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 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 Live Exam
রমত শমনিার Weekly Live Exam
পিস কশডষ পিস িূলযায়ন পরীক্ষা অনুমিত হডি
অনলাইডন ভমতসর িন্য মভমিি করুন www.udvash.com
Helpline - 09666775566

িযাডচর র্িয়র্ূমচ : িাাংলা ভার্সন - র্কাল ১০:০০ িা, রাত ৭:৩০ িা এিাং ইাংডরমি ভার্সন - দুপুর ২:১৫ িা
পিসমভমিক ককার্স মিিরিী

পিসর্িূহ (অধ্যায়মভমিক)
১ি পিস
২য় পিস
৩য় পিস
৪র্স পিস

পদার্সমিজ্ঞান ১ি পত্র

রর্ায়ন ১ি পত্র

উচ্চতর গমিত ১ি পত্র

উমিদমিজ্ঞান

রামিমিজ্ঞান

২, ৩
৪, ৫
১, ৬, ৭
৮, ৯, ১০

২
১, ৩
৪ (L: 1-5)
৪ (L: 6-8), ৫

১, ৩
২, ৪, ৫, ৬
৭, ৮, ৯ (L: 1-2)
৯ (L: 3-6), ১০

২, ৩
১
৪, ৫
৬

১
৩, ৫
৪
২

২য় পিস : ০৮ নডভম্বর, ২০২০ হডত ১৯ মেডর্ম্বর, ২০২০ পর্সন্ত চলডি
২য় পডিস কিাি ক্লার্ র্াংখ্যা- ২৮ মি, Daily Live Exam- ২৮ মি, Weekly Live Exam- ০৬ মি, পিস িূলযায়ন পরীক্ষা- ১ মি

২য় পডিসর লাইভ ক্লার্ ও এক্সাি রুমিন
৩১.১০.২০২০ (শমনিার) ১ি পিস িূলযায়ন ও ২য় 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)
০৮.১১.২০ (রমিিার)
--Live Class (P-08) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ৪
০৯.১১.২০ (কর্ািিার)
Live Class (HM-04) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ২
Daily Live Exam (P-08) MCQ (10×1=10); 10 min.
১০.১১.২০ (িঙ্গলিার)
Live Class (C-01) রর্ায়ন : অধ্যায় – ১
Daily Live Exam (HM-04) MCQ (10×1=10); 10 min.
১১.১১.২০ (িুধ্িার)
Live Class (HM-05) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ২
Daily Live Exam (C-01) MCQ (10×1=10); 10 min.
১২.১১.২০ (ি ৃহঃিার)
Live Class (B-01) উমিদমিজ্ঞান : অধ্যায় – ১
Daily Live Exam (HM-05) MCQ (10×1=10); 10 min.
১৪.১১.২০ (শমনিার)
১৫.১১.২০ (রমিিার)
১৬.১১.২০ (কর্ািিার)
১৭.১১.২০ (িঙ্গলিার)
১৮.১১.২০ (িুধ্িার)
১৯.১১.২০ (ি ৃহঃিার)
২১.১১.২০ (শমনিার)
২২.১১.২০ (রমিিার)
২৩.১১.২০ (কর্ািিার)
২৪.১১.২০ (িঙ্গলিার)
২৫.১১.২০ (িুধ্িার)
২৬.১১.২০ (ি ৃহঃিার)
২৮.১১.২০ (শমনিার)
২৯.১১.২০ (রমিিার)
৩০.১১.২০ (কর্ািিার)
০১.১২.২০ (িঙ্গলিার)
০২.১২.২০ (িুধ্িার)
০৩.১২.২০ (ি ৃহঃিার)
০৫.১২.২০ (শমনিার)
০৬.১২.২০ (রমিিার)
০৭.১২.২০ (কর্ািিার)
০৮.১২.২০ (িঙ্গলিার)
০৯.১২.২০ (িুধ্িার)
১০.১২.২০ (ি ৃহঃিার)
১২.১২.২০ (শমনিার)
১৩.১২.২০ (রমিিার)
১৪.১২.২০ (কর্ািিার)
১৫.১২.২০ (িঙ্গলিার)
১৬.১২.২০ (িুধ্িার)
১৭.১২.২০ (ি ৃহঃিার)
১৯.১২.২০ (শমনিার)

Weekly Live Exam-06 (P-8, HM-4+5, C-1, B-1) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি)

Live Class (P-09) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ৪
Live Class (HM-12) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৪
Live Class (C-08) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৩
Live Class (HM-13) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৪
Live Class (B-02) উমিদমিজ্ঞান : অধ্যায় – ১

Daily Live Exam (B-01) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (P-09) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (HM-12) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (C-08) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (HM-13) MCQ (10×1=10); 10 min.

Weekly Live Exam-07 (P-9, HM-12+13,C-8, B-2) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি)

Live Class (P-10) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ৪
Live Class (HM-14) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৫
Live Class (C-09) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৩
Live Class (B-03) উমিদমিজ্ঞান : অধ্যায় – ১
Live Class (C-10) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৩

Daily Live Exam (B-02) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (P-10) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (HM-14) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (C-09) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (B-03) MCQ (10×1=10); 10 min.

Weekly Live Exam-08 (P-10, HM-14, C-9+10, B-3) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি)

Live Class (P-11) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ৪
Live Class (HM-15) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৫
Live Class (C-11) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৩
Live Class (B-04) উমিদমিজ্ঞান : অধ্যায় – ১
Live Class (Z-07) রামিমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৩

Daily Live Exam (C-10) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (P-11) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (HM-15) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (C-11) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (B-04) MCQ (10×1=10); 10 min.

Weekly Live Exam-09 (P-11, HM-15, C-11, B-4, Z-7) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি)

Live Class (P-12) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ৫
Live Class (HM-16) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৫
Live Class (C-12) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৩
Live Class (Z-08) রামিমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৩
Live Class (C-13) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৩

Daily Live Exam (Z-07) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (P-12) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (HM-16) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (C-12) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (Z-08) MCQ (10×1=10); 10 min.

Weekly Live Exam-10 (P-12, HM-16, C-12+13, Z-08) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি)

Live Class (P-13) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ৫
Live Class (HM-17) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৬
Live Class (Z-12) রামিমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৫
----

Daily Live Exam (C-13) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (P-13) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (HM-17) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (Z-12) MCQ (10×1=10); 10 min.

Weekly Live Exam-11 (P-13, HM-17, Z-12) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি)
পিস িূলযায়ন পরীক্ষা (২য় পডিসর র্ম্পূিস মর্ডলিার্) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা 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 ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি।

একাদশ কেমির মর্ডলিার্-২০২০ (অনলাইন ২য় পিস)
অধ্যোয়

মেকচোর
P-08

P-09
অধ্যোয়-৪
P-10

P-11

P-12
অধ্যোয়-৫
P-13

পদার্সমিজ্ঞান ১ি পত্র (Reference Book : প্রফেসর ম োহোম্মদ ইসহোক সযোর)
সসফেবোস
⃗ = ma
বফের স্বজ্ঞো ূেক ধ্োরণো, বফের প্রকোরফেদ, ম ৌসেক বেস ূফহর তীব্রতোর তু েনো, েরফবগ, সনউটফনর গসতসূত্র, সনউটফনর গসতর সিতীয় সূত্র, F
⃗⃗⃗⃗⃗ স ীকরণ প্রসতপোদন (কযোেকুেোস
পদ্ধসতফত), বফের সনরফপক্ষ নীসত, গোসণসতক উদোহরণ, ঘোত বে, বফের ঘোত, িডলর ঘাত ও ঘাত িডলর িডধ্য র্ম্পকস, গোসণসতক উদোহরণ, সনউটফনর গসতর সূত্র গুফেোর ফধ্য সম্পকক,
গোসণসতকেোফব সনউটফনর সূত্রগুফেোর ফধ্য পোরস্পোসরক সম্পকক স্থোপন, সনউটফনর গসতসূফত্রর বযবহোর, গোসণসতক উদোহরণ, মনউিডনর গমতর্ূডত্রর অিদান, সনউটফনর গসতসূফত্রর সী োবদ্ধতো।
বে, মক্ষত্র ও মক্ষত্র প্রোবফেযর ধ্োরণো, ররসিক েরফবফগর সনতযতো, েরফবফগর সংরক্ষণ নীসত বো সনতযতোর সূত্র, ররসিক েরফবফগর সংরক্ষণ নীসত বো েরফবফগর সনতযতোর সূফত্রর
উদোহরণ, েরফবফগর সংরক্ষণ সূফত্রর সতযতো যোচোই, পশ্চাৎ কিগ, কযালকুলাডর্র র্াহাডর্য ররমখ্ক ভর কিডগর র্াংরক্ষি র্ূডত্রর র্াচাই, ররমখ্ক ভরডিডগর র্াংরক্ষি র্ূত্র কর্ডক মনউিডনর
তৃতীয় গমতর্ূত্র, গোসণসতক উদহোরণ, সনউটফনর গসতর তৃতীয় সূত্র ও েরফবফগর সনতযতো, সনউটফনর গসতসূত্র ও েরফবফগর সনতযতোর গোসণসতক বযোিযো, ঘূিসন গমত র্াংক্রান্ত রামশিালা,
মকৌসণক সরণ, মকৌসণক মবগ, মকৌসণক মবগ ও ররসিক মবফগর ফধ্য সম্পকক, গোসণসতক উদোহরণ, মকৌসণক ত্বরণ, মকৌসণক ত্বরণ ও ররসিক ত্বরফণর ফধ্য সম্পকক, গোসণসতক উদোহরণ।
মকৌসণক েরফবগ, মকৌসণক েরফবগ এবং মকৌসণক মবফগর ফধ্য সম্পকক, মকৌসণক েরফবফগর সনতযতো বো সংরক্ষণ সূত্র, জড়তোর ভ্রো ক ও চক্রগসতর বযোসোধ্ক, ঘূণকন গসতশসি, টকক বো
বফের ভ্রো ক, (টকক , জড়তোর ভ্রো ক ও মকৌসণক ত্বরণ), গোসণসতক উদোহরণ, জড়তোর ভ্রো ক সংক্রোন্ত েম্ব অক্ষ উপপোদয, জড়তোর ভ্রো ক সংক্রোন্ত স োন্তরোে অক্ষ উপপোদয,
কফয়কসট সবফশষ মক্ষফত্র জড়তোর ভ্রো ক ও চক্রগসতর বযোসোধ্ক সনণকয়, ঘূণকোফক্ষর অবস্থোন অনুযোয়ী জড়তোর ভ্রো ক ও চক্রগসতর বযোসোফধ্কর স ীকরণ।
মকৌসণক গসতর জন্য সনউটফনর সূত্র, মকন্দ্র ুিী বে, মকন্দ্র ুিীবে একসট কোযকহীন বে, মকন্দ্রসব ুিী বে, মকন্দ্র ুিী এবং মকন্দ্রসব ি
ু ী বফের বযবহোর (বযবহোসরক দৃষ্টোন্ত), গোসণসতক
উদোহরণ, সংঘষক, সস্থসতস্থোপক সংঘষক, পূিস মিমতিাপক র্াংঘডষসর কক্ষডত্র, র্াংঘডষসর পডর কিগ মনিসয়, মিডশষ কক্ষত্রর্িূহ, অসস্থসতস্থোপক সংঘষক, এক োসত্রক সংঘষক, গোসণসতক উদোহরণ,
প্রফয়োজনীয় গোসণসতক সূত্রোবেী, উচ্চতর দক্ষতো সেসিক ন ুনো গোসণসতক উদোহরণ।
কোজ, কোজ হওয়ো এবং নো হওয়োর কোরণ, কফয়কসট সবফশষফক্ষফত্র কোজ, গোসণসতক উদোহরণ, কাি শূন্য হওয়ার শতস (বে, সরণ এবং কোজ), ধ্রুব বে কতৃকক কৃতকোজ, পসরবতকনশীে
বে িোরো কৃতকোজ (বফের োন যিন পসরবতকনশীে, বফের োন ও সদক উেয় যিন পসরবতকনশীে), সস্থসতস্থোপক বে িোরো কৃতকোজ, অসেকষকীয় বে িোরো কৃতকোজ, পসরবতকনশীে বে
কতৃকক কৃত কোফজর উদোহরণ, অসেকষক বে, অসেকষকীয় বে কতৃকক কৃতকোফজর উদোহরণ, গোসণসতক উদোহরণ, িক্রপডর্ চলিান কিার ওপর কৃতকাি ঘূিসডনর কক্ষডত্র কৃতকাি, শসি,
শসির রূপোন্তর, শসির একক ও োত্রো, গসতশসি, গসতশসির রোসশ োেোর প্রসতপোদন, কোজ-শসি উপপোদয।
কোজ-শসির উপপোফদযর সবকল্প পদ্ধসত, স সযোর স োধ্োন, গোসণসতক উদোহরণ, সস্থসতশসি, সস্থসতশসির গোসণসতক রোসশ োেো (অসেকষকীয় সস্থসতশসি + গোসণসতক উদোহরণ), (সস্থসতস্থোপক সবেব শসি +
স সযো স োধ্োন+ গোসণসতক উদোহরণ), শসির সনতযতোর নীসতর বযবহোর, উৎসক্ষপ্ত বস্তুর সফবকোচ্চ উচ্চতোয় শসির সনতযতোর সূত্র, সরে ছসিত গসতর শসি, গোসণসতক উদোহরণ, ক্ষ তো, (ক্ষ তো, বে ও
মবফগর ফধ্য সম্পকক), গোসণসতক উদোহরণ, ক কদক্ষতো, সংরক্ষণশীে বে, অসংরক্ষণশীে বে, গোসণসতক উদোহরণ, প্রফয়োজনীয় গোসণসতক সূত্রবোসে, উচ্চতর দ্ক্ক্ষতোসেসিক ন ুনো গোসণসতক উদোহরণ।

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

C-01
C-08
C-09
C-10

অধ্যায়-৩

C-11
C-12
C-13

লযািডরিমরর মনরাপদ িযিহার (র্ম্পূিস অধ্যায়)।
ইডলকট্রন মিন্যাডর্র মভমিডত কিৌডলর কেমিমিভাগ, IUPAC অনুডিামদত র্িসাধ্ুমনক পর্সায় র্ারমি, ইডলকট্রন মিন্যার্ হডত পর্সায় র্ারমিডত কিৌডলর অিিান মনিসয়, মিমভন্ন ব্লডকর
কিৌডলর র্াধ্ারি ধ্িসািমল, s-ব্লক ধ্াতি কিৌলর্িূডহর র্াধ্ারি ধ্িসািমল, p-ব্লডকর কিৌলর্িূডহর র্াধ্ারি ধ্িসািমল, অক্সাইডের রকারডভদ (কমির র্যার)।
d-ব্লডকর কিৌলর্িূডহর র্াধ্ারি ধ্িসািমল, d-ব্লডকর কিৌলর্িূডহর র্াংকরি, f-ব্লডকর কিৌলর্িূডহর র্াধ্ারি ধ্িসািমল।
কিৌডলর পর্সায়ি ৃি ধ্িসর্িূহ, আয়মনকরি শমক্ত, ইডলকট্রন আর্মক্ত, তমড়ৎ ঋিাত্মকতার ওপর মিমভন্ন মনয়ািডকর রভাি, আয়মনকরি শমক্তর ওপর পরিািুর আকাডরর রভাি,
ইডলকট্রন আর্মক্তর ওপর পরিািুর আকাডরর রভাি, তমড়ৎ ঋিাত্মকতার ওপর পরিািুর আকার, উপশমক্তস্তর ও ইডলকট্রন মিন্যাডর্র রভাি, ২য় ও ৩য় পর্সাডয়র কিৌডলর
অক্সাইডের অম্ল-ক্ষারক ধ্িস, কিৌডলর দ্রিিীয় অক্সাইডের অম্লক্ষার রকৃমত মনিসয়।
কিৌডলর পর্সায়ি ৃি ধ্িস ও রার্ায়মনক িন্ধডনর র্ম্পকস, র্িডর্ািী িন্ধডনর অরমিিাল অমধ্ক্রিি (কর্ািনী িন্ধন িতিাদ), র্িডর্ািী িন্ধডনর কেমিমিভাগ, অরমিিাল র্াংকরি িা
হাইমিমেডিশন, র্াংকর অরমিিাডলর রকারডভদ, sp3 র্াংকরি, sp2 র্াংকরি, sp র্াংকরি।
র্াংকর অরমিিাডলর র্াডর্ র্িডর্ািী কর্ৌডগর আকৃ মতর র্ম্পকস, কর্ৌডগর ককন্দ্রীয় পরিািুর র্াংকরি অিিা মনিসয়, র্িডর্ািী অিুর আকৃ মত ও িন্ধন ককাডির ওপর িুক্তডিাড় ইডলকট্রডনর রভাি, র্িডর্ািী কর্ৌগ
অিুর িডেল রতমর, র্মন্নডিশ র্িডর্ািী িন্ধন, একই কর্ৌডগ মিমভন্ন ধ্রডনর িন্ধডনর উপমিমত, র্মন্নডিশ র্িডর্ািী িন্ধন ও র্িডর্ািী িন্ধডনর তু লনা, র্িডর্ািী িন্ধডনর কপালামরমি (তমড়ৎ ঋিাত্মকতার রভাি),
কপালারায়ন িা আয়ডনর মিকৃ মত, আয়মনক কর্ৌডগ র্িডর্ািী রিমশষ্টয, আয়মনক মিভি িা আয়মনক পডিনমর্য়াল, কিৌডলর কিস র্ম্পকস পামনর োইডপাডলর উপমিমত রিাি-এর পরীক্ষা।
ভযানোরওয়ালর্ িল (আন্তঃআিমিক আকষসি িল), হাইডরাডিন িন্ধন, H2 O এিাং H2 S এর িন্ধন, H-িন্ধন ও ভযানোরওয়ালর্ িডলর তু লনা, হাইডরাডিন িন্ধডনর গুরুত্ব,
অজিি কর্ৌডগর নািকরি, অিিান্তর ধ্াতু র িমিল কর্ৌডগর নািকরি ও র্াংডকত মলখ্ন।

উচ্চতর গমিত ১ি পত্র (Reference Book : কিাঃ ককতাি উদ্দীন সযোর)
M-04
অধ্যায়-২
M-05

M-12
অধ্যায়-৪
M-13
M-14
অধ্যায়-৫

M-15
M-16

অধ্যায়-৬

M-17

প্রশ্ন োেো-II A, (র্মদক রামশর রমতরূপ মহডর্ডি কভক্টর, িযামিমতক কভক্টডরর ধ্ারক, র্িতা, মিপরীত কভক্টর, শূন্য কভক্টর, মিিামত্রক কভক্টর কর্াগ, মিডয়াগ ও কস্কলার গুমিতক,
মিিামত্রক কভক্টডরর কর্াগ, মিডয়াগ ও কস্কলার গুমিতডকর মিমধ্, অিিান কভক্টর), প্রশ্ন োেো-IIC(কভক্টর িযিহার কডর িযামিমতক রিাি র্াংক্রান্ত র্ির্যা)
প্রশ্ন োেো-II B (র্িতডল কভক্টডরর অাংশক, কভক্টরডক কাডতসর্ীয় িানাডে রকাশ, একক কভক্টর i ও j, মত্রিামত্রক িগডত কভক্টডরর অাংশক মনিসয়, মত্রিামত্রক িগডত i̇̂, j̇̂, k̂, কভক্টরডক i̇̂, j̇̂, k̂ এর িাধ্যডি
রকাশ, মত্রিামত্রক িগডত কভক্টডরর কর্াগিল ও কস্কলার গুমিতকডক ̂i̇ , ̂j̇, k̂ এর িাধ্যডি রকাশ, র্রলডরখ্ার কভক্টর র্িীকরি, কভক্টডরর কস্কলার িা েি গুিন, মেেোর বো ডট গুণফনর বযোিযো, কস্কলার
গুিডির ধ্িস, অাংশডকর িাধ্যডি দুইমি কভক্টডরর কস্কলার গুিি, দুইমি কভক্টডরর কভক্টর গুিন িা ক্রর্ গুিন, কভক্টর গুিডির ধ্িস, অাংশডকর িাধ্যডি দুইমি কভক্টডরর কভক্টর গুিি, সতনসট মেক্টর স তেীয়
হওয়োর শতক, অিিান কভক্টডরর িযিহার র্াংক্রান্ত র্ির্যা, কভক্টডরর কর্াগ, মিডয়াগ এিাং িান মনিসয় র্াংক্রান্ত র্ির্যা, দুইমি কভক্টডরর িধ্যকার ককাি মনিসয় র্াংক্রান্ত র্ির্যা, কভক্টডরর লম্ব অমভডক্ষপ ও উপাাংশ
মনিসয় র্াংক্রান্ত র্ির্যা, একক কভক্টর ও র্িতলীয় কভক্টর মনিসয় র্াংক্রান্ত র্ির্যা, কভক্টর িযিহার কডর িহুভু ডির কক্ষত্রিল মনিসয় র্াংক্রান্ত র্ির্যা, র্রল করখ্ার কভক্টর র্িীকরি মনিসয় র্াংক্রান্ত র্ির্যা)
প্রশ্ন োেো-IV A (িূলমিন্দুডত ককন্দ্রমিমশষ্ট িৃডির র্িীকরি, ককন্দ্র িূলমিন্দু মিমশষ্ট িৃডির র্িীকরি অেন ও অক্ষিডয়র র্াডর্ কেদমিন্দু মনধ্সারি, মনমদসষ্ট ককন্দ্র ও িযার্াধ্স মিমশষ্ট িৃডির র্িীকরি,
(x1 , y1 ) ও (x2 , y2 ) মিন্দুিডয়র র্াংডর্াগ করখ্াাংশডক িযার্ ধ্ডর অমেত িৃডির র্িীকরি মনিসয়, একমি িৃি ও একমি র্রলডরখ্ার কেদমিন্দু মদডয় র্ায় এরূপ িৃডির র্িীকরি মনিসয়, এ আর খ্মলিা
(আমিিুর রহিান খ্মলিা) এর মনয়িানুর্াডর কর্ডকাডনা দুইমি মিন্দু (x1 , y1 ) ও (x2 , y2 ) মদডয় অমতক্রি কডর এরূপ িৃডির র্িীকরি মনিসয়, দুইমি িৃি পরস্পরডক স্পশস করার শতস, কপালার
িানাডে িৃডির র্িীকরি মনিসয়, কপালার িানাডে িৃডির র্াধ্ারি র্িীকরি এিাং এর ককন্দ্র ও িযার্াধ্স মনিসয়, িৃডির কপালার র্িীকরি, মিমভন্ন শডতস িৃডির র্িীকরি মনিসয়)
প্রশ্ন োেো-IV B (িৃডির স্পশসক ও অমভলডম্বর র্িীকরি, িৃডির িমহ:ি ককাডনা মিন্দু কর্ডক অমেত স্পশসডকর র্িীকরি, স্পশসডকর রদঘসয, িৃডির ককাডনা িযা এর িধ্যমিন্দু (x1 , y1 ) হডল উক্ত িযা এর র্িীকরি
T = S1 , স্পশস িযা, দুইমি িৃডির র্াধ্ারি িযা এর র্িীকরি, িৃডির িযা র্াংক্রান্ত র্ির্যা, দুইমি িৃডির র্াধ্ারি িযা র্াংক্রান্ত র্ির্যা, িৃডির িমহি ককান মিন্দু কর্ডক অমেত স্পশসডকর র্িীকরি, স্পশসডকর রদঘসয,
িৃডির উপরি মিন্দুডত অর্িা িমহ:ি মিন্দু হডত অমেত স্পশসক এর র্িীকরি ও রদঘসয মনিসয়, স্পশসডকর কেদমিন্দুর র্ঞ্চারপর্ র্াংক্রান্ত র্ির্যা, SS ′ = T 2 র্াংক্রান্ত আডলাচনা, র্াধ্ারি ও মতর্সক স্পশসক)
প্রশ্ন োেো-V A (গিনার কর্ািন ও গুিন মিমধ্, মিন্যার্, িযাডক্টামরয়াল, মিন্যার্ র্াংক্রান্ত কডয়কমি উপপাদয, nPr এর র্ূত্র র্াংক্রান্ত ও শতসাধ্ীন মিন্যার্, শডের মিন্যার্ র্াংক্রান্ত
র্ির্যা, শডের শতসাধ্ীন মিন্যার্)
প্রশ্ন োেো-V A (n র্াংখ্যক মিমনর্ হডত পুনরাি ৃমির্হ r র্াংখ্যক মিমনর্ মনডয় মিন্যার্, চক্র মিন্যার্, র্াংখ্যা গঠন এিাং র্িমষ্ট মনিসয় র্াংক্রান্ত র্ির্যা), প্রশ্ন োেো-V B (র্িাডিশ,
র্িাডিশ র্াংখ্যা, র্ম্পূরক র্িাডিশ, মিন্যার্ ও র্িাডিডশর িডধ্য র্ম্পকস, nCr + nCr−1 = n+1Cr রিাি)
প্রশ্ন োেো-V B (শতসাধ্ীন র্িাডিশ, nCr র্ূত্র র্াংক্রান্ত এিাং র্িাডিডশর িাধ্যডি কিস ও মত্রভু ি র্াংখ্যা মনিসয়, কমিমি গঠন র্াংক্রান্ত র্ির্যা,(p + 1)(q + 1) … (z + 1) − 1
র্ূত্র, মিন্যার্ ও র্িাডিশ মিে র্ির্যা)
প্রশ্ন োেো-VI A, VI B (িযামিমতক ককাি ও মত্রডকািমিমতক ককাি, ককাডির মেমগ্র ও করমেয়ান পমরিাপ, ককাডনর মেগ্রী ও করমেয়ান পমরিাডপর র্ম্পকস, ি ৃি চাডপর রদঘসয, ি ৃিডক্ষত্র
ও ি ৃিকলার কক্ষত্রিল, মত্রডকািমিমতক ককাডির অনুপাত, চতু ভসাগ অনুর্ায়ী মত্রডকািমিমতক অনুপাডতর মচহ্ন, মত্রডকািমিমতক ককাডির অনুপাতর্িূডহর িডধ্য র্ম্পকস, মত্রডকািমিমতক
িাাংশডনর িাডনর পমরিতসন, মত্রডকািমিমতক িাাংশডনর কোডিন ও করঞ্জ, মত্রডকািমিমতক িাাংশডনর পর্সায়কাল, মত্রডকািমিমতক িাাংশডনর কলখ্মচত্র)

উমিদমিজ্ঞান (Reference Book: ে. কিাহাম্মদ আিুল হার্ান সযোর)
B-01
অধ্যায়০১

B-02
B-03
B-04

ককাষ ও এর গঠন, ককাডষর রিমশষ্টয, রকারডভদ, ককাষ পমরিাডপর মিমভন্ন একক, ককাডষর আয়তন, একমি আদশস উমিদডকাডষর গঠন, ককাষ রাচীর, করাডিাপ্লাস্ট, প্লািিাডিিডিন
িা ককাষমিমে, ফ্লুইে-কিািাইক িডেল, র্াইডিাপ্লািি ও অঙ্গানু, রাইডিাডর্াি, গলমগ িমে, লাইডর্াডর্াি, এডন্োপ্লািমিক করমিকুযলাি।
িাইডিাকমন্রয়া, প্লামস্টে, কর্মন্ট্রডয়াল, ককাষীয় কোল, পারঅমক্সডর্াি, গ্লাইঅমক্সডর্াি, ককাষগহ্বর, মনউমক্লয়ার্, কক্রাডিাডর্াি, (কক্রাডিাডর্াডির কভৌত গঠন, রকারডভদ, রার্ায়মনক
গঠন) িাংশগমত িস্তু।
মনউমক্লক অযামর্ে, DNA, DNA-এর কভৌত গঠন ও রার্ায়মনক গঠন,DNA-এর কাি, RNA, RNA এর কেমিমিভাগ, DNA ও RNA এর িডধ্য তু লনা, DNA অিুর রমতমলপন,
অধ্স র্াংরক্ষিশীল রমক্রয়ায় DNA অিুর রমতমলপন িা অনুমলপন, DNA রুি মরমোং এিাং DNA কিরািত, ট্রান্সমক্রপশন, ট্রান্সডলশন, মিন, কিডনমিক ককাে, িাংশগমত মনিসডয়
DNA এর ভূ মিকা।

রামিমিজ্ঞান (Reference Book: গািী আিিল র্যার)
Z-07
অধ্যায়-৩
অধ্যায়-৫

Z-08
Z-12

পমরপাক, িুখ্গহ্বডর খ্াদয পমরপাক, পাকিলীডত খ্াদয পমরপাক, পমরপাক গ্রমির ভূ মিকা (র্কৃত ও অগ্ন্যাশয়)।
পমরপাডক স্নায়ুতি ও হরডিাডনর ভূ মিকা,ক্ষু দ্রাডি খ্াদযদ্রডিযর পমরপাক, খ্াদযিস্তুর কশাষি, কপৌমষ্টকনামলর মিমভন্ন অাংডশ খ্াদয পমরপাডকর রূপডরখ্ার েক, ি ৃহদডির কাি, িূ লতা,
স্হূলতার কারি।
শ্বর্নতডির মিমভন্ন অাংশ ও কাি, রশ্বার্- মনশ্বার্ কার্সক্রি ও মনয়িি, গযার্ীয় পমরিহন, শ্বার্রঞ্জক, শ্বর্ননালীর (র্ির্যা, লক্ষি ও রমতকার), িু র্িু ডর্র এক্স-কর মচডত্রর তু লনা,
কৃমত্রি শ্বার্রশ্বার্।

অনলাইন করাগ্রাি র্াংক্রান্ত কর্ডকান তডর্যর িন্য মনডনাক্ত 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, কুমড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গাইিান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫
রর্য়দপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িয়পুরহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪ মদনািপুর-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 িাþিিামড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩
নরমর্াংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮, কুমিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখ্ালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, কিনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চকিািার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪
চট্টগ্রাি (হামলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮

