
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 সম্পিূে মসডলিাস পড়াডনা হডি 

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

*  ২য় পর্বে কিাি ক্লাস সংখ্যা-২৭ টি, Daily Live & Practice Exam-৫৪ সসি,  
     Weekly Live -১২ 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 মলূ্যায়ন 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  িাংলা ভাসেন - মিকাল ০৪:৪৫ িা 
অনলাইন এক্সাডির সিয়সূমি সকাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্েন্ত িলডি 

 

পিেসিূহ (অধ্যায়মভমিক) 
পিেমভমিক ককাসে মিিরিী  

পদার্েমিজ্ঞান ২য় পত্র রসায়ন ২য় পত্র উচ্চতর গমিত ২য় পত্র উমিদমিজ্ঞান রামিমিজ্ঞান 
১ি পিে ১, ২ ১, ২ (L: 5-8) ৩, ৪ ৪, ৮ ৪ 
২য় পিে  ৩, ৭ ২ (L: 9-16) ৬, ৭ ৯ ৫, ৭ 
৩য় পিে  ৮, ৯, ১০ ৩, ৪ ৮, ৯ ১১ ১১  

 

২য় পিে িযামপ্ত: ০৮ আগস্ট, ২০২১ হডত ২১ কসডেম্বর, ২০২১ পর্েন্ত িলডি 
ক্লাস ও এক্সাি রুমিন 

 

তামরখ ও িার লাইভ ক্লাস (ভমতেকৃত মনজ মনজ িযাি িাইি অনুর্ায়ী) লাইভ এক্সাি (সকাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্েন্ত িলডি) 
০৮.০৮.২১ (রমিিার) Live Class (HM-06) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৬ --- 

০৯.০৮.২১ (কসািিার) Live Class (P-07) পদার্েমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (HM-06) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১০.০৮.২১ (িঙ্গলিার) Live Class (C-09) রসায়ন : অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (P-07) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১১.০৮.২১ (িধু্িার) Live Class (C-10) রসায়ন : অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (C-09) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১২.০৮.২১ (িহৃঃিার) Live Class (B-11) উমিদমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (C-10) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৪.০৮.২১ (শমনিার) Weekly Live Exam-06 (HM-06, P-07, C-09+10, B-11) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 
১৬.০৮.২১ (কসািিার) Live Class (P-08) পদার্েমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (B-11) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৭.০৮.২১ (িঙ্গলিার) Live Class (C-11) রসায়ন : অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (P-08) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৮.০৮.২১ (িধু্িার) Live Class (HM-07) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৬ Daily Live Exam (C-11) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৯.০৮.২১ (িহৃঃিার) Live Class (B-12) উমিদমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (HM-07) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২১.০৮.২১ (শমনিার) Weekly Live Exam-07 (P-08, C-11, HM-07, B-12) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

২২.০৮.২১ (রমিিার) Live Class (HM-08) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৬ Daily Live Exam (B-12) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৩.০৮.২১ (কসািিার) Live Class (P-09) পদার্েমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (HM-08) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৪.০৮.২১ (িঙ্গলিার) Live Class (C-12) রসায়ন : অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (P-09) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৫.০৮.২১ (িধু্িার) Live Class (C-13) রসায়ন : অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (C-12) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৬.০৮.২১ (িহৃঃিার) Live Class (B-13) উমিদমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (C-13) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৮.০৮.২১ (শমনিার) Weekly Live Exam-08 (HM-08, P-09, C-12+13, B-13) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 
২৯.০৮.২১ (রমিিার) Live Class (HM-09) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৬ Daily Live Exam (B-13) MCQ (10×1=10); 10 min. 

৩০.০৮.২১ (কসািিার) Live Class (P-10) পদার্েমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (HM-09) MCQ (10×1=10); 10 min. 

৩১.০৮.২১ (িঙ্গলিার) Live Class (C-14) রসায়ন : অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (P-10) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০১.০৯.২১ (িধু্িার) Live Class (HM-10) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (C-14) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০২.০৯.২১ (িহৃঃিার) Live Class (Z-12) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৫ Daily Live Exam (HM-10) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৪.০৯.২১ (শমনিার) Weekly Live Exam-09 (HM-09+10, P-10, C-14, Z-12) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

০৫.০৯.২১ (রমিিার) Live Class (HM-11) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (Z-12) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৬.০৯.২১ (কসািিার) Live Class (P-11) পদার্েমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (HM-11) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৭.০৯.২১ (িঙ্গলিার) Live Class (C-15) রসায়ন : অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (P-11) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৮.০৯.২১ (িধু্িার) Live Class (C-16) রসায়ন : অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (C-15) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৯.০৯.২১ (িহৃঃিার) Live Class (Z-13) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (C-16) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১১.০৯.২১ (শমনিার) Weekly Live Exam-10 (HM-11, P-11, C-15+16, Z-13) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

১২.০৯.২১ (রমিিার) Live Class (HM-12) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (Z-13) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৩.০৯.২১ (কসািিার) Live Class (P-12) পদার্েমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (HM-12) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৪.০৯.২১ (িঙ্গলিার) Live Class (Z-14) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (P-12) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৫.০৯.২১ (িধু্িার) ------- Daily Live Exam (Z-14) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৮.০৯.২১ (শমনিার) Weekly Live Exam-11 (HM-12, P-12, Z-14) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

২১.০৯.২১ (িঙ্গলিার) পিে িলূযায়ন (২য় পডিের সম্পিূে 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 & Practice 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। 

http://www.udvash.com/
https://udvash.com/
https://online.udvash-unmesh.com/Account/Login


দ্বাদশ শ্রেণির ণিলেবাি-২০২১ (অনোইন ২য় পবব) 
পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র (Reference Book : প্রফেসর ম াহাম্মদ ইস হাক সযার) 

অধ্যায় শ্রেকচার  বসফেিাস 

অধ্যায়-৩ 

P-07 
মরাফধ্র উপর তাপ াত্রার প্রভাি, বিদয যৎ প্রিাফহর েফে পবরিাহী গর  হওয়ার কারণ, গাবণবতক উদাহরণ, তবিৎ প্রিাফহর দরুন উৎপন্ন তাপ, জযফের 
তাপীয় বিয়ার সূত্র  (বিদয যৎ প্রিাহ াত্রার সূত্র, মরাফধ্র সূত্র, স ফয়র সূত্র),  যক্ত ইফেকট্রন, বিদয যৎ প্রিাহ ও তািন মিফগর সম্পকথ , প্রিাহ ঘনত্ব ও 
তািন মিফগর সম্পকথ, গাবণবতক উদাহরণ, মরাধ্ ও আফপবিক মরাধ্, বিদয যৎ শবক্ত ও ি তা, গাবণবতক উদাহরণ, বিদয যবতক বেউজ। 

P-08 
 তবিৎ মকাষ, মকাফষর অভযন্তরীণ মরাধ্ ও তবিচ্চােক িে, মকাফষর অভযন্তরীণ মরাধ্ ও তবিচ্চােক িফের  ফধ্য গাবণবতক সম্পকথ, গাবণবতক 
উদাহরণ, ক থ অনযশীেন, গাবণবতক উদাহরণ, বিদয যৎ মকাফষর স িায় (মেবণ স িায়, স ান্তরাে স িায়, ব ে স িায়), গাবণবতক উদাহরণ।  

P-09 
বকশথফের সূত্র, তবিৎ িতথনীফত বকশথফের সূফত্রর িযিহার (হুইটফটান ব্রীফজ, বিদয যৎ মকাফষর মেবণ স িাফয়, বিদয যৎ মকাফষর স ান্তরাে স িাফয়), 
বিভি বিভাজক, গাবণবতক উদাহরণ, শান্ট, গযােভাফনাব টাফর শাফন্টর িযিহার, গাবণবতক উদাহরণ, তবিৎ িতথনীফত িযিহৃত কফয়কবট উপাাংশ ও 
যফের প্রতীক বিহ্ন,  গাবণবতক উদাহরণ, প্রফয়াজনীয় গাবণবতক সূত্রািেী, উচ্চতর দিতা সম্পন্ন ন যনা গাবণবতক উদাহরণ। 

অধ্যায়-৭ 

P-10 
তবিৎ িয ম্বকীয় তরঙ্গ, আফোর তরঙ্গ তত্ত্ব, তবিৎ-িয ম্বকীয় তত্ত্ব, পফয়বন্টাং মভক্টর, তবিৎ-িয ম্বকীয় তরফঙ্গর বিবশষ্ট্য, আফোক িষথ, গাবণবতক উদাহরণ, 
দৃশয ান আফোর িণথােী, তবিৎিয ম্বকীয় মেকট্রা  িা িণথাবে, তরঙ্গ যখ, হাইফগনস-এর নীবত (ধ্ারণা),  হাইফগনস-এর নীবত অনযসাফর তরঙ্গ যখ এর 
অিস্থান, হাইফগনফসর নীবতর বভবিফত আফোর প্রবতেেন ও প্রবতসরণ, গাবণবতক উদাহরণ। 

P-11 
আফোফকর অপিতথন মেফনে মেবণ অপিতথন, িযবতিার, িযবতিাফরর শতথািেী, িযবতিাফরর বিবশষ্ট্য, আফোফকর িযবতিাফরর মিফত্র ইয়াং-এর বি-বিি 
পরীিা, দশা পার্থকয ও পর্ পার্থফকযর  ফধ্য সম্পকথ, গাবণবতক উদাহরণ, ইয়াং এর বি-বিি পরীিার িযাখযা, পর পর দয বট উজ্জ্বে িা অন্ধকার 
ম ারার মকফের  ধ্যিতথী দূরত্ব এিাং ম ারার প্রস্থ, ঝােফরর মকৌবণক মিধ্,  গাবণবতক উদাহরণ। 

P-12 
েনহোর মেবণ অপিতথন, একক মরখাবিদ্র িা বিফির জনয অপিতথন, আফোফকর অপিতথফনর বিবশষ্ট্য, আফোর অপিতথন এিাং িযবতিাফরর  ফধ্য 
পার্থকয, অপিতথন মেবটাং, মেবটাং এর িযিহার, গাবণবতক উদাহরণ, আফোফকর স িতথন, টয  যাবেন মকোস পরীিা এিাং আফোফকর স িতথন, 
স িতথন বিষয়ক কতকগুফো রাবশ, প্রফয়াজনীয় গাবণবতক সূত্রািেী, উচ্চতর দিতা সম্পন্ন ন যনা গাবণবতক উদাহরণ। 

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

অধ্যায়-২ 

C-09 অযােবকন ও অযােবকফনর যািতীয় সি, অযােকাইন ও অযােকাইফনর যািতীয় সি। 
C-10 অযাফরাফ বটক মযৌগ, অযাফরাফ বটবসবট, মরফজানযান্স, অযাফরাফ বটক মযৌফগর (ফিনবজন) প্রস্তুবত। 
C-11 মিনবজন ও তার জাতক, সাংফযাজন বিবিয়া, ওফজানীকরণ বিবিয়া, ইফেকট্রন আকষথী প্রবতস্থাপন বিবিয়া, অফর্থা, পযারা, ম টা বনফদথশক।  
C-12 অযােকাইে হযাোই , অযারাইে হযাোই  ও তাফদর যািতীয় সি। 
C-13 অযােফকাহে, ইর্ার ও তাফদর যািতীয় সি। 
C-14 অযাব ন, অযাবনবেন,  ায়াফজাবনয়া  েিণ ও তাফদর যািতীয় সি। 
C-15 অযােব হাই , বকফটান ও তাফদর যািতীয় সি। 
C-16 কািথবিবেবক এবস , অযা াই  এটার। 

উচ্চতর গণিত ২য় পত্র (Reference Book : শ্র াোঃ শ্রকতাব উদ্দীন সযার) 

অধ্যায়-৬ 

HM-06 কবনক সাংিান্ত আফোিনা, পরািৃফির সূফত্রর আফোিনা, প্রশ্ন াো-VI A (উদাহরণ) 
HM-07 প্রশ্ন াো-VI A (পরািৃি সাংিান্ত সকে অাংক) 

HM-08 
প্রশ্ন াো-VI B (উপিৃফির আদশথ িা প্রব ত স ীকরণ, উপিৃফির স ীকরণ x2

a2 +
y2

b2 = 1 এর মেখবিত্র অঙ্কন, উপিৃফির উপফকে ও বনয়া ক 
মরখা, উপিৃফির িৃহদাি ও িয দ্রাফির বদঘথয, উপিৃফির উৎফকবেকতা e, মকাফনা বনবদথষ্ট্ বিন্দযফত উপিৃফির পরাব বতক স্থানাঙ্ক, উপফকবেক েম্ব ও 
এর বদঘথয, উপিৃফির বিফশষ অিস্থা ও সাধ্ারণ স ীকরণ) [উপিৃফির েশকথ সাংিান্ত গাবণবতক স সযা িাফদ] 

HM-09 প্রশ্ন াো-VI B (উপিৃফির েশথক সাংিান্ত গাবণবতক স সযা), প্রশ্ন াো-VI C (অবধ্িৃি সাংিান্ত সকে অাংক) 

অধ্যায়-৭ 

HM-10 প্রশ্ন াো-VII A (সূফত্রর প্র াণ, মেখবিত্র ও উদাহরণ) 
HM-11 প্রশ্ন াো-VII A (সকে গাবণবতক স সযা) 

HM-12 

প্রশ্ন াো-VII B (বত্রফকাণব বতক স ীকরফণর সাধ্ারণ স াধ্ান, অপ্রাসবঙ্গক  ূে, আদশথ আকাফরর বত্রফকাণব বতক স ীকরফণর সাধ্ারণ স াধ্ান, 
বনবদথষ্ট্ িযিবধ্ফত বত্রফকাণব বতক স ীকরফণর স াধ্ান, সূত্র িযিহার কফর একজাতীয়করণ, a sin θ + b cos θ = c সাংিান্ত স াধ্ান, 
বত্রফকাণব বতক মকাফণর ধ্ারা, tan (x + y) এর সূত্র িযিহার কফর স াধ্ান, বত্রফকাণব বতক রাবশর গুণেে হফত স াধ্ান, মেখবিত্র িযিহার কফর 
স াধ্ান) 

উণিদণবজ্ঞান (Reference Book: ড. শ্র াহাম্মদ আবুে হািান সযার) 

অধ্যায়-৯ 

B-11 খবনজ েিণ পবরফশাষণ, উবিফদর জনয অতযািশযকীয় পযবষ্ট্ উপাদান, উবিফদর খবনজ েিণ পবরফশাষণ প্রবিয়া,  প্রফেদন, পত্ররন্ধ্র, প্রফেদফনর উপকাবরতা, 
কফয়কবট প্রফয়াজনীয় শব্দ। 

B-12 
সাফোকসাংফেষণ, আফোক িণথাবের ক থি তা, আফোক রাসায়বনক বিবিয়া, সাফোকসাংফেষফণ প্রবিয়ার কোফকৌশে, আফোকবনভথর অধ্যায়, 
েফটােসফোরাইফেশন, আফোক বনরফপি অধ্যায়, কযােবভন িি, হযাি ও স্ল্যাক িি, 𝐶3 উবিদ ও 𝐶4 উবিফদর তয েনা,  কযােবভন ও স্ল্যাক িফির 
তয েনা,  𝐶4 উবিফদর বিবশষ্ট্ ও গুরুত্ব।  

B-13 

সাফোকসাংফেষণ প্রবিয়ায় বনগথত অবিফজন (O2) এর উৎস, সাফোকসাংফেষফণর প্রভািকস ূহ,বেব বটাং েযাক্টর, সাফোকসাংফেষফণর হার, জীি জগফত 
সাফোকসাংফেষফণর প্রবিয়ার গুরুত্ব, সাফোকসাংফেষফণ উৎপন্ন খাদয মকার্ায় যায়?, শ্বসন, সিাত শ্বসন, সিাত শ্বসন প্রবিয়ার ধ্াপ, অিাত শ্বসন, 
প্রকৃতফকাষী এিাং আবদফকাষী জীফি শ্বসফনর স্থান, বিবভন্ন বশফে অিাত শ্বসফনর িযিহার, শ্বসবনক হার/মকাফশন্ট, শ্বসফনর প্রভািকস ূহ, শ্বসফনর গুরুত্ব, 
সিাত শ্বসন ও অিাত শ্বসফনর  ফধ্য তয েনা, সাফোকসাংফেষণ ও শ্বসফনর  ফধ্য পার্থকয। 

প্রাণিণবজ্ঞান (Reference Book: গাজী আজ ে িযার) 
অধ্যায়-৫ Z-12 শ্বসনতফের  বিবভন্ন অাংশ ও কাজ, প্রশ্বাস- বনশ্বাস কাযথি  ও বনয়েণ, গাসীয় পবরিহন, শ্বাসরঞ্জক, শ্বসননােীর (স সযা, েিণ ও প্রবতকার), 

েয সেয ফসর এি-মর বিফত্রর তয েনা, কৃবত্র  শ্বাসপ্রশ্বাস। 

অধ্যায়-৭ 
Z-13 কঙ্কােতে, পবরণত  ানি কঙ্কাফের অবস্থস ূহ, অিীয় কঙ্কাে,  উপাঙ্গীয় কঙ্কাে। 

Z-14 অবস্থ ও তরুণাবস্থ, মপবশ বটসযয, মপবশর প্রকারফভদ, মপবশফত টান পফি বকন্তু ধ্াক্কা মদয় না, কঙ্কাফের কাযথি  এিাং ‘র স ও বেভার’ তে, হাটয ুঁ 
সঞ্চােফন অবস্থ ও মপবশর স ন্বয়, অবস্থভঙ্গ এিাং প্রার্ব ক বিবকৎসা, সবন্ধর আঘাত ও প্রার্ব ক বিবকৎসা। 
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