D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার
একাদশ কেমির একাডেমিক করাগ্রাি-২০২০ (অনলাইন)
মিজ্ঞান মিভাগ (িাাংলা ও ইাংডরমি ভার্সন)

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

* রমতমি পডিসর ককার্স মি ৩৫০০ (মতন হািার পাচঁশত) িাকা। Online
Payment এর িাধ্যডি রমতমি পডিস আলাদাভাডি ভমতস হডত হডি

* ২য় পডিসর িযামি ২৭ মেডর্ম্বর, ২০২০ হডত ০৯ কিব্রুয়ামর, ২০২১ পর্সন্ত

*
*
*
*
*
*

Zoom App এর িাধ্যডি র্িাডহ ৫ মদন Live Class অনুমিত হডি
আডগর মদডনর ক্লাডর্র উপর Daily Live Exam
রমত শমনিার Weekly Live Exam
পিস কশডষ পিস িূলযায়ন Live Exam অনুমিত হডি
অনলাইডন ভমতসর িন্য মভমিি করুন www.udvash.com

Helpline - 09666775566

িযাডচর র্িয়র্ূমচ

িাাংলা ভার্সন - মিকাল ০৪:৪৫ িা
পিসমভমিক ককার্স মিিরিী

পিসর্িূহ (অধ্যায়মভমিক)

পদার্সমিজ্ঞান ১ি পত্র

রর্ায়ন ১ি পত্র

উচ্চতর গমিত ১ি পত্র

উমিদমিজ্ঞান

রামিমিজ্ঞান

২, ৩
৪, ৫
১, ৬, ৭
৮, ৯, ১০

২
১, ৩
৪ (L: 1-6)
৪ (L: 7-9), ৫

১, ৩
২, ৪, ৫
৮, ৬, ৭
৯, ১০

২, ৩
১
৪
৫, ৬, ৭

১
৩, ৫
২
৪

১ি পিস
২য় পিস
৩য় পিস
৪র্স পিস

২য় পিস : ২৭ মেডর্ম্বর, ২০২০ হডত ০৯ কিব্রুয়ারী, ২০২১ পর্সন্ত চলডি
২য় পডিস কিাি ক্লার্ র্াংখ্যা- ২৯ মি, Daily Live Exam- ২৯ মি, Weekly Live Exam- ০৬ মি, পিস িূলযায়ন পরীক্ষা- ০১ মি

২য় পডিসর রুমিন
২০-১২-২০ (রমিিার) ১ি পিস িূলযায়ন ও ২য় পিস ওমরডয়ডন্িশন কর্মিনার Zoom App এর িাধ্যডি (ক্লাডর্র র্িয় ও মলাংক SMS এ িানাডনা হডি)
লাইভ ক্লার্ (ভমতসকৃত মনি মনি িযাচ িাইি অনুর্ায়ী)
লাইভ এক্সাি (র্কাল ৯ িা কর্ডক রাত ৯ িা পর্সন্ত চলডি)
তামরখ্
২৭.১২.২০ (রমিিার)
Live Class (P-09) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ৪
-২৮.১২.২০ (কর্ািিার)
Daily Live Exam (P-09) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-04) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় - ২
২৯.১২.২০ (িঙ্গলিার)
Daily Live Exam (HM-04) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-01) রর্ায়ন : অধ্যায় - ১
৩০.১২.২০ (িুধ্িার)
Daily Live Exam (C-01) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-05) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ২
৩১.১২.২০ (ি ৃহঃিার)
Daily Live Exam (HM-05) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (B-01) উমিদমিজ্ঞান : অধ্যায় – ১
০২.০১.২১ (শমনিার) Weekly Live Exam-06 (P-9, HM-4+5, C-1, B-1) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি)
০৩.০১.২১ (রমিিার)
Daily Live Exam (B-01) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (P-10) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ৪
০৪.০১.২১ (কর্ািিার)
Daily Live Exam (P-10) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-13) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ৪
০৫.০১.২১ (িঙ্গলিার)
Daily Live Exam (HM-13) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-08) রর্ায়ন : অধ্যায় - ৩
০৬.০১.২১ (িুধ্িার)
Daily Live Exam (C-08) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-09) রর্ায়ন : অধ্যায় - ৩
০৭.০১.২১ (ি ৃহঃিার)
Daily Live Exam (C-09) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (B-02) উমিদমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১
০৯.০১.২১ (শমনিার)
Weekly Live Exam-07 (P-10, HM-13, C-8+9, B-2) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি)
১০.০১.২১ (রমিিার)
Daily Live Exam (B-02) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (P-11) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ৪
১১.০১.২১ (কর্ািিার)
Daily Live Exam (P-11) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-14) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ৪
১২.০১.২১ (িঙ্গলিার)
Daily
Live Exam (HM-14) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-10) রর্ায়ন : অধ্যায় - ৩
১৩.০১.২১ (িুধ্িার)
Daily Live Exam (C-10) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-15) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ৪
১৪.০১.২১ (ি ৃহঃিার)
Daily Live Exam (HM-15) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (B-03) উমিদমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১
১৬.০১.২১ (শমনিার)
Weekly Live Exam-08 (P-11, HM-14+15, C-10, B-3) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি)
১৭.০১.২০ (রমিিার)
Daily Live Exam (B-03) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (P-12) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ৪
১৮.০১.২১ (কর্ািিার)
Daily Live Exam (P-12) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-16) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ৫
১৯.০১.২১ (িঙ্গলিার)
Daily Live Exam (HM-16) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-11) রর্ায়ন : অধ্যায় - ৩
২০.০১.২১ (িুধ্িার)
Daily Live Exam (C-11) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-12) রর্ায়ন : অধ্যায় - ৩
২১.০১.২১ (ি ৃহঃিার)
Daily Live Exam (C-12) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (B-04) উমিদমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১
২৩.০১.২১ (শমনিার)
Weekly Live Exam-09 (P-12, HM-16, C-11+12, B-4) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি)
২৪.০১.২১ (রমিিার)
Daily Live Exam (B-04) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (P-13) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ৫
২৫.০১.২১ (কর্ািিার)
Daily Live Exam (P-13) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-17) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ৫
২৬.০১.২১ (িঙ্গলিার)
Daily Live Exam (HM-17) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-13) রর্ায়ন : অধ্যায় - ৩
২৭.০১.২১ (িুধ্িার)
Daily Live Exam (C-13) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-18) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ৫
ৃহঃিার)
২৮.০১.২১ (ি
Daily Live Exam (HM-18) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (Z-07) রামিমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৩
৩০.০১.২১ (শমনিার)
Weekly Live Exam-10 (P-13, HM-17+18, C-13, Z-7) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি)
৩১.০১.২১ (রমিিার)
Daily Live Exam (Z-07) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (P-14) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ৫
০১.০১.২১ (কর্ািিার)
Daily Live Exam (P-14) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (Z-08) রামিমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৩
০২.০২.২১ (িঙ্গলিার)
Daily Live Exam (Z-08) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-14) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৩
০৩.০২.২১ (িুধ্িার)
Daily Live Exam (C-14) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (Z-12) রামিমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৫
০৪.০২.২১ (ি ৃহঃিার)
---Daily Live Exam (Z-12) MCQ (10×1=10); 10 min.
০৬.০২.২১ (শমনিার)
Weekly Live Exam-11 (P-14, Z-8+12 C-14) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি)
০৯.০২.২১ (িঙ্গলিার)
পিস িূলযায়ন পরীক্ষা (২য় পডিসর র্ম্পূিস মর্ডলিার্) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি)

অনলাইডন ক্লার্ ও পরীক্ষা পদ্ধমত:

*

Live Class অনুমিত হডি Zoom App এর িাধ্যডি। এিন্য রডতযক মশক্ষার্সীডক আডগ কর্ডকই মনডির কিািাইল/লযাপিপ/কেস্কিডপ Zoom App Install
কডর রাখ্ার িন্য 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 একাদশ কেমি একাডেমিক করাগ্রাডি কতািার ভমতসকৃত করমিডেশন নম্বর িযিহার কডর Login কডরা।
*

Daily Live Exam গুডলা রুমিডন উডেমখ্ত তামরখ্ অনুর্ায়ী র্কাল ০৯:০০ িা কর্ডক রাত ০৯:০০ িা পর্সন্ত চলডি। এই র্িডয়র িডধ্য একিন মশক্ষার্সী উক্ত
Live Exam-এ একিারই অাংশগ্রহি করডত পারডি। তডি অমধ্ক অনুশীলডনর িন্য মশক্ষার্সীরা একই মর্ডলিাডর্র Practice Exam এ একামধ্কিার অাংশগ্রহি
করডত পারডি। আর Weekly Live Exam রুমিডন উডেমখ্ত মনমদসষ্ট তামরডখ্ র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি।

একাদশ কেমির মর্ডলিার্-২০২০ (অনলাইন ২য় পিস)
অধ্যোয়

মেকচোর
P-09

P-10

অধ্যোয়-৪
P-11
P-12

P-13

অধ্যোয়-৫
P-14

পদার্সমিজ্ঞান ১ি পত্র (Reference Book : প্রফেসর ম োহোম্মদ ইসহোক সযোর)
সসফেবোস
⃗ = ma
বফের স্বজ্ঞো ূেক ধ্োরণো, বফের প্রকোরফেদ, ম ৌসেক বেস ূফহর তীব্রতোর তু েনো, েরফবগ, সনউটফনর গসতসূত্র, সনউটফনর গসতর সিতীয় সূত্র, F
⃗⃗⃗⃗⃗ স ীকরণ প্রসতপোদন (কযোেকুেোস
পদ্ধসতফত), বফের সনরফপক্ষ নীসত, গোসণসতক উদোহরণ, ঘোত বে, বফের ঘোত, বফের ঘোত ও ঘোত বফের ফধ্য সম্পকক, গোসণসতক উদোহরণ, সনউটফনর গসতর সূত্র গুফেোর ফধ্য সম্পকক,
গোসণসতকেোফব সনউটফনর সূত্রগুফেোর ফধ্য পোরস্পোসরক সম্পকক স্থোপন, সনউটফনর গসতসূফত্রর বযবহোর, গোসণসতক উদোহরণ, সনউটফনর গসতসূফত্রর অবদোন, সনউটফনর গসতসূফত্রর সী োবদ্ধতো
বে, মক্ষত্র ও মক্ষত্র প্রোবফেযর ধ্োরণো, ররসিক েরফবফগর সনতযতো, েরফবফগর সংরক্ষণ নীসত বো সনতযতোর সূত্র, ররসিক েরফবফগর সংরক্ষণ নীসত বো েরফবফগর সনতযতোর সূফত্রর উদোহরণ,
েরফবফগর সংরক্ষণ সূফত্রর সতযতো যোচোই, পশ্চোৎ মবগ, কযোেকুেোফসর সোহোফযয ররসিক ের মবফগর সংরক্ষণ সূফত্রর যোচোই, ররসিক েরফবফগর সংরক্ষণ সূত্র মেফক সনউটফনর তৃতীয়
গসতসূত্র, গোসণসতক উদহোরণ, সনউটফনর গসতর তৃতীয় সূত্র ও েরফবফগর সনতযতো, সনউটফনর গসতসূত্র ও েরফবফগর সনতযতোর গোসণসতক বযোিযো,ঘূণকন গসত সংক্রোন্ত রোসি োেো, মকৌসণক
সরণ, মকৌসণক মবগ, মকৌসণক মবগ ও ররসিক মবফগর ফধ্য সম্পকক, গোসণসতক উদোহরণ, মকৌসণক ত্বরণ, মকৌসণক ত্বরণ ও ররসিক ত্বরফণর ফধ্য সম্পকক, গোসণসতক উদোহরণ
মকৌসণক েরফবগ, মকৌসণক েরফবগ এবং মকৌসণক মবফগর ফধ্য সম্পকক, মকৌসণক েরফবফগর সনতযতো বো সংরক্ষণ সূত্র, জড়তোর ভ্রো ক ও চক্রগসতর বযোসোধ্ক, ঘূণকন গসতিসি, টকক বো বফের ভ্রো ক,
(টকক , জড়তোর ভ্রো ক ও মকৌসণক ত্বরণ), গোসণসতক উদোহরণ, জড়তোর ভ্রো ক সংক্রোন্ত েম্ব অক্ষ উপপোদয, জড়তোর ভ্রো ক সংক্রোন্ত স োন্তরোে অক্ষ উপপোদয, কফয়কসট সবফিষ মক্ষফত্র জড়তোর ভ্রো ক
ও চক্রগসতর বযোসোধ্ক সনণকয়, ঘূণকোফক্ষর অবস্থোন অনুযোয়ী জড়তোর ভ্রো ক ও চক্রগসতর বযোসোফধ্কর স ীকরণ।
মকৌসণক গসতর জন্য সনউটফনর সূত্র, মকন্দ্র ুিী বে, মকন্দ্র ি
ু ীবে একসট কোযকহীন বে, মকন্দ্রসব ুিী বে, মকন্দ্র ুিী এবং মকন্দ্রসব ুিী বফের বযবহোর (বযবহোসরক দৃষ্টোন্ত), গোসণসতক
উদোহরণ, সংঘষক, সস্থসতস্থোপক সংঘষক, পূণক সস্থসতস্থোপক সংঘফষকর মক্ষফত্র, সংঘফষকর পফর মবগ সনণকয়, সবফিষ মক্ষত্রস ূহ, অসস্থসতস্থোপক সংঘষক, এক োসত্রক সংঘষক, গোসণসতক উদোহরণ,
প্রফয়োজনীয় গোসণসতক সূত্রোবেী, উচ্চতর দক্ষতো সেসিক ন ুনো গোসণসতক উদোহরণ।
কোজ, কোজ হওয়ো এবং নো হওয়োর কোরণ, কফয়কসট সবফিষফক্ষফত্র কোজ, গোসণসতক উদোহরণ, কোজ িূন্য হওয়োর িতক (বে, সরণ এবং কোজ), ধ্রুব বে কতৃকক কৃতকোজ, পসরবতকনিীে বে
িোরো কৃতকোজ (বফের োন যিন পসরবতকনিীে, বফের োন ও সদক উেয় যিন পসরবতকনিীে), সস্থসতস্থোপক বে িোরো কৃতকোজ, অসেকষকীয় বে িোরো কৃতকোজ, পসরবতকনিীে বে কতৃকক কৃ ত
কোফজর উদোহরণ, অসেকষক বে, অসেকষকীয় বে কতৃকক কৃ তকোফজর উদোহরণ, গোসণসতক উদোহরণ, বক্রপফে চে োন কণোর ওপর কৃতকোজ ঘূণকফনর মক্ষফত্র কৃতকোজ, িসি, িসির রূপোন্তর,
িসির একক ও োত্রো, গসতিসি, গসতিসির রোসি োেোর প্রসতপোদন, কোজ-িসি উপপোদয।
কোজ-িসির উপপোফদযর সবকল্প পদ্ধসত, স সযোর স োধ্োন, গোসণসতক উদোহরণ, সস্থসতিসি, সস্থসতিসির গোসণসতক রোসি োেো (অসেকষকীয় সস্থসতিসি + গোসণসতক উদোহরণ),
(সস্থসতস্থোপক সবেব িসি + স সযো স োধ্োন+ গোসণসতক উদোহরণ), িসির সনতযতোর নীসতর বযবহোর, উৎসক্ষপ্ত বস্তুর সফবকোচ্চ উচ্চতোয় িসির সনতযতোর সূত্র, সরে ছসিত গসতর
িসি, গোসণসতক উদোহরণ, ক্ষ তো, (ক্ষ তো, বে ও মবফগর ফধ্য সম্পকক), গোসণসতক উদোহরণ, ক কদক্ষতো, সংরক্ষণিীে বে, অসংরক্ষণিীে বে, গোসণসতক উদোহরণ, প্রফয়োজনীয়
গোসণসতক সূত্রবোসে, উচ্চতর দ্ক্ক্ষতোসেসিক ন ুনো গোসণসতক উদোহরণ।

রর্ায়ন ১ি পত্র (Reference Book : ে. র্ডরাি কামন্ত মর্াংহ হািারী র্যার)
অধ্যায়-১

C-01
C-08
C-09
C-10

অধ্যায়-৩
C-11
C-12
C-13

C-14

ল্যাবরেটরেে রিোপদ বযবহাে (সম্পূ র্ণ অধ্যায়)।
ইরল্কট্রি রবিযারসে রিরিরে ম ৌরল্ে মেরর্রবিাগ, IUPAC অিু র ারদে সবণাধ্ু রিক পর্ণায় সােরর্, ইরল্কট্রি রবিযাস হরে পর্ণায় সােরর্রে ম ৌরল্ে অবস্থাি রির্ণয়, রবরিন্ন ব্লরকে ম ৌরল্ে
সাধ্াের্ ধ্ ণাবরল্, s-ব্লক ধ্ােব ম ৌল্স ূ রহে সাধ্াের্ ধ্ ণাবরল্, p-ব্লরকে ম ৌল্স ূ রহে সাধ্াের্ ধ্ ণাবরল্, অক্সাইরেে প্রকােরিদ (করবে সযাে)।
d-ব্লরকে ম ৌল্স ূ রহে সাধ্াের্ ধ্ ণাবরল্, d-ব্লরকে ম ৌল্স ূ রহে সংকের্, f-ব্লরকে ম ৌল্স ূ রহে সাধ্াের্ ধ্ ণাবরল্। অজৈব মর্ৌরগে িা কের্, অবস্থান্তে ধ্ােুে ৈরটল্ মর্ৌরগে
িা কের্, সংকোয়ি ও সংরকে রল্খি।
ম ৌরল্ে পর্ণায়বৃ ি ধ্ ণস ূ হ, আয়রিকের্ শরি, ইরল্কট্রি আসরি, েরিৎ ঋর্াত্মকোে ওপে রবরিন্ন রিয়া রকে প্রিাব, আয়রিকের্ শরিে ওপে পে ার্ুে আকারেে প্রিাব,
ইরল্কট্রি আসরিে ওপে পে ার্ুে আকারেে প্রিাব, েরিৎ ঋর্াত্মকোে ওপে পে ার্ুে আকাে, উপশরিস্তে ও ইরল্কট্রি রবিযারসে প্রিাব, ২য় ও ৩য় পর্ণারয়ে ম ৌরল্ে
অক্সাইরেে অম্ল-ক্ষােক ধ্ ,ণ ম ৌরল্ে দ্রবর্ীয় অক্সাইরেে অম্লক্ষাে প্রকৃরে রির্ণয়।
ম ৌরল্ে পর্ণায়বৃ ি ধ্ ণ ও োসায়রিক বন্ধরিে সম্পকণ, স রর্াৈী বন্ধরিে অেরবটাল্ অরধ্ক্র র্ (মর্াৈিী বন্ধি েবাদ), স রর্াৈী বন্ধরিে মেরর্রবিাগ, অেরবটাল্ সংকের্ বা
হাইরিরেরৈশি, সংকে অেরবটারল্ে প্রকােরিদ, sp3 সংকের্, sp2 সংকের্, sp সংকের্।
সংকে অেরবটারল্ে সারে স রর্াৈী মর্ৌরগে আকৃরেে সম্পকণ, মর্ৌরগে মকন্দ্রীয় পে ার্ুে সংকের্ অবস্থা রির্ণয়, স রর্াৈী অর্ুে আকৃরে ও বন্ধি মকারর্ে ওপে ু িরৈাি ইরল্কট্ররিে
প্রিাব, স রর্াৈী মর্ৌগ অর্ুে রেল্ তেরে, সরন্নরবশ স রর্াৈী বন্ধি, একই মর্ৌরগ রবরিন্ন ধ্েরিে বন্ধরিে উপরস্থরে, সরন্নরবশ স রর্াৈী বন্ধি ও স রর্াৈী বন্ধরিে েুল্িা
স রর্াৈী বন্ধরিে মপাল্ারেরট (েরিৎ ঋর্াত্মকোে প্রিাব), মপাল্াোয়ি বা আয়রিে রবকৃরে, আয়রিক মর্ৌরগ স রর্াৈী তবরশষ্ট্য, আয়রিক রবিব বা আয়রিক পরটিরসয়াল্, ম ৌরল্ে
কর্ণ সম্পকণ পারিে োইরপারল্ে উপরস্থরে প্র ার্-এে পেীক্ষা।(12 number) িযািোেওয়াল্স বল্ (আন্তঃআর্রবক আকর্ণর্ বল্), হাইররারৈি বন্ধি, H2 O এবং H2 S এে বন্ধি,
H-বন্ধি ও িযািোেওয়াল্স বরল্ে েুল্িা, হাইররারৈি বন্ধরিে গুরুত্ব,
ৈরটল্ মর্ৌরগে আরল্াচিা ও সাধ্াের্ সংকোয়ি ূ ল্ আরল্াচয রবর্য়।

উচ্চতর গমিত ১ি পত্র (Reference Book : কিাঃ ককতাি উদ্দীন র্যার)

M-04

অধ্যায়-২

M-05

M-13

M-14

অধ্যায়-৪
M-15
M-16

অধ্যায়-৫

M-17
M-18

প্রশ্ন োেো-II A, (সসদক রোসির প্রসতরূপ সহফসফব মেক্টর, জযোস সতক মেক্টফরর ধ্োরক, স তো, সবপরীত মেক্টর, িূন্য মেক্টর, সি োসত্রক মেক্টর মযোগ, সবফয়োগ ও মেেোর গুসণতক,
সি োসত্রক মেক্টফরর মযোগ, সবফয়োগ ও মেেোর গুসণতফকর সবসধ্, অবস্থোন মেক্টর), প্রশ্ন োেো-IIC(মেক্টর বযবহোর কফর জযোস সতক প্র োণ সংক্রোন্ত স সযো)
প্রশ্ন োেো-II B (স তফে মেক্টফরর অংিক, মেক্টরফক কোফতকসীয় স্থোনোফে প্রকোি, একক মেক্টর i ও j, সত্র োসত্রক জগফত মেক্টফরর অংিক সনণকয়, সত্র োসত্রক জগফত ̂i̇, ̂j̇, k̂, মেক্টরফক ̂i̇,
̂j̇, k̂ এর োধ্যফ প্রকোি, সত্র োসত্রক জগফত মেক্টফরর মযোগেে ও মেেোর গুসণতকফক ̂i̇ , ̂j̇, k̂ এর োধ্যফ প্রকোি, সরেফরিোর মেক্টর স ীকরণ, মেক্টফরর মেেোর বো ডট গুণন, মেেোর
বো ডট গুণফনর বযোিযো, মেেোর গুণফজর ধ্ ক, অংিফকর োধ্যফ দুইসট মেক্টফরর মেেোর গুণজ, দুইসট মেক্টফরর মেক্টর গুণন বো ক্রস গুণন, মেক্টর গুণফজর ধ্ ,ক অংিফকর োধ্যফ
দুইসট মেক্টফরর মেক্টর গুণজ, সতনসট মেক্টর স তেীয় হওয়োর িতক, অবস্থোন মেক্টফরর বযবহোর সংক্রোন্ত স সযো, মেক্টফরর মযোগ, সবফয়োগ এবং োন সনণকয় সংক্রোন্ত স সযো, দুইসট মেক্টফরর
ধ্যকোর মকোণ সনণকয় সংক্রোন্ত স সযো, মেক্টফরর েম্ব অসেফক্ষপ ও উপোংি সনণকয় সংক্রোন্ত স সযো, একক মেক্টর ও স তেীয় মেক্টর সনণকয় সংক্রোন্ত স সযো, মেক্টর বযবহোর কফর
বহুেু ফজর মক্ষত্রেে সনণকয় সংক্রোন্ত স সযো, সরে মরিোর মেক্টর স ীকরণ সনণকয় সংক্রোন্ত স সযো)
প্রশ্ন োেো-IV A ( ূেসবন্দুফত মকন্দ্রসবসিষ্ট ব ৃফির স ীকরণ, মকন্দ্র ূেসবন্দু সবসিষ্ট ব ৃফির স ীকরণ অেন ও অক্ষিফয়র সোফে মছদসবন্দু সনধ্কোরণ, সনসদকষ্ট মকন্দ্র ও বযোসোধ্ক সবসিষ্ট
ব ৃফির স ীকরণ, ব ৃফির সোধ্োরণ স ীকরণ হফত ব ৃফির মকন্দ্র ও বযোসোধ্ক সনণকয়, সতন সবন্দুগো ী ব ৃফির স ীকরণ সনণকয়, দুই সবন্দুগো ী এবং মকন্দ্র সনসদকষ্ট মরিোর উপর সবসিষ্ট
ব ৃফির স ীকরণ, (x1 , y1 ) ও (x2 , y2 ) সবন্দুিফয়র সংফযোগ মরিোংিফক বযোস ধ্ফর অসেত ব ৃফির স ীকরণ সনণকয়
একসট ব ৃফির অক্ষিয় হফত িসডডতোংি সনণকয়, অক্ষিয়ফক স্পিক করোর িতক, অক্ষিফয়র িসডডতোংি ও স্পফিকর িতক হফত স ীকরণ সনণকয়, একসট ব ৃি ও একসট সরেফরিোর মছদসবন্দু
সদফয় যোয় এরূপ ব ৃফির স ীকরণ সনণকয়, এ আর িসেেো (আসজজুর রহ োন িসেেো) এর সনয় োনুসোফর মযফকোফনো দুইসট সবন্দু (x1 , y1 ) ও (x2 , y2 ) সদফয় অসতক্র কফর
এরূপ ব ৃফির স ীকরণ সনণকয়, দুইসট ব ৃি পরস্পরফক স্পিক করোর িতক, মপোেোর স্থোনোফে ব ৃফির সোধ্োরণ স ীকরণ এবং এর মকন্দ্র ও বযোসোধ্ক সনণকয়, ব ৃফির মপোেোর স ীকরণ,
সবসেন্ন িফতক ব ৃফির স ীকরণ সনণকয়)
প্রশ্ন োেো-IV B (ব ৃফির স্পিকক ও অসেেফম্বর স ীকরণ, ব ৃফির বসহ:স্থ মকোফনো সবন্দু মেফক অসেত স্পিকফকর স ীকরণ, স্পিকফকর রদঘকয, ব ৃফির মকোফনো জযো এর ধ্যসবন্দু (x1 , y1 )
হফে উি জযো এর স ীকরণ T = S1, স্পিক জযো, দুইসট ব ৃফির সোধ্োরণ জযো এর স ীকরণ, ব ৃফির জযো সংক্রোন্ত স সযো, দুইসট ব ৃফির সোধ্োরণ জযো সংক্রোন্ত স সযো, ব ৃফির বসহস্থ
মকোন সবন্দু মেফক অসেত স্পিকফকর স ীকরণ, স্পিকফকর রদঘকয, ব ৃফির উপরস্থ সবন্দুফত অেবো বসহ:স্থ সবন্দু হফত অসেত স্পিকক এর স ীকরণ ও রদঘকয সনণকয়, স্পিকফকর মছদসবন্দুর
সঞ্চোরপে সংক্রোন্ত স সযো, SS′ = T 2 সংক্রোন্ত আফেোচনো, সোধ্োরণ ও সতযকক স্পিকক)
প্রশ্ন োেো-V A (গণনোর মযোজন ও গুণন সবসধ্, সবন্যোস, েযোফক্টোসরয়োে, সবন্যোস সংক্রোন্ত কফয়কসট উপপোদয, nPr এর সূত্র সংক্রোন্ত ও িতকোধ্ীন সবন্যোস, িফের সবন্যোস সংক্রোন্ত
স সযো, িফের িতকোধ্ীন সবন্যোস)
প্রশ্ন োেো-V A (n সংিযক সজসনস হফত পুনরোব ৃসিসহ r সংিযক সজসনস সনফয় সবন্যোস, চক্র সবন্যোস, সংিযো গঠন এবং স সষ্ট সনণকয় সংক্রোন্ত স সযো), প্রশ্ন োেো-V B ()
প্রশ্ন োেো-V B (স োফবি, স োফবি সংিযো, সম্পূরক স োফবি, সবন্যোস ও স োফবফির ফধ্য সম্পকক, 𝑛𝐶𝑟 + 𝑛𝐶𝑟−1 = 𝑛+1𝐶𝑟 প্রমাণ , িতকোধ্ীন স োফবি, nCr সূত্র সংক্রোন্ত এবং
স োফবফির োধ্যফ কণক ও সত্রেু জ সংিযো সনণকয়, কস সট গঠন সংক্রোন্ত স সযো, (p + 1)(q + 1) … (z + 1) − 1 সূত্র, সবন্যোস ও স োফবি স শ্র স সযো)

উমিদমিজ্ঞান (Reference Book: ে. কিাহাম্মদ আিুল হার্ান র্যার)

B-01

অধ্যায়-১

B-02
B-03
B-04

মকোষ ও এর গঠন, মকোফষর রবসিষ্টয, প্রকোরফেদ, মকোষ পসর োফপর সবসেন্ন একক, মকোফষর আয়তন, একসট আদিক উসিদফকোফষর গঠন, মকোষ প্রোচীর, মপ্রোফটোপ্লোস্ট, প্লোজ োফ ফব্রন
বো মকোষসিসি, ফ্লুইড-ম োজোইক ফডে, সোইফটোপ্লোজ ও অঙ্গোনু, রোইফবোফসো , গেসগ বসড, েোইফসোফসো , এফডডোপ্লোজস ক মরসটকুযেো
োইফটোকসডিয়ো, প্লোসস্টড, মসসডিফয়োে, মকোষীয় কেোে, পোরঅসিফসো , গ্লোইঅসিফসো , মকোষগহ্বর, সনউসিয়োস, মক্রোফ োফসো , (মক্রোফ োফসোফ র মেৌত গঠন, প্রকোরফেদ, রোসোয়সনক
গঠন) বংিগসত বস্তু।
সনউসিক অযোসসড, DNA, DNA-এর মেৌত গঠন ও রোসোয়সনক গঠন,DNA-এর কোজ, RNA, RNA এর মশ্রসণসবেোগ, DNA ও RNA এর ফধ্য তু েনো, DNA অণুর প্রসতসেপন
অধ্ক সংরক্ষণিীে প্রসক্রয়োয় DNA অনুর প্রসতসেপন বো অনুসেপন, DNA প্রুে সরসডং এবং DNA ম রো ত, িোন্সসক্রপিন, িোন্সফেিন, সজন, মজফনসটক মকোড, বংিগসত সনণকফয়
DNA এর েূ স কো।

রামিমিজ্ঞান (Reference Book: গািী আিিল র্যার)

অধ্যায়-৩
অধ্যায়-৫

Z-07
Z-08
Z-12

পসরপোক, ুিগহ্বফর িোদয পসরপোক, পোকস্থেীফত িোদয পসরপোক, পসরপোক গ্রসির েূ স কো (যকৃত ও অগ্ন্যোিয়)।
পসরপোফক স্নোয়ুতি ও হরফ োফনর েূ স কো, ক্ষু দ্রোফি িোদযদ্রফবযর পসরপোক, িোদযবস্তুর মিোষণ, মপৌসষ্টকনোসের সবসেন্ন অংফি িোদয পসরপোফকর রূপফরিোর ছক, ব ৃহদফির কোজ, স্থূ েতো,
স্হূেতোর কোরণ।
শ্বসনতফির সবসেন্ন অংি ও কোজ, প্রশ্বোস- সনশ্বোস কোযকক্র ও সনয়িণ, গোসীয় পসরবহন, শ্বোসরঞ্জক, শ্বসননোেীর (স সযো, েক্ষণ ও প্রসতকোর), েু সেু ফসর এি-মর সচফত্রর তু েনো,
কৃসত্র শ্বোসপ্রশ্বোস।

অনলাইন করাগ্রাি র্াংক্রান্ত কর্ডকান তডর্যর িন্য মনডনাক্ত নম্বরগুডলাডত কর্াগাডর্াগ করুন
ঢাকার শাখ্ার্িূ হ : মিরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্িনডিন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কিাহাম্মদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০১
র্াইন্স লযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, িািস ড গি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আমিিপু র -০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শামন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, িামলিাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২
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র্াভার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গািীপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, ককানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭
ঢাকার িাইডরর শাখ্ার্িূ হ : িয়িনমর্াংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, মকডশারগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, িািালপু র -০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশরপু র -০১৭১৩-২৩৬৭৪৯
িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পািনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬ মর্রািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রাংপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুমড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গাইিান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫
সর্য়দপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িয়পুরহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪ মদনািপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুরগাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রািশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩
নওগাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডিার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাঁপাইনিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুমষ্টয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, িমরদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২
র্ডশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খ্ুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, র্াতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, িমরশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, মর্ডলি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯ ব্রাþিিামড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩
নরমর্াংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮, কুমিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখ্ালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, কিনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চকিািার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪
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