনলাইন)
মিজ্ঞান মিভাগ (িাাংলা ও ইাংডরমি ভার্সন)

* ৪মি পডিস পদার্সমিজ্ঞান, রর্ায়ন, উচ্চতর গমিত এিাং িীিমিজ্ঞান এই ৪মি
মিষডয়র দ্বাদশ কেমির র্ম্পূিস 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 িূলযায়ন CQ & MCQ পরীক্ষা অনুমিত হডি
অনলাইডন ভমতসর িন্য মভমিি করুন www.udvash.com
Helpline - 09666775566

িযাডচর র্িয়র্ূমচ : িাাংলা ভার্সন - র্কাল ৮:০০ িা, র্কাল ১০:৩০ িা, দুপুর ২:১৫ িা ও মিকাল ৪:৪৫ িা এিাং ইাংডরমি ভার্সন - র্ন্ধ্যা ৭:৩০ িা
পিসর্িূহ (অধ্যায়মভমিক)

পিসমভমিক ককার্স মিিরিী
পদার্সমিজ্ঞান ২য় পত্র

রর্ায়ন ২য় পত্র

উচ্চতর গমিত ২য় পত্র

উমিদমিজ্ঞান

রামিমিজ্ঞান

১ি পিস

১, ২

১, ৫

১, ২, ৩, ৪

৭, ৮

৬, ৭

২য় পিস

৩, ৪, ৫

২ (L: 1-6)

৫, ৬

৯

১০

৩য় পিস

৬, ৭, ৯

২ (L: 7-12)

৭, ৮

১০, ১১

৮

৪র্স পিস

৮, ১০, ১১

৩, ৪

৯, ১০

১২

৯, ১১, ১২

৪র্স পিস : ২০ কর্ডেম্বর, ২০২০ হডত ২৮ অডটাির, ২০২০ পর্সন্ত চলডি
৪র্স পডিস কিাি ক্লার্ র্াংখ্যা- ২৬ মি, Daily Live Exam- ২৬ মি, Weekly Live Exam- ০৫ মি, পিস িূলযায়ন পরীক্ষা- ১ মি

৪র্স পডিসর লাইভ ক্লার্ ও এক্সাি রুমিন
১৭.০৯.২০২০ (ি ৃহস্পমতিার) ৩য় পিস িূলযায়ন ও ৪র্স পিস ওমরডয়ডন্িশন কর্মিনার Zoom App এর িাধ্যডি (র্িয় ও মলাংক SMS এ িানাডনা হডি)
লাইভ ক্লার্ (ভমতসকৃত মনি মনি িযাচ িাইি অনুর্ায়ী)
লাইভ এক্সাি (র্কাল ১০ িা কর্ডক রাত ১০ িা পর্সন্ত চলডি)
তামরখ্ ও িার
২০.০৯.২০ (রমিিার)
২১.০৯.২০ (কর্ািিার)
২২.০৯.২০ (িঙ্গলিার)
২৩.০৯.২০ (িুধ্িার)
২৪.০৯.২০ (ি ৃহঃিার)
২৬.০৯.২০ (শমনিার)
২৭.০৯.২০ (রমিিার)
২৮.০৮.২০ (কর্ািিার)
২৯.০৯.২০ (িঙ্গলিার)
৩০.০৯.২০ (িুধ্িার)
০১.১০.২০ (ি ৃহঃিার)
০৩.১০.২০ (শমনিার)
০৪.১০.২০ (রমিিার)
০৫.১০.২০ (কর্ািিার)
০৬.১০.২০ (িঙ্গলিার)
০৭.১০.২০ (িুধ্িার)
০৮.১০.২০ (ি ৃহঃিার)
১০.১০.২০ (শমনিার)
১১.১০.২০ (রমিিার)
১২.১০.২০ (কর্ািিার)
১৩.১০.২০ (িঙ্গলিার)
১৪.১০.২০ (িুধ্িার)
১৫.১০.২০ (ি ৃহঃিার)
১৭.১০.২০ (শমনিার)
১৮.১০.২০ (রমিিার)
১৯.১০.২০ (কর্ািিার)
২০.১০.২০ (িঙ্গলিার)
২১.১০.২০ (িুধ্িার)
২২.১০.২০ (ি ৃহঃিার)
২৪.১০.২০ (শমনিার)
২৫.১০.২০ (রমিিার)
২৬.১০.২০ (কর্ািিার)
২৮.১০.২০ (িুধ্িার)

Live Class (C-18) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৩
Live Class (P-21) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৮
Live Class (HM-20) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৯
Live Class (B-20) উমিদমিজ্ঞান : অধ্যায় – ১২
Live Class (C-19) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৩

---

Daily Live Exam (C-18) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (P-21) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (HM-20) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (B-20) MCQ (10×1=10); 10 min.

Weekly Live Exam-11 (C-14+15, HM-16, Z-16, P-18) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ৮:০০ িা পর্সন্ত চলডি)

Live Class (C-20) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৩
Live Class (P-22) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৮
Live Class (HM-21) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৯
Live Class (Z-19) রামিমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৯
Live Class (HM-22) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৯

Daily Live Exam (C-19) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (C-20) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (P-22) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (HM-21) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (Z-19) MCQ (10×1=10); 10 min.

Weekly Live Exam-12 (C-14+15, HM-16, Z-16, P-18) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ৮:০০ িা পর্সন্ত চলডি)

Live Class (C-21) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৩
Live Class (P-23) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৮
Live Class (HM-23) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৯
Live Class (Z-22) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১১
Live Class (C-22) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৩

Daily Live Exam (HM-22) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (C-21) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (P-23) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (HM-23) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (Z-22) MCQ (10×1=10); 10 min.

Weekly Live Exam-13 (C-14+15, HM-16, Z-16, P-18) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ৮:০০ িা পর্সন্ত চলডি)

Live Class (C-23) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৪
Live Class (P-25) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ১০
Live Class (HM-24) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৯
Live Class (Z-23) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১১
Live Class (HM-25) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ১০

Daily Live Exam (C-22) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (C-23) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (P-25) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (HM-24) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (Z-23) MCQ (10×1=10); 10 min.

Weekly Live Exam-14 (C-14+15, HM-16, Z-16, P-18) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ৮:০০ িা পর্সন্ত চলডি)

Live Class (C-24) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৪
Live Class (P-26) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ১০
Live Class (HM-26) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ১০
Live Class (Z-24) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১২
Live Class (C-25) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৪

Daily Live Exam (HM-25) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (C-24) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (P-26) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (HM-26) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (Z-24) MCQ (10×1=10); 10 min.

Weekly Live Exam-15 (C-14+15, HM-16, Z-16, P-18) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ৮:০০ িা পর্সন্ত চলডি)

Live Class (P-27) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ১১
---

Daily Live Exam (C-25) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (P-27) MCQ (10×1=10); 10 min.

পিস িূলযায়ন (৪র্স পডিসর র্ম্পূিস মর্ডলিার্) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ৮:০০ িা 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 দ্বাদশ কেমি একাডেমিক করাগ্রাডি কতািার ভমতসকৃত করমিডেশন নম্বর িযিহার কডর Login কডরা।
*

Daily Live Exam গুডলা রুমিডন উডেমখ্ত তামরখ্ অনুর্ায়ী র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা 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 ১০:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পর্সন্ত চলডি।

দ্বাদশ কেমির মর্ডলিার্-২০২০ (অনলাইন ৪র্স পিস)
অধ্যায়

কলকচার
P-21

অধ্যায়-৮

P-22

P-23

P-25

অধ্যায়-১০
P-26

অধ্যায়-১১

P-27

পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র (Reference Book : প্রফেসর ম াহাম্মদ ইসহাক সযার)
বসফেিাস
প্রসঙ্গ কাঠাফ া, জড় প্রসঙ্গ কাঠাফ া, অিড় রর্ঙ্গ কাঠাডিা, াইফকেসন - বেথর পরীক্ষা, আইনস্টাইফনর আফপবক্ষকতা তত্ত্ব, আফপবক্ষকতার ম ৌবেক স্বীকার্থ র্ িূহ , গ্যাবেবেওর
রূপান্তরি, গ্যাবেবেওর রূপান্তফরর সী ািদ্ধতা, লডরঞ্জ-এর রূপান্তর, মিপরীত লডরঞ্জ রূপান্তর, আফপবক্ষক তত্ত্ব অনুর্াডর স য় র্ম্প্রর্ারি, দদর্ঘথয সংফকাচন, গামিমতক উদাহরি।
ভর ি ৃমদ্ধ (আফপবক্ষক তত্ত্ব অনুর্াডর), আডপমক্ষকতা তত্ত্ব অনুর্াডর র্িয় রর্ারি, আডপমক্ষকতা তত্ত্ব অনুর্াডর দদর্ঘসয র্াংডকাচন, গামিমতক উদাহরি, ভর-শবি সম্পকথ,
পারিািমিক ভর একক, গামিমতক উদাহরি, ম ৌবেক িে, কিৌমলক িলর্িূডহর তীব্রতার তু লনা, িফের একীভূ তকরি, হাকাশ ভ্র ফে আফপবক্ষকতা তত্ত্ব, প্ল্যাঙ্ক-এর কৃষ্ণ িস্তুর
মিমকরি, প্ল্যাডঙ্কর ককায়ান্িাি তত্ত্ব, কিািন, এক্স-মর , এক্স-কর উৎপাদন, গামিমতক উদাহরি, এক্স-করর ধ্িস ও িযিহার।
েফ া তবড়ৎ বিয়া, পরীক্ষে : আফোক তবড়ৎ বিয়া প্রদশথন, আফোক তবড়ৎ বিয়ার দিমশষ্টয, আফোক তবড়ৎ মনগসিডনর র্ূত্রািমল, আইনস্টাইফনর আফোক তবড়ৎ স ীকরে,
মেখবচত্র হফত েফ াইফেবিক বিয়ার স ীকরে প্রবতপাদন, গামিমতক উদাহরি, আফোক তবড়ৎ ককাষ, মে-ব্রগ্লীর িস্তু তরঙ্গ, তরঙ্গ-কিা দদ্বততা, গামিমতক উদাহরি, কম্প ন
মিয়া, গামিমতক উদাহরি, হাইকিনিাগ্থ-এর অবনশ্চয়তা নীবত, গামিমতক উদাহরি, রডয়ািনীয় গামিমতক র্ূত্রািলী, উচ্চতর দক্ষতা র্ম্পন্ন নিুনা গামিমতক উদাহরি।
অধ্সপমরিাহী (পমরিাহী, অপমরিাহী ও অধ্সপমরিাহীর ধ্ারিা), কমঠন পদাডর্সর শমক্ত িযান্ে, (িযান্ে তডত্ত্বর আডলাডক পমরিাহী, অপমরিাহী এিাং অধ্সপমরিাহী), ইনমিনমর্ক ও
এক্সমিনমর্ক কর্মিকন্োকির, ইডলকিন ও কহাডলর ধ্ারিা, এন-িাইপ ও মপ-িাইপ কর্মিকন্োকির, িাাংশন োডয়াে: গঠন ও কার্সিি, র্ম্মখ্
ু িতসী িায়াডর্র দিমশষ্টয, মিপরীত
িায়াডর্র দিমশষ্টয, িাাংশন োডয়াডের V − I দিমশষ্টয কলখ্, গামিমতক উদাহরি, একিুখ্ীকরি, ব্রীি করকমিমিডকশন।
িাাংশন িানমিস্টর (মপএনমপ ও এনমপএন) গঠন, কার্সিি (𝑛 − 𝑝 − 𝑛 িানমিস্টর, 𝑝 − 𝑛 − 𝑝 িানমিস্টর), িানমিস্টর িতসনীর কিৌমলক মিন্যার্, অযািমপ্ল্িায়ার িা মিিধ্সক
মহডর্ডি িানমিস্টডরর িযিহার, কিন এমিিার মিিধ্সক, িানমিস্টর অযািমপ্ল্িায়াডরর িযিহার, রিাহ লাভ, রিাহ মিিধ্সন গুনক, গামিমতক উদাহরি, সুইচ মহডর্ডি িানমিস্টডরর
িযিহার, র্াংখ্যা পদ্ধমত, র্াংখ্যা পদ্ধমতর মভত (দশমিক র্াংখ্যা পদ্ধমত, িাইনামর র্াংখ্যা পদ্ধমত, অটাল র্াংখ্যা পদ্ধমত, কহডক্সাডেমর্ডিল র্াংখ্যা পদ্ধমত), মিমভন্ন র্াংখ্যা পদ্ধমতর গিনা, কর্
ককাডনা র্াংখ্যা পদ্ধমত কর্ডক দশমিক র্াংখ্যা পদ্ধমতডত রূপান্তর, িাইনামর অপাডরশন (িাইনামর কর্াগ, িাইনামর মিডয়াগ, িাইনামর গুি, িাইনামর ভাগ), লমিক কগি, NOT কগি, OR
কগি, NOR কগি, XOR কগি, X-NOR কগি, AND কগি, NAND কগি, গামিমতক উদাহরি, রডয়ািনীয় গামিমতক র্ূত্রািমল, উচ্চতর দক্ষতার্ম্পন্ন নিুনা গামিমতক উদাহরি।
মজযাবতবিথজ্ঞান (সম্পূেথ অধ্যায়)

রর্ায়ন ২য় পত্র (Reference Book : ে. র্ডরাি কামন্ত মর্াংহ হািারী সযার)
C-18
C-19

অধ্যায়-৩

C-20

C-21

C-22

C-23

অধ্যায়-৪

C-24

C-25

রাসায়বনক স ীকরেবভবিক গ্যাফসর ম াোর আয়তন গ্েনা, সুষ রাসায়বনক স ীকরে মেখার পদ্ধবত, আয়বনক স ীকরে, স ীকরেবভবিক মগ্-েুসাফকর সূত্র প্রফয়াগ্, রাসায়বনক স ীকরে
মর্ফক উৎপাদ গ্যাফসর আয়তন বনেথয়, বিবিয়ফকর ভর মর্ফক উৎপাদ গ্যাফসর ভর ও আয়তন গ্েনা, বিবিয়ায় উৎপাদ গ্যাফসর আয়তন বনেথয়, বিবিয়ায় উৎপাদ গ্যাফসর আয়তন বনেথয়।
রাসায়বনক গ্েনা ও গ্যাফসর ম াোর আয়তন, দ্রিফের ম াোর র্ঘন াত্রা িা ম াোবরব , 0.1M Na2 CO3 দ্রিে প্রস্তুবত, ম াোবরব ফক শতকরা ও বপবপএ (ppm) একফক রূপান্তর,
দ্রিফের ম াোবরব ও শতকরা হাফরর পারস্পবরক রূপান্তর, দ্রিফের ম াোবরব ফক ppm একফক রূপান্তর।
দ্রিফের র্ঘন াত্রা ের্ঘুকরে, গ্াঢ় HCl এর ন ুনা মর্ফক 0.1M HCl দ্রিে প্রস্তুবত, গ্াঢ় H2 SO4 এর ন ুনা মর্ফক 0.1M H2 SO4 দ্রিে প্রস্তুবত, এবসড-ক্ষার প্রশ ন বিবিয়া ও
প্রশ ন বিন্দু, এবসড-ক্ষারক প্রশ ন বিবিয়াবভবিক গ্েনা, ট্রাইফট্রশন দ্বারা অজানা র্ঘন াত্রার দ্রিফে এবসড/ক্ষাফরর পবর াে বনেথয়, 0.1M Na2 CO3 দ্রিে দ্বারা ন ুনা HCl.
দ্রিফের র্ঘন াত্রা বনেথয়, 0.05 অক্সাবেক এবসড দ্রিে দ্বারা ন ুনা NaOH দ্রিফের র্ঘন াত্রা বনেথয়।
জারে-বিজারে বিবিয়া, জারে সংখযা ও বরডক্স বিবিয়া, বরডক্স বিবিয়ায় জারক ও বিজারক শনািকরে, জারে সংখযা ও বিফশষ বরডক্স বিবিয়া, জারে-বিজারে অধ্থবিবিয়া,
জারে-বিজারেবভবিক রাসায়বনক গ্েনা, জারে-বিজারে ট্রাইফট্রশন দ্বারা দ্রিফে ধ্াতি আয়ফনর পবর াে বনেথয়, আফয়াবডনর্ুি জারে-বিজারে ট্রাইফ শন আফয়াবডব বত ও
আফয়াফডাব বত, 0.1M KMnO4 দ্রিে দ্বারা দ্রিফে FeSO4 এর পবর াে বনেথয়।
বনফদথশক, বিবিয়ার স াবি বিন্দু বনেথফয় বনফদথশফকর ভূ ব কা, রবিন উবিফদর রস িযিহার কফর এবসড-ক্ষার প্রশ ন বিন্দু বনেথয়, রবিন উবিদ রস িযিহার কফর এবসড-ক্ষার
প্রশ ন বিন্দু বনেথয়, দ্রিফের র্ঘন াত্রা বনেথফয় বিয়ার-েযাম্বা থ সূফত্রর িযিহার, পার ােবিক মশাষে িেথাবে, UV –দৃশয ান মস্পকফট্রাফকাবপ (UV − Vis), উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন তরে
মিা াফ াগ্রাবে (HPLC), গ্যাস মিা াফ াগ্রাবে (G. C)।
তবড়ৎ পবরিাহী ও এর প্রকারফভদ, ধ্াতি িা ইফেকট্রনীয় পবরিাহী ও তবড়ৎ বিফেষয পবরিাহীর ফধ্য পার্থকয, তবড়ৎ বিফেফষযর পবরিাবহতা, তবড়ৎ বিফেফষযর পবরিাবহতার প্রকারফভদ,
তবড়ৎ বিফেফষযর র্ঘন াত্রা পবরিতথফন তু েয পবরিাবহতার পবরিতথন, পবরিাবহতা বনেথফয় িযিহৃত পবরিাবহতা মকাষ ও মকাষ ধ্রুিক, তবড়ৎ বিফেফষযর পবরিাবহতা াপন, তবড়ৎ বিফেফষযর
পবরিাবহতার িযাখযা, বিবভন্ন দ্রিফের পবরিাবহতার পার্থকয, বিবভন্ন দ্রিফের পবরিাবহতার পার্থকয পরীক্ষা, তবড়ৎ বিফেষফে িযিহৃত পদ ও তাফদর একক, েযারাফডর তবড়ৎ বিফেষফের
প্রর্ সূত্র, েযারাফডর সূফত্রর প্রফর্াজযতা ও সী ািদ্ধতা, েযারাফডর সূত্র প্রফয়াফগ্ তবড়ৎ বিফেষয পদাফর্থর পবর াে বনেথয়, েযারাফডর সূফত্রর তাৎপর্থ, দ্রিফে আয়বনক মর্ৌফগ্র তবড়ৎ
বিফেষে, ইফেকফট্রাড বিবিয়া, বশল্পফক্ষফত্র তবড়ৎ বিফেষফের িযিহার, ধ্াতু র সবিয়তা বসবরজ, ধ্াতু র তু েনা ূেক সবিয়তা পরীক্ষা, ধ্াতু র তু েনা ূেক সবিয়তা পরীক্ষা।
জারে অধ্থবিবিয়া ও বিজারে অধ্থবিবিয়া, তবড়ৎদ্বার ও তবড়ৎফকাষ মেখার সাংফকবতক বচহ্ন ও রীবত, তবড়ৎদ্বার বিভি, তবড়ৎদ্বার বিভি ও ধ্াতু র সবিয়তা বসবরজ, বসফস্টফ র মকাফনা
প্রবিয়ার স্বতঃস্ফূ তথতার সাফর্ বগ্িস-এর ুি শবি হ্রাফসর সম্পকথ, Red-OX বিবিয়া, মকাষ বিভি ও প্র াে মকাষ বিভি, তবড়ৎদ্বার ও মকাফষর বিভি সংিান্ত নানথস্ট স ীকরে,
তবড়ৎদ্বার ও এর প্রকারফভদ, ধ্াতু -ধ্াতি আয়ন তবড়ৎদ্বার গ্ঠন, ধ্াতু -ধ্াতি আয়ন তবড়ৎদ্বার গ্ঠন।
রাসায়বনক মকাষ গ্ঠন কফর রাসায়বনক শবিফক বিদ্যযৎ শবিফত রূপান্তর, রাসায়বনক মকাষ গ্ঠন কফর রাসায়বনক শবিফক বিদ্যযৎ শবিফত রূপান্তর, এক ও দ্যই প্রফকাষ্ঠবিবশষ্ট তবড়ৎ রাসায়বনক মকাষ,
এক প্রফকাষ্ঠবিবশষ্ট তবড়ৎ বিফেষয মকাষ, তবড়ৎ বিফেষয মকাষ ও গ্যােভাবনক মকাফষর দিবশষ্টয ও পার্থকয, বরচাফজথিে (মেড মস্টাফরজ ও বেবর্য়া ) িযা াবর, মেড মস্টাফরজ এিং বেবর্য়া িযা াবর
িযিহাফরর সুবিধ্া ও অসুবিধ্া, বেবর্য়া িযা াবর িযিহাফর সুবিধ্া ও অসুবিধ্াস ূহ, েু ফয়ে মসে ও এর প্রকারফভদ, েু ফয়ে মসফের অযাফনাড, কযাফর্াড ও েু ফয়ে: (েু ফয়ে মসে ও িযা াবরর ফধ্য তু েনা),
হাইফরাফজন েু ফয়ে মসফের গ্ঠন ও সংর্ঘব ত বিবিয়া, PEM েু ফয়ে মসে: পবরফিশিান্ধি H2 েু ফয়ে মসে, হাইফরাফজন েু ফয়ে মসফের সুবিধ্া, pH ব াফরর সাহাফর্য মকাফনা দ্রিফে pH বনেথয় মকৌশে।

উচ্চতর গমিত ২য় পত্র (Reference Book : কিাঃ ককতাি উদ্দীন সযার)
M-20
M-21
M-22

অধ্যায়-৯
M-23
M-24

M-25

অধ্যায়-১০
M-26

রশ্নিালা-IX A (র্রি, কিগ, ত্বরি, একামধ্ক কিডগর লমি, এক মিন্দুগািী দুমি কিডগর লমির িান ও মদক মনিসয়, কিডগর র্ািান্তমরক র্ূত্র, কিডগর মত্রভু ি র্ূত্র)
রশ্নিালা- IX B (আডপমক্ষক কিগ মনিসয়, নদী পার হওয়া র্াংিান্ত র্ির্যা, চলিান দুইমি কিার িডধ্য র্িসমনম্ন দূরত্ব র্াংিান্ত র্ির্যা, আডপমক্ষক কিগ মনিসয় র্াংিান্ত র্ির্যা)
রশ্নিালা-IX C (সুর্ি ত্বরি, ত্বরডির একক, র্রলডরখ্ায় র্িত্বরডি চলিান িস্তুকিার গমতর্ূত্রর্িূহ, মিডশষ এক কর্ডকডন্ে অমতিান্ত দূরত্ব এিাং গড়ডিগ, কলখ্মচডত্র িস্তুকিার
গমত পর্ রদশসন, কলখ্মচত্র হডত িস্তু কিার কিগ ও ত্বরি মনিসয়, দূরত্ব – র্িয় কলখ্মচত্র (র্িডিডগর কক্ষডত্র) কিগ মনিসয়, কিগ র্িয় কলখ্মচত্র হডত কিগ ত্বরি অমধ্িান্ত দূরত্ব মনিসয়)
রশ্নিালা-IX D (উেম্ব গমতর কক্ষডত্র ত্বরি র্ম্পমকসত র্ূত্রর্িূডহর রডয়াগ, িধ্য আকসষডির রভাডি উেম্বগমত, h উচ্চতা হডত অিাডধ্ পতনশীল িস্তুর গমত, র্িসামধ্ক উচ্চতা এিাং র্িসামধ্ক উচ্চতায়
উত্থানকাল ও মিচরিকাল, র্িসামধ্ক উচ্চতায় র্াংিান্ত র্ির্যা, ভূ মিডত িস্তুর পতন কিগ, পড়ন্ত িস্তুর কক্ষডত্র গমতর্ূডত্রর রিাি, পড়ন্ত িস্তুর কক্ষডত্র কিগ, র্রি মনিসয় র্াংিান্ত র্ির্যা)
রশ্নিালা-IX E (উেম্ব তডল রমক্ষপ্ত িস্তুকিার গমত, রডক্ষপক, মনমদসষ্ট র্িডয় িস্তুকিার অিস্থান ও কিগ মনিসয়, মনমদসষ্ট উচ্চতায় িস্তুকিার কিগ ও মদক মনিসয়, H ও R, R ও T, T
ও H এর র্ম্পকস, পাো, র্ডিসাচ্চ উচ্চতা, অিস্থান এিাং কিগ র্াংিান্ত র্ির্যা, উচ্চতা হডত মনমক্ষপ্ত রডক্ষপডক রামশিালা র্াংিান্ত র্ির্যা, দু’মি মিচরি পর্ র্াংিান্ত র্ির্যা)
রশ্নিালা-X A (উপাি, উপাডির মিস্তার, উপাডির মিস্তার পমরিাপ, গির্াংখ্যা, গির্াংখ্যা মনডিশন, মিস্তার পমরিাডপর রকারডভদ, পরি মিস্তার পমরিাপ/মিস্তাডরর অনডপক্ষ
পমরিাপ, পমরর্র, গড় িযিধ্ান, পমরমিত িযিধ্ান িা রিাি মিস্তার িা আদশস িযিধ্ান িা মিচু যমত, চতু র্সক িযিধ্ান, আডপমক্ষক মিস্তার পমরিাপ, পমরর্রাঙ্ক িা পমরর্ডরর র্হগ,
গড় িযিধ্ানাঙ্ক িা গড় িযিধ্াডনর র্হগ, মিডভদাঙ্ক িা িযিধ্ানাঙ্ক, চতু র্সক িযিধ্ানাঙ্ক িা চতু র্সক িযিধ্াডনর র্হগ,পমরমিত িযিধ্ান এিাং কভদাাংক মনিসয় র্াংিান্ত র্ির্যা, গড়
িযিধ্ান মনিসয় র্াংিান্ত র্ির্যা, গড়, িধ্যক, রচু রক, পমরর্র, পমরর্রাঙ্ক মনিসয় র্াংিান্ত র্ির্যা)
রশ্নিালা-X B (র্ম্ভািনার ধ্ারিা, র্ম্ভািনার র্াডর্ র্ম্পমকসত রডয়ািনীয় ধ্ারিা, একই র্ঘিনার পুনরাি ৃমি র্ঘিডল র্ম্ভািনা মনিসয়, নিুনাডক্ষত্র দতমরর পদ্ধমত, নিুনামিন্দুর র্াংখ্যা
কির করার র্হি পদ্ধমত, পরস্পর িিসনশীল ও অিিসনশীল র্ঘিনার িন্য র্ম্ভািনার কর্াগর্ূত্র, মতনমি পরস্পর অিিসনশীল র্ঘিনার র্ম্ভািনার কর্াগর্ূত্র, শতসাধ্ীন র্ম্ভািনা,
অমনভসরশীল ও মনভসরশীল র্ঘিনার িন্য র্ম্ভািনার গুিন র্ূত্র, কমতপয় উপপাদয, িল অর্িা িাডিসল িাছাই র্াংিান্ত র্ির্যা, িুদ্রা র্াংিান্ত র্ির্যা, এর নিুনাডক্ষত্র এিাং ছক্কা
র্াংিান্ত র্ির্যা, িুদ্রা ও ছক্কা একডত্র মনডক্ষপ র্াংিান্ত র্ির্যা, র্ূত্র িযিহার কডর র্ম্ভািনা এর িান মনিসয়, র্াংখ্যা িাছাই র্াংিান্ত র্ির্যা, কর্ডির ধ্িস িযিহার কডর র্ম্ভািনা
মনিসয়, শতসাধ্ীন র্ম্ভািনা র্াংিান্ত র্ির্যা, তার্ র্াংিান্ত র্ির্যা, মিমিধ্ র্ির্যা)

উমিদমিজ্ঞান (Reference Book: ে. কিাহাম্মদ আিুল হার্ান সযার)
অধ্যায়-১২

B-20

রিামত, ইডকালমিকযাল মপরামিে, িীডির অমভডর্ািন, িাডয়াি, িাাংলাডদডশর িনাঞ্চল, উপকূলীয় িনাঞ্চল ও র্িুি কিষ্টনী, িাাংলাডদডশর মিলুপ্তরায় িীডির পমরমচত,
িীিবিমচত্রয র্াংরক্ষি।

রামিমিজ্ঞান (Reference Book: গািী আিিল র্যার)
অধ্যায়-৯

Z-19
Z-22

অধ্যায়-১১
অধ্যায়-১২

Z-23
Z-24

পুরুষ রিননতন্ত্র ও এর হরডিানাল মিয়া, স্ত্রী রিননতন্ত্র ও এর হরডিানাল মিয়া, রিনডনর মিমভন্ন পর্সায় ও দশা, গভসািস্থা ও পমরচর্সা, গভসমনডরাধ্ক পদ্ধমত ও পমরিার
পমরকল্পনা, আইমভএি পদ্ধমত, রিননতডন্ত্রর র্ির্যা, পুরুষ ও নারীর রিনন হরডিাডনর ভারর্ািযহীনতা, ভ্রূডির ি ৃমদ্ধর র্িয় র্ির্যা, কর্ৌনিামহত করাগ।
মিনতত্ত্ব, কিডন্েমলয়ান ইনডহমরিযান্স, মিনতডত্ত্ব িযিহৃত কমতপয় শডের িযাখ্যা, কিডন্েডলর রর্ি র্ূত্র ও মদ্বতীয় র্ূত্র, িাংশগমতর কিািডিাি তত্ত্ব, রর্ি র্ূডত্রর িযমতিি (অর্ম্পূিস
রকিতা, র্িরকিতা), িারি মিন িা মলর্াল মিন, কিডন্েডলর মদ্বতীয় র্ূডত্রর িযমতিি(পমরপূরক মিন)।
এমপস্টযামর্র্ (রকি এমপস্টযামর্র্, দদ্বত রচ্ছন্ন এমপস্টযামর্র্), পমলডিমনক ইনডহমরিযান্স, মলঙ্গ মনধ্সারি নীমত, কর্ক্স মলঙ্কে মের্অেসার, লাল-র্িুি িিসান্ধ্তা, মহডিামিমলয়া,
িার্ক্যযলার মের্িমি, ABO রক্তগ্রুপ ও Rh িযাটর-এর কারডি র্ ৃষ্ট র্ির্যা, মিিতসন, লযািামকসিি িা লযািাকসিাদ িা অমিসত দিমশডষ্টর উিরামধ্কার িতিাদ, োরউইমনিি িা
রাকৃমতক মনিসাচন িতিাদ, নিয োরউইনিাদ, মিিতসডনর স্বপডক্ষ রিাির্িূহ।
আচরডির রকৃমত, র্হিাত আচরি, র্হিাত আচরডির র্াচাই, মশখ্ন, Pavlov এর তত্ত্ব, র্িামিক আচরি।

অনলাইন করাগ্রাি র্াংিান্ত কর্ডকান তডর্যর িন্য মনডম্নাক্ত নম্বরগুডলাডত কর্াগাডর্াগ করুন
ঢাকার শাখ্ার্িূ হ : মিরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্িনডিন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কিাহাম্মদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০১
র্াইন্স লযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, িািস ড গি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আমিিপু র -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, গািীপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, ককানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭
ঢাকার িাইডরর শাখ্ার্িূ হ : িয়িনমর্াংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, মকডশারগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, িািালপু র -০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশরপু র -০১৭১৩-২৩৬৭৪৯
িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পািনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬ মর্রািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রাংপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, ক্যমড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গাইিান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫
দর্য়দপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িয়পুরহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪ মদনািপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাক্যরগাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রািশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩
নওগাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডিার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাঁপাইনিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, ক্যমষ্টয়া-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, ক্যমিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখ্ালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, কিনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চকিািার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪
চট্টগ্রাি (হামলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮

