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

*
৪মি মিষডয়র একাদশ কেমির র্ম্পূিস মর্ডলিার্ পড়াডনা হডি
*
* রমতমি পডিসর ককার্স মি ৩৫০০ (মতন হািার পাচঁশত) িাকা। Online
*
Payment এর িাধ্যডি রমতমি পডিস আলাদাভাডি ভমতস হডত হডি
*
* ১ি পিস কর্ডক অনলাইন কার্সক্রি শুরু হডি। ১ি পডিসর িযামি ০৮ নডভম্বর, *
২০২০ হডত ১৭ মেডর্ম্বর, ২০২০ পর্সন্ত
*
* ৪মি পডিস পদার্সমিজ্ঞান, রর্ায়ন, উচ্চতর গমিত এিাং িীিমিজ্ঞান এই

Zoom App এর িাধ্যডি র্িাডহ ৫ মদন Live Class অনুমিত হডি
আডগর মদডনর ক্লাডর্র উপর Daily Live Exam
রমত শমনিার Weekly Live Exam
পিস কশডষ পিস িূলযায়ন Live Exam অনুমিত হডি
অনলাইডন ভমতসর িন্য মভমিি করুন www.udvash.com

Helpline - 09666775566

িযাডচর র্িয়র্ূমচ
পিসর্িূহ (অধ্যায়মভমিক)

িাাংলা ভার্সন - মিকাল ০৪:৪৫ িা
পিসমভমিক ককার্স মিিরিী

পদার্সমিজ্ঞান ১ি পত্র

রর্ায়ন ১ি পত্র

উচ্চতর গমিত ১ি পত্র

উমিদমিজ্ঞান

রামিমিজ্ঞান

১ি পিস

২, ৩

২

১, ৩

২, ৩

১

২য় পিস

৪, ৫

১, ৩

২, ৪, ৫, ৬

১

৩, ৫

৩য় পিস

১, ৬, ৭

৪ (L: 1-5)

৮, ৯

৪, ৫

৪

৪র্স পিস

৮, ৯, ১০

৪ (L: 6-8), ৫

৭, ১০

৬

২

১ি পিস : ০৮ নডভম্বর, ২০২০ হডত ১৭ মেডর্ম্বর, ২০২০ পর্সন্ত চলডি
১ি পডিস কিাি ক্লার্ র্াংখ্যা- ২৭ মি, Daily Live Exam- ২৭ মি, Weekly Live Exam- ০৫ মি

১ি পডিসর রুমিন
০৭.১১.২০২০ (শমনিার) অনলাইন ওমরডয়ডন্িশন কর্মিনার Zoom App এর িাধ্যডি (ক্লাডর্র র্িয় ও মলাংক SMS এ িানাডনা হডি)
লাইভ ক্লার্ (ভমতসকৃত মনি মনি িযাচ িাইি অনুর্ায়ী)
লাইভ এক্সাি (র্কাল ৯ িা কর্ডক রাত ৯ িা পর্সন্ত চলডি)
তামরখ্
০৮.১১.২০ (রমিিার)
Live Class (P-02) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ২
-০৯.১১.২০ (কর্ািিার)
Daily Live Exam (P-02) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-01) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ১
১০.১১.২০ (িঙ্গলিার)
Daily Live Exam (HM-01) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-02) রর্ায়ন : অধ্যায় – ২
১১.১১.২০ (িুধ্িার)
Daily Live Exam (C-02) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-02) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ১
১২.১১.২০ (ি ৃহঃিার)
Daily Live Exam (HM-02) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (B-05) উমিদমিজ্ঞান : অধ্যায় – ২
১৪.১১.২০ (শমনিার) Weekly Live Exam-01 (P-2, C-2, HM-1, B-5) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি)
১৫.১১.২০ (রমিিার)
Daily Live Exam (B-05) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (P-03) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ২
১৬.১১.২০ (কর্ািিার)
Daily Live Exam (P-03) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-03) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ১
১৭.১১.২০ (িঙ্গলিার)
Daily Live Exam (HM-03) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-03) রর্ায়ন : অধ্যায় – ২
১৮.১১.২০ (িুধ্িার)
Daily Live Exam (C-03) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-06) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৩
১৯.১১.২০ (ি ৃহঃিার)
Daily Live Exam (HM-06) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (B-06) উমিদমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৩
২১.১১.২০ (শমনিার)
Weekly Live Exam-02 (P-3, C-3, HM-2+3, B-6) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি)
২২.১১.২০ (রমিিার)
Daily Live Exam (B-06) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (P-04) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ২
২৩.১১.২০ (কর্ািিার)
Daily Live Exam (P-04) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-07) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৩
২৪.১১.২০ (িঙ্গলিার)
Daily Live Exam (HM-07) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-04) রর্ায়ন : অধ্যায় – ২
২৫.১১.২০ (িুধ্িার)
Daily Live Exam (C-04) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (B-07) উমিদমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৩
২৬.১১.২০ (ি ৃহঃিার)
Daily Live Exam (B-07) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-05) রর্ায়ন : অধ্যায় – ২
২৮.১১.২০ (শমনিার)
Weekly Live Exam-03 (P-4, C-4, HM-6+7, B-7) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি)
২৯.১১.২০ (রমিিার)
Daily Live Exam (C-05) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (P-05) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ২
৩০.১১.২০ (কর্ািিার)
Daily Live Exam (P-05) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-08) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৩
০১.১২.২০ (িঙ্গলিার)
Daily Live Exam (HM-08) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-06) রর্ায়ন : অধ্যায় – ২
০২.১২.২০ (িুধ্িার)
Daily Live Exam (C-06) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (B-08) উমিদমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৩
০৩.১২.২০ (ি ৃহঃিার)
Daily Live Exam (B-08) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (Z-01) রামিমিজ্ঞান : অধ্যায় – ১
০৫.১২.২০ (শমনিার)
Weekly Live Exam-04 (P-5, C-5, HM-8+9, Z-1) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি)
০৬.১২.২০ (রমিিার)
Daily Live Exam (Z-01) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (P-06) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৩
০৭.১২.২০ (কর্ািিার)
Daily Live Exam (P-06) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-09) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৩
০৮.১২.২০ (িঙ্গলিার)
Daily Live Exam (HM-09) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-07) রর্ায়ন : অধ্যায় – ২
০৯.১২.২০ (িুধ্িার)
Daily Live Exam (C-07) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (Z-02) রামিমিজ্ঞান : অধ্যায় – ১
১০.১২.২০ (ি ৃহঃিার)
Daily Live Exam (Z-02) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-10) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৩
১২.১২.২০ (শমনিার) Weekly Live Exam-05 (P-6+7, C-6, HM-10, Z-2) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি)
১৩.১২.২০ (রমিিার)
Daily Live Exam (HM-10) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (P-07) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ৩
১৪.১২.২০ (কর্ািিার)
Daily Live Exam (P-07) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-11) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৩
১৫.১২.২০ (িঙ্গলিার)
Daily Live Exam (HM-11) MCQ (10×1=10); 10 min.
১৭.১২.২০ (ি ৃহঃিার)

পিস িূলযায়ন পরীক্ষা (১ি 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 (১ি পিস)-২০২০ (অনলাইন)
অধ্যোয়

মেকচোর

P-02
P-03
অধ্যোয়-২

P-04

P-05

অধ্যোয়-৩

P-06

P-07

পদার্সমিজ্ঞান ১ি পত্র ( Reference Book : প্রফেসর ম োহোম্মদ ইসহোক সযোর)
সসফেবোস
মেক্টর, মেক্টর প্রকোশ (বে, ঘূর্ণন বে বো টকণ, মকৌসর্ক মবগ, মকৌসর্ক েরফবগ, তে), সবফশষ মেক্টর (একক, শূন্য, অবস্থোন, বযোসোধ্ণ, সরর্, সদৃশ, সবপ্রতীপ,
স ফরখ, স তেীয়, সবপরীত, মপোেোর মেক্টর, অক্ষীয় মেক্টর), মেক্টর রোসশর জ্যোস সতক ম োজ্ন সনয় (সোধ্োরর্ সূত্র, সত্রেু জ্ সূত্র, বহুেু জ্ সূত্র, সো োন্তসরক সূত্র
েসির োন ও সদক সনর্ণয়), গোসর্সতক উদোহরর্, মেক্টর ম োফগর কফয়কসট সূত্র (সবসন য় সূত্র, সংফ োজ্ন সূত্র, বণ্টন সূত্র)।
েম্োংফশর সোহোফ য মেক্টর রোসশর ম োজ্ন ও সবফয়োজ্ন, মনৌকোর গুর্ টোনো, েন মরোেোর চোেনো, গোসর্সতক উদোহরর্, সত্র োসত্রক আয়তোকোর স্থোনোঙ্ক বযবস্থোয়
মেক্টফরর সবেোজ্ন, েম্ উপোংফশর সবেোসজ্ত মেক্টফরর ম োগ ও সবফয়োগ।
মেেোর গুর্ন ও মেক্টফরর গুর্ন, মেেোর গুর্ন বো ডট গুর্ন, মেেোর গুর্েফের কফয়কসট ধ্ ,ণ গোসর্সতক উদোহরর্, মেক্টফরর মেক্টর গুর্ন বো ক্রস গুর্ন, মেক্টর
গুর্েফের কফয়কসট ধ্ ,ণ গোসর্সতক উদোহরর্।
পদোর্ণ সবজ্ঞোফন কযোেকুেোস, মেক্টর কযোেকুেোস, মেক্টর অন্তরীকরর্, কভক্টর অন্তরক অপাডরিরডক উপাাংডশর র্াহাডর্য রকাশ, অিস্থান কভক্টর হডত কিগ ও
ত্বরি রমতপাদন, গোসর্সতক উদোহরর্, ম োগজ্ীকরর্, গ্রোসডফয়ন্ট, মেেোর মক্ষত্র ও মেক্টর মক্ষত্র, মেেোর মক্ষফত্রর গ্রোসডফয়ন্ট, গ্রোসডফয়ফন্টর মেৌত তোৎপ ণ,
গোসর্সতক উদোহরর্, ডোইেোরফজ্ন্স, ডোইেোরফজ্ফন্সর মেৌত ধ্ ণ, গোসর্সতক উদোহরর্, কোেণ, কোেণ এর মেৌত তোৎপ ণ, গোসর্সতক উদোহরর্, প্রফয়োজ্নীয়
গোসর্সতক সূত্রোবেী, উচ্চতর দক্ষতো সেসিক ন ুনো গোসর্সতক উদোহরর্।
জ্ড় কোঠোফ ো, পর গসত, আফপসক্ষক গসত ও সনফদণশ কোঠোফ ো, অন্তরীকরর্, গোসর্সতক উদোহরর্, ম োগজ্ীকরর্ (কফয়কসট মক্ষফত্র ম োগজ্ীকরফর্র প্রফয়োগ, মবফগর
মক্ষফত্র স োকেফনর প্রফয়োগ), গসত সবষয়ক সবসেন্ন রোসশ (গড় মবগ,তোৎক্ষসর্ক মবগ, ধ্য মবগ, আফপসক্ষক মবগ, স ফবগ, অস মবগ, তোৎক্ষসর্ক ত্বরর্), অন্তরীকরর্
ও ম োগজ্ীকরর্-এর সোহোফ য গসতর স ীকরর্ প্রসতপোদন, অবস্থোন-স য় ও মবগ-স য় মেখসচত্র, অবস্থোন-স য় মেখসচত্র, দূরত্ব-স য় মেখসচত্র, মবগ-স য় মেখসচত্র,
মবগ-স য় মেখসচফত্রর সোহোফ য গসতর স ীকরর্ প্রসতপোদন, গোসর্সতক উদোহরর্।
প্রফক্ষপর্ গসত, গোসর্সতক উদোহরর্, অনুেূ স কেোফব সনসক্ষপ্ত বস্তুর বো প্রোফসর গসতর স ীকরর্, গোসর্সতক উদোহরর্, পড়ন্ত বস্তুর সূত্র, পড়ন্ত বস্তুর স ীকরর্,
সুষ ব ৃিীয় গসত, গোসর্সতক উদোহরর্, প্রফয়োজ্নীয় গোসর্সতক সূত্রোবেী, উচ্চতর দক্ষতো সেসিক ন ুনো গোসর্সতক উদোহরর্।

রর্ায়ন ১ি পত্র (Reference Book : ে. র্ডরাি কামন্ত মর্াংহ হািারী র্যার)
C-02

C-03
অধ্যায়-২
C-04
C-05
C-06
C-07

পরিািু িডেল ও রার্মিক ধ্ারিা, রাদারডিাডেসর আল্িা (α) কিা মিচ্ছু রি পরীক্ষা, রাদারডিাডেসর পরিািু িডেল, কিার পরিািু িডেল, রাদারডিােস
পরিািু িডেল ও কিার পরিািু িডেডলর িডধ্য তু লনা, কিার পরিািু তডের রডয়াগ, পরিািুর গঠন র্ম্পডকস তরঙ্গ িলমিদযা ও করামেঞ্জাডরর তরঙ্গ র্িীকরি,
Related Math.
ককায়ান্িাি িলমিদযা পরিািু িডেল, ককায়ান্িাি র্াংখ্যার্িূহ, মিমভন্ন উপশমক্তর ও ইডলকট্রন ধ্ারিক্ষিতা, চারমি ককায়ান্িাি র্াংখ্যার তাৎপর্স, পরিািু ও
পরিািুর িূল কমিকার্িূহ, পারিািমিক র্াংখ্যা ও পারিািমিক ভর র্াংখ্যা, পরিািুর ভর ও আডপমক্ষক পারিািমিক ভর, আইডর্াডিাডপর আডপমক্ষক পমরিাি
ও কিৌডলর পারিািমিক ভর, পরিািুডত করািন, ইডলকট্রন ও মনউট্রন র্াংখ্যার র্ম্পকস, ককায়ান্িাি উপশমক্তস্তর িা অরমিিাডলর শমক্তক্রি ও আকৃ মত, অরমিি
ও অরমিিাল, পরিািুর ইডলকট্রন মিন্যার্, আউিিাউ, হুন্ে ও পাউমলর িিসননীমত, রর্ি মত্রশমি কিৌডলর ইডলকট্রন মিন্যার্, Related Math.
তমড়ৎ চু ম্বকীয় িিসামল, তমড়ৎ চু ম্বকীয় িিসামলর অঞ্চলর্িূহ, আডলাক র্ম্পমকসত প্লাডের ককায়ান্িাি তে, দৃশযিান আডলা ও িিসামল, করখ্া িিসামলর র্াহাডর্য কিৌল
শনাক্তকরি, কিার পরিািু িডেল কর্ডক হাইডরাডিডনর পারিািমিক িিসামলর িযাখ্যা, িাল িাকা/পার্ডপািস শনাক্তকরডি UV-রমির িযিহার, মচমকৎর্াডক্ষডত্র IRরমির িযিহার, করাগ মনিসডয় MRI পরীক্ষার িূলনীমত, মশখ্া পরীক্ষা দ্বারা ধ্াতি আয়ন শনাক্তকরি, Related Math.
আয়মনক কর্ৌডগর দ্রািযতা ও দ্রািযতার গুিিল, আয়মনক কর্ৌডগর পামনডত দ্রিিীয়তা, Related Math.
দ্রিডি কযািায়ন ও অযানায়ন শনাক্তকরি, লিডির কযািায়ন ও অযানায়ন শনাক্তকরডি িযিহৃত মিকারকর্িূডহর রস্তুমত, দ্রািক মনষ্কাশন।
ককলার্ন পদ্ধমত, খ্াদয লিি িা অমিশুদ্ধ কর্ামেয়াি কক্লারাইে কর্ডক মিশুদ্ধ কর্ামেয়াি কক্লারাইে ককলার্ রস্তুমত, পাতন িা র্াধ্ারি পাতন, আাংমশক পাতন,
িাষ্প পাতন িা মিি পাতন, উর্ধ্সপাতন, কক্রািাডিাগ্রামি, কলাি কক্রািাডিাগ্রামি দ্বারা উমিডদর মনর্সার্ কর্ডক রমিন উপাদান প ৃর্কীকরি, কপপার
কক্রািাডিাগ্রামি, পদাডর্সর গুিগত মিডেষডির গুরত্ব, Related Math.

উচ্চতর গমিত ১ি পত্র (Reference Book : কিাঃ ককতাি উদ্দীন র্যার)
অধ্যায়-১

M-01
M-02
M-03
M-06
M-07
M-08

অধ্যায়-৩

M-09
M-10
M-11

প্রশ্ন োেো-I A (িযামট্রক্স ও এর রকারডভদ, িযামট্রডক্সর র্িতা, কর্াগ, মিডয়াগ ও গুি, িযামট্রডক্সর কর্াগ, মিডয়াগ ও গুি র্াংক্রান্ত র্ির্যা)
প্রশ্ন োেো-I B (মনিসায়ক, মনিসায়ডকর অনুরামশ ও র্হগুিক, মনিসায়ডকর িান, মনিসায়ডকর ধ্িসািমল, রিাি র্াংক্রান্ত র্ির্যা, িান মনিসয় র্াংক্রান্ত র্ির্যা)
প্রশ্ন োেো-I B (িযমতক্রিী ও অিযমতক্রিী িযামট্রক্স, অনুিন্ধী িযামট্রক্স, িগস িযামট্রডক্সর মিপরীত িযামট্রক্স, শতসর্াডপডক্ষ অিানা রামশর িান মনিসয়, মিপরীত
িযামট্রক্স মনিসয় র্াংক্রান্ত র্ির্যা, র্িীকরি র্িাধ্ান র্াংক্রান্ত র্ির্যা)
প্রশ্ন োেো-III A, III B (র্িতডল কাডতসর্ীয় ও কপালার স্থানাে, কাডতসর্ীয় ও কপালার স্থানাডের র্ম্পকস, দুইমি মিন্দুর িধ্যিতসী দূরত্ব, কাডতসর্ীয় ও কপালার
পদ্ধমতডত দুইমি মিন্দুর িধ্যিতসী দূরত্ব মনিসয় র্াংক্রান্ত র্ির্যা, দূরত্ব িযিহার কডর মত্রভু ি, চতু ভুসি এর ধ্িস মনিসয় র্াংক্রান্ত র্ির্যা, অন্তমিসভক্ত ও িমহমিসভক্ত
র্াংক্রান্ত র্ির্যা, মিভমক্তকরি র্ূত্র, অন্তমিসভক্তকরি র্ূত্র, িমহমিসভক্ত র্ূত্র, মত্রভু ডির ভরডকন্দ্র)
প্রশ্ন োেো-III C, III D (র্িররমখ্ক মনিসয় র্াংক্রান্ত র্ির্যা, মত্রভু ডির কক্ষত্রিল, মত্রভু ডির কক্ষত্রিল র্াংক্রান্ত র্ির্যা, র্ঞ্চারপর্, র্ঞ্চারপর্ র্াংক্রান্ত র্ির্যা)
প্রশ্ন োেো-III E (র্রলডরখ্ার ঢাল িা ক্রিািনমত, দুইমি মিন্দুর র্াংডর্ািক করখ্ার ঢাল, র্রলডরখ্ার র্িীকরি, র্রলডরখ্ার র্াধ্ারি র্িীকরি, কলখ্ মচডত্র
র্রলডরখ্ার উপস্থাপন)
প্রশ্ন োেো-III E (দুমি অর্িান্তরাল র্রলডরখ্ার কেদমিন্দু মনিসয়), প্রশ্ন োেো-III F (দুইমি র্রলডরখ্ার কেদমিন্দুগািী কর্ ককাডনা র্রলডরখ্ার র্িীকরি মনিসয়,
দুইমি অর্িান্তরাল র্রলডরখ্ার উভই অডক্ষর অর্িান্তরাল হডল িধ্যিতসী ককাি)
প্রশ্ন োেো-III F (দুইমি র্রলডরখ্ার পরস্পর লম্ব অর্িা র্িান্তরাল হিার শতস, মিমভন্ন শতসাধ্ীডন র্রলডরখ্ার র্িীকরি), প্রশ্ন োেো-III G (লম্ব দূরত্ব মনিসয়,
P(x1 , y1 ) মিন্দু হডত ax + by + c = 0 র্রলডরখ্ার লম্ব দূরত্ব মনিসয়, দুইমি র্িান্তরাল র্রলডরখ্ার িধ্যিতসী দূরত্ব মনিসয়)
প্রশ্ন োেো-III G (দুইমি অর্িান্তরাল র্রলডরখ্ার অন্তভু সক্ত ককাডির র্িমদ্বখ্ন্েডকর র্িীকরি মনিসয়, একমি মিন্দু দুইমি অর্িান্তরাল র্রলডরখ্ার অন্তভু সক্ত স্থূলডকাডি
অর্িা র্ূক্ষ্মডকাডি অিমস্থত তা মনিসয়, স্থূলডকািী ও র্ূক্ষ্মডকািী র্িমদ্বখ্ন্েক, মত্রভু ডির অন্ত:ককন্দ্র ও অন্ত:িযার্াধ্স)

উমিদমিজ্ঞান (Reference Book: ে. কিাহাম্মদ আিুল হার্ান র্যার)
অধ্যায়-২
অধ্যায়-৩

B-05
B-06
B-07
B-08

ককাষ মিভািন (অযািাইডিামর্র্, িাইডিামর্র্, িাডয়ামর্র্, ক্রমর্াং ওভার)।
কাডিসাহাইডরি, কাডিসাহাইডরি এর কেমিমিভাগ, (পমলর্যাকারাইডের আডগ পর্সন্ত)
পমলর্যাকারাইে, অযামিডনা অযামর্ে, অযামিডনা অযামর্ডের কেমিমিভাগ।করামিন, করামিডনর কেমনমিভাগ, িীিডদডহ করামিডনর ভূ মিকা, খ্াদয তামলকায় করামিন
মলমপে, মলমপে এর কেমিমিভাগ, এনিাইি, করার্ডর্সমিক গ্রুপ: (ককা-িযাক্টর, ককাএনিাইি), জিমিক কার্সক্রডি এনিাইডির িযিহার।

রামিমিজ্ঞান (Reference Book: গািী আিিল র্যার)
Z-01
অধ্যায়-১
Z-02

রামিিগডতর মভন্নতা, রামিিগডতর কেমিকরডির মভমি ও নীমত, কেমিমিন্যাডর্র রডয়ািনীয়তা, রামিিগডতর পিসর্িূহ (পিস-১: পমরডিরা, পিস-২: মনডেমরয়া,
পিস-৩: প্লামিডহলমিনডর্র্, পিস-৪: কনিাডিাো, পিস-৫: িলাস্কা, পিস-৬: অযামনমলো।
পিস-৭: আড্সাডপাো, পিস-৮: একাইডনাোিসািা, পিস-৯: কেসািা, কেসািা পডিসর উপপিস-১: ইউডরাকেসািা, উপপিস-২: কর্িাডলাকেসািা, উপপিস-৩: ভামিসব্রািা,
র্কল কিরুদণ্ডীই কডেসি মকন্তু র্কল কডেসি কিরুদণ্ডী নয়।
+

অনলাইন করাগ্রাি র্াংক্রান্ত কর্ডকান তডর্যর িন্য মনডনাক্ত নম্বরগুডলাডত কর্াগাডর্াগ করুন
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