
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

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

 
 

অনলাইন লাইভ ক্লাডসর সিয়সূমচ  িাাংলা ভাসসন - মিকাল ০৩:০০ টা ও সন্ধ্যা ০৬:০০ টা 

অনলাইন লাইভ এক্সাডির সিয়সূমচ সকাল ১০:০০ টা কেডক রাত ১০:০০ টা পর্সন্ত চলডি 
 

ক্লাস ও এক্সাি রুমটন (পাটস-০১) 
 

তামরখ ও িার লাইভ ক্লাস (ভমতসকৃত মনজ মনজ িযাচ টাইি অনুর্ায়ী) লাইভ এক্সাি (সকাল ১০:০০ টা কেডক রাত ১০:০০ টা পর্সন্ত চলডি) 

০৮.১১.২১ (কসািিার) Live Class (HM-21) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৬ ------ 

০৯.১১.২১ (িঙ্গলিার) Live Class (C-24) রসায়ন: অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (HM-21) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১০.১১.২১ (িুধ্িার) Live Class (HM-22) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৬ Daily Live Exam (C-24) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১১.১১.২১ (িহৃঃিার) Live Class (B-19) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (HM-22) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১২.১১.২১ (শুক্রিার) Live Class (P-19) পদােসমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (B-19) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৩.১১.২১ (শমনিার) Weekly Live Exam-01 (HM-21+22, C-24, B-19, P-19) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

১৪.১১.২১ (রমিিার) Live Class (P-20) পদােসমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (P-19) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৫.১১.২১ (কসািিার) Live Class (HM-28) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (P-20) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৬.১১.২১ (িঙ্গলিার) Live Class (C-25) রসায়ন: অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (HM-28) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৭.১১.২১ (িধু্িার) Live Class (B-20) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১১ Daily Live Exam (C-25) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৮.১১.২১ (িহৃঃিার) Live Class (C-26) রসায়ন: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (B-20) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৯.১১.২১ (শুক্রিার) Live Class (HM-29) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (C-26) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২০.১১.২১ (শমনিার) Weekly Live Exam-02 (P-20, HM-28+29, C-25+26, B-20) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

২১.১১.২১ (রমিিার) Live Class (P-21) পদােসমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (HM-29) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২২.১১.২১ (কসািিার) Live Class (HM-30) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (P-21) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৩.১১.২১ (িঙ্গলিার) Live Class (C-27) রসায়ন: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (HM-30) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৪.১১.২১ (িধু্িার) Live Class (P-24) পদােসমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (C-27) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৫.১১.২১ (িহৃঃিার) Live Class (B-21) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১১ Daily Live Exam (P-24) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৬.১১.২১ (শুক্রিার) Live Class (HM-31) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (B-21) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৭.১১.২১ (শমনিার) Weekly Live Exam-03 (P-21+24, HM-30+31, C-27, B-21) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 
 

অনলাইডন ক্লাস ও পরীক্ষা পদ্ধমত:  

*  Live Class অনুমিত হডি Zoom App এর িাধ্যডি। এজন্য রডতযক মশক্ষােসীডক আডগ কেডকই মনডজর কিািাইল/লযাপটপ/কেস্কটডপ Zoom App Install 

কডর রাখার জন্য অনুডরাধ্ করা হল।  

*  Live Class & Exam মদডত udvash.com এই ওডয়িসাইডট 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 রুমটডন উডেমখত তামরখ অনুর্ায়ী সকাল ১০:০০ টা কেডক রাত ১০:০০ টা পর্সন্ত চলডি। এই সিডয়র িডধ্য একজন মশক্ষােসী উক্ত 

Live Exam-এ একিারই অাংশগ্রহি করডত পারডি। তডি অমধ্ক অনুশীলডনর জন্য মশক্ষােসীরা একই মসডলিাডসর Practice Exam এ একামধ্কিার অাংশগ্রহি 

করডত পারডি। 

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


এইচ.এস.সস স্পেশাল স্পরাগ্রামের সসমলবাস-২০২২ (অনলাইন) 
 

পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র (Reference Book: প্রফেসর ম াহাম্মদ ইস হাক সযার) 
অধ্যায় স্পলকচার  সিলেবাি 

অধ্যায়-০৩ 

P-19 

মরাফের উপর তাপ াত্রার প্রভাি, বিদ্যযৎ প্রিাফহর েফে পবরিাহী গর  হওয়ার কারণ, গাবণবতক উদাহরণ, তবিৎ প্রিাফহর দরুন উৎপন্ন তাপ, জফুের তাপীয় 
বিয়ার সতূ্র  (বিদ্যযৎ প্রিাহ াত্রার সতূ্র, মরাফের সতূ্র, স ফয়র সতূ্র),  ুক্ত ইফেকট্রন, বিদ্যযৎ প্রিাহ ও তািন মিফগর সম্পকথ , প্রিাহ ঘনত্ব ও তািন মিফগর 
সম্পকথ, গাবণবতক উদাহরণ, মরাে ও আফপবিক মরাে, বিদ্যযৎ শবক্ত ও ি তা, গাবণবতক উদাহরণ, বিদ্যযবতক বেউজ। তবিৎ মকাষ, মকাফষর অভযন্তরীণ মরাে 
ও তবিচ্চােক িে, মকাফষর অভযন্তরীণ মরাে ও তবিচ্চােক িফের  ফেয গাবণবতক সম্পকথ, গাবণবতক উদাহরণ, ক থ অনুশীেন, গাবণবতক উদাহরণ, বিদ্যযৎ 
মকাফষর স িায় (মেবণ স িায়, স ান্তরাে স িায়, ব ে স িায়), গাবণবতক উদাহরণ।  

P-20 
বকশথফের সতূ্র, তবিৎ িতথনীফত বকশথফের সফূত্রর িযিহার (হুইটফটান ব্রীফজ, বিদ্যযৎ মকাফষর মেবণ স িাফয়, বিদ্যযৎ মকাফষর স ান্তরাে স িাফয়), বিভি 
বিভাজক, গাবণবতক উদাহরণ, শান্ট, গযােভাফনাব টাফর শাফন্টর িযিহার, গাবণবতক উদাহরণ, তবিৎ িতথনীফত িযিহৃত কফয়কবট উপাাংশ ও যফের প্রতীক 
বিহ্ন,  গাবণবতক উদাহরণ, প্রফয়াজনীয় গাবণবতক সতূ্রািবে, উচ্চতর দিতা সম্পন্ন ন ুনা গাবণবতক উদাহরণ। 

অধ্যায়-০৭ P-21 সম্পণূথ অেযায় 
অধ্যায়-০৯ P-24 সম্পণূথ অেযায় 

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

অধ্যায়-০৩ 

C-24 

রাসায়সনক গণনা ও গযামসর স্পোলার আয়তন, দ্রবমণর স্পোলার ঘনোত্রা বা স্পোলাসরসি, দ্রবণ রস্তুসত, স্পোলাসরসিমক শতকরা ও সিসিএে (ppm) একমক 
রূিান্তর, দ্রবমণর স্পোলাসরসি ও শতকরা হামরর িারেসরক রূিান্তর, দ্রবমণর স্পোলাসরসিক ppm একমক রূিান্তর। দ্রবমণর ঘনোত্রা লঘুকরণ, গাঢ়,  এসসড-
ক্ষার রশেন সবসিয়া ও রশেন সবনু্দ, এসসড-ক্ষারক রশেন সবসিয়াসিসিক গণনা, ট্রাইমট্রশন দ্বারা অজানা ঘনোত্রার দ্রবমণ এসসড/ক্ষামরর িসরোণ সনণণয়, 
সনমদণশক, সবসিয়ার সোসি সবনু্দ সনণণময় সনমদণশমকর িূসেকা, রসিন উসিমদর রস বযবহার কমর এসসড-ক্ষার রশেন সবনু্দ সনণণয়, রসিন উসিদ রস বযবহার 
কমর এসসড-ক্ষার রশেন সবনু্দ সনণণয়। 

C-25  

জারণ-সবজারণ সবসিয়া, জারণ সংখ্যা ও সরডক্স সবসিয়া, সরডক্স সবসিয়ায় জারক ও সবজারক শনাক্তকরণ, জারণ সংখ্যা ও সবমশষ সরডক্স সবসিয়া, জারণ-
সবজারণ অধ্ণসবসিয়া, জারণ-সবজারণসিসিক রাসায়সনক গণনা, জারণ-সবজারণ ট্রাইমট্রশন দ্বারা দ্রবমণ ধ্াতব আয়মনর িসরোণ সনণণয়, আময়াসডনযুক্ত জারণ-
সবজারণ ট্রাইমিশনঃ আময়াসডসেসত ও আময়ামডাসেসত। 

অধ্যায়-০৪ 

C-26 

তসিৎ সবমেমষযর িসরবাসহতা, তসিৎ সবমেমষযর িসরবাসহতার রকারমিদ, তসিৎ সবমেমষযর ঘনোত্রা িসরবতণমন তুলয িসরবাসহতার িসরবতণন, িসরবাসহতা 
সনণণময় বযবহৃত িসরবাসহতা স্পকাষ ও স্পকাষ ধ্রুবক, তসিৎ সবমেমষযর িসরবাসহতা োিন, তসিৎ সবমেমষযর িসরবাসহতার বযাখ্যা, সবসিন্ন দ্রবমণর িসরবাসহতার 
িার্ণকয, সবসিন্ন দ্রবমণর িসরবাসহতার িার্ণকয িরীক্ষা। তসিৎ সবমেষমণ বযবহৃত িদ ও তামদর একক, ফ্যারামডর তসিৎ সবমেষমণর রর্ে সূত্র, ফ্যারামডর 
সূমত্রর রমযাজযতা ও সীোবদ্ধতা, ফ্যারামডর সূত্র রময়ামগ তসিৎ সবমেষয িদামর্ণর িসরোণ সনণণয়, ফ্যারামডর সূমত্রর তাৎিযণ। 

C-27 

দ্রবমণর আয়সনক স্পযৌমগর তসিৎ সবমেষণ, ইমলকমট্রাড সবসিয়া, সশল্পমক্ষমত্র তসিৎ সবমেষমণর বযবহার, ধ্াতুর সসিয়তা সসসরজ, ধ্াতুর, জারণ অধ্ণসবসিয়া ও 
সবজারণ অধ্ণসবসিয়া, তসিৎদ্বার ও তসিৎমকাষ স্পলখ্ার সাংমকসতক সচহ্ন ও রীসত, তসিৎদ্বার সবিব, তসিৎদ্বার সবিব ও ধ্াতুর সসিয়তা সসসরজ, সসমেমের 
স্পকামনা রসিয়ার স্বতঃসূ্ফতণতার সামর্ সগবস-এর েুক্ত শসক্ত হ্রামসর সম্পকণ, Red-OX সবসিয়া, স্পকাষ সবিব ও রোণ স্পকাষ সবিব, তসিৎদ্বার ও স্পকামষর 
সবিব সংিান্ত নানণে সেীকরণ। 

উচ্চতর গমিত ২য় পত্র (Reference Book: কিাঃ ককতাি উদ্দীন সযার) 

অধ্যায়-০৬ 
HM-21 প্রশ্ন াো-VI A কবনক সাংিান্ত আফোিনা এিাং পরািতৃ্ত  
HM-22 প্রশ্ন াো-VI B (উপিতৃ্ত), প্রশ্ন াো-VI C (অবেিতৃ্ত) 

অধ্যায়-০৯ 

HM-28 
প্রশ্নমাো-IX A (িরণ, ববগ, ত্বরণ, একাসধ্ক ববলগর েসি, এক সবনু্দগামী দুসি ববলগর  েসির মান ও সদক সনণণয়, ববলগর িামান্তসরক িূত্র, ববলগর সত্রভুজ িূত্র, নদী 
পার হওয়া িংক্রান্ত িমিযা, চেমান দুইসি কণার মলধ্য িবণসনম্ন দূরত্ব িংক্রান্ত িমিযা) প্রশ্নমাো- IX B (আলপসিক ববগ সনণণয়, আলপসিক ববগ সনণণয় িংক্রান্ত িমিযা) 

HM-29 

প্রশ্নমাো-IX C (িুষম ত্বরণ, ত্বরলণর একক, িরেলরখায় িমত্বরলণ চেমান বস্তুকণার গসিিূত্রিমূহ, সবলেষ এক বিলকলে অসিক্রান্ত দূরত্ব এবং গড়লবগ, 
বেখসচলত্র বস্তুকণার গসি পথ প্রদেণন, বেখসচত্র হলি বস্তু কণার ববগ ও ত্বরণ সনণণয়, দূরত্ব–িময় বেখসচত্র (িমলবলগর বিলত্র) ববগ সনণণয়, ববগ-িময় 
বেখসচত্র হলি ববগ ত্বরণ অসিক্রান্ত দূরত্ব সনণণয়)। 

HM-30 

প্রশ্ন াো-IX D  (উল্লম্ব গবতর মিফত্র ত্বরণ সম্পবকথত সতূ্রস ূফহর প্রফয়াগ,  েযাকষথফণর প্রভাফি িস্তুর উল্লম্বগবত, h উচ্চতা হফত অিাফে পতনশীে িস্তুর 
গবত, সিথাবেক উচ্চতা এিাং সিথাবেক উচ্চতায় উত্থানকাে ও বিিরণকাে, সিথাবেক উচ্চতায় সাংিান্ত স সযা, ভূব ফত িস্তুর পতন মিগ,  পিন্ত িস্তুর মিফত্র 
গবতসফূত্রর  প্র াণ, পিন্ত িস্তুর মিফত্র মিগ, সরণ বনণথয় সাংিান্ত স সযা) । 

HM-31 

প্রশ্ন াো-IX E (উল্লম্ব তফে প্রবিপ্ত িস্তুকণার গবত, প্রফিপক, বনবদথষ্ট স ফয় িস্তুকণার অিস্থান ও মিগ বনণথয়, বনবদথষ্ট উচ্চতায় িস্তুকণার মিগ ও বদক বনণথয়, 
H ও R, R ও T, T ও H এর  িডধ্য সম্পকথ, পাল্লা, সফিথাচ্চ উচ্চতা, অিস্থান এিাং মিগ সাংিান্ত স সযা, উচ্চতা হফত বনবিপ্ত প্রফিপফক রাবশ াো  সাংিান্ত 
স সযা, দ্য’বট বিিরণ পর্ সাংিান্ত স সযা)। 

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

অধ্যায়-১১ 

B-20 

বজনতত্ত্ব, ম ফন্েবেয়ান ইনফহবরটযান্স, বজনতফত্ত্ব িযিহৃত কবতপয় শফের িযাখ্যা, ম ফন্েফের প্রর্  সতূ্র ও বিতীয় সতূ্র, িাংশগবতর মিা ফজা  তত্ত্ব, প্রর্  
সফূত্রর িযবতি  (অসম্পণূথ প্রকটতা, স প্রকটতা),  ারণ বজন িা বের্াে বজন,  ম ফন্েফের বিতীয় সফূত্রর িযবতি (পবরপরূক বজন)। এবপটযাবসস (প্রকট 
এবপটযাবসস, বিত প্রচ্ছন্ন এবপটযাবসস)।  

B-21 

পবেফজবনক ইনফহবরটযান্স, বেঙ্গ বনেথারণ নীবত, মসক্স বেঙ্কে বেসঅেথার, োে-সিজু িণথান্ধতা, বহফ াবেবেয়া,  াসক্যযোর বেসট্রবে, ABO রক্তগ্রুপ ও Rh 
েযাক্টর-এর কারফণ সষৃ্ট স সযা, বিিতথন, েযা াবকথজ  িা েযা াকথিাদ  িা অবজথত বিবশফষ্টর উত্তরাবেকার  তিাদ, োরউইবনজ  িা প্রাকৃবতক বনিথািন 
 তিাদ, নিয োরউইনিাদ, বিিতথফনর স্বপফি প্র াণস ূহ। 

 


