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

* ৪মি পডিস পদার্সমিজ্ঞান, রর্ায়ন, উচ্চতর গমিত এিাং জীিমিজ্ঞান এই ৪মি
মিষডয়র দ্বাদশ কেমির র্ম্পূিস মর্ডলিার্ পড়াডনা হডি

* Zoom App এর িাধ্যডি র্প্তাডহ ৫ মদন Live Class অনুমিত হডি
* ১ম পর্বে কিাি ক্লাস সংখ্যা-২৪ টি, Daily Live & Practice Exam-৪৮ সসি,
Weekly Live -১০ সসি, পবে মূল্যায়ন পরীক্ষা-০২ সসি

* রমতমি ক্লাডর্র িামি-কালার pdf ক্লার্ডনাি রদান করা হডি
* রমতমি ক্লাডর্র মরডে মভমেও কদখার িযিস্থা র্াকডি
অনলাইন ক্লাডর্র র্িয়র্ূমি
অনলাইন এক্সাডির র্িয়র্ূমি
পিসর্িূহ (অধ্যায়মভমিক)

*
*
*
*
*

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 এনালাইমর্র্ মরডপািস ও Auto SMS এ সরজাল্ট প্রিান
প্রটিটি পর্বের স াসে টি ৩৫০০/- (টিন হাজার পাাঁচশি) িা া। র্রার্মর
ব্রাডে এডর্ অর্িা Online Payment (www.udvash.com) এর
মাধ্যর্ম প্রটিটি পর্বে আল্ািাভার্ব ভটিে হওয়া যার্ব

* Helpline - 09666775566

িাাংলা ভার্সন - র্কাল ১০:০০ িা ও দুপুর ২:৩০ িা

ইাংমলশ ভার্সন - র্কাল ১০:০০ িা

র্কাল ০৭ িা কর্ডক র্ন্ধ্যা ০৬ িা পর্সন্ত িলডি
পিসমভমিক ককার্স মিিরিী
পদার্সমিজ্ঞান ২য় পত্র

রর্ায়ন ২য় পত্র

উচ্চতর গমিত ২য় পত্র

উমিদমিজ্ঞান

রামিমিজ্ঞান
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৯
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৩য় পিস

৬, ৭, ৯
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৪র্স পিস

৮, ১০, ১১
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১ি পিস িযামপ্ত: ১১ এমরল, ২০২১ হডত ৩১ কি, ২০২১ পর্সন্ত িলডি
ক্লার্ ও এক্সাি রুমিন
তামরখ ও িার
১১.০৪.২১ (রমিিার)
১২.০৪.২১ (কর্ািিার)
১৩.০৪.২১ (িঙ্গলিার)
১৫.০৪.২১ (ি ৃহঃিার)
১৭.০৪.২১ (শমনিার)
১৮.০৪.২১ (রমিিার)
১৯.০৪.২১ (কর্ািিার)
২০.০৪.২১ (িঙ্গলিার)
২১.০৪.২১ (িুধ্িার)
২২.০৪.২১ (ি ৃহঃিার)

লাইভ ক্লার্ (ভমতসকৃত মনজ মনজ িযাি িাইি অনুর্ায়ী)
Live Class (HM-01) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ১
Live Class (P-01) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ১
Live Class (C-01) রর্ায়ন : অধ্যায় – ১
Live Class (B-15) উমিদমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৭

লাইভ এক্সাি (র্কাল ০৭:০০ িা কর্ডক র্ন্ধ্যা ০৬:০০ িা পর্সন্ত িলডি)
---

Daily Live Exam (HM-01) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (P-01) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (C-01) MCQ (10×1=10); 10 min.

Weekly Live Exam-01 (HM-01, P-01, C-01, B-15) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min.
Daily Live Exam (B-15) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-02) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ২
Daily Live Exam (HM-02) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (P-02) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ১
Daily Live Exam (P-02) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-02) রর্ায়ন : অধ্যায় – ১
Daily Live Exam (C-02) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (P-03) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ১
Daily Live Exam (P-03) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (B-16) উমিদমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৮

২৪.০৪.২১ (শমনিার)

Weekly Live Exam-02 (HM-02, P-02+03, C-02, B-16) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min.

২৫.০৪.২১ (রমিিার)

Daily Live Exam (B-16) 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) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ২
Daily Live Exam (P-04) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-03) রর্ায়ন : অধ্যায় – ১
Daily Live Exam (C-03) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-04) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৩
Daily Live Exam (HM-04) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (Z-13) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৬
Weekly Live Exam-03 (HM-03+04, P-04, C-03, Z-13) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min.
Daily Live Exam (Z-13) 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-05) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ২
Daily Live Exam (P-05) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-04) রর্ায়ন : অধ্যায় – ১
Daily Live Exam (C-04) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-05) রর্ায়ন : অধ্যায় – ১
Daily Live Exam (C-05) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (Z-14) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৭
Weekly Live Exam-04 (HM-05, P-05, C-04+05, Z-14) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min.

২৬.০৪.২১ (কর্ািিার)
২৭.০৪.২১ (িঙ্গলিার)
২৮.০৪.২১ (িুধ্িার)
২৯.০৪.২১ (ি ৃহঃিার)
০১.০৫.২১ (শমনিার)
০২.০৫.২১ (রমিিার)
০৩.০৫.২১ (কর্ািিার)
০৪.০৫.২১ (িঙ্গলিার)
০৫.০৫.২১ (িুধ্িার)
০৬.০৫.২১ (ি ৃহঃিার)
০৮.০৫.২১ (শমনিার)

পমিত্র ঈদুল মিতর উপলডক্ষ ০৯ কি হডত ২২ কি পর্সন্ত র্কল কার্সক্রি িন্ধ্ র্াকডি
২৩.০৫.২১ (রমিিার)
২৪.০৫.২১ (কর্ািিার)
২৫.০৫.২১ (িঙ্গলিার)
২৬.০৫.২১ (িুধ্িার)
২৭.০৫.২১ (ি ৃহঃিার)
২৮.০৫.২১ (শুক্রিার)
২৯.০৫.২১ (শমনিার)
৩১.০৫.২১ (কর্ািিার)

Daily Live Exam (Z-14) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-06) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৪
Daily Live Exam (HM-06) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (P-06) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ২
Daily Live Exam (P-06) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-26) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৫
Daily Live Exam (C-26) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-27) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৫
Daily Live Exam (C-27) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (Z-15) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৭
Daily Live Exam (Z-15) MCQ (10×1=10); 10 min.
--Weekly Live Exam-05 (HM-06, P-06, C-26+27, Z-15) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min.
পিস িূলযায়ন (১ি পডিসর র্ম্পূিস মর্ডলিার্) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min.

অনলাইডন ক্লার্ ও পরীক্ষা পদ্ধমত:
* Live Class অনুমিত হডি Zoom App এর িাধ্যডি। এজন্য রডতযক মশক্ষার্সীডক আডগ কর্ডকই মনডজর কিািাইল/লযাপিপ/কেস্কিডপ Zoom App Install
কডর রাখার জন্য 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 দ্বাদশ কেমি একাডেমিক করাগ্রাডি কতািার ভমতসকৃত করমজডেশন নম্বর িযিহার কডর Login কডরা।
*

Daily Live Exam গুডলা রুমিডন উডেমখত তামরখ অনুর্ায়ী র্কাল ০৭:০০ িা কর্ডক র্ন্ধ্যা ০৬:০০ িা পর্সন্ত িলডি। এই র্িডয়র িডধ্য একজন মশক্ষার্সী উক্ত
Live Exam-এ একিারই অাংশগ্রহি করডত পারডি। তডি অমধ্ক অনুশীলডনর জন্য মশক্ষার্সীরা একই মর্ডলিাডর্র Practice Exam এ একামধ্কিার অাংশগ্রহি
করডত পারডি।

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

শ্রেকচার
P-01

অধ্যায়-১

P-02

P-03

P-04

অধ্যায়-২

P-05

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, পৃ বর্িীর 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
C-02
অধ্যায়-১

C-03
C-04
C-05

C-26
অধ্যায়-৫

C-27

বায়ু মন্ডলের গঠন ও উপাদান, ঘূ ণিবঝড় ও জলোচ্ছ্বাি, গযািীয় অবস্থা ও গযালির ববণশষ্ট্য, গযাি িূ ত্রিমূ হ, গযালির আয়তন চাপ ও তাপমাত্রার একক, বলয়লের িূ ত্র: (গযালির
আয়তন ও চালপর মলধ্য িম্পকব), চােবলির িূত্র:(গযালির আয়তন ও তাপমাত্রার মলধ্য িম্পকব) অযাল াগালরা িূ ত্র: (গযালির আয়তন ও পণরমালির িম্পকব), বলয়ে ও চােবলির
িূ ত্র শ্রেলক িমন্বয় িূ ত্র, আদশব গযাি িূ ত্র বা আদশব গযাি িমীকরি, বলয়লের িূ ত্র, গযালির আয়তলনর ওপর তাপমাত্রার প্র াব পর্বলবক্ষি (চােবলির িূ ত্র)।
গযাি ও বাস্তব গযাি, বাস্তব গযািিহ অযামাগা’র পরীক্ষা, বাস্তব গযালির িিংলকাচনশীেতা গুিাঙ্ক বা শ্রপষি গুিাঙ্ক ও আদশব আচরি, বাস্তব গযািিমূলহর আদশব আচরলির শতব,
যানডার ওয়ােি িমীকরি: (বাস্তব গযালির আদশব আচরি শ্রেলক ণবচু যণতর প্রণতকার), গযািণিণেন্ডারজাতকরলি গযাি িূলত্রর প্রলয়াগ।
গযালির আিংণশক চাপ ও ডােটলনর িূ ত্র, গ্রাহালমর িূ ত্র: (গযালির বযাপন ও অনু বযাপন), গযালির আয়তলনর ওপর চালপর প্র াব পর্বলবক্ষি, গযালির আিণবক গণততত্ত্ব, গযালির
বগবমূে-গড় বগবলবগ ও অনযানয গণতলবগ, গযালির কিার গণতশণি ণহিাব।
CFC বযবহার ও ওলজানস্তর ক্ষয়, এণিড বৃ ণষ্ট্ ও এর প্রণতকার, শ্রকান এোকায় এণিড বৃ ণষ্ট্র িম্ভাবনা শ্রবণশ, তা ণবলেষি, আরলহণনয়াি এণিড-ক্ষারক তত্ত্ব, ব্রনলেড-োউণর
তত্ত্ব ও অনু বন্ধী অম্ল-ক্ষারক, অনু বন্ধী অম্ল-ক্ষারক, এণিড-ক্ষারলকর েু ইি তত্ত্ব।
বজ্রপালতর িময় বায়ু মন্ডলে ণবণিয়া ও মাণটলত N-ণিলেশন, ণশলের গযািীয় বজবয ও বায়ু দূষি, ণগ্রন হাউজ গযাি ও ণগ্রন হাউজ প্র াব, ণমঠা পাণনর উৎি ও গুরুত্ব, িারলিি ওয়াটালরর
ণবশুদ্ধতার মানদন্ড (খরতা, pH, DO, BOD, COD, TDS), ণশে বজবয ও পাণন দূ ষি , পাণন দু ষলির কারি অনু িন্ধান ও প্রণতকার, পাণনর প্রাকৃণতক দূ ষি-আলিবণনক দূ ষি ও এর
প্র াব, খাদয শৃ ঙ্খলে ারী ধ্াতু (As, Cr, Pb, Cd) র্ু ি হওয়ার কারি ও প্র াব, দ্রবলির ণবণ ন্ন প্রকারল দ, দূ ষক পদােবিমূ লহর বায়ু ও পাণনলত দ্রবী ূ ত োকার শ্রকৌশে।
বািংোলদলশর প্রাকৃণতক গযাি শ্রক্ষত্র, প্রাকৃণতক গযালির উপাদান ও বযবহার, বািংোলদলশর কয়ো শ্রক্ষত্র, বািংোলদলশর কয়োর মান ও বযব্হার, জ্বাোণন িম্পলদর শ্রপ্রণক্ষলত বািংোলদলশ ণশোয়লনর
িম্ভাবনা, বািংোলদলশর উলেখলর্াগয রিায়ন ণশে পণরণচণত, ইউণরয়া উৎপাদলনর মূ েনীণত, কাচ বা গ্লাি উৎপাদলনর মূ েনীণত, ণিরাণমক উৎপাদলনর মূ েনীণত, পাে-শ্রপপার উৎপাদলনর মূ েনীণত,
ণিলমন্ট উৎপাদলনর মূ েনীণত, চামড়া শ্রেণনিং এর মূ েনীণত, ণিলমন্ট ণশলের দূ ষকিমূ হ, ইউণরয়া ণশলের দূ ষকিমূ হ, চামড়া ণশলের দূ ষক, শ্রটেটাইে ও ডাণয়িং ণশলের দূ ষকিমূ হ।
বায়ু দূ ষি ণনয়ন্ত্রি শ্রকৌশলের মূেনীণত, ইণটণপ’র কার্বপ্রিাণের মূ েনীণত, আয়রন, অযােু ণমণনয়াম, কপার, কাচ, কাগজ বা শ্রপপার ও প্লাণেক ণরিাইণলিং প্রিাণে, িামাণজক ও পণরলবশ শ্রক্ষলত্র আয়রন,
অযােু ণমণনয়াম, কপার, কাচ, শ্রপপার ও প্লাণেলকর, ণরিাইণলিং- এর গুরুত্ব, ইটলখাোর বায়ু দূষি পর্বলবক্ষি কলর প্রণতলবদন প্রিয়ন, কয়োণ ণিক ণবদু যৎলকলের িু ণবধ্া-অিু ণবধ্া, নযালনা পাণটবলকে ও
নযালনা প্রর্ু ণির প্রােণমক ধ্ারিা, পরমািু, অিু ও নযালনা পাণটবলকলের তুেনা, পদালেবর স্বা াণবক অবস্থা ও নযালনা কিার শ্র ৌত ধ্লমবর তুেনা, ণশলে নযালনা পাণটবলকে বযবহালরর িম্ভাবনা।

উচ্চতর গণিত ২য় পত্র (Reference Book : শ্রমাোঃ শ্রকতাব উদ্দীন সযার)
অধ্যায়-১

HM-01

প্রশ্ন াো-I (িাস্তি সংখ্যা ও অস তা: সম্পূ ণথ অধ্যায়)

অধ্যায়-২

HM-02

প্রশ্ন াো-II (মর্াগােয়ী মপ্রাগ্রা : সম্পূ ণথ অধ্যায়)

অধ্যায়-৩

HM-03

প্রশ্ন াো-III (জবিে সংখ্যা ও এর জযাব বতক প্রবতরূপ, জবিে সংখ্যার পর ান ( ডুোস) এিং নবত (আগুথফ ন্ট), অনু িন্ধী জবিে সংখ্যা, জবিে সংখ্যার মপাোর আকার, জবিে
সংখ্যার ধ্ থ, জবিে সংখ্যার মর্াগ, বিফয়াগ, গুফণর জযাব বতক প্রবতরূপ, জবিে সংখ্যার িগথ ূ ে, একফকর ঘন ূ ফের বিবিষ্ট্যািবে, আগুথফ ন্ট বনণথয় ও আগথন্ড বচফত্র প্রদিথন সংক্রান্ত
স সযা, , A + iB আকাফর প্রকাি সংক্রান্ত স সযা, িগথ ূ ে, ঘন ূ ে, চতুর্থ ূ ে এিং র্ষ্ঠ ূ ে বনণথয় সংক্রান্ত স সযা)

HM-04

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, মেখ্ বচত্র সংক্রান্ত স সযা)

HM-05
অধ্যায়-৪
HM-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 আবু ে হািান সযার)
অধ্যায়-৭

B-15

নগ্নিীজী উবিদ, সাইকাস, আিৃ তিীজী উবিদ, পু ষ্পপত্রবিনযাস, অ রাবিনযাস, পু ষ্প সংফকত,পু ষ্প প্রতীক, Poaceae, ােফিবস।

অধ্যায়-৮

B-16

িাজক বিসু য, িাজক বিসু যর মেবণবিিাগ, বিসু যতন্ত্র (এবপডা থাে, গ্রাউন্ড, িােু োর), একিীজপত্রী উবিফদর ূ ে ও কাফন্ডর অন্তগথঠন, বিিীজপত্রী উবিদ কাফন্ডর প্রার্ব ক অন্তথগঠন।

প্রাণিণবজ্ঞান (Reference Book: গাজী আজমে িযার)
অধ্যায়-৬
অধ্যায়-৭

Z-13

িৃ ক্ক (গঠন ও কাজ), মরচফনর িারীরিৃ ত্ত, মরচন ও অসফ াফরগুফেিফন িৃ ফক্কর িূ ব কা, িৃ ফক্কর তাৎেবণক (বিকে, েেণ ও করণীয়), হরফ ানাে বক্রয়া।

Z-14

কঙ্কােতন্ত্র, পবরণত ানি কঙ্কাফের অবিস ূ হ, অেীয় কঙ্কাে, উপাঙ্গীয় কঙ্কাে।

Z-15

অবি ও তরুণাবি, মপবি বিসু য, মপবির প্রকারফিদ, মপবিফত িান পফড় বকন্তু ধ্াক্কা মদয় না, কঙ্কাফের কার্থক্র এিং ‘রডস ও বেিার’ তন্ত্র, হািুুঁ সিােফন অবি ও মপবির
স ন্বয়, অবিিঙ্গ এিং প্রার্ব ক বচবকৎসা, সবন্ধর আঘাত ও প্রার্ব ক বচবকৎসা।

অনোইন শ্রপ্রাগ্রাম িিংিাি শ্রর্লকান তলেযর জনয ণনলনাি নম্বরগুলোলত শ্রর্াগালর্াগ করুন
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কুণমো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, শ্রনায়াখােী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, শ্রিনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাম (চকবাজার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাম (হাণেশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, শ্রগাপােগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০

