
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

একাদশ কেমি একাডেমিক করাগ্রাি-২০২২ (অনলাইন) 
মিজ্ঞান মিভাগ (িাাংলা ও ইাংমলশ ভার্সন) 

 

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

*  Zoom App এর িাধ্যডি র্প্তাডহ ৪ মদন Live Class অনুমিত হডি 
*  কিাি ক্লাস সংখ্যা-১২০ টি, Daily Live & Practice Exam-২৪০ সসি,  
     Weekly Live-৫২ সসি, সাবজেক্ট ফাইনাল-০৪ সসি 
*   রমতমি ক্লাডর্র িামি-কালার pdf ক্লার্ডনাি রদান করা হডি 
*   রমতমি ক্লাডর্র মরডে মভমেও কদখার িযিস্থা র্াকডি 

* আজের টিজনর ক্লাজসর উপর Daily MCQ Live & Practice Exam (অনলাইন) 
* প্রটি রটববার Weekly Live CQ + MCQ Exam (অনলাইন + ইনব্রাঞ্চ) 

*   স াসস সেজে সাবজেক্ট ফাইনাল Live CQ + MCQ Exam (অনলাইন + ইনব্রাঞ্চ) 
* রমতমি পরীক্ষার এনালাইমর্র্ মরডপািস ও Auto SMS এ সরোল্ট প্রিান 
*  স াসস টফ ১৫,০০০/- (পজনর হাোর িা া)। র্রার্মর ব্রাডঞ্চ এডর্ অর্িা Online 

Payment (www.udvash.com) এর মাধ্যজম ভটিস হওয়া যাজব 
*   Helpline - 09666775566 

 

অনলাইন লাইভ ক্লাডর্র র্িয়রূ্মি   িাাংলা ভার্সন - দুপরু ৩:০০ িা ও র্ন্ধ্যা ০৭:০০ িা  ইাংমলশ ভার্সন - র্ন্ধ্যা ০৭:০০ িা  
অনলাইন লাইভ এক্সাডির র্িয়রূ্মি র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত িলডি 

 

ক্লার্ ও এক্সাি রুমিন (পািস-০২) 
 

তামরখ ও িার লাইভ ক্লার্ (ভমতসকৃত মনজ মনজ িযাি িাইি অনুর্ায়ী) লাইভ এক্সাি (র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত িলডি) 
১৮.০৪.২২ (কর্ািিার) Live Class (C-10) রর্ায়ন: অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (P-10) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২০.০৪.২২ (িধু্িার) Live Class (Z-03) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ২  Daily Live Exam (C-10) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২২.০৪.২২ (শুক্রিার) Live Class (HM-13) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (Z-03) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৩.০৪.২২ (শমনিার) Live Class (P-11) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (HM-13) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৪.০৪.২২ (রমিিার) Weekly Live Exam-11 (P-10, C-10, Z-03, HM-13) CQ (4×10=40); 2 Hrs. & MCQ (25×1=25); 20 min. 
২৫.০৪.২২ (কর্ািিার) Live Class (C-11) রর্ায়ন: অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (P-11) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৭.০৪.২২ (িধু্িার) Live Class (Z-04) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ২  Daily Live Exam (C-11) MCQ (10×1=10); 10 min. 

পমিত্র ঈদুল মিতর উপলডক্ষ ২৮ এমরল হডত ০৬ কি পর্সন্ত র্কল কার্সক্রি িন্ধ্ র্াকডি।  
০৭.০৫.২২ (শমনিার) Live Class (P-12) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (Z-04) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৮.০৫.২২ (রমিিার) Weekly Live Exam-12 (P-11, C-11, Z-04) CQ (4×10=40); 2 Hrs. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

০৯.০৫.২২ (কর্ািিার) Live Class (C-12) রর্ায়ন: অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (P-12) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১১.০৫.২২ (িধু্িার) Live Class (Z-05) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (C-12) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৩.০৫.২২ (শুক্রিার) Live Class (HM-14) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৪  Daily Live Exam (Z-05) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৪.০৫.২২ (শমনিার) Live Class (P-13) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (HM-14) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৫.০৫.২২ (রমিিার) Weekly Live Exam-13 (P-12, C-12, Z-05, HM-14) CQ (4×10=40); 2 Hrs. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

১৬.০৫.২২ (কর্ািিার) Live Class (C-13) রর্ায়ন: অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (P-13) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৮.০৫.২২ (িধু্িার) Live Class (Z-06) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (C-13) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২০.০৫.২২ (শুক্রিার) Live Class (HM-15) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৪   Daily Live Exam (Z-06) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২১.০৫.২২ (শমনিার) Live Class (P-14) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৫ Daily Live Exam (HM-15) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২২.০৫.২২ (রমিিার) Weekly Live Exam-14 (P-13, C-13, Z-06, HM-15) CQ (4×10=40); 2 Hrs. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

২৩.০৫.২২ (কর্ািিার)  Live Class (C-16) রর্ায়ন: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (P-14) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৫.০৫.২২ (িধু্িার) Live Class (Z-07) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (C-16) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৭.০৫.২২ (শুক্রিার) Live Class (HM-20) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৭  Daily Live Exam (Z-07) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৮.০৫.২২ (শমনিার) Live Class (P-15) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৫  Daily Live Exam (HM-20) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৯.০৫.২২ (রমিিার) Weekly Live Exam-15 (P-14, C-16, Z-07, HM-20) CQ (4×10=40); 2 Hrs. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

৩০.০৫.২২ (কর্ািিার) Live Class (C-18) রর্ায়ন: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (P-15) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০১.০৬.২২ (িধু্িার) Live Class (Z-08) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৩ Daily Live Exam (C-18) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৩.০৬.২২ (শুক্রিার) Live Class (HM-21) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (Z-08) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৪.০৬.২২ (শমনিার) Live Class (P-16) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৬  Daily Live Exam (HM-21) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৫.০৬.২২ (রমিিার) Weekly Live Exam-16 (P-15, C-18, Z-08, HM-21) CQ (4×10=40); 2 Hrs. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

০৬.০৬.২২ (কর্ািিার) Live Class (C-19) রর্ায়ন: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (P-16) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৮.০৬.২২ (িধু্িার) Live Class (Z-09) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (C-19) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১০.০৬.২২ (শুক্রিার) Live Class (HM-22) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (Z-09) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১১.০৬.২২ (শমনিার) Live Class (P-17) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৬ Daily Live Exam (HM-22) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১২.০৬.২২ (রমিিার) Weekly Live Exam-17 (P-16, C-19, Z-09, HM-22) CQ (4×10=40); 2 Hrs. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

১৩.০৬.২২ (কর্ািিার) Live Class (C-20) রর্ায়ন: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (P-17) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৫.০৬.২২ (িধু্িার) Live Class (HM-23) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (C-20) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৭.০৬.২২ (শুক্রিার) Live Class (HM-26) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (HM-23) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৮.০৬.২২ (শমনিার) Live Class (P-18) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৬ Daily Live Exam (HM-26) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৯.০৬.২২ (রমিিার) Weekly Live Exam-18 (P-17, C-20, HM-23,26) CQ (4×10=40); 2 Hrs. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

২০.০৬.২২ (কর্ািিার) Live Class (C-21) রর্ায়ন: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (P-18) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২২.০৬.২২ (িধু্িার) Live Class (Z-10) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (C-21) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৪.০৬.২২ (শুক্রিার) Live Class (HM-27) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৯  Daily Live Exam (Z-10) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৫.০৬.২২ (শমনিার) Live Class (HM-28) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (HM-27) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৬.০৬.২২ (রমিিার) Weekly Live Exam-19 (P-18, C-21, Z-10, HM-27) CQ (4×10=40); 2 Hrs. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

২৭.০৬.২২ (কর্ািিার) Live Class (Z-11) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (HM-28) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৯.০৬.২২ (িধু্িার) Live Class (HM-29) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (Z-11) MCQ (10×1=10); 10 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 ‘Join Now’ কিনুযডত মক্লক কডরা। ক্লার্ ও পরীক্ষায় অাংশগ্রহি করডত D™¢vm এর একাদশ কেমির 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


 
অধ্যায় কলকিার  টসজলবাস 

পদার্সমিজ্ঞান ১ি পত্র (Reference Book: প্রজফসর সমাহাম্মি ইস হা  সযার) 

অধ্যায়-০৪ 
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বল, সেত্র ও সেত্র প্রাবজলযর ধ্ারণা, ররটখ্  ভরজবজের টনিযিা, ভরজবজের সংরেণ নীটি বা টনিযিার সূত্র, ররটখ্  ভরজবজের সংরেণ নীটি বা ভরজবজের টনিযিার সূজত্রর উিাহরণ, ভরজবজের 
সংরেণ সূজত্রর সিযিা যাচাই, পশ্চাৎ সবে,  যালকুলাজসর সাহাজযয ররটখ্  ভর সবজের সংরেণ সূজত্রর যাচাই, ররটখ্  ভরজবজের সংরেণ সূত্র সেজ  টনউিজনর িিৃীয় েটিসূত্র, োটণটি  
উিহারণ, টনউিজনর েটির িিৃীয় সূত্র ও ভরজবজের টনিযিা, টনউিজনর েটিসূত্র ও ভরজবজের টনিযিার োটণটি  বযাখ্যা,ঘূণসন েটি সংক্রান্ত রাটেমালা, স ৌটণ  সরণ, স ৌটণ  সবে, স ৌটণ  
সবে ও ররটখ্  সবজের মজধ্য সম্প স, োটণটি  উিাহরণ, স ৌটণ  ত্বরণ, স ৌটণ  ত্বরণ ও ররটখ্  ত্বরজণর মজধ্য সম্প স, োটণটি  উিাহরণ।
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স ৌটণ  ভরজবে, স ৌটণ  ভরজবে এবং স ৌটণ  সবজের মজধ্য সম্প স, স ৌটণ  ভরজবজের টনিযিা বা সংরেণ সূত্র, েড়িার ভ্রাম  ও চক্রেটির বযাসাধ্স, ঘূণসন েটিেটি, ি স বা বজলর ভ্রাম , 
(ি স , েড়িার ভ্রাম  ও স ৌটণ  ত্বরণ), োটণটি  উিাহরণ, েড়িার ভ্রাম  সংক্রান্ত লম্ব অে উপপািয, েড়িার ভ্রাম  সংক্রান্ত সমান্তরাল অে উপপািয,  জয় টি টবজেে সেজত্র েড়িার 
ভ্রাম  ও চক্রেটির বযাসাধ্স টনণসয়, ঘূণসাজের অবস্থান অনুযায়ী েড়িার ভ্রাম  ও চক্রেটির বযাসাজধ্সর সমী রণ।
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স ৌটণ  েটির েন্য টনউিজনর সূত্র, স ন্দ্রমুখ্ী বল, স ন্দ্রমুখ্ীবল এ টি  াযসহীন বল, স ন্দ্রটবমুখ্ী বল, স ন্দ্রমুখ্ী  এবং স ন্দ্রটবমখু্ী বজলর বযবহার (বযবহাটর  িষৃ্টান্ত), োটণটি  উিাহরণ, 
সংঘেস, টস্থটিস্থাপ  সংঘেস, পণূস টস্থটিস্থাপ  সংঘজেসর সেজত্র, সংঘজেসর পজর সবে টনণসয়, টবজেে সেত্রসমূহ, অটস্থটিস্থাপ  সংঘেস, এ মাটত্র  সংঘেস, োটণটি  উিাহরণ, প্রজয়ােনীয় োটণটি  
সূত্রাবটল, উচ্চির িেিা টভটি  নমুনা োটণটি  উিাহরণ।

অধ্যায়-০৫ 

P-14

 াে,  াে হওয়া এবং না হওয়ার  ারণ,  জয় টি টবজেেজেজত্র  াে, োটণটি  উিাহরণ,  াে েূন্য হওয়ার েিস (বল, সরণ  এবং  াে), ধ্রুব বল  িৃস   ৃি াে, পটরবিসনেীল বল দ্বারা 
 ৃি াে (বজলর মান যখ্ন পটরবিসনেীল, বজলর মান ও টি  উভয় যখ্ন পটরবিসনেীল), টস্থটিস্থাপ  বল দ্বারা  ৃি াে, অটভ েসীয় বল দ্বারা  ৃি াে, পটরবিসনেীল বল  িৃস   ৃি াজের 
উিাহরণ, অটভ েস বল, অটভ েসীয় বল  িৃস   ৃি াজের উিাহরণ, োটণটি  উিাহরণ, বক্রপজে চলমান  ণার ওপর  ৃি াে, ঘণূসজনর সেজত্র  ৃি াে, েটি, েটির রূপান্তর, েটির এ   
ও মাত্রা, েটিেটি, েটিেটির রাটেমালার প্রটিপািন,  াে-েটি উপপািয। 

P-15 

 াে-েটির উপপাজিযর টব ল্প পদ্ধটি, সমসযার সমাধ্ান, োটণটি  উিাহরণ, টস্থটিেটি, টস্থটিেটির োটণটি  রাটেমালা (অটভ েসীয় টস্থটিেটি + োটণটি  উিাহরণ), (টস্থটিস্থাপ  টবভব 
েটি + সমসযা সমাধ্ান+ োটণটি  উিাহরণ), েটির টনিযিার নীটির বযবহার,  উৎটেপ্ত বস্তুর সজবসাচ্চ উচ্চিায় েটির টনিযিার সূত্র, সরল ছটিি েটির েটি, োটণটি  উিাহরণ, েমিা, 
(েমিা, বল ও সবজের মজধ্য সম্প স), োটণটি  উিাহরণ,  মসিেিা, সংরেণেীল বল, অসংরেণেীল বল, োটণটি  উিাহরণ, প্রজয়ােনীয় োটণটি  সূত্রাবটল, উচ্চির দ্ক্েিা টভটি  নমুনা 
োটণটি  উিাহরণ।

অধ্যায়-০৬

P-16 

পড়ন্ত বস্তুর েযাটলটলও’র সূত্র,  োটণটি  উিাহরণ, গ্রজহর েটি সম্পট সি স পলাজরর সূত্র, মহা েস, টনউিজনর মহা েস সূত্র, মহা েস সূজত্রর সভক্টর রূপ, মহা েস বজলর প্র ৃটি, টনউিজনর 
সূত্র সেজ  স পলাজরর সূত্র, সূজযসর ভর টনণসয়, োটণটি  উিাহরণ, েড়িার ভর ও মহা েসীয় ভর, মহা েসীয় ধ্রুব , অটভ েসে ত্বরণ, মহা েসীয় ধ্রুব  ও অটভ েসে ত্বরজণর সমী রণ, 
পটৃেবীর ভর ও েড় ঘনত্ব টনণসয়, োটণটি  উিাহরণ, অটভ েসীয় ত্বরজণর পটরবিসন, োটণটি  উিাহরণ। 

P-17 

মহা েসীয় সেত্র, মহা েসীয় সেত্র  প্রাবলয, টবন্দু ভজরর েন্য প্রাবলয, মহা েসীয় টবভব, টবন্দু ভজরর িরুন মহা েসীয় টবভব,  প্রাবলয ও টবভব পােসজ যর মজধ্য সম্প স, োটণটি  উিাহরণ, 
মহা েস সূজত্রর প্রজয়াে (টনজরি সোলজ র অভযন্তজর মহা েসীয় সূজত্রর বযবহার,   টনজরি সোলজ র বাইজর স াজনা টবন্দুজি মহা েসীয় সূজত্রর বযবহার, ফাাঁপা সোলজ র বাইজর মহা েসীয় 
সূজত্রর বযবহার, ফাাঁপা সোলজ র সভিজর মহা েসীয় সূজত্রর বযবহার), অটভ েস স ন্দ্র, ভরজ ন্দ্র, ভরজ ন্দ্র ও ভারজ জন্দ্রর পােস য। 

P-18 
মুটি সবে, মুটি সবজের মান টনণসয়, োটণটি  উিাহরণ, মহা েস সূজত্রর বযবহার, মহােূন্যচারীর ওেনহীনিা,  ৃটত্রম উপগ্রজহর মাধ্যজম িেয সপ্ররণ প্রযটুি, ( ৃটত্রম উপগ্রজহর সবে, 
পযসায় াল এবং উচ্চিা টনণসয়), বস্তু েজবেণা, োটণটি  উিাহরণ, প্রজয়ােনীয় োটণটি  সূত্রাবটল, উচ্চির দ্ক্েিা টভটি  নমনুা োটণটি  উিাহরণ। 

রর্ায়ন ১ি পত্র (Reference Book: ে. র্ডরাজ কামন্ত মর্াংহ হাজারী সযার) 

C-10 
সমৌজলর পযসায়বিৃ ধ্মসসমূহ, আয়টন রণ েটি, ইজল ট্রন আসটি, িটড়ৎ ঋণাত্ম িার ওপর টবটভন্ন টনয়ামজ র প্রভাব, আয়টন রণ েটির ওপর পরমাণুর আ াজরর প্রভাব, ইজল ট্রন আসটির 
ওপর পরমাণুর আ াজরর প্রভাব, িটড়ৎ ঋণাত্ম িার ওপর পরমাণুর আ ার, উপেটিস্তর ও ইজল ট্রন টবন্যাজসর প্রভাব, ২য় ও ৩য় পযসাজয়র সমৌজলর অক্সাইজের অম্ল-োর  ধ্মস,  সমৌজলর 
দ্রবণীয় অক্সাইজের অম্লোর প্র ৃটি টনণসয়। 

C-11 
সমৌজলর পযসায়বিৃ ধ্মস ও রাসায়টন  বন্ধজনর সম্প স, সমজযােী বন্ধজনর অরটবিাল অটধ্ক্রমণ (সযােনী বন্ধন মিবাি), সমজযােী বন্ধজনর সেটণটবভাে, অরটবিাল সং রণ বা হাইটিটেজেেন, 
সং র অরটবিাজলর প্র ারজভি, sp3 সং রণ, sp2 সং রণ, sp সং রণ। 

C-12 
সং র অরটবিাজলর সাজে সমজযােী সযৌজের আ ৃটির সম্প স, সযৌজের স ন্দ্রীয় পরমাণুর সং রণ অবস্থা টনণসয়, সমজযােী অণুর আ ৃটি ও বন্ধন স াজণর ওপর মিুজোড় ইজল ট্রজনর 
প্রভাব, সমজযােী সযৌে অণুর মজেল রিটর, সটন্নজবে সমজযােী বন্ধন, এ ই সযৌজে টবটভন্ন ধ্রজনর বন্ধজনর উপটস্থটি, সটন্নজবে সমজযােী বন্ধন ও সমজযােী বন্ধজনর িুলনা। 

C-13 

সমজযােী বন্ধজনর সপালাটরটি (িটড়ৎ ঋণাত্ম িার প্রভাব), সপালারায়ন বা আয়জনর টব ৃটি, আয়টন  সযৌজের সমজযােী রবটেষ্টয, আয়টন  টবভব বা আয়টন  পজিনটেয়াল, সমৌজলর  ণস 
সম্প স, পাটনর োইজপাজলর উপটস্থটি প্রমাণ-এর পরীো। ভযানোরওয়ালস বল (আন্তঃআণটব  আ েসণ বল), হাইজরাজেন বন্ধন, H2O এবং H2S এর বন্ধন, H-বন্ধন ও ভযানোরওয়ালস 
বজলর িুলনা, হাইজরাজেন বন্ধজনর গুরুত্ব।  

C-16 

রাসায়টন  টবটক্রয়া ও টগ্রন স টমটি, টবটক্রয়ার টি -এ মুখ্ী ও উভমখু্ী টবটক্রয়া, এ মুখ্ী ও উভমখু্ী টবটক্রয়ার পারস্পটর  রূপান্তর, রাসায়টন  টবটক্রয়ার সামযাবস্থা, সামযাবস্থার 
েটিেীলিা বা চলমান প্র ৃটি, রাসায়টন  সামযাবস্থার েিস বা রবটেষ্টয, লা-োজিটলয়াজরর নীটি, সামযাবস্থায় িাপমাত্রা পটরবিসজনর প্রভাব, সামযাবস্থায় চাজপর (আয়িজনর) পটরবিসজনর প্রভাব, 
সামযাবস্থায় ঘনমাত্রা পটরবিসজনর প্রভাব, টেজল্পাৎপািজন লা-োজিটলয়াজরর নীটির প্রজয়াে। 

C-18 ভরটক্রয়ার সূত্র, টবটক্রয়ার সামযধ্রুব  Kc ও Kp, Kc ও Kp এর মজধ্য সম্প স math. 

C-19 
সমসত্ত্ব সাজমযর সেজত্র ভর-টক্রয়া সূজত্রর বযবহার, Qp Qc এর িাৎপযস, math, পাটনর আয়টন  গুণফল (পাটনর অজিা আয়টন রণ), অম্ল ও োরজ র টবজয়ােন মাত্রার সাজে ঘনমাত্রার সম্প স 
(অসওয়াজের লঘ ুরণ সূত্র), টবজয়ােন ধ্রুব  ও এটসে োজরর িীিিা, অনুবন্ধী অম্ল ও োরজ র  Ka ও Kb এর সম্প স, অজম্লর োর ত্ব ও োরজ র অম্লত্ব। 

C-20 দ্রবজণর pH, pH সেল, বাফার দ্রবণ-১, বাফার দ্রবজণর টক্রয়া স ৌেল,  াবসজনি বাফার দ্রবণ রিটর ও এর  াযস াটরিা প্রমাণ  রা। 
C-21 বাফার দ্রবণ-২  Related Math. 

উচ্চতর গমিত ১ি পত্র (Reference Book: কিাোঃ ককতাি উদ্দীন সযার) 

HM-13 
প্রশ্নমালা-IV A (মূলটবন্দুজি স ন্দ্রটবটেষ্ট বজৃির সমী রণ, স ন্দ্র মূলটবন্দু টবটেষ্ট বজৃির সমী রণ অঙ্কন ও অেদ্বজয়র সাজে সছিটবন্দু টনধ্সারণ, টনটিসষ্ট স ন্দ্র ও বযাসাধ্স টবটেষ্ট বজৃির সমী রণ,  
বজৃির সাধ্ারণ সমী রণ হজি বজৃির স ন্দ্র ও বযাসাধ্স টনণসয়,টিন টবন্দুোমী বজৃির সমী রণ টনণসয়,দুই টবন্দুোমী এবং স ন্দ্র টনটিসষ্ট সরখ্ার উপর টবটেষ্ট বজৃির সমী রণ, (𝐱𝟏 , 𝐲𝟏) ও (𝐱𝟐 , 𝐲𝟐) 
টবন্দুদ্বজয়র সংজযাে সরখ্াংেজ  বযাস ধ্জর অটঙ্কি বজৃির সমী রণ টনণসয়।

HM-14 
এ টি বজৃির অেদ্বয় হজি খ্টিিাংে টনণসয়, অেদ্বয়জ  স্পেস  রার েিস, অেদ্বজয়র খ্টিিাংে ও স্পজেসর েিস হজি সমী রণ টনণসয়, এ টি বিৃ ও এ টি সরলজরখ্ার সছিটবন্দু টিজয় যায় এরূপ  
বজৃির সমী রণ টনণসয়, এ আর খ্টলফা (আটেেরু রহমান খ্টলফা) এর টনয়মানুসাজর  সযজ াজনা দুইটি  টবন্দু  (𝐱𝟏 , 𝐲𝟏) ও (𝐱𝟐 , 𝐲𝟐) টিজয়  অটিক্রম   জর এরূপ  বজৃির সমী রণ  টনণসয়, দুইটি 
বিৃ পরস্পরজ  স্পেস  রার েিস, সপালার স্থানাজঙ্ক বজৃির সাধ্ারণ সমী রণ এবং এর স ন্দ্র ও বযাসাধ্স টনণসয়, বজৃির সপালার সমী রণ, টবটভন্ন েজিস বজৃির সমী রণ টনণসয়)। 

HM-15 

প্রশ্নমালা-IV B (বজৃির স্পেস  ও অটভলজম্বর সমী রণ, বজৃির বটহ:স্থ স াজনা টবন্দু সেজ  অটঙ্কি স্পেসজ র সমী রণ, স্পেসজ র রিঘসয, বজৃির স াজনা েযা এর মধ্যটবন্দু (𝐱𝟏 , 𝐲𝟏) হজল  উি 
েযা এর সমী রণ 𝐓 = 𝐒𝟏, স্পেস েযা, দুইটি বজৃির সাধ্ারণ েযা এর সমী রণ, বজৃির েযা সংক্রান্ত সমসযা, দুইটি বজৃির সাধ্ারণ েযা সংক্রান্ত  সমসযা, বজৃির  বটহঃস্থ স ান টবন্দু সেজ  অটঙ্কি  
স্পেসজ র  সমী রণ, স্পেসজ র রিঘসয, বজৃির উপরস্থ টবন্দুজি অেবা বটহ:স্থ টবন্দু হজি অটঙ্কি স্পেস  এর সমী রণ ও রিঘসয টনণসয়, স্পেসজ র সছিটবন্দুর সঞ্চারপে সংক্রান্ত সমসযা, 𝐒𝐒′ = 𝐓𝟐 
সংক্রান্ত আজলাচনা, সাধ্ারণ ও টিযস  স্পেস )। 

M-20 

প্রশ্নমালা-VII A, VII B  (সংযিু স াজণর টত্রজ াণটমটি  অনুপাি, (−θ) স াজণর টত্রজ াণটমটি  অনুপাি, (90° − θ) বা (π/2 − θ), (90° + θ) বা (π/2 + θ), (180° − θ) 
বা (π − θ), (180° + θ) বা (π + θ), (270° ± θ), (360° ± θ) স াজণর টত্রজ াণটমটি  অনুপাি, সংযিু স াজণর টত্রজ াণটমটি  স াজণর অনুপাি টনণসজয়র টনয়ম, সযৌটে  
স াজণর টত্রজ াণটমটি  অনুপাি, A ও B স াণদ্বয় ধ্নাত্ম  সূক্ষ্মজ াণ এবং A + B < 90° হজল, েযাটমটি  পদ্ধটিজি প্রমাণ  রজি হজব, A ও B (A > B) ধ্নাত্ম  সূক্ষ্মজ াণ হজল, 
েযাটমটি  পদ্ধটিজি প্রমাণ)  

M-21 
প্রশ্নমালা-VII C, VII D (দুইটি টত্রজ াণটমটি  অনুপাজির গুণফলজ  টত্রজ াণটমটি  অনুপাজির সযােফল বা টবজয়ােফজল রূপান্তর, দুইটি টত্রজ াণটমটি  অনুপাজির সযােফল বা 
টবজয়ােফলজ  টত্রজ াণটমটি  অনুপাজির গুণফজল রূপান্তর, গুটণি  স াজণর টত্রজ াণটমটি  অনুপাি, 2A ও 3A স াজণর টত্রজ াণটমটি  অনুপাি, গুটণি  স াজণর টত্রজ াণটমটি  
মান টনণসয়) 

M-22 প্রশ্নমালা-VII E, VII F (সহগুটণি  স াজণর টত্রজ াণটমটি  অনুপাি, টত্রজ াণটমি  অজভিাবলী, টত্রভুজের টিন স াজণর সমটষ্ট দুই সমজ াণ সংক্রান্ত প্রমাণ)

M-23 
প্রশ্নমালা-VII G (টত্রভুজের গুণাবটল, সাইন সূত্র, স াসাইন সূত্র, ABC সযজ াজনা টত্রভুজে প্রমাণ  রজি হজব, a = b cos C + c cos B, টত্রভুজের অধ্স স াণসমূজহর টত্রজ াণটমটি  অনুপাি, 
টত্রভুজের সেত্রফল, িযানজেন্ি সূত্র, সাইন সূত্র বযবহার  জর প্রমাণ, স াসাইন সূত্র বযবহার  জর প্রমাণ, টত্রভুজের সেত্রফজলর সূত্র বযবহার  জর প্রমাণ)

M-26 প্রশ্নমালা-IX A (চল , ধ্রুব , অটবটিন্ন চল , টলটমি বা সীমা, ঢাল, ফাংেজনর টলটমি, এ টি বিসী, বামটি বিসী ও োনটি বিসী টলটমি, অসীম টলটমি,  
M-27 টলটমজির সমৌটল  ধ্মসাবটল, টবজেে ফাংেজনর সীমা টনণসয়, 𝐱 → 𝐜 রাটের টলটমজির মান টনণসয়, x → ∞ রাটের টলটমজির মান টনণসয়) 

M-28 
প্রশ্নমালা-IX B, IX C (অটবটিন্ন ফাংেন, টলটমি টহজসজব অন্তরে, xn এর অন্তরে টনণসয়, বহুপিী ফাংেজনর অন্তরী রণ, সূচ  ফাংেন (ex, ax) লোটরিটম  ফাংেন lnx (x > 1) 
টত্রজ াণটমটি  ফাংেন  (sinx ,cosx, tanx, cotx, secx, cosecx) এর অন্তরে, সাধ্ারণ সূত্র বযবহার  জর অন্তরে, মূল টনয়জম x এর সাজপজে অন্তরে টনণসয় সংক্রান্ত সমসযা)। 

M-29 
সুজত্রর সাহাজযয সাধ্ারণ ট ছু ফাংেজনর অন্তরী রণ টনণসয়, প্রশ্নমালা-IX D, IX E (ফাংেজনর গুণফল ও ভােফজলর অন্তরে টনণসয়, সংজযাটেি ফাংেজনর অন্তরে টনণসয়, গুণফল ও 
ভােফল অন্তরে সংক্রান্ত োটণটি  সমসযা, সংজযাটেি ফাংেজনর অন্তরে সংক্রান্ত োটণটি  সমসযা)। 

রামিমিজ্ঞান (Reference Book: োেী আেমল সযার) 

Z -03 

হাইরা, হাইরার বাটি  রবটেষ্ট, হাইরার অন্তেসঠন, হাইরার সিহপ্রাচীজরর স ােসমূহ, এটপোটমসস এর স ােসমূহ, আিেস টনজোসাইজির েঠন, সনমাজিাটসজের প্র ারজভি, 
েযাজিাোটমসস এর স ােসমূহ, সমজসাটিয়া, টসজলজন্িরন, হাইরার খ্ািয গ্রহণ ও পটরপা  প্রটক্রয়া, হাইরার চলন, হাইরার েনন, হাইরার পনুরুৎপটি, হাইরার েমবন্িন, 
টমজোেীটবিা। 

Z -04 
ঘাস ফটড়ং, বাটি  অঙ্গসংস্থান, ঘাস ফটড়ং-এর মুজখ্াপাজঙ্গর টবটভন্ন অংে, পরুুে ও স্ত্রী ঘাস ফটড়ং এর িুলনা, ঘাস ফটড়ং-এর সপৌটষ্ট িন্ত্র (সপৌটষ্ট নাটল, সপৌটষ্ট গ্রটি), খ্ািযগ্রহণ 
ও পটরপা । 

Z -05 রি সংবহনিন্ত্র, শ্বসনিন্ত্র, সরচনিন্ত্র, ঘাস ফটড়ং-এর পঞু্জাটে ,িেসন স ৌেল, প্রেনন প্রটক্রয়া ও রূপান্তর। রূপান্তজরর হরজমাজনর ভূটম া।
Z -06 রুইমাছ, Labeo rohita-র বাটি  েঠন, রি সংবহনিন্ত্র, শ্বসনিন্ত্র, ফুল ার েঠন, শ্বসন স ৌেল, বায়েুটল, রুই মাজছর প্রেনন ও েীবনবিৃান্ত, রুই মাজছর প্রা ৃটি  সংরেণ।
Z -07 পটরপা , মুখ্েহ্বজর খ্ািয পটরপা , পা স্থটলজি খ্ািয পটরপা , পটরপা  গ্রটন্ের ভূটম া (য ৃি ও অগ্ন্যােয়)।  

Z -08 
পটরপাজ  স্নায়িুন্ত্র ও হরজমাজনর ভূটম া, েুদ্রাজন্ত্র খ্ািযদ্রজবযর পটরপা , খ্ািযবস্তুর সোেণ, সপৌটষ্ট নাটলর টবটভন্ন অংজে খ্ািয পটরপাজ র রূপজরখ্ার ছ , বহৃিজন্ত্রর  াে, সূ্থলিা, 
স্হূলিার  ারণ।  

Z-09 রি, রিরস বা প্লােমা, রি টণ া, সলাটহি রি টণ া, সশ্বি রি টণ া, অণচুটক্র া, রি েমাি বাাঁধ্া বা রি িঞ্চন,  লটস া বা টলম্ফ। 
Z-10 মানুজের হৃৎটপজির েঠন, হৃৎটপজির প্রজ াষ্ঠ সমূহ, হািসটবি- াটেসয়া  চক্র, হািসটবি-এর মাজয়াজেটন  টনয়ন্ত্রণ এবং উদ্দীপনা পটরবহন। 
Z-11 রিচাপ ও বযাজরাটরজসপ্টর, মানবজিজহ রি সংবহন, হৃিজরাজের টবটভন্ন অবস্থায়  রণীয়, হৃিজরাজের টচট ৎসার ধ্ারণা, এনটেওপ্লাটে। 


