
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

এইচ.এস.মস কেশাল করাগ্রাি-২০২২ (অনলাইন) 
মিজ্ঞান মিভাগ (িাাংলা ও ইাংমলশ ভাসসন) 

 

*  পদার্সমিজ্ঞান, রসায়ন, উচ্চতর গমিত এিাং জীিমিজ্ঞান এই ৪মি 
মিষডয়র একাদশ-দ্বাদশ কেমির সম্পিূস শিস মসডলিাস পড়াডনা হডি 

*  Zoom App এর িাধ্যডি সপ্তাডহ ৬ মদন Live Class অনুমিত হডি 
*  কিাি ক্লাস সংখ্যা-১০৪ টি, Daily Live & Practice Exam-২০৮ সসি,  
     Weekly Live -৪২ সসি 
*   রমতমি ক্লাডসর িামি-কালার pdf ক্লাসডনাি রদান করা হডি 
*   রমতমি ক্লাডসর মরডে মভমেও কদখার িযিস্থা র্াকডি 

* আগের টিগের ক্লাগসর উপর Daily MCQ Live & Practice Exam (অনলাইন) 
* প্রটি শটেবার Weekly Live CQ+MCQ Exam (অনলাইন + ইনব্রাঞ্চ) 

*   স াসস সশগে সাবগেক্ট ফাইোল Live CQ+MCQ Exam (অনলাইন + ইনব্রাঞ্চ) 
* রমতমি পরীক্ষার এনালাইমসস মরডপািস ও Auto SMS এ সরোল্ট প্রিাে 
*  স াসস টফ ১৪,০০০/- (স ৌদ্দ হাোর িা া)। সরাসমর ব্রাডঞ্চ এডস অর্িা Online 

Payment (www.udvash.com) এর মাধ্যগম ভটিস হওয়া যাগব 
*   Helpline - 09666775566 

 

অনলাইন লাইভ ক্লাডসর সিয়সূমচ  ইাংমলশ ভাসসন - মিকাল ০৪:০০ িা িাাংলা ভাসসন - সন্ধ্যা ০৭:০০ িা 
অনলাইন লাইভ এক্সাডির সিয়সূমচ সকাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি 

 

ক্লাস ও এক্সাি রুমিন (পািস-০৩) 
 

তামরখ ও িার লাইভ ক্লাস (ভমতসকৃত মনজ মনজ িযাচ িাইি অনুর্ায়ী) লাইভ এক্সাি (সকাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি) 
০৯.০১.২২ (রমিিার) Live Class (P-22) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৮ Daily Live Exam (C-19) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১০.০১.২২ (কসািিার) Live Class (HM-12) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (P-22) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১১.০১.২২ (িঙ্গলিার) Live Class (C-20) রসায়ন: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (HM-12) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১২.০১.২২ (িধু্িার) Live Class (B-19) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (C-20) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৩.০১.২২ (িহৃঃিার) Live Class (P-23) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৮ Daily Live Exam (B-19) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৪.০১.২২ (শুক্রিার) Live Class (C-21) রসায়ন: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (P-23) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৫.০১.২২ (শমনিার) Weekly Live Exam-14 (P-22+23, HM-12, C-20+21, B-19) CQ (6×10=60); 3 Hr. & MCQ (30×1=30); 25 min. 
১৬.০১.২২ (রমিিার) Live Class (P-25) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১০ Daily Live Exam (C-21) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৭.০১.২২ (কসািিার) Live Class (HM-13) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (P-25) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৮.০১.২২ (িঙ্গলিার) Live Class (C-22) রসায়ন: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (HM-13) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৯.০১.২২ (িধু্িার) Live Class (B-20) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১১ Daily Live Exam (C-22) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২০.০১.২২ (িহৃঃিার) Live Class (P-08) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৬ Daily Live Exam (B-20) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২১.০১.২২ (শুক্রিার) Live Class (C-23) রসায়ন: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (P-08) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২২.০১.২২ (শমনিার) Weekly Live Exam-15 (P-25+08, HM-13, C-22+23, B-20) CQ (6×10=60); 3 Hr. & MCQ (30×1=30); 25 min. 

২৩.০১.২২ (রমিিার) Live Class (P-09) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৬ Daily Live Exam (C-23) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৪.০১.২২ (কসািিার) Live Class (HM-14) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (P-09) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৫.০১.২২ (িঙ্গলিার) Live Class (C-24) রসায়ন: অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (HM-14) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৬.০১.২২ (িধু্িার) Live Class (B-21) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১১ Daily Live Exam (C-24) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৭.০১.২২ (িহৃঃিার) Live Class (P-10) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (B-21) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৮.০১.২২ (শুক্রিার) Live Class (C-25) রসায়ন: অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (P-10) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৯.০১.২২ (শমনিার) Weekly Live Exam-16 (P-09+10, HM-14, C-24+25, B-21) CQ (6×10=60); 3 Hr. & MCQ (30×1=30); 25 min. 
৩০.০১.২২ (রমিিার) Live Class (P-11) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৮ Daily Live Exam (C-25) MCQ (10×1=10); 10 min. 

৩১.০১.২২ (কসািিার) Live Class (HM-15) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ১০ Daily Live Exam (P-11) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০১.০২.২২ (িঙ্গলিার) Live Class (C-26) রসায়ন: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (HM-15) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০২.০২.২২ (িধু্িার) Live Class (B-04) উমিদমিজ্ঞান: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (C-26) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৩.০২.২২ (িহৃঃিার) Live Class (P-12) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৮ Daily Live Exam (B-04) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৪.০২.২২ (শুক্রিার) Live Class (C-27) রসায়ন: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (P-12) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৫.০২.২২ (শমনিার) Weekly Live Exam-17 (P-11+12, HM-15, C-26+27, B-04) CQ (6×10=60); 3 Hr. & MCQ (30×1=30); 25 min. 

০৬.০২.২২ (রমিিার) Live Class (P-13) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১০ Daily Live Exam (C-27) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৭.০২.২২ (কসািিার) Live Class (HM-16) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ১০ Daily Live Exam (P-13) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৮.০২.২২ (িঙ্গলিার) Live Class (C-08) রসায়ন: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (HM-16) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৯.০২.২২ (িধু্িার) Live Class (B-09) উমিদমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (C-08) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১০.০২.২২ (িহৃঃিার) Live Class (B-10) উমিদমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (B-09) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১১.০২.২২ (শুক্রিার) Live Class (C-09) রসায়ন: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (B-10) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১২.০২.২২ (শমনিার) Weekly Live Exam-18 (P-13, HM-16, C-08+09, B-09+10) CQ (6×10=60); 3 Hr. & MCQ (30×1=30); 25 min. 

১৩.০২.২২ (রমিিার) Live Class (P-14) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১০ Daily Live Exam (C-09) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৪.০২.২২ (কসািিার) Live Class (HM-17) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ১০ Daily Live Exam (P-14) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৫.০২.২২ (িঙ্গলিার) Live Class (C-10) রসায়ন: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (HM-17) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৬.০২.২২ (িধু্িার) Live Class (B-11) উমিদমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১১ Daily Live Exam (C-10) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৭.০২.২২ (িহৃঃিার) Live Class (C-11) রসায়ন: অধ্যায় – ৫ Daily Live Exam (B-11) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৮.০২.২২ (শুক্রিার) -------- Daily Live Exam (C-11) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৯.০২.২২ (শমনিার) Weekly Live Exam-19 (P-14, HM-17, C-10+11, B-11) CQ (6×10=60); 3 Hr. & MCQ (30×1=30); 25 min. 
 

অনলাইডন ক্লাস 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 ওডয়িসাইডি মগডয় ‘অনলাইন ক্লাস ও পরীক্ষা’ কিনুযডত মক্লক কডরা। ক্লাস ও পরীক্ষায় অাংশগ্রহি করডত 

D™¢vm এর এইচ.এস.মস কেশাল করাগ্রাডি কতািার ভমতসকৃত করমজডেশন নম্বর িযিহার কডর Login কডরা। 

*  Daily Live Exam গুডলা রুমিডন উডেমখত তামরখ অনুর্ায়ী সকাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি। এই সিডয়র িডধ্য একজন মশক্ষার্সী উক্ত 
Live Exam-এ একিারই অাংশগ্রহি করডত পারডি। তডি অমধ্ক অনুশীলডনর জন্য মশক্ষার্সীরা একই মসডলিাডসর Practice Exam এ একামধ্কিার অাংশগ্রহি 
করডত পারডি। 

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


এইচ.এস.সস স্পেশাল স্পরাগ্রামের সসমলবাস-২০২২ (অনলাইন) 
পিার্সটবজ্ঞাে ২য় পত্র (Reference Book: প্রগফসর সমাহাম্মি ইস হা  সযার) 

অধ্যায় স্পলকচার  সিলেবাি 

অধ্যায়-০৮ 
P-22 

প্রিঙ্গ কাঠাল া, জড় প্রিঙ্গ কাঠাল া, অজড় প্রিঙ্গ কাঠাল া,  াইলকেিন -  সেির পরীক্ষা, আইনস্টাইলনর আলপসক্ষকতা তত্ত্ব, আলপসক্ষকতার ম ৌসেক স্বীকার্িি ূহ, গ্যাসেসেওর  
রূপান্তরণ, গ্যাসেসেওর রূপান্তলরর িী াবদ্ধতা, েলরঞ্জ-এর রূপান্তর, সবপরীত েলরঞ্জ রূপান্তর, আলপসক্ষক তত্ত্ব অনুিালর ি য় িম্প্রিারণ, দৈর্ঘিয িংলকাচন, গ্াসণসতক উৈাহরণ।  
ভর বৃসদ্ধ (আলপসক্ষক তত্ত্ব অনুিালর), আলপসক্ষকতা তত্ত্ব অনুিালর ি য় প্রিারণ, আলপসক্ষকতা তত্ত্ব অনুিালর দৈর্ঘিয িংলকাচন, গ্াসণসতক উৈাহরণ, ভর-শসি িম্পকি, পার াণসবক 
ভর একক, গ্াসণসতক উৈাহরণ, ম ৌসেক বে, ম ৌসেক বেি ূলহর তীব্রতার তুেনা, বলের একীভূতকরণ,  হাকাশ ভ্র লণ আলপসক্ষকতা তত্ত্ব।  

P-23 
প্ল্যাঙ্ক-এর কৃষ্ণ বস্তুর সবসকরণ, প্ল্যালঙ্কর মকায়ান্টা  তত্ত্ব, ম াটন, এক্স-মর , এক্স-মর উৎপাৈন, গ্াসণসতক উৈাহরণ, এক্স-মরর ধ্ ি ও বযবহার,  লটা তসড়ৎ সিয়া, পরীক্ষণ : 
আলোক তসড়ৎ সিয়া প্রৈশিন,  আলোক তসড়ৎ সিয়ার দবসশষ্ট্য, আলোক তসড়ৎ সনগ্ি লনর িূত্রাবসে, আইনস্টাইলনর আলোক তসড়ৎ ি ীকরণ, মেখসচত্র হলত  লটাইলেসিক 
সিয়ার ি ীকরণ প্রসতপাৈন, গ্াসণসতক উৈাহরণ।  

অধ্যায়-১০ P-25 িমূ্পণি অধ্যায় 

পদার্সমিজ্ঞান ১ি পত্র (Reference Book: প্রগফসর সমাহাম্মি ইস হা  সযার) 

অধ্যায়-০৬ 

P-08 
পড়ন্ত বস্তুর গ্যাসেসেও’র িূত্র,  গ্াসণসতক উৈাহরণ, গ্রলহর গ্সত িম্পসকিত মকপোলরর িূত্র,  হাকর্ি, সনউটলনর  হাকর্ি িূত্র,  হাকর্ি িূলত্রর মভক্টর রূপ,  হাকর্ি বলের প্রকৃসত, 
সনউটলনর িূত্র মেলক মকপোলরর িূত্র, িূলর্ির ভর সনণিয়, গ্াসণসতক উৈাহরণ, জড়তার ভর ও  হাকর্িীয় ভর,  হাকর্িীয় ধ্রুবক, অসভকর্িজ ত্বরণ,  হাকর্িীয় ধ্রুবক ও অসভকর্িজ 
ত্বরলণর ি ীকরণ, পৃসেবীর ভর ও গ্ড় র্ঘনত্ব সনণিয়, গ্াসণসতক উৈাহরণ, অসভকর্িীয় ত্বরলণর পসরবতিন, গ্াসণসতক উৈাহরণ। 

P-09 

 হাকর্িীয় মক্ষত্র,  হাকর্িীয় মক্ষত্র  প্রাবেয, সবনু্দ ভলরর জনয প্রাবেয,  হাকর্িীয় সবভব, সবনু্দ ভলরর ৈরুন  হাকর্িীয় সবভব,  প্রাবেয ও সবভব পােিলকযর  লধ্য িম্পকি, গ্াসণসতক 
উৈাহরণ,  হাকর্ি িূলত্রর প্রলয়াগ্ (সনলরট মগ্ােলকর অভযন্তলর  হাকর্িীয় িূলত্রর বযবহার, সনলরট মগ্ােলকর বাইলর মকালনা সবনু্দলত  হাকর্িীয় িূলত্রর বযবহার,  াাঁপা মগ্ােলকর 
বাইলর  হাকর্িীয় িূলত্রর বযবহার,  াাঁপা মগ্ােলকর মভতলর  হাকর্িীয় িূলত্রর বযবহার), অসভকর্ি মকন্দ্র, ভরলকন্দ্র, ভরলকন্দ্র ও ভারলকলন্দ্রর পােিকয।  ুসি মবগ্,  ুসি মবলগ্র  ান 
সনণিয়, গ্াসণসতক উৈাহরণ,  হাকর্ি িূলত্রর বযবহার,  হাশূনযচারীর ওজনহীনতা, কৃসত্র  উপগ্রলহর  াধ্যল  তেয মপ্ররণ প্ররু্সি, (কৃসত্র  উপগ্রলহর মবগ্, পর্িায়কাে এবং উচ্চতা 
সনণিয়), বস্তু গ্লবর্ণা, গ্াসণসতক উৈাহরণ, প্রলয়াজনীয় গ্াসণসতক িূত্রাবেী, উচ্চতর দ্ক্ক্ষতাসভসিক ন ুনা গ্াসণসতক উৈাহরণ। 

অধ্যায়-০৭ P-10 

পৈালেির আন্তঃআণসবক আকর্িণ ও সবকর্িণ বে, আন্তঃআণসবক বে (কসঠন, তরে ও বায়বীয় মক্ষলত্র), পৈালেির বন্ধন, বন্ধন (আয়সনক, ি লর্াজী, ধ্াতব, ভযানডার ওয়ােি বন্ধন), 
আন্তঃআণসবক বে ও পৈালেির সিসতিাপকতা, আন্তঃআণসবক বলের প্রকৃসত, আন্তঃআণসবক বলের সিসতিাপকতার বযাখযা, সিসতিাপকতা িম্পসকিত রাসশ াো, গ্াসণসতক উৈাহরণ, 
হুলকর িূত্র, মেখসচলত্রর িাহালর্য পীড়ন-সবকৃসতর িম্পকি, সিসতিাপক গুণাঙ্ক,  ইয়ং এর সিসতিাপক গুণাঙ্ক, গ্াসণসতক উৈাহরণ। কৃন্তন গুণাঙ্ক, আয়তন গুণাঙ্ক, িংন যতা, সিসতিাপক 
সবভব শসি, বে ধ্রুবক, সরং (ি বায় মেণী ি বায়, ি ান্তরাে ি বায় শসি), গ্াসণসতক উৈাহরণ,  পয়িলনর অনুপাত, গ্াসণসতক উৈাহরণ, সিসতিাপক ধ্রুবকগুলোর  লধ্য িম্পকি। 

অধ্যায়-০৮ 
P-11 

পর্িাবৃি, পর্িাবৃি গ্সত, িরে ছসন্দত গ্সত, িরে ছসন্দত গ্সতর মক্ষলত্র বলের দবসশষ্ট্য, িরে ছসন্দত গ্সতর িংসিষ্ট্ কলয়কসট রাসশ (িরণ, মবগ্, ত্বরণ, পর্িায়কাে, কম্পাঙ্ক, মকৌসণক 
কম্পাঙ্ক, ৈশা), গ্াসণসতক উৈাহরণ, িরে মৈােন গ্সত িম্পন্ন বস্তুর অন্তিঃকেন বা বযবকেনীয় ি ীকরণ, গ্াসণসতক উৈাহরণ, িরে মৈােন গ্সত এবং বৃিাকার গ্সতর  লধ্য িম্পকি। 

P-12 

িরে মৈােন গ্সত, িরে মৈােন গ্সতর দবসশষ্ট্, িরে মৈােন গ্সতর বযবহার (িরে মৈােলকর িাহালর্য (g) এর  ান সনণিয়, পাহালড়র উচ্চতা সনণিয়, ি য় সনণিয়),  গ্াসণসতক 
উৈাহরণ, িরে মৈােন গ্সতর মক্ষলত্র শসি (গ্সতশসি, সবভব শসি), ম াট র্াসিক শসি E এবং শসির িংরক্ষণশীেতা, গ্াসণসতক উৈাহরণ, উল্লম্ব সরং এর মৈােন, িরে 
মৈােলকর গ্সত ও িরে মৈােলনর গ্সত, মিলকন্ড মৈােক, প্রলয়াজনীয় গ্াসণসতক িূত্রাবেী, উচ্চতর দ্ক্ক্ষতাসভসিক ন ুনা গ্াসণসতক উৈাহরণ। 

অধ্যায়-১০ 

P-13 

আৈশি গ্যাি, গ্যালির িূত্রাবসে (বলয়ে এর িূত্র, চােিি এর িূত্র, চাপীয় িূত্র), গ্াসণসতক উৈাহরণ, আৈশি গ্যালির ি ীকরণ, গ্যালির র্ঘনলত্বর ি ীকরণ, িাবিজনীন গ্যাি ধ্রুবক, 
প্র াণ তাপ াত্রা ও প্র াণ চাপ, পর  শূনয তাপ াত্রা বা পর  শীতেতা, গ্াসণসতক উৈাহরণ, গ্যালির অণুর ম ৌসেক স্বীকার্ি, গ্যালির আণসবক গ্সততত্ত্ব, গ্সততত্ত্ব অনুিালর আৈশি 
গ্যালির চালপর ি ীকরণ, গ্যালির গ্সততলত্ত্বর প্রলয়াগ্, গ্সতিূত্র প্রলয়াগ্ কলর পারস্পাসরক িম্পকি প্রসতপাৈন, গ্াসণসতক উৈাহরণ। 

P-14 

গ্ড়  ুিপে, অণুর বযাি এবং গ্ড়  ুি পলের  লধ্য িম্পকি, গ্ড় ুি পলের সনভিরশীেতা, শসির ি সবভাজন নীসত, স্বাধ্ীনতার  াত্রা, স্বাধ্ীনতার  াত্রাও গ্যালির ৈুই আলপসক্ষক তালপর 
অনুপালতর  লধ্য িম্পকি,  জেীয় বাষ্প ও বায়ুর চাপ, িমৃ্পি ও অিমৃ্পি বাষ্প, জেীয় বালষ্পর িালে বায়ুর চালপর িম্পকি, িমৃ্পি ও অিমৃ্পি বাষ্পচালপর দবসশষ্ট্য, সশসশরাঙ্ক, আলপসক্ষক 
আর্দ্িতা, আলপসক্ষক আর্দ্িতা সনণিলয়র গুরুত্ব, আর্দ্িতাস সত িম্পসকিত কলয়কসট বাস্তব র্ঘটনা র্া আ ালৈরলক প্রভাসবত কলর, সশসশরাঙ্ক এবং আলপসক্ষক আর্দ্্িতার িম্পকি, সশসশরাঙ্ক ও আলপসক্ষক 
আর্দ্িতা সনণিয়, শুষ্ক ও আর্দ্িবাল্ব হাইলগ্রাস টালরর িাহালর্য আবহাওয়ার পূবিাভাি, গ্াসণসতক উৈাহরণ, প্রলয়াজনীয় গ্াসণসতক িূত্রাবেী, উচ্চতর ৈক্ষতাসভসিক ন ুনা গ্াসণসতক উৈাহরণ। 

রসায়ন ২য় পত্র (Reference Book: ে. সডরাজ কামন্ত মসাংহ হাজারী সযার) 

অধ্যায়-০২ 

C-20 
অযামরামেসিক স্প ৌগ, অযামরামেসিসসসি, স্পরম ানযান্স, অযামরামেসিক স্প ৌমগর (স্পবনস ন) রস্তুসি। স্পবনস ন ও িার  ািক, সংম া ন সবসিয়া, ওম ানীকরণ সবসিয়া, ইমলকট্রন 
আকর্ষী রসিস্থাপন সবসিয়া, অম্ষা, পযারা, স্পেিা সনমদষশক। 

C-21 অযালকাইল হ্যালাইড, অযারাইল হ্যালাইড ও িামদর  াবিীয় সব। অযালমকাহ্ল, ই্ার ও িামদর  াবিীয় সব। 
C-22 অযাসেন, অযাসনসলন, ডায়াম াসনয়াে লবণ ও িামদর  াবিীয় সব। 
C-23 অযালসডহ্াইড, সকমিান ও িামদর  াবিীয় সব। কাবষসিসলসক এসসড, অযাোইড এস্টার। 

অধ্যায়-০৩ 
C-24 

রাসায়সনক গণনা ও গযামসর স্পোলার আয়িন, দ্রবমণর স্পোলার ঘনোত্রা বা স্পোলাসরসি, দ্রবণ রস্তুসি, স্পোলাসরসিমক শিকরা ও সপসপএে (ppm) একমক রূপান্র, দ্রবমনর স্পোলাসরসি 
ও শিকরা হ্ামরর পারেসরক রূপান্তর, দ্রবমনর স্পোলাসরসিক ppm একমক রূপান্তর। দ্রবমণর ঘনোত্রা লঘুকরণ, গাঢ়,  এসসড-ক্ষার রশেন সবসিয়া ও রশেন সবনু্দ, এসসড-
ক্ষারক রশেন সবসিয়াসিসিক গণনা, ট্রাইমট্রশন দ্বারা অ ানা ঘনোত্রার দ্রবমণ এসসড/ক্ষামরর পসরোণ সনণষয়, সনমদষশক, সবসিয়ার সোসি সবনু্দ সনণষময় সনমদষশমকর িূসেকা, রসিন 
উসিমদর রস বযবহ্ার কমর এসসড-ক্ষার রশেন সবনু্দ সনণষয়, রসিন উসিদ রস বযবহ্ার কমর এসসড-ক্ষার রশেন সবনু্দ সনণষয়। 

C-25 
 ারণ-সব ারণ সবসিয়া,  ারণ সংখ্যা ও সরডি সবসিয়া, সরডি সবসিয়ায়  ারক ও সব ারক শণাক্তকরণ,  ারণ সংখ্যা ও সবমশর্ সরডি সবসিয়া,  ারণ-সব ারণ অধ্ষসবসিয়া,  ারণ-
সব ারণসিসিক রাসায়সনক গণনা,  ারণ-সব ারণ ট্রাইমট্রশন দ্বারা দ্রবমণ ধ্ািব আয়মনর পসরোণ সনণষয়, আময়াসডন ুক্ত  ারণ-সব ারণ ট্রাইমিশন আময়াসডসেসি ও আময়ামডাসেসি। 

অধ্যায়-০৪ 
C-26 

িসিৎ সবমেমর্যর পসরবাসহ্িা, িসিৎ সবমেমর্যর পসরবাসহ্িার রকারমিদ, িসিৎ সবমেমর্যর ঘনোত্রা পসরবিষমন িুলয পসরবাসহ্িার পসরবিষন, পসরবাসহ্িা সনণষময় বযবহৃি পসরবাসহ্িা 
স্পকার্ ও স্পকার্ ধ্রুবক, িসিৎ সবমেমর্যর পসরবাসহ্িা োপন, িসিৎ সবমেমর্যর পসরবাসহ্িার বযাখ্যা, সবসিন্ন দ্রবমণর পসরবাসহ্িার পা্ষকয, সবসিন্ন দ্রবমণর পসরবাসহ্িার পা্ষকয 
পরীক্ষা। িসিৎ সবমের্মণ বযবহৃি পদ ও িামদর একক, ফ্যারামডর িসিৎ সবমের্মণর র্ে সূত্র, ফ্যারামডর সূমত্রর রম া যিা ও সীোবদ্ধিা, ফ্যারামডর সূত্র রময়ামগ িসিৎ 
সবমের্য পদাম্ষর পসরোণ সনণষয়, ফ্যারামডর সূমত্রর িাৎপ ষ। 

C-27 
দ্রবমণ আয়সনক স্প ৌমগর িসিৎ সবমের্ণ, ইমলকমট্রাড সবসিয়া, সশল্পমক্ষমত্র িসিৎ সবমের্মণর বযবহ্ার, ধ্ািুর সসিয়িা সসসর , ধ্ািুর,  ারণ অধ্ষসবসিয়া ও সব ারণ অধ্ষসবসিয়া, 
িসিৎদ্বার ও িসিৎমকার্ স্পলখ্ার সাংমকসিক সচহ্ন ও রীসি, িসিৎদ্বার সবিব, িসিৎদ্বার সবিব ও ধ্ািুর সসিয়িা সসসর , সসমস্টমের স্পকামনা রসিয়ার স্বিঃসূ্ফিষিার সাম্ সগবস-
এর েুক্ত শসক্ত হ্রামসর সম্পকষ, Red-OX সবসিয়া, স্পকার্ সবিব ও রোণ স্পকার্ সবিব, িসিৎদ্বার ও স্পকামর্র সবিব সংিান্ত নানষস্ট সেীকরণ। 

রসায়ন ১ি পত্র (Reference Book: ে. সডরাজ কামন্ত মসাংহ হাজারী সযার) 

অধ্যায়-০৪ 

C-08 
রািায়সনক সবসিয়া ও সগ্রন মকস সি, সবসিয়ার সৈক-এক ুখী ও উভ ুখী সবসিয়া, এক ুখী ও উভ ুখী সবসিয়ার পারস্পসরক রূপান্তর, রািায়সনক সবসিয়ার িা যাবিা, িা যাবিার 
গ্সতশীেতা বা চে ান প্রকৃসত, রািায়সনক িা যাবিার শতি বা দবসশষ্ট্য, ো-শালতসেয়ালরর নীসত, িা যাবিায় তাপ াত্রা পসরবতিলনর প্রভাব, িা যাবিায় চালপর (আয়তলনর) 
পসরবতিলনর প্রভাব, িা যাবিায় র্ঘন াত্রা পসরবতিলনর প্রভাব, সশলপাৎপাৈলন ো-শালতসেয়ালরর নীসতর প্রলয়াগ্। 

C-09 ভরসিয়ার িূত্র, সবসিয়ার িা যধ্রুবক Kc ও Kp, Kc ও Kp এর  লধ্য িম্পকি math. ি িত্ত্ব িাল যর মক্ষলত্র ভর-সিয়া িূলত্রর বযবহার, Qp ও Qc এর তাৎপর্ি, math 

C-10 
পাসনর আয়সনক গুণ ে (পাসনর অলটা আয়সনকরণ), অম্ল ও ক্ষারলকর সবলয়াজন  াত্রার িালে র্ঘন াত্রার িম্পকি (অিওয়ালের েরু্ঘকরণ িূত্র), সবলয়াজন ধ্রুবক ও এসিড ক্ষালরর 
তীব্রতা, অনুবন্ধী অম্ল ও ক্ষারলকর  Ka ও Kb এর িম্পকি, অলম্লর ক্ষারকত্ব ও ক্ষারলকর অম্লত্ব, েবলণর আর্দ্ি সবলির্ণ। র্দ্বলণর pH, pH মেে, , বা ার র্দ্বণ, বা ার র্দ্বলণর 
সিয়া মকৌশে, কযােসরস সত পদ্ধসতলত অক্সাসেক এসিলডর র্দ্বণ তাপ সনণিয়। 

অধ্যায়-০৫ C-11 
খাৈয সনরাপিা ও রিায়ন, সপ্রজারলভসটভি ও খাৈয িংরক্ষণ মকৌশে, প্রাকৃসতক  ুড সপ্রজারলভসটভস , অনুল াসৈত রািায়সনক  ুড সপ্রজারলভসটভ ি বা খাৈয িংরক্ষক, সভলনগ্ার 
প্রস্তুসত (ইোনসয়ক এসিড মেলক),  ল্ট সভলনগ্ার পদ্ধসতলত সভলনগ্ার প্রস্তুসত, সভলনগ্ালরর খাৈযর্দ্বয িংরক্ষণ মকৌশে, খাৈযর্দ্বয িংরক্ষলণ সভলনগ্ারলর গুরুত্ব। 

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

অধ্যায়-০৯ 

HM-12 

প্রশ্নমালা-IX c মূল টেয়গম x এর সাগপগে অন্তরে টের্সয় সংক্রান্ত সমসযা, সাধ্ারর্ সূত্র বযবহার  গর অন্তরে), প্রশ্নমালা-IX D,E (ফাংশগের গুর্ফল ও ভােফগলর অন্তরে 
টের্সয়, সংগযাটেি ফাংশগের অন্তরে টের্সয়, গুর্ফল ও ভােফল অন্তরে সংক্রান্ত োটর্টি  সমসযা, সংগযাটেি ফাংশগের অন্তরে সংক্রান্ত োটর্টি  সমসযা), প্রশ্নমালা-IX 
F,G,H (টবপরীি ফাংশগের অন্তরে টের্সয়, টবপরীি বতৃ্তীয় ফাংশে sin−1x, cos−1x,  tan−1x,  cot−1x, sec−1x, cosec−1x এর অন্তরে টের্সয়, পরাটমটি  সমী রগর্র 
অন্তরে টের্সয়, x ঘাি সম্বটলি রাটশর অন্তরে টের্সয়, স াে ফাংশগের স ূ  অন্য আর এ টি ফাংশে হগল অন্তরে টের্সয় , অবযক্ত ফাংশগের অন্তরে টের্সয়)।  

HM-13 
প্রশ্নমালা-IX I (পযসায়ক্রটম  অন্তরে, পযসায়ক্রটম  অন্তরে টের্সয় সংক্রান্ত োটর্টি  সমসযা), প্রশ্নমালা-IX J, (অন্তরগ র প্রগয়াে, সভৌি প্রগয়াে, েযাটমটি  প্রগয়াে, স্বাধ্ীে 
ও অধ্ীে  লগ র অন্তর , টেটিসষ্ট টবন্দুর সটি গি ফাংশগের সলখ্গ  আসি ভাগব ঐ টবন্দুগি স্পশসগ র সলখ্ দ্বারা স্থােীয়ভাগব প্রটিস্থাপে) 

HM-14 
প্রশ্নমালা-IX K ক্রমবধ্সমাে ও ক্রমহ্রাসমাে ফাংশে, ফাংশগের  রমটবন্দু, ফাংশগের সগবসাচ্চ মাে এবং সবসটেম্ন মাে টের্সয়, সগবসাচ্চ ও সবসটেম্ন মাে টবিযমাে র্া ার প্রগয়ােেীয় 
শিস, সগবসাচ্চ ও সবসটেম্ন মাে টের্সয়, সগবসাচ্চ ও সবসটেম্ন মাগের বযবহাটর  প্রগয়াে)  

অধ্যায়-১০ 

HM-15 
প্রশ্ন াো-X A (প্রসতঅন্তরক সহিালব মর্াগ্জ,  মর্াগ্জীকরলণর ধ্রুবক, অসনসৈিষ্ট্ মর্াগ্জ সনণিলয়র সবসভন্ন মকৌশে, মর্াগ্লজর মর্াগ্ােয়ী ধ্ ি) প্রশ্ন াো-X B (সত্রলকাণস সতক 
 াংশলনর মর্াসজত  ে সনণিয়, প্রসতিাপন পদ্ধসতলত মর্াগ্জ সনণিয় (আংসশক)। 

HM-16 
প্রশ্ন াো-X B (প্রসতিাপন পদ্ধসতলত মর্াগ্জ সনণিয় (বাকী অংশ) প্রশ্ন াো-X C (অংশায়ন িূলত্রর িাহালর্য মর্াগ্জীকরণ, uv ধ্রার মকৌশে,  ূেৈ বীজগ্সণতীয় ভগ্াংলশর 
মর্াগ্জীকরণ, পর্িায়িস ক অংশায়ন মর্াগ্জীকরণ)। 

HM-17 
প্রশ্ন াো-X D (সনসৈিষ্ট্ মর্াগ্জ, সনসৈিষ্ট্ মর্াগ্জ িম্পসকিত  ূে উপপাৈয, সনসৈিষ্ট্ মর্াগ্লজর সকছু ধ্ ি, সনসৈিষ্ট্ মর্াগ্লজর  ান সনণিয়, গুণ লের সনসৈিষ্ট্ মর্াগ্জ [uv এর িূত্র]) 
প্রশ্ন াো-X E (সনসৈিষ্ট্ মর্াগ্জ বযবহার কলর মক্ষত্র ে সনণিয়)। 

রামিমিজ্ঞান (Reference Book: গাজী আজিল সযার) 
অধ্যায়-০৭ B-19 সমূ্পণষ অধ্যায় । 

অধ্যায়-১১ 
B-20 

সজনতত্ত্ব, ম লন্ডসেয়ান ইনলহসরটযান্স, সজনতলত্ত্ব বযবহৃত কসতপয় শলের বযাখযা, ম লন্ডলের প্রে  িূত্র ও সিতীয় িূত্র, বংশগ্সতর মিা লজা  তত্ত্ব, প্রে  িূলত্রর বযসতি  (অিমূ্পণি 
প্রকটতা, ি প্রকটতা),  ারণ সজন বা সেোে সজন,  ম লন্ডলের সিতীয় িূলত্রর বযসতি (পসরপূরক সজন)। এসপস্টযাসিি (প্রকট এসপস্টযাসিি, দিত প্রচ্ছন্ন এসপস্টযাসিি)।  

B-21 
পসেলজসনক ইনলহসরটযান্স, সেঙ্গ সনধ্িারণ নীসত, মিক্স সেঙ্কড সডিঅডিার, োে-িবুজ বণিান্ধতা, সহল াস সেয়া,  ািকুযোর সডিট্রস , ABO রিগ্রুপ ও Rh  যাক্টর-এর কারলণ িৃষ্ট্ ি িযা, 
সববতিন, েযা াসকিজ  বা েযা াকিবাৈ  বা অসজিত দবসশলষ্ট্র উিরাসধ্কার  তবাৈ, ডারউইসনজ  বা প্রাকৃসতক সনবিাচন  তবাৈ, নবয ডারউইনবাৈ, সববতিলনর স্বপলক্ষ প্র াণি ূহ। 

উমিদমিজ্ঞান (Reference Book: ে. কিাহাম্মদ আিুল হাসান সযার) 
অধ্যায়-০২ B-04 সম্পিূস অধ্যায় । 

অধ্যায়-০৯ 

B-09 
খসনজ েবণ পসরলশার্ণ, উসিলৈর জনয অতযাবশযকীয় পুসষ্ট্ উপাৈান, উসিলৈর খসনজ েবণ পসরলশার্ণ প্রসিয়া,  প্রলস্বৈন, পত্ররন্ধ্র, প্রলস্বৈলনর উপকাসরতা, কলয়কসট প্রলয়াজনীয় শে। 
িালোকিংলির্ণ, আলোক বণিাসের ক িক্ষ তা, আলোক রািায়সনক সবসিয়া, িালোকিংলির্লণ প্রসিয়ার কোলকৌশে, আলোকসনভির অধ্যায়,  লটা িল ারাইলেশন।  

B-10 

আলোক সনরলপক্ষ অধ্যায়, কযােসভন চি, হযাচ ও স্ল্যাক চি, 𝐶3 উসিৈ ও 𝐶4 উসিলৈর তুেনা,  কযােসভন ও স্ল্যাক চলির তুেনা, 𝐶4 উসিলৈর দবসশষ্ট্ ও গুরুত্ব। িালোকিংলির্ণ 
প্রসিয়ায় সনগ্িত অসক্সলজন (O2) এর উৎি, িালোকিংলির্লণর প্রভাবকি ূহ,সেস সটং  যাক্টর, িালোকিংলির্লণর হার, জীব জগ্লত িালোকিংলির্লণর প্রসিয়ার গুরুত্ব, 
িালোকিংলির্লণ উৎপন্ন খাৈয মকাোয় র্ায়?, শ্বিন, িবাত শ্বিন, িবাত শ্বিন প্রসিয়ার ধ্াপ, অবাত শ্বিন, প্রকৃতলকার্ী এবং আসৈলকার্ী জীলব শ্বিলনর িান, সবসভন্ন সশলপ অবাত 
শ্বিলনর বযবহার, শ্বিসনক হার/মকালশন্ট, শ্বিলনর প্রভাবকি ূহ, শ্বিলনর গুরুত্ব, িবাত শ্বিন ও অবাত শ্বিলনর  লধ্য তুেনা, িালোকিংলির্ণ ও শ্বিলনর  লধ্য পােিকয। 

অধ্যায়-১১ B-11 সমূ্পণষ অধ্যায়। 
 


