
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

দ্বাদশ কেমির একাডেমিক করাগ্রাি-২০২১ (অনলাইন) 
মিজ্ঞান মিভাগ (িাাংলা ও ইাংমলশ ভার্সন) 

 

*  ৩মি পডিস পদার্সমিজ্ঞান, রর্ায়ন, উচ্চতর গমিত এিাং জীিমিজ্ঞান এই ৪মি 
মিষডয়র দ্বাদশ কেমির র্ম্পিূস মর্ডলিার্ পড়াডনা হডি 

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

*  ২য় পর্বে কিাি ক্লাস সংখ্যা-২৯ টি, Daily Live & Practice Exam-৫৮ সসি,  
     Weekly Live -১২ সসি, পবে মূল্যায়ন পরীক্ষা-০২ সসি 
*   রমতমি ক্লাডর্র িামি-কালার pdf ক্লার্ডনাি রদান করা হডি 

*   রমতমি ক্লাডর্র 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 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 
 

অনলাইন ক্লাডর্র র্িয়রূ্মি  িাাংলা ভার্সন - র্কাল ১০:০০ িা ও দুপরু ২:৩০ িা ইাংমলশ ভার্সন - র্কাল ১০:০০ িা 
অনলাইন এক্সাডির র্িয়রূ্মি র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত িলডি 

 

পিসর্িূহ (অধ্যায়মভমিক) 
পিসমভমিক ককার্স মিিরিী  

পদার্সমিজ্ঞান ২য় পত্র রর্ায়ন ২য় পত্র উচ্চতর গমিত ২য় পত্র উমিদমিজ্ঞান রামিমিজ্ঞান 
১ি পিস ১, ২ ১ ১, ২, ৩, ৪ ৭, ৮ ৬, ৭ 
২য় পিস  ৩, ৭ ২ (L: 5-14) ৬, ৭ ১১ ৪, ৫ 
৩য় পিস  ৮, ৯, ১০ ২ (L: 15-16), ৩, ৪ ৮, ৯ ৯ ১১ 

 

২য় পিস িযামপ্ত: ১৩ জনু, ২০২১ হডত ০৩ আগস্ট, ২০২১ পর্সন্ত িলডি 
ক্লার্ ও এক্সাি রুমিন 

 

তামরখ ও িার লাইভ ক্লার্ (ভমতসকৃত মনজ মনজ িযাি িাইি অনুর্ায়ী) লাইভ এক্সাি (র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত িলডি) 
১৩.০৬.২১ (রমিিার) Live Class (HM-06) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৬ ------ 
১৪.০৬.২১ (কর্ািিার) Live Class (P-07) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (HM-06) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৫.০৬.২১ (িঙ্গলিার) Live Class (C-05) রর্ায়ন: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (P-07) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৬.০৬.২১ (িধু্িার) Live Class (HM-07) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৬ Daily Live Exam (C-05) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৭.০৬.২১ (িহৃঃিার) Live Class (B-14) উমিদমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১১ Daily Live Exam (HM-07) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৯.০৬.২১ (শমনিার) Weekly Live Exam-06 (HM-06+07, P-07, C-05, B-14) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 
২০.০৬.২১ (রমিিার) Live Class (HM-08) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৬ Daily Live Exam (B-14) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২১.০৬.২১ (কর্ািিার) Live Class (P-08) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (HM-08) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২২.০৬.২১ (িঙ্গলিার) Live Class (C-06) রর্ায়ন: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (P-08) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৩.০৬.২১ (িধু্িার) Live Class (C-07) রর্ায়ন: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (C-06) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৪.০৬.২১ (িহৃঃিার) Live Class (B-15) উমিদমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১১ Daily Live Exam (C-07) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৬.০৬.২১ (শমনিার) Weekly Live Exam-07 (HM-08, P-08, C-06+07, B-15) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

২৭.০৬.২১ (রমিিার) Live Class (HM-09) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৬ Daily Live Exam (B-15) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৮.০৬.২১ (কর্ািিার) Live Class (P-09) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (HM-09) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৯.০৬.২১ (িঙ্গলিার) Live Class (C-08) রর্ায়ন: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (P-09) MCQ (10×1=10); 10 min. 
৩০.০৬.২১ (িধু্িার) Live Class (C-09) রর্ায়ন: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (C-08) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০১.০৭.২১ (িহৃঃিার) Live Class (Z-09) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (C-09) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৩.০৭.২১ (শমনিার) Weekly Live Exam-08 (HM-09, P-09, C-08+09, Z-09) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 
০৪.০৭.২১ (রমিিার) Live Class (HM-10) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (Z-09) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৫.০৭.২১ (কর্ািিার) Live Class (P-10) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (HM-10) MCQ (10×1=10); 10 min. 

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

০৭.০৭.২১ (িধু্িার) Live Class (C-11) রর্ায়ন: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (C-10) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৮.০৭.২১ (িহৃঃিার) Live Class (Z-10) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (C-11) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১০.০৭.২১ (শমনিার) Weekly Live Exam-09 (HM-10, P-10, C-10+11, Z-10) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

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

১২.০৭.২১ (কর্ািিার) Live Class (P-11) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (HM-11) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৩.০৭.২১ (িঙ্গলিার) Live Class (C-12) রর্ায়ন: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (P-11) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৪.০৭.২১ (িধু্িার) Live Class (C-13) রর্ায়ন: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (C-12) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৫.০৭.২১ (িহৃঃিার) Live Class (Z-11) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (C-13) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৭.০৭.২১ (শমনিার) Weekly Live Exam-10 (HM-11, P-11, C-12+13, Z-11) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

পমিত্র ঈদুল আর্হা উপলডক্ষ ১৮ জলুাই হডত ২৫ জুলাই পর্সন্ত র্কল কার্সক্রি িন্ধ র্াকডি 
২৬.০৭.২১ (কর্ািিার) Live Class (HM-12) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (Z-11) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৭.০৭.২১ (িঙ্গলিার) Live Class (P-12) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (HM-12) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৮.০৭.২১ (িধু্িার) Live Class (C-14) রর্ায়ন: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (P-12) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৯.০৭.২১ (িহৃঃিার) Live Class (Z-12) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৫ Daily Live Exam (C-14) MCQ (10×1=10); 10 min. 

৩০.০৭.২১ (শুক্রিার) ------ Daily Live Exam (Z-12) MCQ (10×1=10); 10 min. 

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

০৩.০৮.২১ (িঙ্গলিার) পিস িলূযায়ন (২য় পডিসর র্ম্পিূস 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 ১০:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা 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। 

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-05 

জজব শ্র ৌগ ও প্রািশণি মতবাদ, জজব শ্র ৌগ গঠলন কাববন শ্রমৌলের ণবণশষ্টতা, জজব শ্র ৌগ ও অজজব শ্র ৌলগর পার্বকযিূচক জবণশষ্টয, জজব শ্র ৌলগর 
শ্রেণিণবভাগ, জজব শ্র ৌলগ বন্ধন প্রকৃণত, িমল াজী বন্ধলনর ইলেকট্রনীয় তত্ত্ব, আধু্ণনক অরণবটাে অণধ্ক্রমি মতবাদ ও িমল াজী বন্ধলনর 
প্রকারলভদ, পারমািণবক অরণবটাে  িিংকরি ও কাববলনর চতুল বাজযতা, কাববলনর 𝑠𝑝2 িিংকরি ও ণমলর্ন অিু (𝐶𝐻4) গঠন, কাববলনর 𝑠𝑝2 
িিংকরি ও ইণর্ন বা ইণর্ণেন অিুর গঠন, কাববলনর 𝑠𝑝2 িিংকরি ও ইর্াইন বা অযাণিণটণেন অিুর গঠনাকৃণত,  ইলর্ন, ইণর্ন ও ইর্াইন 
অিুর গঠন, বন্ধন শ্রকাি ও বন্ধন দূরত্ব, িমলগাত্রীয় শ্রেণি কাযথকরী ূেক ,  

C -06  কাযথকরী  ূেফকর বভবিফত বজি-মযৌফগর মেবণ বিবহ্নতকরণ, জজব-মযৌফগর না করফণর বিস্তাবরত।  

C-07 
বজি মযৌফগর স াণযতা ও এর প্রকারফভদ, গাঠবনক স াণযতা, জযাব বতক স াণযতা, আফোক সবিয় স াণযতা, বজি মযৌফগর সাংফকত মর্ফক 
গাঠবনক স াণয সাংখযা বনণথয়।  

C-08 
স ফযাজী িন্ধফনর ভাঙন,  সযষ  বিভাজন, বিষ  বিভাজন, কাফিথাকযাটায়ন, কািথানায়ন, বিকারক, বজি বিবিয়ার প্রকারফভদ, ইফেকফট্রাোইে, 
বনউবিওোইে, বে-মরব কযাে, অযােফকন ও অযােফকফনর যািতীয় সি। 

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। 

উচ্চতর গণিত ২য় পত্র (Reference Book : শ্রমাোঃ 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. শ্রমাহাম্মদ আবুে হািান সযার) 

অধ্যায়-১১ 
B-14 উবিদ বটসযয কােিার,মজফনবটক ইবিবনয়াবরাং, বজন মিাবনাং। 
B-15 জীিপ্রযযবক্তর িযিহার: বরকবম্বফনন্ট DNA প্রযযবক্তর প্রফয়াগ, বজফনা  বসফকাফয়বন্সাং, জীিপ্রযযবক্তর প্রফয়াফগ জীিবনরাপিার বিধ্ানস ূহ। 

প্রাণিণবজ্ঞান (Reference Book: গাজী আজমে িযার) 

অধ্যায়-০৪ 
Z-09 রক্ত, রক্তরস িা প্লাজ া, রক্তকবণকা, মোবহত রক্তকবণকা, মেত রক্তকবণকা, অণযিবিকা, রক্ত জ াট িাাঁধ্া িা রক্ত তঞ্চন,  েবসকা িা বেম্ফ। 
Z-10  ানযফষর হৃৎবপফের গঠন, হৃৎবপফের প্রফকাষ্ঠ স ূহ, হাটথবিট-কাব থয়াক িি, হাটথবিট-এর  াফয়াফজবনক বনয়েণ এিাং উদ্দীপনা পবরিহন। 
Z-11 রক্তিাপ ও িযাফরাবরফসপ্টর,  ানিফদফহ রক্ত সাংিহন, হৃদফরাফগর বিবভন্ন অিস্থায় করণীয়, হৃদফরাফগর বিবকৎসার ধ্ারণা, এনবজওপ্লাবট। 

অধ্যায়-০৫ Z-12 
েসনতফের  বিবভন্ন অাংশ ও কাজ, প্রোস- বনোস কাযথি  ও বনয়েণ, গাসীয় পবরিহন, োসরিক, েসননােীর (স সযা, েিণ ও প্রবতকার), 
েয সেয ফসর এক্স-মর বিফত্রর তয েনা, কৃবত্র  োসপ্রোস। 

 

অনোইন শ্রপ্রাগ্রাম িিংক্রাি শ্র লকান তলর্যর জনয ণনলনাি নম্বরগুলোলত শ্র াগাল াগ করুন 
ঢাকার শাখািমূহ : ণমরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্টনলমন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, শ্রমাহাম্মদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 
িাইন্স েযাব.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফামবলগট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আণজমপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শাণিনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, মাণেবাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২, মণতণিে-০১৭১৩-২৩৬৯০৮ 
বািালবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, েক্ষ্মীবাজার-০১৭১৩-২৩৬৭২০,  াত্রাবাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দণনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, িাভার-০১৭১৩-২৩৬৭২১ 
গাজীপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, শ্রকানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টিংগী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯ 
ঢাকার বাইলরর শাখািমূহ : ময়মনণিিংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, ণকলশারগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জামােপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, শ্রশরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯, টাঙ্গাইে-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭ 
পাবনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, ণিরাজগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রিংপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুণড়গ্রাম-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গাইবান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, জিয়দপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪১ 
বগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পুরহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, ণদনাজপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুরগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রাজশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬ 
নালটার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনবাবগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুণষ্টয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফণরদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, মাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২,  লশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১ 
খুেনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, িাতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বণরশাে-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, ণিলেট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাহ্মিবাণড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরণিিংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 
কুণমল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, শ্রনায়াখােী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, শ্রফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাম (চকবাজার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাম (হাণেশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, শ্রগাপােগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 


