D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার
দ্বাদশ কেমির একাডেমিক করাগ্রাি-২০২১ (অনলাইন)
মিজ্ঞান মিভাগ

* ৩মি পডিে পদার্েমিজ্ঞান, রসায়ন, উচ্চতর গমিত এিং জীিমিজ্ঞান এই ৪মি
মিষডয়র দ্বাদশ কেমির সম্পূিে মসডলিাস পড়াডনা হডি

* Zoom App এর িাধ্যডি সপ্তাডহ ৫ মদন Live Class অনুমিত হডি
* ১ম পর্বে কিাি ক্লাস সংখ্যা-২৬ টি, Daily Live & Practice Exam-৫২ সসি,
Weekly Live -১০ সসি, পবে মূল্যায়ন পরীক্ষা-০২ সসি

* রমতমি ক্লাডসর িামি-কালার pdf ক্লাসডনাি রদান করা হডি
* রমতমি ক্লাডসর মরডে মভমেও কদখার িযিস্থা র্াকডি

আর্ের টির্নর ক্লার্সর উপর Daily MCQ Live & Practice Exam
প্রটি শটনবার Weekly Live CQ+MCQ Exam
পবে সশর্ে পবে মূল্যায়ন Live CQ+MCQ Exam অনুটিি হর্ব
রমতমি পরীক্ষার এনালাইমসস মরডপািে ও Auto SMS এ সরজাল্ট প্রিান
প্রটিটি পর্বের স াসে টি ৩৫০০/- (টিন হাজার পাাঁচশি) িা া। সরাসমর
ব্রাডে এডস অর্িা Online Payment (www.udvash.com) এর
মাধ্যর্ম প্রটিটি পর্বে আল্ািাভার্ব ভটিে হওয়া যার্ব

* Helpline - 09666775566

অনলাইন ক্লাডসর সিয়সূমি
অনলাইন এক্সাডির সিয়সূমি
পিেসিূহ (অধ্যায়মভমিক)

*
*
*
*
*

িাংলা ভাসেন - মিকাল ০৪:৪৫ িা
সকাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্েন্ত িলডি
পিেমভমিক ককাসে মিিরিী

পদার্েমিজ্ঞান ২য় পত্র

রসায়ন ২য় পত্র

উচ্চতর গমিত ২য় পত্র

উমিদমিজ্ঞান

রামিমিজ্ঞান
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১ি পিে
২য় পিে
৩য় পিে

১ি পিে িযামপ্ত: ১৩ জুন, ২০২১ হডত ৩১ জুলাই, ২০২১ পর্েন্ত িলডি
ক্লাস ও এক্সাি রুমিন
তামরখ ও িার
১৩.০৬.২১ (রমিিার)
১৪.০৬.২১ (কসািিার)
১৫.০৬.২১ (িঙ্গলিার)
১৬.০৬.২১ (িুধ্িার)
১৭.০৬.২১ (ি ৃহঃিার)
১৯.০৬.২১ (শমনিার)
২০.০৬.২১ (রমিিার)
২১.০৬.২১ (কসািিার)
২২.০৬.২১ (িঙ্গলিার)
২৩.০৬.২১ (িুধ্িার)
২৪.০৬.২১ (ি ৃহঃিার)
২৬.০৬.২১ (শমনিার)
২৭.০৬.২১ (রমিিার)
২৮.০৬.২১ (কসািিার)
২৯.০৬.২১ (িঙ্গলিার)
৩০.০৬.২১ (িুধ্িার)
০১.০৭.২১ (ি ৃহঃিার)
০৩.০৭.২১ (শমনিার)
০৪.০৭.২১ (রমিিার)
০৫.০৭.২১ (কসািিার)
০৬.০৭.২১ (িঙ্গলিার)
০৭.০৭.২১ (িুধ্িার)
০৮.০৭.২১ (ি ৃহঃিার)
১০.০৭.২১ (শমনিার)
১১.০৭.২১ (রমিিার)
১২.০৭.২১ (কসািিার)
১৩.০৭.২১ (িঙ্গলিার)
১৪.০৭.২১ (িুধ্িার)
১৫.০৭.২১ (ি ৃহঃিার)
১৭.০৭.২১ (শমনিার)

লাইভ ক্লাস (ভমতেকৃত মনজ মনজ িযাি িাইি অনুর্ায়ী)
লাইভ এক্সাি (সকাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্েন্ত িলডি)
Live Class (HM-01) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৩
--Daily Live Exam (HM-01) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (P-01) পদার্েমিজ্ঞান : অধ্যায় – ১
Daily Live Exam (P-01) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-01) রসায়ন : অধ্যায় – ১
Daily Live Exam (C-01) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (P-02) পদার্েমিজ্ঞান : অধ্যায় – ১
Daily Live Exam (P-02) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (B-06) উমিদমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৪
Weekly Live Exam-01 (HM-01, P-01+02, C-01, B-06) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min.
Daily Live Exam (B-06) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-02) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৩
Daily Live Exam (HM-02) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (P-03) পদার্েমিজ্ঞান : অধ্যায় – ১
Daily Live Exam (P-03) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-02) রসায়ন : অধ্যায় – ১
Daily Live Exam (C-02) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-03) রসায়ন : অধ্যায় – ১
Daily Live Exam (C-03) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (B-07) উমিদমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৪
Weekly Live Exam-02 (HM-02, P-03, C-02+03, B-07) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min.
Daily Live Exam (B-07) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-03) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৩
Daily
Live Exam (HM-03) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (P-04) পদার্েমিজ্ঞান : অধ্যায় – ২
Daily Live Exam (P-04) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-04) রসায়ন : অধ্যায় – ১
Daily Live Exam (C-04) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-05) রসায়ন : অধ্যায় – ২
Daily Live Exam (C-05) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (B-08) উমিদমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৪
Weekly Live Exam-03 (HM-03, P-04, C-04+05, B-08) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min.
Daily Live Exam (B-08) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-04) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৪
Daily Live Exam (HM-04) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (P-05) পদার্েমিজ্ঞান : অধ্যায় – ২
Daily Live Exam (P-05) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-06) রসায়ন : অধ্যায় – ২
Daily Live Exam (C-06) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-07) রসায়ন : অধ্যায় – ২
Daily Live Exam (C-07) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (B-10) উমিদমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৮
Weekly Live Exam-04 (HM-04, P-05, C-06+07, B-10) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min.
Daily Live Exam (B-10) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-05) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৪
Daily Live Exam (HM-05) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (P-06) পদার্েমিজ্ঞান : অধ্যায় – ২
Daily Live Exam (P-06) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-08) রসায়ন : অধ্যায় – ২
Daily Live Exam (C-08) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (Z-09) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৪
Daily Live Exam (Z-09) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (Z-10) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৪
Weekly Live Exam-05 (HM-05, P-06, C-08, Z-09+10) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min.

পমিত্র ঈদুল আর্হা উপলডক্ষ ১৮ জুলাই হডত ২৬ জুলাই পর্েন্ত সকল কার্েক্রি িন্ধ র্াকডি
২৭.০৭.২১ (িঙ্গলিার)
২৮.০৭.২১ (িুধ্িার)
৩১.০৭.২১ (শমনিার)

Live Class (Z-11) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৪
-------

Daily Live Exam (Z-10) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (Z-11) MCQ (10×1=10); 10 min.

পিে িূলযায়ন (১ি পডিের সম্পূিে মসডলিাস) 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 মশক্ষার্েীডক 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 অংশগ্রহি করডত

D™¢vm এর দ্বাদশ কেমি একাডেমিক করাগ্রাডি কতািার ভমতেকৃত করমজডেশন নম্বর িযিহার কডর Login কডরা।
*

Daily Live Exam গুডলা রুমিডন উডেমখত তামরখ অনুর্ায়ী সকাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্েন্ত িলডি। এই সিডয়র িডধ্য একজন মশক্ষার্েী উক্ত
Live Exam-এ একিারই অংশগ্রহি করডত পারডি। তডি অমধ্ক অনুশীলডনর জন্য মশক্ষার্েীরা একই মসডলিাডসর Practice Exam এ একামধ্কিার অংশগ্রহি
করডত পারডি।

দ্বাদশ শ্রেণির ণিলেবাি-২০২১ (অনোইন ১ম পবব)
অধ্যায়

শ্রেকচার
P-01

অধ্যায়-১

P-02
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P-04

অধ্যায়-২
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P-06

পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র (Reference Book : প্রফেসর ম াহাম্মদ ইসহাক সযার)
বসফেিাস

তাপ াত্রা পবর াফপর নীবত, তাপীয় স তা, তাপ াত্রার ধ্ারণা, তাপ াত্রার পবর াফপর বিবিন্ন মেফের ফধ্য সম্পকথ, বির বিন্দু িযিহার কফর মেে বনধ্থারণ সংক্রান্ত কফয়কবি রাবি,
গাবণবতক উদাহরণ, তাপগবতবিদযার প্রর্ সূ ফত্রর (ধ্ারণা, তাৎপর্থ, িযাখ্যা), তাপগবতবিদযার প্রর্ সূ ফত্রর িযিহার (সফ াষ্ণ প্রবক্রয়ার মেফত্র, রুদ্ধতাপীয় প্রবক্রয়ার মেফত্র, ধ্রুি আয়তন
প্রবক্রয়ার মেফত্র, স চাপ প্রবক্রয়ার মেফত্র), গাবণবতক উদাহরণ, তাপীয় বসফে , সফ াষ্ণ পবরিতথন, গাবণবতক উদাহরণ।
রুদ্ধতাপীয় পবরিতথন, রুদ্ধতাপীয় পবরিতথফনর িতথস ূ হ, রুদ্ধতাপীয় পবরিতথফনর বিবিষ্ট্য, রুদ্ধতাপীয় পবরিতথফন চাপ ও আয়তফনর ফধ্য সম্পকথ, রুদ্ধতাপীয় পবরিতথফন আয়তন
ও তাপ াত্রার ফধ্য সম্পকথ, রুদ্ধতাপীয় পবরিতথফন আদিথ গযাফসর মেফত্র চাপ ও তাপ াত্রার ফধ্য সম্পকথ, গাবণবতক উদাহরণ, ম াোর আফপবেক তাপ িা ম াোর তাপধ্ারণ
ে তা, CP এিং CV এর পার্থফকযর মিৌত িযাখ্যা, একবি আদিথ গযাফসর মেফত্র CP এিং CV এর পার্থফকয, 𝛾- এর াফনর বিন্নতা ও গুরুত্ব, গাবণবতক উদাহরণ, রুদ্ধতাপীয়
মরখ্া সফ াষ্ণ মরখ্া এর মচফয় অবধ্কতর খ্াড়া, অিযন্তরীণ িবি, (তাপ, অিযন্তরীণ িবি ও কাজ), তাপগবতবিদযার প্রর্ সূ ফত্রর সী ািদ্ধতা।
তাপগবতবিদযার বিতীয় সূ ত্র (ধ্ারণা), প্রতযািতথী ও অপ্রতযািতথী প্রবক্রয়া, প্রতযািতথী প্রবক্রয়ার বিবিষ্ট্য, অপ্রতযািতথী প্রবক্রয়ার বিবিষ্ট্য, প্রতযািতথী ও অপ্রতযািতথী প্রবক্রয়ার ফধ্য
তুেনা, কাফনথার চক্র, ইবিফনর িণথনা, কাফনথাচক্র একবি প্রতযাগা ী চক্র, তাপ ইবিন, গাবণবতক উদাহরণ, ইবিফনর দেতা, গাবণবতক উদাহরণ, মরবিজাফরির, এনট্রবপ ও
বিিৃ ঙ্খো, এনট্রবপর তাৎপর্থ, এনট্রবপর াধ্যফ তাপগবতবিদযার বিতীয় সূ ফত্রর প্রকাি, পৃবর্িীর তাপীয় ৃ তুয, গাবণবতক উদাহরণ, প্রফয়াজনীয় গাবণবতক সূ ত্রািেী, উচ্চতর
দেতা সম্পন্ন ন ু না গাবণবতক উদাহরণ।
কুেফের সূ ত্র, মেত্র তত্ত্ব, গাবণবতক উদাহরণ, তবড়ৎ িে, বির তবড়ৎ িে এিং হাকর্থ িফের তুেনা, তবড়ৎ িফের উপবরপাতন নীবত, তবড়ৎ মেত্র, তবড়ৎ ফ্লাক্স, তবড়ৎ
িেফরখ্া, তবড়ৎ মেফত্রর প্রািেয িা তবড়ৎ প্রািেয, বিন্দু আধ্াফনর জনয তবড়ৎ মেফত্রর মকাফনা বিন্দু ফত তবড়ৎ প্রািফেযর রাবি াো, গাবণবতক উদাহরণ, তবড়ৎ বিিি, চাজথগ্রস্ত
মগােফকর বিিি, গাবণবতক উদাহরণ, বিিি পার্থকয, গাবণবতক উদাহরণ, তবড়ৎ প্রািফেয এিং তবড়ৎ বিিফির ফধ্য সম্পকথ, আধ্ান ঘনত্ব এিং তবড়ৎ প্রািফেযর ফধ্য সম্পকথ,
গাবণবতক উদাহরণ, বিন্দু চাফজথর জনয তবড়ৎ মেফত্রর মকাফনা বিন্দু ফত তবড়ৎ বিিি ও তবড়ৎ িফের ফধ্য সম্পকথ, গাবণবতক উদাহরণ, স বিিি তে, স বিিি তফের বিবিষ্ট্য।
তবড়ৎ বিফ রু, সু র্ তবড়ৎফেফত্র অিবিত তবড়ৎ বিফ রুর ওপর প্রর্ু ি িকথ , তবড়ৎ মেফত্র বিফ রুফক বিবেপ্ত করফত কৃতকাজ, গাবণবতক উদাহরণ, তবড়ৎ বিফ রুর জনয তবড়ৎ
বিিি, তবড়ৎ বিফ রুর জনয তবড়ৎ মেত্র প্রািেয, গাবণবতক উদাহরণ, চাফজথর মকায়ান্টায়ন এিং সংরেণিীেতা, অপবরিাহী িা অন্তরক ও ডাইইফেকবট্রক, ধ্ারক িা তবড়ৎ আধ্ার,
ধ্ারকত্ব, পবরিাহীর ধ্ারকত্ব মর্ মর্ বির্ফয়র উপর বনিথর কফর, মগাোকার পবরিাহীর ধ্ারকত্ব, তবড়ৎ ধ্ারকত্ব, ধ্ারকফত্বর একক, স ান্তরাে পাত ধ্ারফকর ধ্ারকত্ব, গাবণবতক উদাহরণ,
ধ্ারফকর মেবণ িা বসবরজ বিনযাস, ধ্ারফকর স ান্তরাে সংফর্াগ, গাবণবতক উদাহরণ।
ধ্ারফকর বিবত িা সবিত িবি, তবড়ৎ মেফত্রর একক আয়তফন সবিত িবির রাবি াো, গাবণবতক উদাহরণ, ধ্ারফকর িযিহার, গাউফসর সূ ত্র, গাবণবতক উদাহরণ, কুেফের
সূ ত্র হফত গাউফসর সূ ফত্রর প্রবতপাদন, গাউফসর সূ ত্র হফত কুেফের সূ ফত্রর প্রবতপাদন, গাবণবতক উদাহরণ, তবড়ৎ মেফত্রর প্রািেয বনণথফয় গাউফসর সূফত্রর িযিহার, (চাবজথত
মগােফকর দরুন, চাবজথত একিা েো মচাফের দরুন, অসী বদফঘথযর চাবজথত মরখ্ার জনয, গাবণবতক উদাহরণ, চাবজথত স তে পবরিাহীর সবন্নকফি, দু বি চাবজথত স ান্তরাে
পাফতর দরুন), কুেফের সূ ফত্রর সী ািদ্ধতা, প্রফয়াজনীয় গাবণবতক সূ ত্রািেী, উচ্চতর দেতা সম্পন্ন ন ু না গাবণবতক উদাহরণ।

রিায়ন ২য় পত্র (Reference Book: ড. িলরাজ কাণি ণিিংহ হাজারী সযার)

C-01
অধ্যায়-১

C-02
C-03
C-04
C-05

অধ্যায়-২

গ্যাি, িূ ত্রিমূ হ, গ্যালির আয়তন, চাপ ও তাপমাত্রার একক, বলয়লের িূ ত্র :(গ্যালির আয়তন ও চালপর মলধ্য িম্পকব), চােবলির িূ ত্র: (গ্যালির আয়তন ও তাপমাত্রার মলধ্য িম্পকব।
অযাল াগ্ালরা িূ ত্র: (গ্যালির আয়তন ও পণরমালির িম্পকব), বলয়ে ও চােবলির িূ ত্র শ্রেলক িমন্বয় িূ ত্র, আদশব গ্যাি িূ ত্র বা আদশব গ্যাি িমীকরি, আদশব বলয়লের িূ ত্র, গ্যালির
আয়তলনর ওপর তাপমাত্রার প্র াব পর্বলবক্ষি (চােবলির িূ ত্র)
গ্যাি ও বাস্তব গ্যাি, বাস্তব গ্যািিহ অযামাগ্া’র পরীক্ষা, বাস্তব গ্যালির িিংলকাচনশীেতা গুিাঙ্ক বা শ্রপষি গুিাঙ্ক ও আদশব আচরি, বাস্তব গ্যািিমূ লহর আদশব আচরলির
শতব, যানডার ওয়ােি িমীকরি: (বাস্তব গ্যালির আদশব আচরি শ্রেলক ণবচয যণতর প্রণতকার), গ্যাি ণিণেন্ডারজাতকরলি গ্যাি িূ লত্রর প্রলয়াগ্।
গ্যালির আিংণশক চাপ ও ডােটলনর িূ ত্র, গ্রাহালমর িূ ত্র: (গ্যালির বযাপন ও অনয বযাপন), গ্যালির আয়তলনর ওপর চালপর প্র াব পর্বলবক্ষি, গ্যালির আিণবক গ্ণততত্ত্ব, গ্যালির
বগ্বমূে-গ্ড় বগ্বলবগ্ ও অনযানয গ্ণতলবগ্, গ্যালির কিার গ্ণতশণি ণহিাব।
বৃ ণি ও এর প্রণতকার, শ্রকান এোকায় এণিড বৃণির িম্ভাবনা শ্রবণশ, তা ণবলেষি, আরলহণনয়াি এণিড-ক্ষারক তত্ত্ব, ব্রনলেড-োউণর তত্ত্ব ও অনয বন্ধী অম্ল-ক্ষারক, অনয বন্ধী অম্ল-ক্ষারক, এণিড-ক্ষারলকর
েয ইি তত্ত্ব, ণমঠা পাণনর উৎি ও গুরুত্ব, িারলেি ওয়াটালরর ণবশুদ্ধতার মানদন্ড (খরতা, pH, DO, BOD, COD, TDS)
বজি মর্ৌগ ও প্রাণিবি তিাদবজি , মর্ৌগ গঠফন কািথন ম ৌফের বিবিষ্ট্তাবজি , মর্ৌগ ও অজজি মর্ৌফগর পার্থকযসূ চক বিবিষ্ট্যবজি , মর্ৌফগর মেবণবিিাগবজি , মর্ৌফগ িন্ধন
প্রকৃবতস ফর্াজী , িন্ধফনর ইফেকট্রনীয় তত্ত্বআধ্ু বনক , অরবিিাে অবধ্ক্র ণ তিাদ ও স ফর্াজী িন্ধফনর প্রকারফিদপার াণবিক , অরবিিাে সংকরণ ও কািথফনর চতুফর্থাজযতা,
কািথফনর sp2 সংকরণ ও ব ফর্ন অণু (CH4 ) গঠন, কািথফনর sp2 সংকরণ ও ইবর্ন িা ইবর্বেন অণুর গঠন, কািথফনর sp2 সংকরণ ও ইর্াইন িা অযাবসবিবেন অণুর
গঠনাকৃবত, ইফর্ন, ইবর্ন ও ইর্াইন অণুর গঠন, িন্ধন মকাণ ও িন্ধন দূ রত্বস ফগাত্রীয় , মেবণ ,কার্থকরী ূ েক ,

C-06

কার্থকরী ূ েফকর বিবিফত বজি-মর্ৌফগর মেবণ বচবিতকরণ, জজব-মর্ৌফগর না করফণর বিস্তাবরত।

C-07

বজি মর্ৌফগর স াণুতা ও এর প্রকারফিদ, গাঠবনক স াণুতা, জযাব বতক স াণুতা, আফোক সবক্রয় স াণুতা, বজি মর্ৌফগর সংফকত মর্ফক গাঠবনক স াণু সংখ্যা বনণথয়।

C-08

স ফর্াজী িন্ধফনর িােন, সু র্ বিিাজন, বির্ বিিাজন, কাফিথাকযািায়ন, কািথানায়ন, বিকারক, বজি বিবক্রয়ার প্রকারফিদ, ইফেকফট্রাোইে , বনউবিওোইে, বি-মরবডকযাে,
অযােফকন ও অযােফকফনর র্ািতীয় সি।

উচ্চতর গ্ণিত ২য় পত্র (Reference Book : শ্রমাোঃ শ্রকতাব উদ্দীন সযার)

HM-02

প্রশ্ন াো-III (জবিে সংখ্যা ও এর জযাব বতক প্রবতরূপ, 𝑖 এর পণরচয়, 𝑖 পূ িবঘাত িম্বণেত মান ও ধ্ারা, জবিে সংখ্যার পর ান ( ডুোস) এিং নবত (আগুথফ ন্ট), জবিে সংখ্যার
মপাোর আকার, অনু িন্ধী জবিে সংখ্যা, A + iB আকাফর প্রকাি সংক্রান্ত স সযা , জবিে সংখ্যার ধ্ থ, জবিে সংখ্যার মর্াগ, বিফয়াগ, গুফণর জযাব বতক প্রবতরূপ)
প্রশ্ন াো-III (জবিে সংখ্যার িগথ ূ ে, ঘন ূ ে, একফকর ঘন ূ ফের বিবিষ্ট্যািবে, ω পূ িবঘাত িম্বণেত মান ও ধ্ারা, চতুর্থ ূ ে এিং র্ষ্ঠ ূ ে বনণথয় সংক্রান্ত স সযা, উৎপাদফক বিফের্ণ)

HM-03

প্রশ্ন াো-III (জবিে সংখ্যার ধ্ াথ িবে, প্র াণ সংক্রান্ত স সযা, ω সংক্রান্ত স সযা, সিার পর্ সংক্রান্ত স সযা, ান বনণথয় সংক্রান্ত স সযা, মেখ্বচত্র সংক্রান্ত স সযা)

HM-01
অধ্যায়-৩

HM-04
অধ্যায়-৪
HM-05

B-06

প্রশ্ন াো-IV (িূ ব কা, িহুপদী, এক চেফকর িহুপদী রাবির উদাহরণ, এক চেফকর িীজগাবণবতক রাবি র্া িহুপদী নয় এরূপ রাবির উদাহরণ, একাবধ্ক চেফকর িহুপদী রাবির
উদাহরণ, স াবত্রক ও অস াবত্রক িহুপদী, িহুপদী স ীকরণ ও স ীকরফণর ূ ে, উৎপাদক উপপাদয, িাগফির্ উপপাদয, প্রফতযক n – ঘাফতর িহুপদী স ীকরণ f(x) = 0 এর
মকিে াত্র n সংখ্যক ূ ে আফে, িতথসাফপে স ীকরণ এিং অফিদ, উৎপাদক ও িাগফির্ উপপাদয িযিহার কফর স াধ্ান সংক্রান্ত স সযা, ূ েদ সহগবিবিষ্ট্ একবি িহুপদী
স ীকরফণর অ ূ েদ ূ েগুবে র্ু গফে র্াফক, িাস্তি সহগবিবিষ্ট্ স ীকরফণ অিাস্তি ূ ে র্ু গফে র্াফক, উৎপাদফকর সাহাফর্য বিঘাত স ীকরফণর স াধ্ান, বিঘাত স ীকরফণর সাধ্ারণ
স াধ্ান, বিঘাত স ীকরফণর ূ ফের সংখ্যা দু ই এর অবধ্ক হফত পাফর না, ূ ে-সহগ সম্পকথ)
প্রশ্ন াো-IV (সাধ্ারণ ূ ফের িতথ, উিয় ূ ে সাধ্ারণ হওয়ার িতথ, পৃর্ায়ক (Discriminant)/ বনশ্চায়ক / বনরূপক, বিঘাত স ীকরফণর ূ েগুবের বিবিন্ন িতথ, বিঘাত
স ীকরফণর ূ ফের প্রকৃবত বনণথয়, মেখ্বচফত্রর সাহাফর্য বিঘাত স ীকরফণর ূ ফের প্রকৃবত বনণথয়, বিঘাত স ীকরণ গঠন, বিঘাত স ীকরফণর ূ ে এিং ূ ফের প্রকৃবত বনণথয়
সংক্রান্ত স সযা। বিঘাত ও বত্রঘাত স ীকরফণর ূ ফের প্রবতস রাবির ান, বত্রঘাত স ীকরফণর ূ ফের সাফর্ সহফগর সম্পকথ, বিঘাত স ীকরণ গঠন সংক্রান্ত স সযা, বত্রঘাত ও
চতুঘথাত স ীকরণ গঠন সংক্রান্ত স সযা, ূ ে ও সহফগর ফধ্য সম্পকথ িযিহার কফর ান বনণথয় সংক্রান্ত স সযা, সাধ্ারণ ূ ে সংক্রান্ত স সযা, স ীকরফণর ূ ে সহগ সম্পকথ িযিহার
কফর অপর স ীকরফণর ূ ে সহগ সম্পকথ বনণথয় সংক্রান্ত স সযা, ূ ে সহগ সম্পকথ িযিহার কফর প্র াণ সংক্রান্ত স সযা)

উণিদণবজ্ঞান (Reference Book: ড. শ্রমাহাম্মদ আবয ে হািান সযার)

অধ্যায়-৪

B-07

অধ্যায়-৮

B-08
B-10

িাইরাস, িাইরাফসর বিবিষ্ট্য, িাইরাফসর গঠন, রাসায়বনক গঠন, িাইরাফসর পরজীবিতা, িাইরাফসর অর্থজনবতক গুরুত্ব, িাইরাস ঘবিত মরাগ।
িযাকফিবরয়া, িযাকফিবরয়ার বিবিষ্ট্য, িযাকফিবরয়ার মেবণবিনযাস, একবি আদিথ িযাকফিবরয়ার গঠন, িযাকফিবরয়ার জনন, িযাকফিবরয়ার উপকাবরতা, িযাকফিবরয়ার অপকাবরতা,
িযাকফিবরয়াজবনত মরাগ।
যাফেবরয়া পরজীিী, জীিনচক্র, ানিফদফহ জীিনচক্র, গযাব ফিাগবন, মপাফরাগবন, যাফেবরয়া জীিানু র জীিনচফক্র মর্ৌন ক্র িযাখ্যা, যাফেবরয়া সংক্র ণ, যাফেবরয়ার প্রবতকার।
িাজক বিসু য, িাজক বিসু যর মেবণবিিাগ, বিসু যতন্ত্র (এবপডা থাে, গ্রাউন্ড, িােু োর), একিীজপত্রী উবিফদর ূ ে ও কাফন্ডর অন্তগথঠন, বিিীজপত্রী উবিদ কাফন্ডর প্রার্ব ক অন্তথগঠন।

Z-09
Z-10
Z-11

রক্ত, রক্তরস বা প্লাজমা, রক্ত টি া, সল্াটহি রক্ত টি া, সেি রক্ত টি া, অিুচটি া, রক্ত জমাি বাাঁধ্া বা রক্ত িঞ্চন, ল্টস া বা টল্ম্ফ।
মানুর্ের হৃৎটপর্ের েঠন, হৃৎটপর্ের প্রর্ াি সমূহ, হািেটবি- াটডেয়া চি, হািেটবি-এর মার্য়ার্জটন টনয়ন্ত্রি এবং উদ্দীপনা পটরবহন।
রক্তচাপ ও বযার্রাটরর্সপ্টর, মানবর্ির্হ রক্ত সংবহন, হৃির্রার্ের টবটভন্ন অবস্থায় রিীয়, হৃির্রার্ের টচট ৎসার ধ্ারিা, এনটজওপ্লাটি।

অধ্যায়-৪

প্রাণিণবজ্ঞান (Reference Book: গ্াজী আজমে িযার)

অনোইন শ্রপ্রাগ্রাম িিংক্রাি শ্রর্লকান তলেযর জনয ণনলনাি নম্বরগুলোলত শ্রর্াগ্ালর্াগ্ করুন
ঢাকার শাখািমূ হ : ণমরপযর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগ্র-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্টনলমন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, শ্রমাহাম্মদপযর-০১৭১৩-২৩৬৭০১
িাইন্স েযাব.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, োমবলগ্ট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আণজমপযর-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শাণিনগ্র-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, মাণেবাগ্-০১৭১৩-২৩৬৭০২, মণতণিে-০১৭১৩-২৩৬৯০৮
বািালবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, েক্ষ্মীবাজার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, র্াত্রাবাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দণনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ িা ার-০১৭১৩-২৩৬৭২১
গ্াজীপযর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়িগ্ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, শ্রকানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টিংগ্ী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯
ঢাকার বাইলরর শাখািমূ হ : ময়মনণিিংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, ণকলশারগ্ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জামােপযর-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, শ্রশরপযর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯, টাঙ্গাইে-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭
পাবনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬ ণিরাজগ্ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রিংপযর-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কযণড়গ্রাম-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গ্াইবান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫ সিয়দপযর-০১৭১৩-২৩৬৭৪১
বগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পযরহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪ ণদনাজপযর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকযরগ্াাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রাজশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩ নওগ্াাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬
নালটার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনবাবগ্ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কযণিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, েণরদপযর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, মাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২ র্লশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১
খযেনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, িাতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বণরশাে-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, ণিলেট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯ ব্রাহ্মিবাণড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরণিিংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮
কযণমল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, শ্রনায়াখােী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, শ্রেনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাম (চকবাজার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাম (হাণেশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, শ্রগ্াপােগ্ঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০

