
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

একাদশ কেমির একাডেমিক করাগ্রাি-২০২০ (অনলাইন) 
 

*  ৪মি পডবে পদার্েমবজ্ঞান, রসায়ন, উচ্চতর গমিত এবং জীবমবজ্ঞান এই ৪মি 
মবষডয়র একাদশ কেমির সম্পিূে মসডলবাস পড়াডনা হডব 

*  Zoom App এর িাধ্যডি সপ্তাডহ ৫ মদন Live Class অনুমিত হডব 

*  ৪র্থ পর্বথ কিাি ক্লাস সংখ্যা-৩৪ টি, Daily Live & Practice Exam-৬৮ সসি,  
     Weekly Live & Practice Exam-১৪ সসি, পবথ মলূ্যায়ন পরীক্ষা-০২ সসি 

*   রমতমি ক্লাডসর িামি-কালার pdf ক্লাসডনাি রদান করা হডব 

*   রমতমি ক্লাডসর মরডে মিমেও কদখার বযবস্থা র্াকডব 

* আর্ের টির্নর ক্লার্সর উপর Daily MCQ Live & Practice Exam 
* প্রটি শটনবার Weekly Live CQ+MCQ Exam 
*   পবথ সশর্ে পবথ মলূ্যায়ন Live CQ+MCQ Exam অনুটিি হর্ব 
* রমতমি পরীক্ষার এনালাইমসস মরডপািে ও Auto SMS এ সরজাল্ট প্রিান 
*  প্রটিটি পর্বথর স াসথ টি ৩৫০০/- (টিন হাজার পাাঁচশি) িা া। সরাসমর 

ব্রাডে এডস অর্বা Online Payment (www.udvash.com) এর মাধ্যর্ম 
প্রটিটি পর্বথ আল্ািাভার্ব ভটিথ হওয়া যার্ব  

*   Helpline - 09666775566 
 

অনলাইন ক্লাডসর সিয়সূমি: বাংলা িাসেন - দুপরু ২:৩০ িা অনলাইন এক্সাডির সিয়সূমি: সকাল ৯ িা কর্ডক রাত ৯ িা পর্েন্ত 
 

পবেসিূহ (অধ্যায়মিমিক) 
পবেমিমিক ককাসে মববরিী  

পদার্েমবজ্ঞান ১ি পত্র রসায়ন ১ি পত্র উচ্চতর গমিত ১ি পত্র উমিদমবজ্ঞান রামিমবজ্ঞান 
১ি পবে ২, ৩ ২ ১, ৩ ২, ৩ ১ 
২য় পবে  ৪, ৫ ১, ৩ ২, ৪, ৫ ১ ৩, ৫ 
৩য় পবে  ১, ৬, ৭ ৪ (L: 1-6) ৬, ৭, ৮ ৪ ২ 
৪র্ে পবে  ৮, ৯, ১০ ৪ (L: 7-9), ৫ ৯, ১০ ৫, ৬, ৭ ৪ 

 

ক্লাস ও এক্সাি রুমিন 
 

তামরখ লাইি ক্লাস (িমতেকৃত মনজ মনজ বযাি িাইি অনুর্ায়ী) লাইি এক্সাি (সকাল ৯ িা কর্ডক রাত ৯ িা পর্েন্ত িলডব) 
০৪.০৪.২১ (রমববার) Live Class (P-22) পদার্েমবজ্ঞান: অধ্যায় - ৮ -- 
০৫.০৪.২১ (কসািবার) Live Class (HM-26) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ৯ Daily Live Exam (P-22) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৬.০৪.২১ (িঙ্গলবার) Live Class (C-21) রসায়ন: অধ্যায় - ৪ Daily Live Exam (HM-26) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৭.০৪.২১ (বধু্বার) Live Class (HM-27) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ৯ Daily Live Exam (C-21) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৮.০৪.২১ (বহৃঃবার) Live Class (B-12) উমিদমবজ্ঞান: অধ্যায় – ৫ Daily Live Exam (HM-27) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১০.০৪.২১ (শমনবার) Weekly Live Exam-18 (P-22, HM-26+27, C-21, B-12) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min.  

১১.০৪.২১ (রমববার) Live Class (P-23) পদার্েমবজ্ঞান: অধ্যায় - ৮ Daily Live Exam (B-12) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১২.০৪.২১ (কসািবার) Live Class (HM-28) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ৯ Daily Live Exam (P-23) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৩.০৪.২১ (িঙ্গলবার) Live Class (C-22) রসায়ন: অধ্যায় - ৪ Daily Live Exam (HM-28) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৫.০৪.২১ (বহৃঃবার) Live Class (B-13) উমিদমবজ্ঞান: অধ্যায় – ৫ Daily Live Exam (C-22) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৭.০৪.২১ (শমনবার) Weekly Live Exam-19 (P-23, HM-28, C-22, B-13) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

১৮.০৪.২১ (রমববার) Live Class (P-24) পদার্েমবজ্ঞান: অধ্যায় - ৯ Daily Live Exam (B-13) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৯.০৪.২১ (কসািবার) Live Class (HM-29) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ৯ Daily Live Exam (P-24) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২০.০৪.২১ (িঙ্গলবার) Live Class (C-23) রসায়ন: অধ্যায় - ৪ Daily Live Exam (HM-29) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২১.০৪.২১ (বধু্বার) Live Class (HM-30) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ৯ Daily Live Exam (C-23) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২২.০৪.২১ (বহৃঃবার) Live Class (B-14) উমিদমবজ্ঞান: অধ্যায় – ৬ Daily Live Exam (HM-30) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৪.০৪.২১ (শমনবার) Weekly Live Exam-20 (P-24, HM-29+30, C-23, B-14) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 
২৫.০৪.২১ (রমববার) Live Class (P-25) পদার্েমবজ্ঞান: অধ্যায় - ৯ Daily Live Exam (B-14) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৬.০৪.২১ (কসািবার) Live Class (HM-31) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ৯ Daily Live Exam (P-25) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৭.০৪.২১ (িঙ্গলবার) Live Class (C-24) রসায়ন: অধ্যায় - ৫ Daily Live Exam (HM-31) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৮.০৪.২১ (বধু্বার) Live Class (HM-32) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ৯ Daily Live Exam (C-24) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৯.০৪.২১ (বহৃঃবার) Live Class (B-15) উমিদমবজ্ঞান: অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (HM-32) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০১.০৫.২১ (শমনবার) Weekly Live Exam-21 (P-25, HM-31+32, C-24, B-15) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

০২.০৫.২১ (রমববার) Live Class (P-26) পদার্েমবজ্ঞান: অধ্যায় - ৯ Daily Live Exam (B-15) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৩.০৫.২১ (কসািবার) Live Class (HM-33) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ৯ Daily Live Exam (P-26) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৪.০৫.২১ (িঙ্গলবার) Live Class (C-25) রসায়ন: অধ্যায় - ৫ Daily Live Exam (HM-33) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৫.০৫.২১ (বধু্বার) Live Class (HM-34) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ৯ Daily Live Exam (C-25) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৬.০৫.২১ (বহৃঃবার) Live Class (Z-09) রামিমবজ্ঞান: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (HM-34) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৮.০৫.২১ (শমনবার) Weekly Live Exam-22 (P-26, HM-33+34, C-25, Z-09) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

পমবত্র ঈদুল মিতর উপলডক্ষ ০৯ কি হডত ২২ কি, ২০২১ পর্েন্ত বন্ধ র্াকডব। 
২৩.০৫.২১ (রমববার) Live Class (P-27) পদার্েমবজ্ঞান: অধ্যায় - ১০ Daily Live Exam (Z-09) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৪.০৫.২১ (কসািবার) Live Class (HM-35) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ১০ Daily Live Exam (P-27) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৫.০৫.২১ (িঙ্গলবার) Live Class (P-28) পদার্েমবজ্ঞান: অধ্যায় - ১০ Daily Live Exam (HM-35) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৬.০৫.২১ (বধু্বার) Live Class (HM-36) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ১০ Daily Live Exam (P-28) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৭.০৫.২১ (বহৃঃবার) Live Class (Z-10) রামিমবজ্ঞান: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (HM-36) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৯.০৫.২১ (শমনবার) Weekly Live Exam-23 (P-27+28, HM-35+36, Z-10) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

৩০.০৫.২১ (রমববার) Live Class (P-29) পদার্েমবজ্ঞান: অধ্যায় - ১০ Daily Live Exam (Z-10) MCQ (10×1=10); 10 min. 

৩১.০৫.২১ (কসািবার) Live Class (HM-37) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ১০ Daily Live Exam (P-29) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০১.০৬.২১ (িঙ্গলবার) Live Class (Z-11) রামিমবজ্ঞান: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (HM-37) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০২.০৬.২১ (বধু্বার) Live Class (HM-38) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ১০ Daily Live Exam (Z-11) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৩.০৬.২১ (বহৃঃবার) Live Class (HM-39) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ১০ Daily Live Exam (HM-38) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৪.০৬.২১ (শুক্রবার) ------ Daily Live Exam (HM-39) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৫.০৬.২১ (শমনবার) Weekly Live Exam-24 (P-29, HM-37+38+39, Z-11) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

০৮.০৬.২১ (িঙ্গলবার) পবে িলূযায়ন পরীক্ষা (৪র্ে পডবের সম্পিূে মসডলবাস) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min.  

http://www.udvash.com/


অনলাইডন ক্লাস ও পরীক্ষা পদ্ধমত: 
*  Live Class অনুমিত হডব Zoom App এর িাধ্যডি। এজন্য রডতযক মশক্ষার্েীডক আডগ কর্ডকই মনডজর কিাবাইল/লযাপিপ/কেস্কিডপ Zoom App Install কডর 

রাখার জন্য অনুডরাধ্ করা হল। 
*  Live Class & Exam মদডত udvash.com এই ওডয়বসাইডি মগডয় ‘অনলাইন ক্লাস ও পরীক্ষা’ কিনুযডত মক্লক কডরা। ক্লাস ও পরীক্ষায় অংশগ্রহি করডত 

D™¢vm এর একাদশ কেমি একাডেমিক করাগ্রাডি কতািার িমতেকৃত করমজডেশন নম্বর বযবহার কডর Login কডরা। 

*  Daily & Weekly Live Exam গুডলা রুমিডন উডেমখত তামরখ অনুর্ায়ী সকাল ০৯:০০ িা কর্ডক রাত ০৯:০০ িা পর্েন্ত িলডব। এই সিডয়র িডধ্য একজন 
মশক্ষার্েী উক্ত Live Exam-এ একবারই অংশগ্রহি করডত পারডব। তডব অমধ্ক অনুশীলডনর জন্য মশক্ষার্েীরা একই মসডলবাডসর Practice Exam এ একামধ্কবার 
অংশগ্রহি করডত পারডব।  

একাদশ কেমির মসডলবাস-২০২০ (অনলাইন ৪র্ে পবে) 

পদার্েমবজ্ঞান ১ি পত্র (Reference Book: প্রর্িসর সমাহাম্মি ইস হা  সযার) 
অধ্যায় সল্ চার  টসর্ল্বাস 

অধ্যায়-৮ 

P-22 
পযথাবতৃ্ত, পযথাবতৃ্ত েটি, সরল্ ছটিি েটি, সরল্ ছটিি েটির সক্ষর্ে বর্ল্র ববটশষ্ট্য, সরল্ ছটিি েটির সংটিষ্ট্  র্য় টি রাটশ (সরণ, সবে, ত্বরণ, পযথায় াল্,  ম্পাঙ্ক, স ৌটণ  
 ম্পাঙ্ক, িশা), োটণটি  উিাহরণ, সরল্ সিাল্ন েটি সম্পন্ন বস্তুর অর্ন্থঃ ল্ন বা বযব ল্নীয় সমী রণ, োটণটি  উিাহরণ, সরল্ সিাল্ন েটি এবং বতৃ্তা ার েটির মর্ধ্য সম্প থ। 

P-23 
সরল্ সিাল্ন েটি, সরল্ সিাল্ন েটির ববটশষ্ট্, সরল্ সিাল্ন েটির বযবহার (সরল্ সিাল্র্ র সাহার্যয (g) এর মান টনণথয়, পাহার্ের উচ্চিা টনণথয়, সময় টনণথয়),  োটণটি  
উিাহরণ, সরল্ সিাল্ন েটির সক্ষর্ে শটি (েটিশটি, টবভব শটি), সমাি যাটি  শটি E এবং শটির সংরক্ষণশীল্িা, োটণটি  উিাহরণ, উল্লম্ব ট্প্রং এর সিাল্ন, সরল্ 
সিাল্র্ র েটি ও সরল্ সিাল্র্নর েটি, সসর্ ন্ড সিাল্ , প্রর্য়াজনীয় োটণটি  সূোবল্ী, উচ্চির দ্ক্ক্ষিাটভটত্ত  নমুনা োটণটি  উিাহরণ। 

অধ্যায়-৯ 

P-24 
িরর্ের উৎপটত্ত, শব্দ িরর্ের উৎপটত্ত, িরে ও শটি, িরর্ের ববটশষ্ট্য, আে িরে, আে িরর্ের ববটশষ্ট্য, ল্টম্ব  িরে, ল্টম্ব  িরর্ের ববটশষ্ট্য, িরে সঞ্চাল্ন প্রটিয়া, িরে 
সংিার্ন্  র্য় টি সভৌি রাটশর সংজ্ঞা (িরে সবে, িরেদির্ঘথয এবং  ম্পার্ঙ্কর  মর্ধ্য সম্প থ),  োটণটি  উিাহরণ, অগ্রোমী িরে, অগ্রোমী িরর্ের ববটশষ্ট্য, অগ্রোমী িরর্ের 
োটণটি  রাটশমাল্া, িশা ও িশা পার্থ য, োটণটি  উিাহরণ। 

P-25 
িরর্ের িীব্রিা, টবটভন্ন টবের্য়র উপর িীব্রিা টনভথরিা, িরর্ের িীব্রিার োটণটি  রাটশমাল্া, োটণটি  উিাহরণ, উপটরপািন নীটি, উপটরপাির্নর ির্ল্ সষৃ্ট্ ল্টি িরে। টির িরে, টির িরর্ের 
ববটশষ্ট্য, টির িরে সটৃষ্ট্র শিথ, োটণটি  রাটশমাল্া, সুস্পি টবন্দুর সটৃষ্ট্র শিথ, টনস্পি টবন্দুর সটৃষ্ট্র শিথ,  মুি  ম্পন ও পরবশ  ম্পন, অনুনাি, শর্ব্দর িীব্রিা ও িীব্রিা সল্র্ভল্, োটণটি  উিাহরণ। 

P-26 
বীি, বীি বা স্বর ম্প েঠর্নর স ৌশল্, বীর্ির ববটশষ্ট্য, বীর্ির োটণটি  রাটশমাল্া, বীর্ির  প্রর্য়াে, োটণটি  উিাহরণ, স্বরগ্রাম, হারর্মাটনক স, সেীর্ি বহুল্ প্রচটল্ি শব্দসমূহ, 
সেীি গুণ টবর্িের্ণ পিার্থটবজ্ঞার্নর অবিান, সসারর্োল্ ও সেীিগুণ এবং এর্ির প্রভাব, িানা িার্র আে  ম্পর্নর সূোবল্ী, বায়সু্তর্ের  ম্পন, এ মুখ্ বন্ধ নর্ল্ বায়সু্তর্ের 
 ম্পন, দুইমুখ্ সখ্াল্া নর্ল্ বায়সু্তর্ের  ম্পন, োটণটি  উিাহরণ, প্রর্য়াজনীয় োটণটি  সূোবল্ী, উচ্চির দ্ক্ক্ষিাটভটত্ত  নমনুা োটণটি  উিাহরণ। 

অধ্যায়-১০ 

P-27 
আিশথ েযাস, েযার্সর সূোবটল্ (বর্য়ল্ এর সেূ, চাল্থস এর সূে, চাপীয় সূে), োটণটি  উিাহরণ, আিশথ েযার্সর সমী রণ, েযার্সর র্ঘনর্ত্বর সমী রণ, সাবথজনীন েযাস ধ্রুব , 
প্রমাণ িাপমাো ও প্রমাণ চাপ, পরম শনূ্য িাপমাো বা পরম শীিল্িা, োটণটি  উিাহরণ, েযার্সর অণরু সমৌটল্  স্বী াযথ,  

P-28 
েযার্সর আণটব  েটিিত্ত্ব, েটিিত্ত্ব অনুসার্র আিশথ েযার্সর চার্পর সমী রণ, েযার্সর েটিির্ত্ত্বর প্রর্য়াে, েটিসেূ প্রর্য়াে  র্র পারস্পাটর  সম্প থ প্রটিপািন, োটণটি  উিাহরণ। েে মুিপর্, 
অণরু বযাস এবং েে মুি পর্র্র মর্ধ্য সম্প থ, েেমুি পর্র্র টনভথরশীল্িা, শটির সমটবভাজন নীটি, স্বাধ্ীনিার মাো, স্বাধ্ীনিার মাোও েযার্সর দুই আর্পটক্ষ  িার্পর অনুপার্ির মর্ধ্য সম্প থ  

P-29 
জল্ীয় বাষ্প ও বায়রু চাপ, সম্পিৃ ও অসম্পিৃ বাষ্প, জল্ীয় বার্ষ্পর সার্র্ বায়রু চার্পর সম্প থ, সম্পিৃ ও অসম্পিৃ বাষ্পচার্পর ববটশষ্ট্য, টশটশরাঙ্ক, আর্পটক্ষ  আর্দ্থিা, আর্পটক্ষ  
আর্দ্থিা টনণথর্য়র গুরুত্ব, আর্দ্থিাটমটি সম্পট থি  র্য় টি বাস্তব র্ঘিনা যা আমার্িরর্  প্রভাটবি  র্র, টশটশরাঙ্ক এবং আর্পটক্ষ  আর্দ্্থিার সম্প থ, টশটশরাঙ্ক ও আর্পটক্ষ  আর্দ্থিা 
টনণথয়, শুষ্ক ও আর্দ্থবাল্ব হাইর্গ্রাটমিার্রর সাহার্যয আবহাওয়ার পবূথাভাস, োটণটি  উিাহরণ, প্রর্য়াজনীয় োটণটি  সূোবল্ী, উচ্চির িক্ষিাটভটত্ত  নমুনা োটণটি  উিাহরণ। 

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

অধ্যায়-৪ 
C-21 

বািার র্দ্বণ-২ ,মানুর্ের রর্ির pH,  ৃটে উৎপাির্ন pH এর গুরুত্ব,  রসায়ন টশর্ে pH এর গুরুত্ব, িয়র্ল্টিজ উৎপাির্ন pH এর গুরুত্ব, ওেধু্ সসবর্ন pH এর গুরুত্ব, pH 
পটরমাপ  র্র উপযিু প্রসাধ্ন সামগ্রী টনবথাচন। 

C-22 ভর ও শটির টনিযিা সূে, টবটভন্ন প্র ার িাপীয় বা এনর্াল্টপ পটরবিথন, িীব্র এটসড ও িীব্র ক্ষার্রর প্রশমন িাপ। িাপ রাসায়টন  সূে 
C-23 বন্ধন শটি ও টবটিয়া িাপ, প্রমাণ েঠন এনর্াল টপ, ল্যাভয়টসর্য় ও সহর্সর সূে, সহর্সর সূর্ের প্রর্য়াে,   যাল্টরটমটি পিটির্ি অক্সাটল্  এটসর্ডর র্দ্বণ িাপ টনণথয় 

অধ্যায়-৫ 

C-24 
খ্ািয টনরাপত্তা ও রসায়ন, টপ্রজারর্ভটিভস ও খ্ািয সংরক্ষণ স ৌশল্, প্রা ৃটি  িুড টপ্রজারর্ভটিভস , অনুর্মাটিি রাসায়টন  িুড টপ্রজারর্ভটিভ স বা খ্ািয সংরক্ষ , স ৌিাজাি রণ প্রটিয়া বা 
 যাটনং প্রর্সস, সিটশ ির্ল্র স ৌিাজাি রণ, সবটজর স ৌিাজাি রণ, মার্ছর স ৌিাজাি রণ, মাংর্সর স ৌিাজাি রণ, খ্ািযবস্তু সবটজ স ৌিাজাি রণ 

C-25 

সাসর্পনশন ও স ায়াগুর্ল্শন, দুর্ধ্র শি রা সংযটুি, দুধ্ সর্র্  মাখ্ন পরৃ্ ী রণ, মাখ্ন পাটন মুি রণ, মাখ্ন সর্র্  টর্ঘ উৎপািন, মাখ্ন সর্র্  টর্ঘ এর উৎপািন, িয়র্ল্টির্জ 
সুেটন্ধ সযাে  রার রসায়ন, পারটিউমাটর সোল্াপজল্ প্রস্তুটি, সহয়ার অর্য়ল্ প্রস্তুটি, সিল্ ম পাউডার প্রস্তুটি, সনা বা ভযাটনটশং টিম প্রস্তুটি, টিয়াটরং এটসড সর্র্  ভযাটনটশং 
টিম প্রস্তুটি, স াল্ড টিম প্রস্তুটি, টল্পটি  প্রস্তুটি, আিিার সসভ প্রস্তুটি, সমর্হটি টনষ্কাশন, স াল্ডটিম/সনা প্রস্তুটি, আিিার সসভ সল্াশন প্রস্তুটি, সোল্াপ জল্ প্রস্তুটি, গ্লাস 
টক্লনার প্রস্তুটি, িয়র্ল্ি টক্লনার প্রস্তুটি, গ্লাস টক্লনার ও িয়র্ল্ি টক্লনার্রর পটরষ্কার রণ স ৌশল্, িয়র্ল্ি টক্লনার্র  টি  সসাডা ও গ্লাস টক্লনার্র অযার্মাটনয়ার বযবহার, টভর্নোর 
প্রস্তুটি (ইর্ানটয়  এটসড সর্র্ ), মল্ট টভর্নোর পিটির্ি টভর্নোর প্রস্তুটি, টভর্নোর্রর খ্ািযর্দ্বয সংরক্ষণ স ৌশল্, খ্ািযর্দ্বয সংরক্ষর্ণ টভর্নোরর্র গুরুত্ব 

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

অধ্যায়-৯ 

M-26 প্রশ্নমাল্া-IX A (চল্ , ধ্রুব , অটবটিন্ন চল্ , টল্টমি বা সীমা, ঢাল্, িাংশর্নর টল্টমি, এ টি বিথী, বামটি বিথী ও ডানটি বিথী টল্টমি, অসীম টল্টমি 

M-27 টল্টমর্ির সমৌটল্  ধ্মথাবটল্, টবর্শে িাংশর্নর সীমা টনণথয়, x → c রাটশর টল্টমর্ির মান টনণথয়, x → ∞ রাটশর টল্টমর্ির মান টনণথয় 

M-28 
প্রশ্নমাল্া-IX B, IX C (অটবটিন্ন িাংশন, টল্টমি টহসার্ব অর্ন্রজ, xn এর অর্ন্রজ টনণথয়, বহুপিী িাংশর্নর অর্ন্রী রণ, সচূ  িাংশন (ex, ax) ল্োটরিটম  িাংশন lnx (x > 1) 
টের্ াণটমটি  িাংশন  (sinx, cosx, tanx, cotx, secx, cosecx) এর অর্ন্রজ, সাধ্ারণ সেূ বযবহার  র্র অর্ন্রজ, মূল্ টনয়র্ম x এর সার্পর্ক্ষ অর্ন্রজ টনণথয় সংিার্ন্ সমসযা) 

M-29 
সুর্ের সাহার্যয সাধ্ারণ ট ছু িাংশর্নর অর্ন্রী রন টনণথয়, প্রশ্নমাল্া-IX D, IX E (িাংশর্নর গুণিল্ ও ভােির্ল্র অর্ন্রজ টনণথয়, সংর্যাটজি িাংশর্নর অর্ন্রজ টনণথয়, গুণিল্ ও 
ভােিল্ অর্ন্রজ সংিার্ন্ োটণটি  সমসযা, সংর্যাটজি িাংশর্নর অর্ন্রজ সংিার্ন্ োটণটি  সমসযা) 

M-30 
প্রশ্নমাল্া-IX F, IX G, IX H (টবপরীি িাংশর্নর অর্ন্রজ টনণথয়, টবপরীি বতৃ্তীয় িাংশন sin−1x, cos−1x,  tan−1x,  cot−1x, sec−1x, cosec−1x এর অর্ন্রজ টনণথয়, পরাটমটি  
সমী রর্ণর অর্ন্রজ টনণথয়, x র্ঘাি সম্বটল্ি রাটশর অর্ন্রজ টনণথয়, স ান িাংশর্নর সূচ  অন্য আর এ টি িাংশন হর্ল্ অর্ন্রজ টনণথয়, অবযি িাংশর্নর অর্ন্রজ টনণথয় 

M-31 প্রশ্নমাল্া, IX I (পযথায়িটম  অর্ন্রজ, পযথায়িটম  অর্ন্রজ টনণথয় সংিার্ন্ োটণটি  সমসযা) 

M-32 
প্রশ্নমাল্া-IX J, (অর্ন্রর্ র প্রর্য়াে, সভৌি প্রর্য়াে, জযাটমটি  প্রর্য়াে, স্বাধ্ীন ও অধ্ীন চল্র্ র অর্ন্র , টনটিথষ্ট্ টবন্দুর সটন্ন র্ি িাংশর্নর সল্খ্র্  আসন্ন ভার্ব ঐ টবন্দুর্ি 
স্পশথর্ র সল্খ্ দ্বারা িানীয়ভার্ব প্রটিিাপন,  

M-33 IX K িমবধ্থমান ও িমহ্রাসমান িাংশন, িাংশর্নর চরমটবন্দু, িাংশর্নর সর্বথাচ্চ মান এবং সবথটনম্ন মান টনণথয়, সর্বথাচ্চ ও সবথটনম্ন মান টবিযমান র্া ার প্রর্য়াজনীয় শিথ, সর্বথাচ্চ ও সবথটনম্ন মান টনণথয়)  

M-34 সর্বথাচ্চ ও সবথটনম্ন মার্নর বযবহাটর  প্রর্য়াে ও টরটভশন 

অধ্যায়-১০ 

M-35 প্রশ্নমাল্া-X A (প্রটিঅর্ন্র  টহসার্ব সযােজ,  সযােজী রর্ণর ধ্রুব , অটনটিথষ্ট্ সযােজ টনণথর্য়র টবটভন্ন স ৌশল্, সযাের্জর সযাোশ্রয়ী ধ্মথ) 

M-36  প্রশ্নমাল্া-X B (অটনটিথষ্ট্ সযােজ টনণথয়, প্রটিিাপন পিটি, টের্ াণটমটি  িাংশর্নর সযাটজি িল্ টনণথয়, প্রটিিাপন পিটির্ি সযােজ টনণথয়) 

M-37 প্রশ্নমাল্া-X C (অংশায়ন সূর্ের সাহার্যয সযােজী রণ, uv ধ্রার স ৌশল্, মূল্ি বীজেটণিীয় ভগ্াংর্শর সযােজী রণ, পযথায়িটম  অংশায়ন সযােজী রণ) 

M-38 প্রশ্নমাল্া-X D (টনটিথষ্ট্ সযােজ, টনটিথষ্ট্ সযােজ সম্পট থি মূল্ উপপািয, টনটিথষ্ট্ সযাের্জর ট ছু ধ্মথ, টনটিথষ্ট্ সযাের্জর মান টনণথয়, গুণির্ল্র টনটিথষ্ট্ সযােজ [uv এর সূে]) 

M-39 প্রশ্নমাল্া-X E (টনটিথষ্ট্ সযােজ বযবহার  র্র সক্ষেিল্ টনণথয়) 

উমিদমবজ্ঞান (Reference Book: ে. কিাহাম্মদ আবুল হাসান সযার) 

অধ্যায়-৫ 
B-12 বশবার্ল্র (ববটশষ্ট্য, েঠন ও জনন), ইউর্ল্াটিক্স, জনুিম, অর্থদনটি  গুরুত্ব। 
B-13 ছোর্ র ( ববটশষ্ট্য, েঠন, প্রজনন ও বতৃ্ত), এোটর াস, মাশরুম ছোর্ র অর্থদনটি  গুরুত্ব, ছো  র্ঘটিি সরােসমূহ,  িাি সরাে, ল্াইর্ ন। 

অধ্যায়-৬ B-14 ব্রার্য়ািাইিা, টর টশয়া, সিটরর্ডািাইিা, সিটরস। 
অধ্যায়-৭ B-15 নগ্বীজী উটিি, সাই াস, আবিৃবীজী উটিি, পষু্পপেটবন্যাস, অমরাটবন্যাস, পষু্প সংর্ ি,পষু্প প্রিী , Poaceae, মাল্র্ভটস। 

রামিমবজ্ঞান (Reference Book: গাজী আজিল সযার) 

অধ্যায়-৪ 
Z-09 রি, রিরস বা প্লাজমা, রি টণ া, সল্াটহি রি টণ া, সেি রি টণ া, অণচুটি া, রি জমাি বাাঁধ্া বা রি িঞ্চন,  ল্টস া বা টল্ম্ফ। 
Z-10 মানুর্ের হৃৎটপর্ের েঠন, হৃৎটপর্ের প্রর্ াি সমূহ, হািথটবি- াটডথয়া  চি, হািথটবি-এর মার্য়ার্জটন  টনয়িণ এবং উদ্দীপনা পটরবহন। 
Z-11 রিচাপ ও বযার্রাটরর্সপ্টর, মানবর্ির্হ রি সংবহন, হৃির্রার্ের টবটভন্ন অবিায়  রণীয়, হৃির্রার্ের টচট ৎসার ধ্ারণা, এনটজওপ্লাটি। 

 

অনলাইন করাগ্রাি সংক্রান্ত কর্ডকান তডর্যর জন্য মনডনাক্ত নম্বরগুডলাডত কর্াগাডর্াগ করুন 
 

ঢাকার শাখাসিূহ : মিরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্িনডিন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কিাহাম্মদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 
সাইন্স লযাব.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, িািেডগি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আমজিপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শামন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, িামলবাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২ 
িমতমিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, বাসাডবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনেী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীবাজার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, র্াত্রাবাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দমনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ 
সািার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গাজীপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, ককানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭ 
 

ঢাকার বাইডরর শাখাসিূহ : িয়িনমসংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, মকডশারগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জািালপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পাবনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬ মসরাজগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রংপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুমড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গাইবান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫ 
সসয়দপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, বগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পরুহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪ মদনাজপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুরগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রাজশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩ 
নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডিার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, িাাঁপাইনবাবগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুমিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, িমরদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২ 
র্ডশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, সাতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বমরশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, মসডলি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯ ব্রাþিবামড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩ 
নরমসংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮, কুমিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, কিনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, িট্টগ্রাি (িকবাজার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪ 
িট্টগ্রাি (হামলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 
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