D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার
দ্বাদশ কেমির একাডেমিক করাগ্রাি-২০২১ (অনলাইন)
মিজ্ঞান মিভাগ (িাাংলা ভার্সন)

* Zoom App এর িাধ্যডি র্প্তাডহ ৫ মদন Live Class অনুমিত হডি
* ৩য় পর্বে কিাি ক্লাস সংখ্যা-২৭ টি, Daily Live & Practice Exam-৫৪ সসি,

*
*
*
*
*

* রমতমি ক্লাডর্র িামি-কালার pdf ক্লার্ডনাি রদান করা হডি
* রমতমি ক্লাডর্র মরডে মভমেও কদখার িযিস্থা র্াকডি

*

* ৩মি পডিস পদার্সমিজ্ঞান, রর্ায়ন, উচ্চতর গমিত এিাং জীিমিজ্ঞান এই ৪মি
মিষডয়র দ্বাদশ কেমির র্ম্পূিস মর্ডলিার্ পড়াডনা হডি

Weekly Live -১০ সসি, পবে মূল্যায়ন পরীক্ষা-০২ সসি

অনলাইন ক্লাডর্র র্িয়র্ূমি
অনলাইন এক্সাডির র্িয়র্ূমি
পিসর্িূহ (অধ্যায়মভমিক)
১ি পিস
২য় পিস
৩য় পিস

আর্ের টির্নর ক্লার্সর উপর Daily MCQ Live & Practice Exam
প্রটি শটনবার Weekly Live CQ+MCQ Exam
পবে সশর্ে পবে মূল্যায়ন Live CQ+MCQ Exam অনুটিি হর্ব
রমতমি পরীক্ষার এনালাইমর্র্ মরডপািস ও Auto SMS এ সরজাল্ট প্রিান
প্রটিটি পর্বের স াসে টি ৩৫০০/- (টিন হাজার পাাঁচশি) িা া। র্রার্মর
ব্রাডে এডর্ অর্িা Online Payment (www.udvash.com) এর
মাধ্যর্ম প্রটিটি পর্বে আল্ািাভার্ব ভটিে হওয়া যার্ব
Helpline - 09666775566

িাাংলা ভার্সন - মিকাল ০৪:৩০ িা
র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত িলডি

পদার্সমিজ্ঞান ২য় পত্র
১, ২
৩, ৭
৮, ৯, ১০

পিসমভমিক ককার্স মিিরিী
রর্ায়ন ২য় পত্র
উচ্চতর গমিত ২য় পত্র
৩, ৪
১, ২ (L: 5-8)
২ (L: 9-16)
৬, ৭
৩, ৪
৮, ৯

উমিদমিজ্ঞান
৪, ৮
৯
১১

রামিমিজ্ঞান
৪
৫, ৭
১১

৩য় পিস িযামপ্ত: ২৬ কর্ডেম্বর, ২০২১ হডত ১২ নডভম্বর, ২০২১ পর্সন্ত িলডি
ক্লার্ ও এক্সাি রুমিন
তামরখ ও িার

লাইভ এক্সাি (র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত িলডি)

২৬.০৯.২১ (রমিিার)

লাইভ ক্লার্ (ভমতসকৃত মনজ মনজ িযাি িাইি অনুর্ায়ী)
Live Class (HM-13) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৮

২৭.০৯.২১ (কর্ািিার)

Live Class (P-13) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৮

Daily Live Exam (HM-13) MCQ (10×1=10); 10 min.

২৮.০৯.২১ (িঙ্গলিার)

Live Class (C-17) রর্ায়ন: অধ্যায় – ৩

Daily Live Exam (P-13) MCQ (10×1=10); 10 min.

২৯.০৯.২১ (িুধ্িার)

Live Class (HM-14) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৮

Daily Live Exam (C-17) MCQ (10×1=10); 10 min.

৩০.০৯.২১ (ি ৃহঃিার)

Daily Live Exam (HM-14) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (B-14) উমিদমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১১
Weekly Live Exam-12 (HM-13+14, P-13, C-17, B-14) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min.
Daily Live Exam (B-14) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-15) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৮

০২.১০.২১ (শমনিার)
০৩.১০.২১ (রমিিার)

------

০৪.১০.২১ (কর্ািিার)

Live Class (P-14) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৮

Daily Live Exam (HM-15) MCQ (10×1=10); 10 min.

০৫.১০.২১ (িঙ্গলিার)

Live Class (C-18) রর্ায়ন: অধ্যায় – ৩

Daily Live Exam (P-14) MCQ (10×1=10); 10 min.

০৬.১০.২১ (িুধ্িার)

Live Class (P-15) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৮

Daily Live Exam (C-18) MCQ (10×1=10); 10 min.

০৭.১০.২১ (ি ৃহঃিার)
০৯.১০.২১ (শমনিার)
১০.১০.২১ (রমিিার)
১১.১০.২১ (কর্ািিার)
১৯.১০.২১ (িঙ্গলিার)

Daily Live Exam (P-15) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (B-15) উমিদমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১১
Weekly Live Exam-13 (HM-15, P-14+15, C-18, B-15) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min.
Daily Live Exam (B-15) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-16) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৮
Live Class (P-16) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৯

Daily Live Exam (HM-16) MCQ (10×1=10); 10 min.

শারদীয় দূ গসাপূজা উপলডক্ষ ১২ অডটাির হডত ১৮ অডটাির পর্সন্ত র্কল কার্সক্রি িন্ধ র্াকডি
Daily Live Exam (P-16) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-19) রর্ায়ন: অধ্যায় – ৩

২০.১০.২১ (িুধ্িার)

Live Class (HM-17) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৯

২১.১০.২১ (ি ৃহঃিার)

Daily Live Exam (HM-17) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (Z-15) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১১
Weekly Live Exam-14 (HM-16+17, P-16, C-19, Z-15) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min.
Daily Live Exam (Z-15) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-18) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৯

২৩.১০.২১ (শমনিার)
২৪.১০.২১ (রমিিার)

Daily Live Exam (C-19) MCQ (10×1=10); 10 min.

২৫.১০.২১ (কর্ািিার)

Live Class (P-17) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৯

২৬.১০.২১ (িঙ্গলিার)

Live Class (C-20) রর্ায়ন: অধ্যায় – ৪

Daily Live Exam (P-17) MCQ (10×1=10); 10 min.

২৭.১০.২১ (িুধ্িার)

Live Class (C-21) রর্ায়ন: অধ্যায় – ৪

Daily Live Exam (C-20) MCQ (10×1=10); 10 min.

২৮.১০.২১ (ি ৃহঃিার)
৩০.১০.২১ (শমনিার)
৩১.১০.২১ (রমিিার)

Daily Live Exam (HM-18) MCQ (10×1=10); 10 min.

Daily Live Exam (C-21) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (Z-16) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১১
Weekly Live Exam-15 (HM-18, P-17, C-20+21, Z-16) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min.
Daily Live Exam (Z-16) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-19) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৯

০১.১১.২১ (কর্ািিার)

Live Class (P-18) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১০

Daily Live Exam (HM-19) MCQ (10×1=10); 10 min.

০২.১১.২১ (িঙ্গলিার)

Live Class (C-22) রর্ায়ন: অধ্যায় – ৪

Daily Live Exam (P-18) MCQ (10×1=10); 10 min.

০৩.১১.২১ (িুধ্িার)

Live Class (HM-20) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৯

Daily Live Exam (C-22) MCQ (10×1=10); 10 min.

০৪.১১.২১ (ি ৃহঃিার)

Daily Live Exam (HM-20) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (Z-17) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১১
Weekly Live Exam-16 (HM-19+20, P-18, C-22, Z-17) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min.
Daily Live Exam (Z-17) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-21) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৯

০৬.১১.২১ (শমনিার)
০৭.১১.২১ (রমিিার)
০৮.১১.২১ (কর্ািিার)

Live Class (P-19) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১০

০৯.১১.২১ (িঙ্গলিার)

------

১২.১১.২১ (শুক্রিার)

Daily Live Exam (HM-21) MCQ (10×1=10); 10 min.

Daily Live Exam (P-19) MCQ (10×1=10); 10 min.
পিস িূলযায়ন (৩য় পডিসর র্ম্পূিস মর্ডলিার্) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min.

অনলাইডন ক্লার্ ও পরীক্ষা পদ্ধমত:
* Live Class অনুমিত হডি Zoom App এর িাধ্যডি। এজন্য রডতযক মশক্ষার্সীডক আডগ কর্ডকই মনডজর কিািাইল/লযাপিপ/কেস্কিডপ Zoom App Install
কডর রাখার জন্য 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 করমজডেশন নম্বর িযিহার কডর Login কডরা।
*

Daily Live Exam গুডলা রুমিডন উডেমখত তামরখ অনুর্ায়ী র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত িলডি। এই র্িডয়র িডধ্য একজন মশক্ষার্সী উক্ত
Live Exam-এ একিারই অাংশগ্রহি করডত পারডি। তডি অমধ্ক অনুশীলডনর জন্য মশক্ষার্সীরা একই মর্ডলিাডর্র Practice Exam এ একামধ্কিার অাংশগ্রহি
করডত পারডি।

দ্বাদশ শ্রেণির ণিলেবাি-২০২১ (অনোইন ৩য় পবব)
অধ্যায়

শ্রেকচার
P-13

অধ্যায়-৮

P-14
P-15

অধ্যায়-৯

P-16
P-17
P-18

অধ্যায়-১০
P-19

পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র (Reference Book: প্রফেসর ম াহাম্মদ ইসহাক সযার)
বসফেিাস

প্রসঙ্গ কাঠাফ া, জড় প্রসঙ্গ কাঠাফ া, অজড় প্রসঙ্গ কাঠাফ া, াইফকেসন- বেথর পরীক্ষা, আইনস্টাইফনর আফপবক্ষকতা তত্ত্ব, আফপবক্ষকতার ম ৌবেক
স্বীকার্থ স ূ হ , গ্যাবেবেওর রূপান্তরণ, গ্যাবেবেওর রূপান্তফরর সী ািদ্ধতা, েফরঞ্জ-এর রূপান্তর, বিপরীত েফরঞ্জ রূপান্তর, আফপবক্ষক তত্ত্ব অনু সাফর স য়
সম্প্রসারণ, দদর্ঘথয সংফকাচন, গ্াবণবতক উদাহরণ।
ভর িৃ বদ্ধ (আফপবক্ষক তত্ত্ব অনু সাফর), আফপবক্ষকতা তত্ত্ব অনু সাফর স য় প্রসারণ, আফপবক্ষকতা তত্ত্ব অনু সাফর দদর্ঘথয সংফকাচন, গ্াবণবতক উদাহরণ, ভর-শবি
সম্পকথ, পার াণবিক ভর একক, গ্াবণবতক উদাহরণ, ম ৌবেক িে, ম ৌবেক িেস ূ ফহর তীব্রতার তুেনা, িফের একীভূ তকরণ, হাকাশ ভ্র ফণ আফপবক্ষকতা তত্ত্ব।
প্ল্যাঙ্ক-এর কৃষ্ণ িস্তুর বিবকরণ, প্ল্যাফঙ্কর মকায়ান্টা তত্ত্ব, মোটন, এক্স-মর , এক্স-মর উৎপাদন, গ্াবণবতক উদাহরণ, এক্স-মরর ধ্ থ ও িযিহার, েফটা তবড়ৎ
বিয়া, পরীক্ষণ : আফোক তবড়ৎ বিয়া প্রদশথন, আফোক তবড়ৎ বিয়ার দিবশষ্ট্য, আফোক তবড়ৎ বনগ্থ ফনর সূ ত্রািবে, আইনস্টাইফনর আফোক তবড়ৎ
স ীকরণ, মেখবচত্র হফত েফটাইফেবিক বিয়ার স ীকরণ প্রবতপাদন, গ্াবণবতক উদাহরণ।
পর াণুর গ্ঠফনর ধ্রনার িক বিকাশ, আেো কণা পরীক্ষা, রাদারফোফডথর পর াণু ফডে, মিাফরর পর াণু ফডে, শবি স্তর, বনউবিয়াফসর গ্ঠন।
বনউবিয়ার পদার্থবিজ্ঞানফর গুরুত্বপূ ণথ প্রবতভাস, গ্াবণবতক উদাহরণ।
অধ্থপবরিাহী (পবরিাহী, অপবরিাহী ও অধ্থপবরিাহীর ধ্ারণা), কবঠন পদাফর্থর শবি িযান্ড, (িযান্ড তফত্ত্বর আফোফক পবরিাহী, অপবরিাহী এিং অধ্থপবরিাহী),
ইনবিনবসক ও এক্সবিনবসক মসব কন্ডাকটর, ইফেকিন ও মহাফের ধ্ারণা, এন-টাইপ ও বপ-টাইপ মসব কন্ডাকটর, জাংশন ডাফয়াড: গ্ঠন ও কার্থি ,
সম্মু খিতথী িায়াফসর দিবশষ্ট্য, বিপরীত িায়াফসর দিবশষ্ট্য, জাংশন ডাফয়াফডর V − I দিবশষ্ট্য মেখ, গ্াবণবতক উদাহরণ, এক ু খীকরণ, ব্রীজ মরকবটবেফকশন।
জাংশন িানবজস্টর (বপএনবপ ও এনবপএন) গ্ঠন, কার্থি (𝑛 − 𝑝 − 𝑛 িানবজস্টর, 𝑝 − 𝑛 − 𝑝 িানবজস্টর), িানবজস্টর িতথনীর ম ৌবেক বিনযাস, অযা বপ্ল্োয়ার
িা বিিধ্থক বহফসফি িানবজস্টফরর িযিহার, ক ন এব টার বিিধ্থক, িানবজস্টর অযা বপ্ল্োয়াফরর িযিহার, প্রিাহ োভ, প্রিাহ বিিধ্থন গুনক, গ্াবণবতক উদাহরণ, সু ইচ
বহফসফি িানবজস্টফরর িযিহার, সংখযা পদ্ধবত, সংখযা পদ্ধবতর বভত (দশব ক সংখযা পদ্ধবত, িাইনাবর সংখযা পদ্ধবত, অক্টাে সংখযা পদ্ধবত, মহফক্সাফডবসফ ে সংখযা পদ্ধবত),
বিবভন্ন সংখযা পদ্ধবতর গ্ণনা, মর্ মকাফনা সংখযা পদ্ধবত মর্ফক দশব ক সংখযা পদ্ধবতফত রূপান্তর, িাইনাবর অপাফরশন (িাইনাবর মর্াগ্, িাইনাবর বিফয়াগ্, িাইনাবর গুণ,
িাইনাবর ভাগ্), েবজক মগ্ট, NOT মগ্ট, OR মগ্ট, NOR মগ্ট, XOR মগ্ট, X-NOR মগ্ট, AND মগ্ট, NAND মগ্ট, গ্াবণবতক উদাহরণ, প্রফয়াজনীয় গ্াবণবতক সূ ত্রািবে,
উচ্চতর দক্ষতাসম্পন্ন ন ু না গ্াবণবতক উদাহরণ।

রিায়ন ২য় পত্র (Reference Book: ড. িলরাজ কাণি ণিিংহ হাজারী সযার)

C -17

অধ্যায়-৩

C -18

C-19

C-20
অধ্যায়-৪

C-21
C-22

রািায়ণনক গিনা ও গযালির শ্র াোর আয়তন, দ্রবলির শ্র াোর ঘন াত্রা বা শ্র াোণরণি, দ্রবি প্রস্তুণত, শ্র াোণরণিলক শতকরা ও ণপণপএ (ppm) একলক
রূপান্র,দ্রবলনর শ্র াোণরণি ও শতকরা হালরর পারস্পণরক রূপাির, দ্রবলনর শ্র াোণরণিক, ppm একলক রূপাির।
দ্রবলির ঘন াত্রা েঘু করি, গাঢ়, এণিড-ক্ষার প্রশ ন ণবণিয়া ও প্রশ ন ণবন্দু , এণিড-ক্ষারক প্রশ ন ণবণিয়াণিণিক গিনা, ট্রাইলট্রশন দ্বারা অজানা ঘন াত্রার
দ্রবলি এণিড/ক্ষালরর পণর াি ণনিবয়, ণনলদবশক, ণবণিয়ার ি াণি ণবন্দু ণনিবলয় ণনলদবশলকর িূ ণ কা, রণিন উণিলদর রি বযবহার কলর এণিড-ক্ষার প্রশ ন
ণবন্দু ণনিবয়, রণিন উণিদ রি বযবহার কলর এণিড-ক্ষার প্রশ ন ণবন্দু ণনিবয়।
জারি-ণবজারি ণবণিয়া, জারি িিংখ্যা ও ণরডক্স ণবণিয়া, ণরডক্স ণবণিয়ায় জারক ও ণবজারক শিাক্তকরি, জারি িিংখ্যা ও ণবলশষ ণরডক্স ণবণিয়া, জারিণবজারি অধ্বণবণিয়া, জারি-ণবজারিণিণিক রািায়ণনক গিনা, জারি-ণবজারি ট্রাইলট্রশন দ্বারা দ্রবলি ধ্াতব আয়লনর পণর াি ণনিবয়, আলয়াণডনযু ক্ত জারিণবজারি ট্রাইলিশন আলয়াণডণ ণত ও আলয়ালডাণ ণত।
তণিৎ ণবলেলষযর পণরবাণহতা, তণিৎ ণবলেলষযর পণরবাণহতার প্রকারলিদ, তণিৎ ণবলেলষযর ঘন াত্রা পণরবতবলন তুেয পণরবাণহতার পণরবতবন, পণরবাণহতা
ণনিবলয় বযবহৃত পণরবাণহতা শ্রকাষ ও শ্রকাষ ধ্রুবক, তণিৎ ণবলেলষযর পণরবাণহতা াপন, তণিৎ ণবলেলষযর পণরবাণহতার বযাখ্যা, ণবণিন্ন দ্রবলির পণরবাণহতার
পার্বকয, ণবণিন্ন দ্রবলির পণরবাণহতার পার্বকয পরীক্ষা।
তণিৎ ণবলেষলি বযবহৃত পদ ও তালদর একক, ফ্যারালডর তণিৎ ণবলেষলির প্রর্ িূ ত্র, ফ্যারালডর িূ লত্রর প্রলযাজযতা ও িী াবদ্ধতা, ফ্যারালডর িূ ত্র প্রলয়ালগ
তণিৎ ণবলেষয পদালর্বর পণর াি ণনিবয়, ফ্যারালডর িূ লত্রর তাৎপযব, দ্রবলি আয়ণনক শ্রযৌলগর তণিৎ ণবলেষি, ইলেকলট্রাড ণবণিয়া, ণশল্পলক্ষলত্র তণিৎ ণবলেষলির
বযবহার, ধ্াতুর িণিয়তা ণিণরজ ধ্াতুর।
জারি অধ্বণবণিয়া ও ণবজারি অধ্বণবণিয়া, তণিৎদ্বার ও তণিৎলকাষ শ্রেখ্ার িািংলকণতক ণচহ্ন ও রীণত, তণিৎদ্বার ণবিব, তণিৎদ্বার ণবিব ও ধ্াতুর িণিয়তা ণিণরজ, ণিলেল র শ্রকালনা
প্রণিয়ার স্বতঃস্ফূতবতার িালর্ ণগবি-এর ু ক্ত শণক্ত হ্রালির িম্পকব, Red-OX ণবণিয়া, শ্রকাষ ণবিব ও প্র াি শ্রকাষ ণবিব, তণিৎদ্বার ও শ্রকালষর ণবিব িিংিাি নানবে ি ীকরি।

উচ্চতর গণিত ২য় পত্র (Reference Book: শ্র াঃ শ্রকতাব উদ্দীন সযার)

HM-13
অধ্যায়-৮

HM-14
HM-15
HM-16
HM-17
HM-18
HM-19

অধ্যায়-৯
HM-20

HM-21

প্রশ্ন াো-VIII A (িেবিদযার প্রার্ব ক ধ্ারণা, িফের বিয়াবিন্দু র স্থানান্তর বিবধ্, িফের বিয়া ও প্রবতবিয়া, দু ইবট িফের েবি, বনবদথষ্ট্ বদফক মকান িেফক
দু ইবট েম্াংফশ বিভাজন)।
প্রশ্ন াো-VIII A (েম্াংফশর উপপাদয, দু ই িা তফতাবধ্ক িফের উপর েম্াংশ সূ ত্র প্রফয়াগ্, েম্াংফশর সাহাফর্য দু বট িফের ান ও বদক বনণথয়)।
প্রশ্ন াো-VIII B (িেফজাফটর সা যািস্থা, সা যািস্থার বত্রভুজ সূ ত্র, সা যািস্থার োব র সূ ত্র, স তেীয় িেফজাফটর সা যািস্থার শতথ)।
প্রশ্ন াো-VIII C (জড়িস্তুর উপর বিয়াশীে স ান্তরাে িফের েবি, দু ইবট সদৃ শ স ান্তরাে িফের েবির ান, বদক ও বিয়া বিন্দু বনণথয়, দু ইবট অস ান
অসদৃ শ স ান্তরাে িফের েবির ান, বদক ও বিয়া বিন্দু বনণথয়)।
প্রশ্ন াো-IX A (সরণ, মিগ্, ত্বরণ, একাবধ্ক মিফগ্র েবি, এক বিন্দু গ্া ী দু বট মিফগ্র েবির ান ও বদক বনণথয়, মিফগ্র সা ান্তবরক সূ ত্র, মিফগ্র বত্রভুজ সূ ত্র)
প্রশ্ন াো- IX B (আফপবক্ষক মিগ্ বনণথয়, নদী পার হওয়া সংিান্ত স সযা, চে ান দু ইবট কণার ফধ্য সিথবনম্ন দূ রত্ব সংিান্ত স সযা, আফপবক্ষক মিগ্ বনণথয় সংিান্ত স সযা)
প্রশ্ন াো-IX C (সু ষ ত্বরণ, ত্বরফণর একক, সরেফরখায় স ত্বরফণ চে ান িস্তুকণার গ্বতসূ ত্রস ূ হ, বিফশষ এক মসফকফন্ড অবতিান্ত দূ রত্ব এিং গ্ড়ফিগ্,
মেখবচফত্র িস্তুকণার গ্বত পর্ প্রদশথন, মেখবচত্র হফত িস্তু কণার মিগ্ ও ত্বরণ বনণথয়, দূ রত্ব–স য় মেখবচত্র (স ফিফগ্র মক্ষফত্র) মিগ্ বনণথয়, মিগ্-স য়
মেখবচত্র হফত মিগ্ ত্বরণ অবতিান্ত দূ রত্ব বনণথয়)।
প্রশ্ন াো-IX D (উল্লম্ গ্বতর মক্ষফত্র ত্বরণ সম্পবকথত সূ ত্রস ূ ফহর প্রফয়াগ্, ধ্যাকষথফণর প্রভাফি িস্তুর উল্লম্গ্বত, h উচ্চতা হফত অিাফধ্ পতনশীে িস্তুর গ্বত,
সিথাবধ্ক উচ্চতা এিং সিথাবধ্ক উচ্চতায় উত্থানকাে ও বিচরণকাে, সিথাবধ্ক উচ্চতায় সংিান্ত স সযা, ভূ ব ফত িস্তুর পতন মিগ্, পড়ন্ত িস্তুর মক্ষফত্র গ্বতসূ ফত্রর
প্র াণ, পড়ন্ত িস্তুর মক্ষফত্র মিগ্, সরণ বনণথয় সংিান্ত স সযা)।
প্রশ্ন াো-IX E (উল্লম্ তফে প্রবক্ষপ্ত িস্তুকণার গ্বত, প্রফক্ষপক, বনবদথষ্ট্ স ফয় িস্তুকণার অিস্থান ও মিগ্ বনণথয়, বনবদথষ্ট্ উচ্চতায় িস্তুকণার মিগ্ ও বদক বনণথয়,
H ও R, R ও T, T ও H এর লধ্য সম্পকথ, পাল্লা, সফিথাচ্চ উচ্চতা, অিস্থান এিং মিগ্ সংিান্ত স সযা, উচ্চতা হফত বনবক্ষপ্ত প্রফক্ষপফক রাবশ াো সংিান্ত
স সযা, দু ’বট বিচরণ পর্ সংিান্ত স সযা)।

উণিদণবজ্ঞান (Reference Book: ড. শ্র াহাম্মদ আবু ে হািান সযার)

অধ্যায়-১১

B-14
B-15

উবিদ বটসু য কােচার,মজফনবটক ইবঞ্জবনয়াবরং, বজন মিাবনং।
জীিপ্রর্ু বির িযিহার: বরকবম্ফনন্ট DNA প্রর্ু বির প্রফয়াগ্, বজফনা বসফকাফয়বসং, জীিপ্রর্ু বির প্রফয়াফগ্ জীিবনরাপত্তার বিধ্ানস ূ হ।

প্রাণিণবজ্ঞান (Reference Book: গাজী আজ ে িযার)

Z-15
অধ্যায়-১১

Z-16
Z-17

বজনতত্ত্ব, ম ফন্ডবেয়ান ইনফহবরটযাস, বজনতফত্ত্ব িযিহৃত কবতপয় শফের িযাখযা, ম ফন্ডফের প্রর্ সূ ত্র ও বিতীয় সূ ত্র, িংশগ্বতর মিা ফজা তত্ত্ব, প্রর্ সূ ফত্রর
িযবতি (অসম্পূ ণথ প্রকটতা, স প্রকটতা), ারণ বজন িা বের্াে বজন।
ম ফন্ডফের বিতীয় সূ ফত্রর িযবতি (পবরপূ রক বজন)। এবপস্টযাবসস (প্রকট এবপস্টযাবসস, দিত প্রচ্ছন্ন এবপস্টযাবসস), পবেফজবনক ইনফহবরটযাস, বেঙ্গ বনধ্থারণ
নীবত, মসক্স বেঙ্কড বডসঅডথার, োে-সিু জ িণথান্ধতা, বহফ াবেবেয়া, াসকুযোর বডসিবে।
ABO রিগ্রুপ ও Rh েযাক্টর-এর কারফণ সৃ ষ্ট্ স সযা, বিিতথন, েযা াবকথজ িা েযা াকথিাদ িা অবজথত দিবশফষ্ট্র উত্তরাবধ্কার তিাদ, ডারউইবনজ িা
প্রাকৃবতক বনিথাচন তিাদ, নিয ডারউইনিাদ, বিিতথফনর স্বপফক্ষ প্র াণস ূ হ।

অনোইন শ্রপ্রাগ্রা িিংিাি শ্রযলকান তলর্যর জনয ণনলনাক্ত নম্বরগুলোলত শ্রযাগালযাগ করুন

ঢাকার শাখ্াি ূ হ : ণ রপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্টনল ন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, শ্র াহাম্মদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০১
িাইন্স েযাব.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফ্া লব গি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আণজ পুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শাণিনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, াণেবাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২, ণতণিে-০১৭১৩-২৩৬৯০৮
বািালবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, েক্ষ্মীবাজার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, যাত্রাবািী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দণনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, িািার-০১৭১৩-২৩৬৭২১
গাজীপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, শ্রকানাপািা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, িিংগী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, বকণশবাজার-০১৭১৩-২৩৬৭১২
ঢাকার বাইলরর শাখ্াি ূ হ : য় নণিিংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, ণকলশারগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জা ােপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, শ্রশরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯, িাঙ্গাইে-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭
পাবনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, ণিরাজগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রিংপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুণিগ্রা -০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গাইবান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সিয়দপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪১
বগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পুরহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, ণদনাজপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুরগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রাজশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬
নালিার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনবাবগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুণিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফ্ণরদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, াগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, যলশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১
খ্ুেনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, িাতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বণরশাে-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, ণিলেি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাহ্মিবাণিয়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরণিিংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮
কুণ ল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, শ্রনায়াখ্ােী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, শ্রফ্নী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রা (চকবাজার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রা (হাণেশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, শ্রগাপােগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০

