১ম ও ২য় পত্র

পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র ( Reference Book : প্রফেসর মমাহাম্মদ ইসহাক)
অধ্যায়

মেকচার

পত্র ও অধ্যায়

অধ্যায়-১
( ক ৌর্ জগৎ ও

P-01

ক ৌর্ জগৎ ও পমরিাপ (সম্পূর্ত অধ্যায়)।

পমরিাপ )
P-02

অধ্যায়-২
ক ক্টর)

P-03
P-04

P-05

P-10

অধ্যায়-৪
( মনউটমনয়ান
বলমবদযা )

P-11

P-12

P-13
অধ্যায়-৫

P-14

ক ক্টর, ক ক্টর প্রকাশ (বল, ঘূর্তন বল বা টকত, ককৌমর্ক কবগ, ককৌমর্ক রডবগ, র্ল), মবডশষ ক ক্টর (একক, শূন্য, অবস্থান, বযাসাধ্ত, সরর্, সদৃশ, মবপ্রর্ীপ, সিডরখ,
সির্লীয়, মবপরীর্, কপালার ক ক্টর, অক্ষীয় ক ক্টর), ক ক্টর রামশর জযামিমর্ক ক াজন মনয়ি (সাধ্ারর্ সূত্র, মত্র ু জ সূত্র, বহু ু জ সূত্র, সািান্তমরক সূত্র লমির িান ও
মদক মনর্তয়), গামর্মর্ক উদাহরর্, ক ক্টর ক াডগর কডয়কমট সূত্র (মবমনিয় সূত্র, সংড াজন সূত্র, বণ্টন সূত্র)।
লম্াংডশর সাহাড য ক ক্টর রামশর ক াজন ও মবডয়াজন, কনৌকার গুর্ টানা, লন করালার চালনা, গামর্মর্ক উদাহরর্, মত্রিামত্রক আয়র্াকার স্থানাঙ্ক বযবস্থায় ক ক্টডরর
মব াজন, লম্ উপাংডশর মব ামজর্ ক ক্টডরর ক াগ ও মবডয়াগ।
কেলার গুর্ন ও ক ক্টডরর গুর্ন, কেলার গুর্ন বা েট গুর্ন, কেলার গুর্ফডলর কডয়কমট ধ্িত, গামর্মর্ক উদাহরর্, ক ক্টডরর ক ক্টর গুর্ন বা ক্রস গুর্ন, ক ক্টর গুর্ফডলর
কডয়কমট ধ্িত, গামর্মর্ক উদাহরর্।
পদাথতমবজ্ঞাডন কযালকুলাস, ক ক্টর কযালকুলাস, ক ক্টর অন্তরীকরর্, ক ক্টর অন্তরক অপাডরটরডক উপাংডশর সাহাড য প্রকাশ, অবস্থান ক ক্টর হডর্ কবগ ও ত্বরর্
প্রমর্পাদন, গামর্মর্ক উদাহরর্, ক াগজীকরর্, কেমেডয়ন্ট, কেলার কক্ষত্র ও ক ক্টর কক্ষত্র, কেলার কক্ষডত্রর কেমেডয়ন্ট, কেমেডয়ডন্টর ক ৌর্ র্াৎপ ত, গামর্মর্ক উদাহরর্,
োই ারডজন্স, োই ারডজডন্সর ক ৌর্ ধ্িত, গামর্মর্ক উদাহরর্, কালত, কালত এর ক ৌর্ র্াৎপ ত, গামর্মর্ক উদাহরর্, প্রডয়াজনীয় গামর্মর্ক সূত্রাবমল, উচ্চর্র দক্ষর্া
ম মিক নিুনা গামর্মর্ক উদাহরর্।
বডলর স্বজ্ঞািূলক ধ্ারর্া, বডলর প্রকারড দ, কিৌমলক বলসিূডহর র্ীব্রর্ার র্ু লনা, রডবগ, মনউটডনর গমর্সূত্র, মনউটডনর গমর্র মির্ীয় সূত্র, ⃗F = ma⃗ সিীকরর্
প্রমর্পাদন (কযালকুলাস পদ্ধমর্ডর্), বডলর মনরডপক্ষ নীমর্, গামর্মর্ক উদাহরর্, ঘার্ বল, বডলর ঘার্, বডলর ঘার্ ও ঘার্ বডলর িডধ্য সম্পকত, গামর্মর্ক উদাহরর্,
মনউটডনর গমর্র সূত্রগুডলার িডধ্য সম্পকত, গামর্মর্ক াডব মনউটডনর সূত্রগুডলার িডধ্য পারস্পমরক সম্পকত স্থাপন, মনউটডনর গমর্সূডত্রর বযবহার, গামর্মর্ক উদাহরর্, মনউটডনর
গমর্সূডত্রর অবদান, মনউটডনর গমর্সূডত্রর সীিাবদ্ধর্া।
বল, কক্ষত্র ও কক্ষত্র প্রাবডলযর ধ্ারর্া, ররমখক রডবডগর মনর্যর্া, রডবডগর সংরক্ষর্ নীমর্ বা মনর্যর্ার সূত্র, ররমখক রডবডগর সংরক্ষর্ নীমর্ বা রডবডগর মনর্যর্ার
সূডত্রর উদাহরর্, রডবডগর সংরক্ষর্ সূডত্রর সর্যর্া াচাই, পশ্চাৎ কবগ, কযালকুলাডসর সাহাড য ররমখক র কবডগর সংরক্ষর্ সূডত্রর াচাই, ররমখক রডবডগর সংরক্ষর্
সূত্র কথডক মনউটডনর র্ৃর্ীয় গমর্সূত্র, গামর্মর্ক উদহারর্, মনউটডনর গমর্র র্ৃর্ীয় সূত্র ও রডবডগর মনর্যর্া, মনউটডনর গমর্সূত্র ও রডবডগর মনর্যর্ার গামর্মর্ক
বযাখযা,ঘূর্তন গমর্ সংক্রান্ত রামশিালা, ককৌমর্ক সরর্, ককৌমর্ক কবগ, ককৌমর্ক কবগ ও ররমখক কবডগর িডধ্য সম্পকত, গামর্মর্ক উদাহরর্, ককৌমর্ক ত্বরর্, ককৌমর্ক ত্বরর্
ও ররমখক ত্বরডর্র িডধ্য সম্পকত, গামর্মর্ক উদাহরর্।
ককৌমর্ক রডবগ, ককৌমর্ক রডবগ এবং ককৌমর্ক কবডগর িডধ্য সম্পকত, ককৌমর্ক রডবডগর মনর্যর্া বা সংরক্ষর্ সূত্র, জড়র্ার ভ্রািক ও চক্রগমর্র বযাসাধ্ত, ঘূর্তন গমর্শমি,
টকত বা বডলর ভ্রািক, (টকত , জড়র্ার ভ্রািক ও ককৌমর্ক ত্বরর্), গামর্মর্ক উদাহরর্, জড়র্ার ভ্রািক সংক্রান্ত লম্ অক্ষ উপপাদয, জড়র্ার ভ্রািক সংক্রান্ত সিান্তরাল
অক্ষ উপপাদয, কডয়কমট মবডশষ কক্ষডত্র জড়র্ার ভ্রািক ও চক্রগমর্র বযাসাধ্ত মনর্তয়, ঘূর্তাডক্ষর অবস্থান অনু ায়ী জড়র্ার ভ্রািক ও চক্রগমর্র বযাসাডধ্তর সিীকরর্।
ককৌমর্ক গমর্র জন্য মনউটডনর সূত্র, ককন্দ্রিুখী বল, ককন্দ্রিুখীবল একমট কা তহীন বল, ককন্দ্রমবিুখী বল, ককন্দ্রিুখী এবং ককন্দ্রমবিুখী বডলর বযবহার (বযবহামরক দৃষ্টান্ত),
গামর্মর্ক উদাহরর্, সংঘষত, মস্থমর্স্থাপক সংঘষত, পূর্ত মস্থমর্স্থাপক সংঘডষতর কক্ষডত্র, সংঘডষতর পডর কবগ মনর্তয়, মবডশষ কক্ষত্রসিূহ, অমস্থমর্স্থাপক সংঘষত, একিামত্রক সংঘষত,
গামর্মর্ক উদাহরর্, প্রডয়াজনীয় গামর্মর্ক সূত্রাবমল, উচ্চর্র দক্ষর্া ম মিক নিুনা গামর্মর্ক উদাহরর্।
কাজ, কাজ হওয়া এবং না হওয়ার কারর্, কডয়কমট মবডশষডক্ষডত্র কাজ, গামর্মর্ক উদাহরর্, কাজ শূন্য হওয়ার শর্ত (বল, সরর্ এবং কাজ), ধ্রুব বল কর্ৃতক কৃ র্কাজ,
পমরবর্তনশীল বল িারা কৃ র্কাজ (বডলর িান খন পমরবর্তনশীল, বডলর িান ও মদক উ য় খন পমরবর্তনশীল), মস্থমর্স্থাপক বল িারা কৃ র্কাজ, অম কষতীয় বল িারা
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কৃ র্কাজ, পমরবর্তনশীল বল কর্ৃতক কৃ র্ কাডজর উদাহরর্, অম কষত বল, অম কষতীয় বল কর্ৃতক কৃ র্কাডজর উদাহরর্, গামর্মর্ক উদাহরর্, বক্রপডথ চলিান কর্ার ওপর
কৃ র্কাজ, ঘূর্তডনর কক্ষডত্র কৃ র্কাজ, শমি, শমির রূপান্তর, শমির একক ও িাত্রা, গমর্শমি, গমর্শমির রামশিালার প্রমর্পাদন, কাজ-শমি উপপাদয।
কাজ-শমির উপপাডদযর মবকল্প পদ্ধমর্, সিসযার সিাধ্ান, গামর্মর্ক উদাহরর্, মস্থমর্শমি, মস্থমর্শমির গামর্মর্ক রামশিালা (অম কষতীয় মস্থমর্শমি + গামর্মর্ক
উদাহরর্), (মস্থমর্স্থাপক মব ব শমি + সিসযা সিাধ্ান+ গামর্মর্ক উদাহরর্), শমির মনর্যর্ার নীমর্র বযবহার, উৎমক্ষপ্ত বস্তুর সডবতাচ্চ উচ্চর্ায় শমির মনর্যর্ার
সূত্র, সরল ছমির্ গমর্র শমি, গামর্মর্ক উদাহরর্, ক্ষির্া, (ক্ষির্া, বল ও কবডগর িডধ্য সম্পকত), গামর্মর্ক উদাহরর্, কিতদক্ষর্া, সংরক্ষর্শীল বল, অসংরক্ষর্শীল
বল, গামর্মর্ক উদাহরর্, প্রডয়াজনীয় গামর্মর্ক সূত্রাবমল, উচ্চর্র দ্ক্ক্ষর্া ম মিক নিুনা গামর্মর্ক উদাহরর্।
পড়ন্ত বস্তুর গযামলমলও’র সূত্র, গামর্মর্ক উদাহরর্, েডহর গমর্ সম্পমকতর্ ককপলাডরর সূত্র, িহাকষত, মনউটডনর িহাকষত সূত্র, িহাকষত সূডত্রর ক ক্টর রূপ, িহাকষত বডলর
প্রকৃ মর্, মনউটডনর সূত্র কথডক ককপলাডরর সূত্র, সূড তর র মনর্তয়, গামর্মর্ক উদাহরর্, জড়র্ার র ও িহাকষতীয় র, িহাকষতীয় ধ্রুবক, অম কষতজ ত্বরর্, িহাকষতীয়
ধ্রুবক ও অম কষতজ ত্বরডর্র সিীকরর্, প ৃমথবীর র ও গড় ঘনত্ব মনর্তয়, গামর্মর্ক উদাহরর্, অম কষতীয় ত্বরডর্র পমরবর্তন, গামর্মর্ক উদাহরর্।
িহাকষতীয় কক্ষত্র, িহাকষতীয় কক্ষত্র প্রাবলয, মবন্দু ডরর জন্য প্রাবলয, িহাকষতীয় মব ব, মবন্দু ডরর দরুন িহাকষতীয় মব ব, প্রাবলয ও মব ব পাথতডকযর িডধ্য সম্পকত,
গামর্মর্ক উদাহরর্, িহাকষত সূডত্রর প্রডয়াগ (মনডরট কগালডকর অ যন্তডর িহাকষতীয় সূডত্রর বযবহার, মনডরট কগালডকর বাইডর ককাডনা মবন্দুডর্ িহাকষতীয় সূডত্রর বযবহার,
ফাাঁপা কগালডকর বাইডর িহাকষতীয় সূডত্রর বযবহার, ফাাঁপা কগালডকর ক র্ডর িহাকষতীয় সূডত্রর বযবহার), অম কষত ককন্দ্র, রডকন্দ্র, রডকন্দ্র ও ারডকডন্দ্রর পাথতকয।
িুমি কবগ, িুমি কবডগর িান মনর্তয়, গামর্মর্ক উদাহরর্, িহাকষত সূডত্রর বযবহার, িহাশূন্যচারীর ওজনহীনর্া, কৃ মত্রি উপেডহর িাধ্যডি র্থয কপ্ররর্ প্র মু ি, (কৃ মত্রি
উপেডহর কবগ, প তায়কাল এবং উচ্চর্া মনর্তয়), বস্তু গডবষর্া, গামর্মর্ক উদাহরর্, প্রডয়াজনীয় গামর্মর্ক সূত্রাবমল, উচ্চর্র দ্ক্ক্ষর্া ম মিক নিুনা গামর্মর্ক উদাহরর্।
পদাডথতর আন্তঃআর্মবক আকষতর্ ও মবকষতর্ বল, আন্তঃআর্মবক বল (কমঠন, র্রল ও বায়বীয় কক্ষডত্র), পদাডথতর বন্ধন, বন্ধন (আয়মনক, সিড াজী, ধ্ার্ব, যানোর
ওয়ালস বন্ধন), আন্তঃআর্মবক বল ও পদাডথতর মস্থমর্স্থাপকর্া, আন্তঃআর্মবক বডলর প্রকৃ মর্, আন্তঃআর্মবক বডলর মস্থমর্স্থাপকর্ার বযাখযা, মস্থমর্স্থাপকর্া সম্পমকতর্
রামশিালা, গামর্মর্ক উদাহরর্, হুডকর সূত্র, কলখমচডত্রর সাহাড য পীড়ন-মবকৃ মর্র সম্পকত, মস্থমর্স্থাপক গুর্াঙ্ক, ইয়ং এর মস্থমর্স্থাপক গুর্াঙ্ক, গামর্মর্ক উদাহরর্, কৃ ন্তন
গুর্াঙ্ক, আয়র্ন গুর্াঙ্ক, সংনিযর্া, মস্থমর্স্থাপক মব ব শমি, বল ধ্রুবক, ম্প্রং (সিবায় কেমর্ সিবায়, সিান্তরাল সিবায় শমি), গামর্মর্ক উদাহরর্, পয়সডনর
অনুপার্, গামর্মর্ক উদাহরর্, মস্থমর্স্থাপক ধ্রুবকগুডলার িডধ্য সম্পকত।
প তাব ৃি, প তাব ৃি গমর্, সরল ছমির্ গমর্, সরল ছমির্ গমর্র কক্ষডত্র বডলর রবমশষ্টয, সরল ছমির্ গমর্র সংমিষ্ট কডয়কমট রামশ (সরর্, কবগ, ত্বরর্, প তায়কাল,
কম্পাঙ্ক, ককৌমর্ক কম্পাঙ্ক, দশা), গামর্মর্ক উদাহরর্, সরল কদালন গমর্ সম্পন্ন বস্তুর অন্তরকলন বা অবকলনীয় সিীকরর্, গামর্মর্ক উদাহরর্, সরল কদালন গমর্
এবং ব ৃিাকার গমর্র িডধ্য সিড়কত।
সরল কদালন গমর্, সরল কদালন গমর্র রবমশষ্ট, সরল কদালন গমর্র বযবহার (সরল কদালডকর সাহাড য (g) এর িান মনর্তয়, পাহাডড়র উচ্চর্া মনর্তয়, সিয় মনর্তয়),
গামর্মর্ক উদাহরর্, সরল কদালন গমর্র কক্ষডত্র শমি (গমর্শমি, মব ব শমি), কিাট ামিক শমি E এবং শমির সংরক্ষর্শীলর্া, গামর্মর্ক উদাহরর্, উল্লম্ ম্প্রং এর
কদালন, সরল কদালডকর গমর্ ও সরল কদালডনর গমর্, কসডকন্ে কদালক, প্রডয়াজনীয় গামর্মর্ক সূত্রাবমল, উচ্চর্র দ্ক্ক্ষর্া ম মিক নিুনা গামর্মর্ক উদাহরর্।
আদশত গযাস, গযাডসর সূত্রাবমল (বডয়ল এর সূত্র, চালতস এর সূত্র, চাপীয় সূত্র), গামর্মর্ক উদাহরর্, আদশত গযাডসর সিীকরর্, গযাডসর ঘনডত্বর সিীকরর্, সাবতজনীন গযাস
ধ্রুবক, প্রিার্ র্াপিাত্রা ও প্রিার্ চাপ, পরি শূন্য র্াপিাত্রা বা পরি শীর্লর্া, গামর্মর্ক উদাহরর্, গযাডসর অর্ুর কিৌমলক স্বীকা ত।
গযাডসর আর্মবক গমর্র্ত্ত্ব, গমর্র্ত্ত্ব অনুসাডর আদশত গযাডসর চাডপর সিীকরর্, গযাডসর গমর্র্ডত্ত্বর প্রডয়াগ, গমর্সূত্র প্রডয়াগ কডর পারস্পমরক সম্পকত প্রমর্পাদন, গামর্মর্ক
উদাহরর্। গড় িুি পথ, অর্ুর বযাস এবং গড় িুি পডথর িডধ্য সম্পকত, গড় িুি পডথর মন রত শীলর্া, শমির সিমব াজন নীমর্, স্বাধ্ীনর্ার িাত্রা, স্বাধ্ীনর্ার িাত্রাও
গযাডসর দুই আডপমক্ষক র্াডপর অনুপাডর্র িডধ্য সম্পকত।
জলীয় বাষ্প ও বায়ুর চাপ, সম্প ৃি ও অসম্প ৃি বাষ্প, জলীয় বাডষ্পর সাডথ বায়ুর চাডপর সম্পকত, সম্প ৃি ও অসম্প ৃি বাষ্পচাডপর রবমশষ্টয, মশমশরাঙ্ক, আডপমক্ষক
আর্দ্তর্া, আডপমক্ষক আর্দ্তর্া মনর্তডয়র গুরুত্ব, আর্দ্তর্ামিমর্ সম্পমকতর্ কডয়কমট বাস্তব ঘটনা া আিাডদরডক প্র ামবর্ কডর, মশমশরাঙ্ক এবং আডপমক্ষক আর্দ্্তর্ার সম্পকত,
মশমশরাঙ্ক ও আডপমক্ষক আর্দ্তর্া মনর্তয়, শুষ্ক ও আর্দ্তবাল্ব হাইডোমিটাডরর সাহাড য আবহাওয়ার পূবাত াস, গামর্মর্ক উদাহরর্, প্রডয়াজনীয় গামর্মর্ক সূত্রাবমল, উচ্চর্র
দক্ষর্া ম মিক নিুনা গামর্মর্ক উদাহরর্।
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১ম ও ২য় পত্র

পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র (Reference Book : প্রফেসর মমাহাম্মদ ইসহাক)
অধ্যায়

মেকচার

P-01

অধ্যায়-১
( র্াপগমর্মবদযা )

P-02

P-03

P-04

অধ্যায়-২
( মস্থর র্মড়ৎ )

P-05

P-06

P-07
অধ্যায়-৩
( চল র্মড়ৎ )

P-08

P-09

পত্র ও অধ্যায়

র্াপিাত্রা পমরিাডপর নীমর্, র্াপীয় সির্া, র্াপিাত্রার ধ্ারর্া, র্াপিাত্রার পমরিাডপর মবম ন্ন কেডলর িডধ্য সম্পকত, মস্থর মবন্দু বযবহার কডর কেল মনধ্তারর্ সংক্রান্ত
কডয়কমট রামশ, গামর্মর্ক উদাহরর্, র্াপগমর্মবদযার প্রথি সূডত্রর (ধ্ারর্া, র্াৎপ ত, বযাখযা), র্াপগমর্মবদযার প্রথি সূডত্রর বযবহার (সডিাষ্ণ প্রমক্রয়ার কক্ষডত্র, রুদ্ধর্াপীয়
প্রমক্রয়ার কক্ষডত্র, ধ্রুব আয়র্ন প্রমক্রয়ার কক্ষডত্র, সিচাপ প্রমক্রয়ার কক্ষডত্র), গামর্মর্ক উদাহরর্, র্াপীয় মসডেি, সডিাষ্ণ পমরবর্তন, গামর্মর্ক উদাহরর্।
রুদ্ধর্াপীয় পমরবর্তন, রুদ্ধর্াপীয় পমরবর্তডনর শর্তসিূহ, রুদ্ধর্াপীয় পমরবর্তডনর রবমশষ্টয, রুদ্ধর্াপীয় পমরবর্তডন চাপ ও আয়র্ডনর িডধ্য সম্পকত, রুদ্ধর্াপীয় পমরবর্তডন
আয়র্ন ও র্াপিাত্রার িডধ্য সম্পকত, রুদ্ধর্াপীয় পমরবর্তডন আদশত গযাডসর কক্ষডত্র চাপ ও র্াপিাত্রার িডধ্য সম্পকত, গামর্মর্ক উদাহরর্, কিালার আডপমক্ষক র্াপ বা
কিালার র্াপধ্ারর্ ক্ষির্া, CP এবং CV এর পাথতডকযর ক ৌর্ বযাখযা, একমট আদশত গযাডসর কক্ষডত্র CP এবং CV এর পাথতডকয, 𝛾- এর িাডনর ম ন্নর্া ও গুরুত্ব, গামর্মর্ক
উদাহরর্, রুদ্ধর্াপীয় করখা সডিাষ্ণ করখা এর কচডয় অমধ্কর্র খাড়া, অ যন্তরীর্ শমি, (র্াপ, অ যন্তরীর্ শমি ও কাজ), র্াপগমর্মবদযার প্রথি সূডত্রর সীিাবদ্ধর্া।
র্াপগমর্মবদযার মির্ীয় সূত্র (ধ্ারর্া), প্রর্যাবর্তী ও অপ্রর্যাবর্তী প্রমক্রয়া, প্রর্যাবর্তী প্রমক্রয়ার রবমশষ্টয, অপ্রর্যাবর্তী প্রমক্রয়ার রবমশষ্টয, প্রর্যাবর্তী ও অপ্রর্যাবর্তী প্রমক্রয়ার
িডধ্য র্ু লনা, কাডনতার চক্র, ইমিডনর বর্তনা, কাডনতাচক্র একমট প্রর্যাগািী চক্র, র্াপ ইমিন, গামর্মর্ক উদাহরর্, ইমিডনর দক্ষর্া, গামর্মর্ক উদাহরর্, করমিজাডরটর,
এনট্রমপ ও মবশ ৃঙ্খলা, এনট্রমপর র্াৎপ ত, এনট্রমপর িাধ্যডি র্াপগমর্মবদযার মির্ীয় সূডত্রর প্রকাশ, প ৃমথবীর র্াপীয় ি ৃর্ু য, গামর্মর্ক উদাহরর্, প্রডয়াজনীয় গামর্মর্ক
সূত্রাবমল, উচ্চর্র দক্ষর্া সম্পন্ন নিুনা গামর্মর্ক উদাহরর্।
কুলডম্র সূত্র, কক্ষত্র র্ত্ত্ব, গামর্মর্ক উদাহরর্, র্মড়ৎ বল, মস্থর র্মড়ৎ বল এবং িহাকষত বডলর র্ু লনা, র্মড়ৎ বডলর উপমরপার্ন নীমর্, র্মড়ৎ কক্ষত্র, র্মড়ৎ ফ্লাক্স, র্মড়ৎ
বলডরখা, র্মড়ৎ কক্ষডত্রর প্রাবলয বা র্মড়ৎ প্রাবলয, মবন্দু আধ্াডনর জন্য র্মড়ৎ কক্ষডত্রর ককাডনা মবন্দুডর্ র্মড়ৎ প্রাবডলযর রামশিালা, গামর্মর্ক উদাহরর্, র্মড়ৎ মব ব,
চাজতেস্ত কগালডকর মব ব, গামর্মর্ক উদাহরর্, মব ব পাথতকয, গামর্মর্ক উদাহরর্, র্মড়ৎ প্রাবডলয এবং র্মড়ৎ মব ডবর িডধ্য সম্পকত, আধ্ান ঘনত্ব এবং র্মড়ৎ
প্রাবডলযর িডধ্য সম্পকত, গামর্মর্ক উদাহরর্, মবন্দু চাডজতর জন্য র্মড়ৎ কক্ষডত্রর ককাডনা মবন্দুডর্ র্মড়ৎ মব ব ও র্মড়ৎ বডলর িডধ্য সম্পকত, গামর্মর্ক উদাহরর্,
সিমব ব র্ল, সিমব ব র্ডলর রবমশষ্টয।
র্মড়ৎ মিডিরু, সুষি র্মড়ৎডক্ষডত্র অবমস্থর্ র্মড়ৎ মিডিরুর ওপর প্র ুি টকত , র্মড়ৎ কক্ষডত্র মিডিরুডক মবমক্ষপ্ত করডর্ কৃ র্কাজ, গামর্মর্ক উদাহরর্, র্মড়ৎ মিডিরুর
জন্য র্মড়ৎ মব ব, র্মড়ৎ মিডিরুর জন্য র্মড়ৎ কক্ষত্র প্রাবলয, গামর্মর্ক উদাহরর্, চাডজতর ককায়ান্টায়ন এবং সংরক্ষর্শীলর্া, অপমরবাহী বা অন্তরক ও োইইডলকমট্রক
ধ্রুবক, ধ্ারক বা র্মড়ৎ আধ্ার, ধ্ারকত্ব, পমরবাহীর ধ্ারকত্ব ক ক মবষডয়র উপর মন তর কডর, কগালাকার পমরবাহীর ধ্ারকত্ব, র্মড়ৎ ধ্ারকত্ব, ধ্ারকডত্বর একক,
সিান্তরাল পার্ ধ্ারডকর ধ্ারকত্ব, গামর্মর্ক উদাহরর্, ধ্ারডকর কেমর্ বা মসমরজ মবন্যাস, ধ্ারডকর সিান্তরাল সংড াগ, গামর্মর্ক উদাহরর্।
ধ্ারডকর মস্থমর্ বা সমির্ শমি, র্মড়ৎ কক্ষডত্রর একক আয়র্ডন সমির্ শমির রামশিালা, গামর্মর্ক উদাহরর্, ধ্ারডকর বযবহার, গাউডসর সূত্র, গামর্মর্ক উদাহরর্,
কুলডম্র সূত্র হডর্ গাউডসর সূডত্রর প্রমর্পাদন, গাউডসর সূত্র হডর্ কুলডম্র সূডত্রর প্রমর্পাদন, গামর্মর্ক উদাহরর্, র্মড়ৎ কক্ষডত্রর প্রাবলয মনর্তডয় গাউডসর সূডত্রর
বযবহার, (চামজতর্ কগালডকর দরুন, চামজতর্ একটা লম্া কচাডের দরুন, অসীি রদডঘতযর চামজতর্ করখার জন্য, গামর্মর্ক উদাহরর্, চামজতর্ সির্ল পমরবাহীর সমন্নকডট,
দুমট চামজতর্ সিান্তরাল পাডর্র দরুন), কুলডম্র সূডত্রর সীিাবদ্ধর্া, প্রডয়াজনীয় গামর্মর্ক সূত্রাবমল, উচ্চর্র দক্ষর্া সম্পন্ন নিুনা গামর্মর্ক উদাহরর্।
করাডধ্র উপর র্াপিাত্রার প্র াব, মবদুযৎ প্রবাডহর ফডল পমরবাহী গরি হওয়ার কারর্, গামর্মর্ক উদাহরর্, র্মড়ৎ প্রবাডহর দরুন উৎপন্ন র্াপ, জুডলর র্াপীয় মক্রয়ার সূত্র
(মবদুযৎ প্রবাহিাত্রার সূত্র, করাডধ্র সূত্র, সিডয়র সূত্র), িুি ইডলকট্রন, মবদুযৎ প্রবাহ ও র্াড়ন কবডগর সম্পকত , প্রবাহ ঘনত্ব ও র্াড়ন কবডগর সম্পকত, গামর্মর্ক উদাহরর্,
করাধ্ ও আডপমক্ষক করাধ্, মবদুযৎ শমি ও ক্ষির্া, গামর্মর্ক উদাহরর্, রবদুযমর্ক মফউজ।
র্মড়ৎ ককাষ, ককাডষর অ যন্তরীর্ করাধ্ ও র্মড়চ্চালক বল, ককাডষর অ যন্তরীর্ করাধ্ ও র্মড়চ্চালক বডলর িডধ্য গামর্মর্ক সম্পকত, গামর্মর্ক উদাহরর্, কিত অনুশীলন,
গামর্মর্ক উদাহরর্, মবদুযৎ ককাডষর সিবায় (কেমর্ সিবায়, সিান্তরাল সিবায়, মিে সিবায়), গামর্মর্ক উদাহরর্।
মকশতডফর সূত্র, র্মড়ৎ বর্তনীডর্ মকশতডফর সূডত্রর বযবহার (হুইটডোন ব্রীডজ, মবদুযৎ ককাডষর কেমর্ সিবাডয়, মবদুযৎ ককাডষর সিান্তরাল সিবাডয়), মব ব মব াজক,
গামর্মর্ক উদাহরর্, শান্ট, গযাল াডনামিটাডর শাডন্টর বযবহার, গামর্মর্ক উদাহরর্, র্মড়ৎ বর্তনীডর্ বযবহৃর্ কডয়কমট উপাংশ ও ডির প্রর্ীক মচহ্ন, গামর্মর্ক
উদাহরর্, প্রডয়াজনীয় গামর্মর্ক সূত্রাবমল, উচ্চর্র দক্ষর্া সম্পন্ন নিুনা গামর্মর্ক উদাহরর্।
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১ম ও ২য় পত্র
অধ্যায়

মেকচার

P-18
অধ্যায়-৭
(ক ৌর্
আডলাকমবজ্ঞান)

P-19

P-20

P-21
অধ্যায়-৮
(আধ্ুমনক
পদাথতমবজ্ঞাডনর
সূচনা)

P-22

P-23
অধ্যায়-৯
(পরিার্ুর িডেল
এবং মনউমিয়ার
পদাথতমবজ্ঞান)

P-24

P-25
অধ্যায়-১০
(কসমিকন্োক্টর ও
ইডলকট্রমনক্স)
P-26

পত্র ও অধ্যায়

র্মড়ৎ চু ম্কীয় র্রঙ্গ, আডলার র্রঙ্গ র্ত্ত্ব, র্মড়ৎ-চু ম্কীয় র্ত্ত্ব, পডয়মন্টং ক ক্টর, র্মড়ৎ-চু ম্কীয় র্রডঙ্গর রবমশষ্টয, আডলাক বষত, গামর্মর্ক উদাহরর্, দৃশযিান আডলার
বর্তালী, র্মড়ৎ চু ম্কীয় কস্পকট্রাি বা বর্তামল, র্রঙ্গিুখ, হাইডগনস-এর নীমর্ (ধ্ারর্া), হাইডগনস-এর নীমর্ অনুসাডর র্রঙ্গিুখ এর অবস্থান, হাইডগনডসর নীমর্র
ম মিডর্ আডলার প্রমর্ফলন ও প্রমর্সরর্, গামর্মর্ক উদাহরর্।
আডলাডকর অপবর্তন, কিডনল কেমর্ অপবর্তন, বযমর্চার, বযমর্চাডরর শর্তাবমল, বযমর্চাডরর রবমশষ্টয, আডলাডকর বযমর্চাডরর কক্ষডত্র ইয়ং-এর মি-মচড় পরীক্ষা, দশা
পাথতকয ও পথ পাথতডকযর িডধ্য সম্পকত, গামর্মর্ক উদাহরর্, ইয়ং এর মি-মচড় পরীক্ষার বযাখযা, পর পর দুমট উজ্জ্বল বা অন্ধকার কোরার ককডন্দ্রর িধ্যবর্তী দূরত্ব এবং
কোরার প্রস্থ, ঝালডরর ককৌমর্ক কবধ্, গামর্মর্ক উদাহরর্।
িনহফার কেমর্ অপবর্তন, একক করখামছর্দ্ বা মচডড়র জন্য অপবর্তন, আডলাডকর অপবর্তডনর রবমশষ্টয, আডলার অপবর্তন এবং বযমর্চাডরর িডধ্য পাথতকয, অপবর্তন
কেমটং, কেমটং এর বযবহার, গামর্মর্ক উদাহরর্, আডলাডকর সিবর্তন, টু িযামলন ককলাস পরীক্ষা এবং আডলাডকর সিবর্তন, সিবর্তন মবষয়ক কর্কগুডলা রামশ,
প্রডয়াজনীয় গামর্মর্ক সূত্রাবমল, উচ্চর্র দক্ষর্া সম্পন্ন নিুনা গামর্মর্ক উদাহরর্।
প্রসঙ্গ কাঠাডিা, জড় প্রসঙ্গ কাঠাডিা, অজড় প্রসঙ্গ কাঠাডিা, িাইডকলসন - িমলতর পরীক্ষা, আইনোইডনর আডপমক্ষকর্া র্ত্ত্ব, আডপমক্ষকর্ার কিৌমলক স্বীকা ত স িূ হ ,
গযামলমলওর রূপান্তর, গযামলমলওর রূপান্তডরর সীিাবদ্ধর্া, লডরি-এর রূপান্তর, মবপরীর্ লডরি রূপান্তর, আডপমক্ষক র্ত্ত্ব অনুসাডর সিয় সম্প্রসারর্, রদঘতয সংডকাচন,
গামর্মর্ক উদাহরর্।
র ব ৃমদ্ধ (আডপমক্ষক র্ত্ত্ব অনুসাডর), আডপমক্ষকর্া র্ত্ত্ব অনুসাডর সিয় প্রসারর্, আডপমক্ষকর্া র্ত্ত্ব অনুসাডর রদঘতয সংডকাচন, গামর্মর্ক উদাহরর্, র-শমি সম্পকত,
পারিার্মবক র একক, গামর্মর্ক উদাহরর্, কিৌমলক বল, কিৌমলক বলসিূডহর র্ীব্রর্ার র্ু লনা, বডলর একী ূ র্করর্, িহাকাশ ভ্রিডর্ আডপমক্ষকর্া র্ত্ত্ব, প্ল্যাঙ্ক-এর
কৃ ষ্ণ বস্তুর মবমকরর্, প্ল্যাডঙ্কর ককায়ান্টাি র্ত্ত্ব, কফাটন, এক্স-কর , এক্স-কর উৎপাদন, গামর্মর্ক উদাহরর্, এক্স-করর ধ্িত ও বযবহার।
ফডটা র্মড়ৎ মক্রয়া, পরীক্ষর্ : আডলাক র্মড়ৎ মক্রয়া প্রদশতন, আডলাক র্মড়ৎ মক্রয়ার রবমশষ্টয, আডলাক র্মড়ৎ মনগতিডনর সূত্রাবমল, আইনোইডনর আডলাক র্মড়ৎ
সিীকরর্, কলখমচত্র হডর্ ফডটাইডলমিক মক্রয়ার সিীকরর্ প্রমর্পাদন, গামর্মর্ক উদাহরর্, আডলাক র্মড়ৎ ককাষ, মে-ব্রগলীর বস্তু র্রঙ্গ, র্রঙ্গ-কর্া রির্র্া, গামর্মর্ক
উদাহরর্, কম্পটন মক্রয়া, গামর্মর্ক উদাহরর্, হাইডসনবাগত-এর অমনশ্চয়র্া নীমর্, গামর্মর্ক উদাহরর্, প্রডয়াজনীয় গামর্মর্ক সূত্রাবমল, উচ্চর্র দক্ষর্া সম্পন্ন নিুনা
গামর্মর্ক উদাহরর্।
পরিার্ুর িডেল এবং মনউমিয়ার পদাথতমবজ্ঞান (সম্পূর্ত অধ্যায়)।
অধ্তপমরবাহী (পমরবাহী, অপমরবাহী ও অধ্তপমরবাহীর ধ্ারর্া), কমঠন পদাডথতর শমি বযান্ে, (বযান্ে র্ডত্ত্বর আডলাডক পমরবাহী, অপমরবাহী এবং অধ্তপমরবাহী),
ইনমট্রনমসক ও এক্সমট্রনমসক কসমিকন্োকটর, ইডলকট্রন ও কহাডলর ধ্ারর্া, এন-টাইপ ও মপ-টাইপ কসমিকন্োকটর, জাংশন োডয়াে: গঠন ও কা তক্রি, সম্মখ
ু বর্তী
বায়াডসর রবমশষ্টয, মবপরীর্ বায়াডসর রবমশষ্টয, জাংশন োডয়াডের V − I রবমশষ্টয কলখ, গামর্মর্ক উদাহরর্, একিুখীকরর্, ব্রীজ করকমটমফডকশন।
জাংশন ট্রানমজের (মপ-এন-মপ ও এন-মপ-এন) গঠন, কা তক্রি (𝑛 − 𝑝 − 𝑛 ট্রানমজের, 𝑝 − 𝑛 − 𝑝 ট্রানমজের), ট্রানমজের বর্তনীর কিৌমলক মবন্যাস,
অযািমপ্ল্ফায়ার বা মববধ্তক মহডসডব ট্রানমজেডরর বযবহার, কিন এমিটার মববধ্তক, ট্রানমজের অযািমপ্ল্ফায়াডরর বযবহার, প্রবাহ লা , প্রবাহ মববধ্তন গুর্ক, গামর্মর্ক
উদাহরর্, সুইচ মহডসডব ট্রানমজেডরর বযবহার, সংখযা পদ্ধমর্, সংখযা পদ্ধমর্র ম র্ (দশমিক সংখযা পদ্ধমর্, বাইনামর সংখযা পদ্ধমর্, অক্টাল সংখযা পদ্ধমর্,
কহডক্সাডেমসডিল সংখযা পদ্ধমর্), মবম ন্ন সংখযা পদ্ধমর্র গর্না, ক ককাডনা সংখযা পদ্ধমর্ কথডক দশমিক সংখযা পদ্ধমর্ডর্ রূপান্তর, বাইনামর অপাডরশন (বাইনামর
ক াগ, বাইনামর মবডয়াগ, বাইনামর গুর্, বাইনামর াগ), লমজক কগট, NOT কগট, OR কগট, NOR কগট, XOR কগট, X-NOR কগট, AND কগট, NAND কগট,
গামর্মর্ক উদাহরর্, প্রডয়াজনীয় গামর্মর্ক সূত্রাবমল, উচ্চর্র দক্ষর্াসম্পন্ন নিুনা গামর্মর্ক উদাহরর্।

রসায়ন ১ম পত্র (Reference Book : ড. সফরাজ কাবি বসিংহ হাজারী)
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার
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১ম ও ২য় পত্র
অধ্যায়

মেকচার
C-02

অধ্যায়-২
(গুর্গর্ রসায়ন)

C-03

C-04
C-05
C-06
C-08

অধ্যায়-৩
(কিৌডলর
প তায়ব ৃি ধ্িত ও
রাসায়মনক বন্ধন)

C-10
C-11
C-12

অধ্যায়-৪
(রাসায়মনক
পমরবর্তন)

পত্র ও অধ্যায়
পরিার্ু িডেল ও প্রাথমিক ধ্ারর্া, রাদারডফাডেতর আলফা (α) কর্া মবচ্ছু রর্ পরীক্ষা, রাদারডফাডেতর পরিার্ু িডেল, কবার পরিার্ু িডেল, রাদারডফােত পরিার্ু িডেল
ও কবার পরিার্ু িডেডলর িডধ্য র্ু লনা, কবার পরিার্ু র্ডত্ত্বর প্রডয়াগ, পরিার্ুর গঠন সম্পডকত র্রঙ্গ বলমবদযা ও করামেিাডরর র্রঙ্গ সিীকরর্, Related Math.
ককায়ান্টাি বলমবদযা পরিার্ু িডেল, ককায়ান্টাি সংখযাসিূহ, মবম ন্ন উপশমির ও ইডলকট্রন ধ্ারর্ক্ষির্া, চারমট ককায়ান্টাি সংখযার র্াৎপ ত, পরিার্ু ও পরিার্ুর িূল
কমর্কাসিূহ, পারিার্মবক সংখযা ও পারিার্মবক র সংখযা, পরিার্ুর র ও আডপমক্ষক পারিার্মবক র, আইডসাডটাডপর আডপমক্ষক পমরিার্ ও কিৌডলর পারিার্মবক
র, পরিার্ুডর্ কপ্রাটন, ইডলকট্রন ও মনউট্রন সংখযার সম্পকত, ককায়ান্টাি উপশমিস্তর বা অরমবটাডলর শমিক্রি ও আকৃ মর্, অরমবট ও অরমবটাল, পরিার্ুর ইডলকট্রন
মবন্যাস, আউফবাউ, হুন্ে ও পাউমলর বজতননীমর্, প্রথি মত্রশমট কিৌডলর ইডলকট্রন মবন্যাস, Related Math.
র্মড়ৎ চু ম্কীয় বর্তামল, র্মড়ৎ চু ম্কীয় বর্তামলর অিলসিূহ, আডলাক সম্পমকতর্ প্ল্াডঙ্কর ককায়ান্টাি র্ত্ত্ব, দৃশযিান আডলা ও বর্তামল, করখা বর্তামলর সাহাড য কিৌল
শনািকরর্, কবার পরিার্ু িডেল কথডক হাইডরাডজডনর পারিার্মবক বর্তামলর বযাখযা, জাল টাকা/পাসডপাটত শনািকরডর্ UV-রমির বযবহার, মচমকৎসাডক্ষডত্র IRরমির বযবহার, করাগ মনর্তডয় MRI পরীক্ষার িূলনীমর্, মশখা পরীক্ষা িারা ধ্ার্ব আয়ন শনািকরর্, Related Math.
আয়মনক ক ৌডগর র্দ্াবযর্া ও র্দ্াবযর্ার গুর্ফল, আয়মনক ক ৌডগর পামনডর্ র্দ্বর্ীয়র্া, Related Math.
র্দ্বডর্ কযাটায়ন ও অযানায়ন শনািকরর্, লবডর্র কযাটায়ন ও অযানায়ন শনািকরডর্ বযবহৃর্ মবকারকসিূডহর প্রস্তুমর্, র্দ্াবক মনষ্কাশন।
ইডলকট্রন মবন্যাডসর ম মিডর্ কিৌডলর কেমর্মব াগ, IUPAC অনুডিামদর্ সবতাধ্ুমনক প তায় সারমর্, ইডলকট্রন মবন্যাস হডর্ প তায় সারমর্ডর্ কিৌডলর অবস্থান মনর্তয়,
মবম ন্ন ব্লডকর কিৌডলর সাধ্ারর্ ধ্িতাবমল, s-ব্লক ধ্ার্ব কিৌলসিূডহর সাধ্ারর্ ধ্িতাবমল, p-ব্লডকর কিৌলসিূডহর সাধ্ারর্ ধ্িতাবমল, অক্সাইডের প্রকারড দ (কমবর সযার)।
d-ব্লডকর কিৌলসিূডহর সাধ্ারর্ ধ্িতাবমল।
কিৌডলর প তায়ব ৃি ধ্িতসিূহ, আয়মনকরর্ শমি, ইডলকট্রন আসমি, র্মড়ৎ ঋর্াত্মকর্ার ওপর মবম ন্ন মনয়ািডকর প্র াব, আয়মনকরর্ শমির ওপর পরিার্ুর আকাডরর
প্র াব, ইডলকট্রন আসমির ওপর পরিার্ুর আকাডরর প্র াব, র্মড়ৎ ঋর্াত্মকর্ার ওপর পরিার্ুর আকার, উপশমিস্তর ও ইডলকট্রন মবন্যাডসর প্র াব, ২য় ও ৩য়
প তাডয়র কিৌডলর অক্সাইডের অম্ল-ক্ষারক ধ্িত, কিৌডলর র্দ্বর্ীয় অক্সাইডের অম্লক্ষার প্রকৃ মর্ মনর্তয়।
কিৌডলর প তায়ব ৃি ধ্িত ও রাসায়মনক বন্ধডনর সম্পকত, সিড াজী বন্ধডনর অরমবটাল অমধ্ক্রির্ (ক াজনী বন্ধন ির্বাদ), সিড াজী বন্ধডনর কেমর্মব াগ, অরমবটাল সংকরর্
বা হাইমব্রমেডজশন, সংকর অরমবটাডলর প্রকারড দ, sp3 সংকরর্, sp2 সংকরর্, sp সংকরর্।
সংকর অরমবটাডলর সাডথ সিড াজী ক ৌডগর আকৃ মর্র সম্পকত, ক ৌডগর ককন্দ্রীয় পরিার্ুর সংকরর্ অবস্থা মনর্তয়, সিড াজী অর্ুর আকৃ মর্ ও বন্ধন ককাডর্র ওপর
িুিডজাড় ইডলকট্রডনর প্র াব, সিড াজী ক ৌগ অর্ুর িডেল রর্মর, সমন্নডবশ সিড াজী বন্ধন, একই ক ৌডগ মবম ন্ন ধ্রডনর বন্ধডনর উপমস্থমর্, সমন্নডবশ সিড াজী বন্ধন
ও সিড াজী বন্ধডনর র্ু লনা।

C-13

সিড াজী বন্ধডনর কপালামরমট (র্মড়ৎ ঋর্াত্মকর্ার প্র াব), কপালারায়ন বা আয়ডনর মবকৃ মর্, আয়মনক ক ৌডগর সিড াজী রবমশষ্টয, আয়মনক মব ব বা আয়মনক
পডটনমশয়াল, কিৌডলর কর্ত সম্পকত, পামনর োইডপাডলর উপমস্থমর্ প্রিার্-এর পরীক্ষা। যানোরওয়ালস বল (আন্তঃআর্মবক আকষতর্ বল), হাইডরাডজন বন্ধন, H2 O
এবং H2 S এর বন্ধন, H-বন্ধন ও যানোরওয়ালস বডলর র্ু লনা, হাইডরাডজন বন্ধডনর গুরুত্ব।

C-16

রাসায়মনক মবমক্রয়া ও মেন ককমিমি, মবমক্রয়ার মদক-একিুখী ও উ িুখী মবমক্রয়া, একিুখী ও উ িুখী মবমক্রয়ার পারস্পমরক রূপান্তর, রাসায়মনক মবমক্রয়ার সািযাবস্থা,
সািযাবস্থার গমর্শীলর্া বা চলিান প্রকৃ মর্, রাসায়মনক সািযাবস্থার শর্ত বা রবমশষ্টয, লা-শাডর্মলয়াডরর নীমর্, সািযাবস্থায় র্াপিাত্রা পমরবর্তডনর প্র াব, সািযাবস্থায় চাডপর
(আয়র্ডনর) পমরবর্তডনর প্র াব, সািযাবস্থায় ঘনিাত্রা পমরবর্তডনর প্র াব, মশডল্পাৎপাদডন লা-শাডর্মলয়াডরর নীমর্র প্রডয়াগ।

C-18

রমক্রয়ার সূত্র, মবমক্রয়ার সািযধ্রুবক K c ও K p , K c ও K p এর িডধ্য সম্পকত math.

C-19

সিসত্ত্ব সাডিযর কক্ষডত্র র-মক্রয়া সূডত্রর বযবহার, Qp Qc এর র্াৎপ ত, math, পামনর আয়মনক গুর্ফল (পামনর অডটা আয়মনকরর্), অম্ল ও ক্ষারডকর মবডয়াজন িাত্রার
সাডথ ঘনিাত্রার সম্পকত (অসওয়াডের লঘুকরর্ সূত্র), মবডয়াজন ধ্রুবক ও এমসে ক্ষাডরর র্ীব্রর্া, অনুবন্ধী অম্ল ও ক্ষারডকর K a ও K b এর সম্পকত, অডম্লর ক্ষারকত্ব ও
ক্ষারডকর অম্লত্ব।

C-20

র্দ্বডর্র pH, pH কেল, বাফার র্দ্বর্-১, বাফার র্দ্বডর্র মক্রয়া ককৌশল, কাবতডনট বাফার র্দ্বর্ রর্মর ও এর কা তকামরর্া প্রিার্ করা।

D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার
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১ম ও ২য় পত্র
অধ্যায়
অধ্যায়-৫
(কিতিুখী রসায়ন)

মেকচার
C-21
C-24

পত্র ও অধ্যায়
বাফার র্দ্বর্-২ Related Math.
খাদয মনরাপিা ও রসায়ন, মপ্রজারড মট স ও খাদয সংরক্ষর্ ককৌশল, প্রাকৃ মর্ক ফু ে মপ্রজারড মট স, অনুডিামদর্ রাসায়মনক ফু ে মপ্রজারড মট স বা খাদয সংরক্ষক, ম ডনগার
প্রস্তুমর্ (ইথানময়ক এমসে কথডক), িল্ট ম ডনগার পদ্ধমর্ডর্ ম ডনগার প্রস্তুমর্, ম ডনগাডরর খাদযর্দ্বয সংরক্ষর্ ককৌশল, খাদযর্দ্বয সংরক্ষডর্ ম ডনগাডরর গুরুত্ব।

রসায়ন ২য় পত্র (Reference Book : ড. সফরাজ কাবি বসিংহ হাজারী)
অধ্যায়

মেকচার
C-01

অধ্যায়-১
(পমরডবশ
রসায়ন)

C-02
C-03

গ্যাসসর আংরর্ক চাপ ও ডােটসনর সূত্র, গ্রাহাসমর সূত্র: (গ্যাসসর বযাপন ও অনুবযাপন), গ্যাসসর আয়তসনর ওপর চাসপর প্র াব পর্কসবক্ষে, গ্যাসসর আেরবক গ্রততত্ত্ব,
গ্যাসসর বগ্কমূে-গ্ড় বগ্কসবগ্ ও অন্যান্য গ্রতসবগ্, গ্যাসসর কোর গ্রতর্রি রহসাব।

C-05

এরসড ব ৃরি ও এর প্ররতকার, থকান এোকায় এরসড ব ৃরির সম্ভাবনা থবরর্, তা রবসেষে, আরসহরনয়াস এরসড-ক্ষারক তত্ত্ব, ব্রনসেড-োউরর তত্ত্ব ও অনুবন্ধী অম্ল-ক্ষারক,
অনুবন্ধী অম্ল-ক্ষারক, এরসড-ক্ষারসকর েযইস তত্ত্ব।
সারসেস ওয়াটাসরর রবশুদ্ধতার মানদন্ড (খরতা, pH, DO, BOD, COD, TDS).

C-07

জৈব থর্ৌসগ্র থেরেরব াগ্, সমসগ্াত্রীয় থেরে, কার্ককরীমূেক। কার্ককরী মূেসকর র রিসত জৈব-থর্ৌসগ্র থেরে রচরিতকরে, জৈব থর্ৌসগ্র নামকরসের রবস্তাররত।

C -08

জৈব থর্ৌসগ্র সমােযতা ও এর প্রকারস দ, গ্াঠরনক সমােযতা, ৈযারমরতক সমােযতা, আসোক সরিয় সমােযতা, জৈব থর্ৌসগ্র সংসকত থেসক গ্াঠরনক সমােয সংখযা রনেকয়।

C-04

অধ্যায়-২
(জজব রসায়ন)

পত্র ও অধ্যায়
গ্যাস সূত্রসমূহ, গ্যাসসর আয়তন, চাপ ও তাপমাত্রার একক, বসয়সের সূত্র: (গ্যাসসর আয়তন ও চাসপর মসযয সম্পকক), চােকসসর সূত্র: (গ্যাসসর আয়তন ও তাপমাত্রার মসযয
সম্পকক, অযাস াগ্াসরা সূত্র: (গ্যাসসর আয়তন ও পররমাসের সম্পকক), বসয়ে ও চােকসসর সূত্র থেসক সমন্বয় সূত্র, আদর্ক গ্যাস সূত্র বা আদর্ক গ্যাস সমীকরে, বসয়সের সূত্র,
গ্যাসসর আয়তসনর ওপর তাপমাত্রার প্র াব পর্কসবক্ষে (চােকসসর সূত্র)।
গ্যাস ও বাস্তব গ্যাস, বাস্তব গ্যাসসহ অযামাগ্া’র পরীক্ষা, বাস্তব গ্যাসসর সংসকাচনর্ীেতা গুোঙ্ক বা থপষে গুোঙ্ক ও আদর্ক আচরে, বাস্তব গ্যাসসমূসহর আদর্ক
আচরসের র্তক, যানডার ওয়ােস সমীকরে: (বাস্তব গ্যাসসর আদর্ক আচরে থেসক রবচয যরতর প্ররতকার)।

C-09
C-10
C-11
C-12
C-13
C-14
C-16
C-17
C-20
C-22

সমসর্াৈী বন্ধসনর াঙন, সুষম রব াৈন, রবষম রব াৈন, কাসবকাকযাটায়ন, কাবকানায়ন, রবকারক, জৈব রবরিয়ার প্রকারস দ, ইসেকসরাোইে, রনউরিওোইে, রিথররডকযাে, অযােসকন ও অযােসকসনর র্াবতীয় সব।
অযালমকন ও অযালমকডনর াবর্ীয় সব, অযালকাইন ও অযালকাইডনর াবর্ীয় সব।
অযাডরাডিমটক ক ৌগ, অযাডরাডিমটমসমট, করডজান্যান্স, অযাডরাডিমটক ক ৌডগর (কবনমজন) প্রস্তুমর্, সমানুকরে রবরিয়া।
থবনরৈন ও তার ৈাতক, সংসর্াৈন রবরিয়া, ওসৈানীকরে রবরিয়া, ইসেকরন আকষকী প্ররতস্থাপন রবরিয়া, অসেকা, পযারা, থমটা রনসদকর্ক।
অযালকাইল হ্যালাইে ও র্ার াবর্ীয় সব।
অযালডকাহল, ইথার, এোর ও র্াডদর াবর্ীয় সব।
অযামিন ও অযামাইড , অযারনরেন ও র্াডদর াবর্ীয় সব।
অযালমেহাইে, মকডটান ও র্াডদর াবর্ীয় সব।
রাসায়রনক গ্েনা ও গ্যাসসর থমাোর আয়তন, দ্রবসের থমাোর ঘনমাত্রা বা থমাোরররট, 0.1M Na 2 CO3 দ্রবে প্রস্তুরত, থমাোরররটসক র্তকরা ও রপরপএম (ppm)
একসক রূপান্তর, দ্রবসের থমাোরররট ও র্তকরা হাসরর পারস্পররক রূপান্তর, দ্রবসের থমাোরররটসক ppm একসক রূপান্তর।
এরসড-ক্ষার প্রর্মন রবরিয়া ও প্রর্মন রবন্দু, এরসড-ক্ষারক প্রর্মন রবরিয়ার রিক গ্েনা, রাইসরর্ন দ্বারা অৈানা ঘনমাত্রার দ্রবসে এরসড/ক্ষাসরর পররমাে রনেকয়
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পমরবর্তডনর প্রর্যডয় মনরন্তন পথচলা...

১ম ও ২য় পত্র
অধ্যায়
অধ্যায়-৩
(পমরিার্গর্
রসায়ন)

অধ্যায়-৪
(র্মড়ৎ রসায়ন)

মেকচার
C-23
C-24

C-25

C-26

পত্র ও অধ্যায়
ৈারে-রবৈারে রবরিয়া, ৈারে সংখযা ও ররডক্স রবরিয়া, ররডক্স রবরিয়ায় ৈারক ও রবৈারক র্নািকরে, ৈারে সংখযা ও রবসর্ষ ররডক্স রবরিয়া, ৈারে-রবৈারে
অযকরবরিয়া, ৈারে-রবৈারের রিক রাসায়রনক গ্েনা।
ৈারে-রবৈারে রাইসরর্ন দ্বারা দ্রবসে যাতব আয়সনর পররমাে রনেকয় ,রনসদকর্ক, রবরিয়ার সমারি রবন্দু রনেকসয় রনসদকর্সকর ূ রমকা।
তরড়ৎ পররবাহী ও এর প্রকারস দ, যাতব বা ইসেকরনীয় পররবাহী ও তরড়ৎ রবসেষয পররবাহীর মসযয পােককয, তরড়ৎ রবসেসষযর পররবারহতা, তরড়ৎ রবসেসষযর
পররবারহতার প্রকারস দ, তরড়ৎ রবসেসষযর ঘনমাত্রা পররবতকসন তয েয পররবারহতার পররবতকন, পররবারহতা রনেকসয় বযবহৃত পররবারহতা থকাষ ও থকাষ ধ্রুবক, তরড়ৎ
রবসেসষযর পররবারহতা মাপন, তরড়ৎ রবসেসষযর পররবারহতার বযাখযা, রবর ন্ন দ্রবসের পররবারহতার পােককয, রবর ন্ন দ্রবসের পররবারহতার পােককয পরীক্ষা, তরড়ৎ রবসেষসে
বযবহৃত পদ ও তাসদর একক, েযারাসডর তরড়ৎ রবসেষসের প্রেম সূত্র, েযারাসডর সূসত্রর প্রসর্াৈযতা ও সীমাবদ্ধতা, েযারাসডর সূত্র প্রসয়াসগ্ তরড়ৎ রবসেষয পদাসেকর
পররমাে রনেকয়, েযারাসডর সূসত্রর তাৎপর্ক, দ্রবসে আয়রনক থর্ৌসগ্র তরড়ৎ রবসেষে, ইসেকসরাড রবরিয়া, রর্ল্পসক্ষসত্র তরড়ৎ রবসেষসের বযবহার, যাতয র সরিয়তা
রসররৈ, যাতয র তয েনামূেক সরিয়তা পরীক্ষা।
ৈারে অযকরবরিয়া ও রবৈারে অযকরবরিয়া, তরড়ৎদ্বার ও তরড়ৎসকাষ থেখার সাংসকরতক রচি ও রীরত, তরড়ৎদ্বার রব ব, তরড়ৎদ্বার রব ব ও যাতয র সরিয়তা রসররৈ, Red-OX
রবরিয়া, থকাষ রব ব ও প্রমাে থকাষ রব ব, তরড়ৎদ্বার ও থকাসষর রব ব সংিান্ত নানকে সমীকরে।

উচ্চতর গবিত ১ম পত্র (Reference Book : মমাোঃ মকতাি উদ্দীন)
অধ্যায়
অধ্যায়-১
(িযামট্রক্স ও
মনর্তায়ক)

মেকচার
HM-01
HM-02
HM-03
HM-06
HM- 07
HM-08

অধ্যায়-৩
(সরলডরখা)

HM-09
HM-10

পত্র ও অধ্যায়
প্রশ্নমাো-I A (িযামট্রক্স ও এর প্রকারড দ, িযামট্রডক্সর সির্া, ক াগ, মবডয়াগ ও গুর্, িযামট্রডক্সর ক াগ, মবডয়াগ ও গুর্ সংক্রান্ত সিসযা)।
প্রশ্নমাো-I B (মনর্তায়ক, মনর্তায়ডকর অনুরামশ ও সহগুর্ক, মনর্তায়ডকর িান, মনর্তায়ডকর ধ্িতাবমল, প্রিার্ সংক্রান্ত সিসযা, িান মনর্তয় সংক্রান্ত সিসযা)।
প্রশ্নমাো-I B (বযমর্ক্রিী ও অবযমর্ক্রিী িযামট্রক্স, অনুবন্ধী িযামট্রক্স, বগত িযামট্রডক্সর মবপরীর্ িযামট্রক্স, শর্তসাডপডক্ষ অজানা রামশর িান মনর্তয়, মবপরীর্ িযামট্রক্স মনর্তয়
সংক্রান্ত সিসযা, সিীকরর্ সিাধ্ান সংক্রান্ত সিসযা)।
প্রশ্নমাো-III A, III B (সির্ডল কাডর্তসীয় ও কপালার স্থানাঙ্ক, কাডর্তসীয় ও কপালার স্থানাডঙ্কর সম্পকত, দুইমট মবন্দুর িধ্যবর্তী দূরত্ব, কাডর্তসীয় ও কপালার পদ্ধমর্ডর্
দুইমট মবন্দুর িধ্যবর্তী দূরত্ব মনর্তয় সংক্রান্ত সিসযা, দূরত্ব বযবহার কডর মত্র ু জ, চর্ু ু তজ এর ধ্িত মনর্তয় সংক্রান্ত সিসযা।
অন্তমবত ি ও বমহমবত ি সংক্রান্ত সিসযা, মব মিকরর্ সূত্র, অন্তমবত িকরর্ সূত্র, বমহমবত ি সূত্র, মত্র ু ডজর রডকন্দ্র, সািান্তমরডকর চর্ু থত শীষত মনর্তয়, মত্র ু ডজর মর্ন
বাহুর িধ্যমবন্দুর সাহাড য শীষত মবন্দু মনর্তয়)।
প্রশ্নমাো-III C, III D (সিজরমখক মনর্তয় সংক্রান্ত সিসযা, মত্র ু ডজর কক্ষত্রফল, মত্র ু ডজর কক্ষত্রফল সংক্রান্ত সিসযা, সিারপথ, সিারপথ সংক্রান্ত সিসযা)
প্রশ্নমাো-III E (সরলডরখার ঢাল বা ক্রিাবনমর্, দুইমট মবন্দুর সংড াজক করখার ঢাল, সরলডরখার সিীকরর্, সরলডরখার সাধ্ারর্ সিীকরর্, কলখমচডত্র সরলডরখার
উপস্থাপন)
প্রশ্নমাো-III E (দুমট অসিান্তরাল সরলডরখার কছদমবন্দু মনর্তয়), প্রশ্নমাো-III F (দুইমট সরলডরখার কছদমবন্দুগািী ক ককাডনা সরলডরখার সিীকরর্ মনর্তয়, দুইমট
অসিান্তরাল সরলডরখার উ ই অডক্ষর অসিান্তরাল হডল িধ্যবর্তী ককার্)।

HM-11

প্রশ্নমাো-III F (দুইমট সরলডরখার পরস্পর লম্ অথবা সিান্তরাল হবার শর্ত, মবম ন্ন শর্তাধ্ীডন সরলডরখার সিীকরর্), প্রশ্নিালা-III G (লম্ দূরত্ব মনর্তয়, P(x1 , y1 ) মবন্দু
হডর্ ax + by + c = 0 সরলডরখার লম্ দূরত্ব মনর্তয়, দুইমট সিান্তরাল সরলডরখার িধ্যবর্তী দূরত্ব মনর্তয়)।

HM-12

প্রশ্নমাো-III G (দুইমট অসিান্তরাল সরলডরখার অন্ত ু তি ককাডর্র সিমিখণ্ডডকর সিীকরর্ মনর্তয়, একমট মবন্দু দুইমট অসিান্তরাল সরলডরখার অন্ত ু তি স্থূ লডকাডর্ অথবা
সূক্ষ্মডকাডর্ অবমস্থর্ র্া মনর্তয়, স্থূ লডকার্ী ও সূক্ষ্মডকার্ী সিমিখণ্ডক, মত্র ু ডজর অন্ত:ককন্দ্র ও অন্ত:বযাসাধ্ত)।
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১ম ও ২য় পত্র
অধ্যায়

অধ্যায়-৪
(ব ৃি)

মেকচার

পত্র ও অধ্যায়

HM-13

প্রশ্নমাো-IV A (িূলমবন্দুডর্ ককন্দ্রমবমশষ্ট ব ৃডির সিীকরর্, ককন্দ্র িূলমবন্দু মবমশষ্ট ব ৃডির সিীকরর্ অঙ্কন ও অক্ষিডয়র সাডথ কছদমবন্দু মনধ্তারর্, মনমদতষ্ট ককন্দ্র ও বযাসাধ্ত
মবমশষ্ট ব ৃডির সিীকরর্, ব ৃডির সাধ্ারর্ সিীকরর্ হডর্ ব ৃডির ককন্দ্র ও বযাসাধ্ত মনর্তয়,মর্ন মবন্দুগািী ব ৃডির সিীকরর্ মনর্তয়,দুই মবন্দুগািী এবং ককন্দ্র মনমদতষ্ট করখার
উপর মবমশষ্ট ব ৃডির সিীকরর্, (x1 , y1 ) ও (x2 , y2 ) মবন্দুিডয়র সংড াগ করখাংশডক বযাস ধ্ডর অমঙ্কর্ ব ৃডির সিীকরর্ মনর্তয়।

HM-14

HM-15

HM-20
অধ্যায়-৭
(সং ি
ু ও
ক ৌমগক ককাডর্র
মত্রডকার্মিমর্ক
অনুপার্)

HM-21
HM-22
HM-23

অধ্যায়-০৯
(অন্তরীকরর্)

একমট ব ৃডির অক্ষিয় হডর্ খমণ্ডর্াংশ মনর্তয়, অক্ষিয়ডক স্পশত করার শর্ত, অক্ষিডয়র খমণ্ডর্াংশ ও স্পডশতর শর্ত হডর্ সিীকরর্ মনর্তয়, একমট ব ৃি ও একমট সরলডরখার
কছদমবন্দু মদডয় ায় এরূপ ব ৃডির সিীকরর্ মনর্তয়, এ আর খমলফা (আমজজুর রহিান খমলফা) এর মনয়িানুসাডর ক ডকাডনা দুইমট মবন্দু (x1 , y1 ) ও (x2 , y2 ) মদডয়
অমর্ক্রি কডর এরূপ ব ৃডির সিীকরর্ মনর্তয়, দুইমট ব ৃি পরস্পরডক স্পশত করার শর্ত, কপালার স্থানাডঙ্ক ব ৃডির সাধ্ারর্ সিীকরর্ এবং এর ককন্দ্র ও বযাসাধ্ত মনর্তয়,
ব ৃডির কপালার সিীকরর্, মবম ন্ন শডর্ত ব ৃডির সিীকরর্ মনর্তয়)।
প্রশ্নমাো-IV B (ব ৃডির স্পশতক ও অম লডম্র সিীকরর্, ব ৃডির বমহ:স্থ ককাডনা মবন্দু কথডক অমঙ্কর্ স্পশতডকর সিীকরর্, স্পশতডকর রদঘতয, ব ৃডির ককাডনা জযা এর িধ্যমবন্দু
(x1 , y1 ) হডল উি জযা এর সিীকরর্ T = S1 , স্পশত জযা, দুইমট ব ৃডির সাধ্ারর্ জযা এর সিীকরর্, ব ৃডির জযা সংক্রান্ত সিসযা, দুইমট ব ৃডির সাধ্ারর্ জযা সংক্রান্ত
সিসযা, ব ৃডির বমহঃস্থ ককান মবন্দু কথডক অমঙ্কর্ স্পশতডকর সিীকরর্, স্পশতডকর রদঘতয, ব ৃডির উপরস্থ মবন্দুডর্ অথবা বমহ:স্থ মবন্দু হডর্ অমঙ্কর্ স্পশতক এর সিীকরর্ ও রদঘতয
মনর্তয়, স্পশতডকর কছদমবন্দুর সিারপথ সংক্রান্ত সিসযা, SS ′ = T 2 সংক্রান্ত আডলাচনা, সাধ্ারর্ ও মর্ তক স্পশতক)।
প্রশ্নমাো-VII A, VII B (সং ি
ু ককাডর্র মত্রডকার্মিমর্ক অনুপার্, (−θ) ককাডর্র মত্রডকার্মিমর্ক অনুপার্, (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) ককাডর্র মত্রডকার্মিমর্ক অনুপার্, সং ি
ু ককাডর্র মত্রডকার্মিমর্ক ককাডর্র
অনুপার্ মনর্তডয়র মনয়ি, ক ৌমগক ককাডর্র মত্রডকার্মিমর্ক অনুপার্, A ও B ককার্িয় ধ্নাত্মক সূক্ষ্মডকার্ এবং A + B < 90° হডল, জযামিমর্ক পদ্ধমর্ডর্ প্রিার্ করডর্
হডব, A ও B (A > B) ধ্নাত্মক সূক্ষ্মডকার্ হডল, জযামিমর্ক পদ্ধমর্ডর্ প্রিার্) ।
প্রশ্নমাো-VII C, VII D (দুইমট মত্রডকার্মিমর্ক অনুপাডর্র গুর্ফলডক মত্রডকার্মিমর্ক অনুপাডর্র ক াগফল বা মবডয়াগফডল রূপান্তর, দুইমট মত্রডকার্মিমর্ক অনুপাডর্র
ক াগফল বা মবডয়াগফলডক মত্রডকার্মিমর্ক অনুপাডর্র গুর্ফডল রূপান্তর, গুমর্র্ক ককাডর্র মত্রডকার্মিমর্ক অনুপার্, 2A ও 3A ককাডর্র মত্রডকার্মিমর্ক অনুপার্,
গুমর্র্ক ককাডর্র মত্রডকার্মিমর্ক িান মনর্তয়)।
প্রশ্নমাো-VII E, VII F (সহগুমর্র্ক ককাডর্র মত্রডকার্মিমর্ক অনুপার্, মত্রডকার্মির্ক অড দাবলী, মত্র ু ডজর মর্ন ককাডর্র সিমষ্ট দুই সিডকার্ সংক্রান্ত প্রিার্)
প্রশ্নমাো-VII G (মত্র ু ডজর গুর্াবমল, সাইন সূত্র, ককাসাইন সূত্র, ABC ক ডকাডনা মত্র ু ডজ প্রিার্ করডর্ হডব, a = b cos C + c cos B, মত্র ু ডজর অধ্ত ককার্সিূডহর
মত্রডকার্মিমর্ক অনুপার্, মত্র ু ডজর কক্ষত্রফল, টযানডজন্ট সূত্র, সাইন সূত্র বযবহার কডর প্রিার্, ককাসাইন সূত্র বযবহার কডর প্রিার্, মত্র ু ডজর কক্ষত্রফডলর সূত্র বযবহার কডর
প্রিার্)।

HM-26

প্রশ্নমাো-IX A (চলক, ধ্রুবক, অমবমচ্ছন্ন চলক, মলমিট বা সীিা, ঢাল, ফাংশডনর মলমিট, একমদকবর্তী, বািমদকবর্তী ও োনমদকবর্তী মলমিট, অসীি মলমিট।

HM-27

মলমিডটর কিৌমলক ধ্িতাবমল, মবডশষ ফাংশডনর সীিা মনর্তয়, 𝐱 → 𝐜 রামশর মলমিডটর িান মনর্তয়, x → ∞ রামশর মলমিডটর িান মনর্তয়)।

HM-28

প্রশ্নমাো-IX B, IX C (অমবমচ্ছন্ন ফাংশন, মলমিট মহডসডব অন্তরজ, x n এর অন্তরজ মনর্তয়, বহুপদী ফাংশডনর অন্তরীকরর্, সূচক ফাংশন (ex , ax ) লগামরদমিক ফাংশন
lnx (x > 1) মত্রডকার্মিমর্ক ফাংশন (sinx ,cosx, tanx, cotx, secx, cosecx) এর অন্তরজ, সাধ্ারর্ সূত্র বযবহার কডর অন্তরজ, িূল মনয়ডি x এর সাডপডক্ষ অন্তরজ
মনর্তয় সংক্রান্ত সিসযা)।

HM-29

সুডত্রর সাহাড য সাধ্ারর্ মকছু ফাংশডনর অন্তরীকরর্ মনর্তয়, প্রশ্নমাো-IX D, IX E (ফাংশডনর গুর্ফল ও াগফডলর অন্তরজ মনর্তয়, সংড ামজর্ ফাংশডনর অন্তরজ মনর্তয়,
গুর্ফল ও াগফল অন্তরজ সংক্রান্ত গামর্মর্ক সিসযা, সংড ামজর্ ফাংশডনর অন্তরজ সংক্রান্ত গামর্মর্ক সিসযা)।

HM-30

প্রশ্নমাো-IX F, IX G, IX H (মবপরীর্ ফাংশডনর অন্তরজ মনর্তয়, মবপরীর্ ব ৃিীয় ফাংশন sin−1 x, cos −1 x, tan−1 x, cot −1 x, sec −1 x, cosec −1 x এর অন্তরজ মনর্তয়,
পরামিমর্ক সিীকরডর্র অন্তরজ মনর্তয়, x ঘার্ সম্মলর্ রামশর অন্তরজ মনর্তয়, ককান ফাংশডনর সূচক অন্য আর একমট ফাংশন হডল অন্তরজ মনর্তয় , অবযি ফাংশডনর অন্তরজ
মনর্তয়)।
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১ম ও ২য় পত্র
অধ্যায়

অধ্যায়-১০
(ক াগজীকরর্)

মেকচার

পত্র ও অধ্যায়

HM-31

প্রশ্নমাো, IX I (প তায়ক্রমিক অন্তরজ, প তায়ক্রমিক অন্তরজ মনর্তয় সংক্রান্ত গামর্মর্ক সিসযা)।

HM-32

প্রশ্নমাো-IX J (অন্তরডকর প্রডয়াগ, ক ৌর্ প্রডয়াগ, জযামিমর্ক প্রডয়াগ, স্বাধ্ীন ও অধ্ীন চলডকর অন্তরক, মনমদতষ্ট মবন্দুর সমন্নকডট ফাংশডনর কলখডক আসন্ন াডব ঐ
মবন্দুডর্ স্পশতডকর কলখ িারা স্থানীয় াডব প্রমর্স্থাপন।

HM-33

প্রশ্নমাো-IX K ক্রিবধ্তিান ও ক্রিহ্রাসিান ফাংশন, ফাংশডনর চরিমবন্দু, ফাংশডনর সডবতাচ্চ িান এবং সবতমনম্ন িান মনর্তয়, সডবতাচ্চ ও সবতমনম্ন িান মবদযিান থাকার
প্রডয়াজনীয় শর্ত, সডবতাচ্চ ও সবতমনম্ন িান মনর্তয়।

HM-34

সডবতাচ্চ ও সবতমনম্ন িাডনর বযবহামরক প্রডয়াগ ও মরম শন।

HM-35

প্রশ্নমাো-X A (প্রমর্অন্তরক মহডসডব ক াগজ, ক াগজীকরডর্র ধ্রুবক, অমনমদতষ্ট ক াগজ মনর্তডয়র মবম ন্ন ককৌশল, ক াগডজর ক াগােয়ী ধ্িত)।

HM-36

প্রশ্নমাো-X B (অমনমদতষ্ট ক াগজ মনর্তয়, প্রমর্স্থাপন পদ্ধমর্, মত্রডকার্মিমর্ক ফাংশডনর ক ামজর্ ফল মনর্তয়, প্রমর্স্থাপন পদ্ধমর্ডর্ ক াগজ মনর্তয়)।

HM-37

প্রশ্নমাো-X C (অংশায়ন সূডত্রর সাহাড য ক াগজীকরর্, uv ধ্রার ককৌশল, িূলদ বীজগমর্র্ীয় গ্াংডশর ক াগজীকরর্, প তায়ক্রমিক অংশায়ন ক াগজীকরে।

HM-38

প্রশ্নমাো-X D (মনমদতষ্ট ক াগজ, মনমদতষ্ট ক াগজ সম্পমকতর্ িূল উপপাদয, মনমদতষ্ট ক াগডজর মকছু ধ্িত, মনমদতষ্ট ক াগডজর িান মনর্তয়, গুর্ফডলর মনমদতষ্ট ক াগজ [uv এর
সূত্র])।

HM-39

প্রশ্নমাো-X E (মনমদতষ্ট ক াগজ বযবহার কডর কক্ষত্রফল মনর্তয়)।

উচ্চতর গবিত ২য় পত্র (Reference Book : মমাোঃ মকতাি উদ্দীন)
অধ্যায়

মেকচার

অধ্যায়-৩

HM-03

(জমটল সংখযা)
HM-04

অধ্যায়-৪

HM-05

(বহুপদী ও
বহুপদী
সিীকরর্)

HM-06

পত্র ও অধ্যায়
প্রশ্নমাো-III (জমটল সংখযা ও এর জযামিমর্ক প্রমর্রূপ, জমটল সংখযার পরিিান (িেু লাস) এবং নমর্ (আগুতডিন্ট), অনুবন্ধী জমটল সংখযা, জমটল সংখযার কপালার আকার,
জমটল সংখযার ধ্িত, জমটল সংখযার ক াগ, মবডয়াগ, গুডর্র জযামিমর্ক প্রমর্রূপ, জমটল সংখযার বগতিূল, একডকর ঘনিূডলর রবমশষ্টযাবমল, আগুতডিন্ট মনর্তয় ও আগতন্ে মচডত্র প্রদশতন
সংক্রান্ত সিসযা, , A + iB আকাডর প্রকাশ সংক্রান্ত সিসযা, বগতিূল, ঘনিূল, চর্ু থত িূল এবং ষষ্ঠ িূল মনর্তয় সংক্রান্ত সিসযা)।
প্রশ্নমাো-III (জমটল সংখযার ধ্িতাবমল, প্রিার্ সংক্রান্ত সিসযা, ω সংক্রান্ত সিসযা, সিার পথ সংক্রান্ত সিসযা, িান মনর্তয় সংক্রান্ত সিসযা, কলখমচত্র সংক্রান্ত সিসযা)।
প্রশ্নমাো-IV ( ূ মিকা, বহুপদী, এক চলডকর বহুপদী রামশর উদাহরর্, এক চলডকর বীজগামর্মর্ক রামশ া বহুপদী নয় এরূপ রামশর উদাহরর্, একামধ্ক চলডকর বহুপদী
রামশর উদাহরর্, সিিামত্রক ও অসিিামত্রক বহুপদী, বহুপদী সিীকরর্ ও সিীকরডর্র িূল, উৎপাদক উপপাদয, াগডশষ উপপাদয, প্রডর্যক n – ঘাডর্র বহুপদী সিীকরর্
f(x) = 0 এর ককবলিাত্র n সংখযক িূল আডছ, শর্তসাডপক্ষ সিীকরর্ এবং অড দ, উৎপাদক ও াগডশষ উপপাদয বযবহার কডর সিাধ্ান সংক্রান্ত সিসযা, িূলদ সহগমবমশষ্ট
একমট বহুপদী সিীকরডর্র অিূলদ িূলগুমল ুগডল থাডক, বাস্তব সহগমবমশষ্ট সিীকরডর্ অবাস্তব িূল ুগডল থাডক, উৎপাদডকর সাহাড য মিঘার্ সিীকরডর্র সিাধ্ান, মিঘার্
সিীকরডর্র সাধ্ারর্ সিাধ্ান, মিঘার্ সিীকরডর্র িূডলর সংখযা দুই এর অমধ্ক হডর্ পাডর না, িূল-সহগ সম্পকত)।
প্রশ্নমাো-IV (সাধ্ারর্ িূডলর শর্ত, উ য় িূল সাধ্ারর্ হওয়ার শর্ত, প ৃথায়ক (Discriminant)/ মনশ্চায়ক / মনরূপক, মিঘার্ সিীকরডর্র িূলগুমলর মবম ন্ন শর্ত, মিঘার্
সিীকরডর্র িূডলর প্রকৃ মর্ মনর্তয়, কলখমচডত্রর সাহাড য মিঘার্ সিীকরডর্র িূডলর প্রকৃ মর্ মনর্তয়, মিঘার্ সিীকরর্ গঠন, মিঘার্ সিীকরডর্র িূল এবং িূডলর প্রকৃ মর্ মনর্তয়
সংক্রান্ত সিসযা, মিঘার্ ও মত্রঘার্ সিীকরডর্র িূডলর প্রমর্সি রামশর িান, মত্রঘার্ সিীকরডর্র িূডলর সাডথ সহডগর সম্পকত, মিঘার্ সিীকরর্ গঠন সংক্রান্ত সিসযা, মত্রঘার্ ও
চর্ু ঘতার্ সিীকরর্ গঠন সংক্রান্ত সিসযা, িূল ও সহডগর িডধ্য সম্পকত বযবহার কডর িান মনর্তয় সংক্রান্ত সিসযা, সাধ্ারর্ িূল সংক্রান্ত সিসযা, সিীকরডর্র িূল সহগ সম্পকত
বযবহার কডর অপর সিীকরডর্র িূল সহগ সম্পকত মনর্তয় সংক্রান্ত সিসযা, িূল সহগ সম্পকত বযবহার কডর প্রিার্ সংক্রান্ত সিসযা)।
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১ম ও ২য় পত্র
অধ্যায়

মেকচার
HM-09

কমনক সংক্রান্ত আডলাচনা, পরাব ৃডির সূডত্রর আডলাচনা, প্রশ্নমাো-VI A (উদাহরর্)।

HM-10

প্রশ্নমাো-VI A (পরাব ৃি সংক্রান্ত সকল সিসযা)।

অধ্যায়-৬
(কমনক)

পত্র ও অধ্যায়

প্রশ্নমাো-VI B (উপব ৃডির আদশত বা প্রমির্ সিীকরর্, উপব ৃডির সিীকরর্
HM-11

HM-12

x2
a2

+

y2
b2

= 1 এর কলখমচত্র অঙ্কন, উপব ৃডির উৎডকন্দ্র ও মনয়ািক করখা, উপব ৃডির ব ৃহদাক্ষ

ও ক্ষু র্দ্াডক্ষর রদঘতয, উপব ৃডির উৎডকমন্দ্রকর্া e, ককাডনা মনমদতষ্ট মবন্দুডর্ উপব ৃডির পরামিমর্ক স্থানাঙ্ক, উপডকমন্দ্রক লম্ ও এর রদঘতয, উপব ৃডির মবডশষ অবস্থা ও সাধ্ারর্
সিীকরর্) [উপি ৃফের স্পশকথ সিংক্রাি গাবিবতক সমসযা িাফদ]।
প্রশ্নমাো-VI B (উপব ৃডির স্পশতক সংক্রান্ত গামর্মর্ক সিসযা)।
প্রশ্নমাো-VI C (অমধ্ব ৃি সংক্রান্ত সকল সিসযা)।

অধ্যায়-৭

HM-13

প্রশ্নমাো-VII A (সূডত্রর প্রিার্, কলখমচত্র ও উদাহরর্)।

(মবপরীর্

HM-14

প্রশ্নমাো-VII A (সকল গামর্মর্ক সিসযা)।

HM-15

প্রশ্নমাো-VII B (মত্রডকার্মিমর্ক সিীকরডর্র সাধ্ারর্ সিাধ্ান, অপ্রাসমঙ্গক িূল, আদশত আকাডরর মত্রডকার্মিমর্ক সিীকরডর্র সাধ্ারর্ সিাধ্ান, মনমদতষ্ট বযবমধ্ডর্
মত্রডকার্মিমর্ক সিীকরডর্র সিাধ্ান, সূত্র বযবহার কডর একজার্ীয়করর্, a sin θ + b cos θ = c সংক্রান্ত সিাধ্ান, মত্রডকার্মিমর্ক ককাডর্র ধ্ারা, tan (x + y) এর
সূত্র বযবহার কডর সিাধ্ান, মত্রডকার্মিমর্ক রামশর গুর্ফল হডর্ সিাধ্ান, কলখমচত্র বযবহার কডর সিাধ্ান)।

HM-16

প্রশ্নমাো-VIII A (বলমবদযার প্রাথমিক ধ্ারর্া, বডলর মক্রয়ামবন্দুর স্থানান্তর মবমধ্, বডলর মক্রয়া ও প্রমর্মক্রয়া, দুইমট বডলর লমি, মনমদতষ্ট মদডক ককান বলডক দুইমট লম্াংডশ
মব াজন)।

অধ্যায়-৮

HM-17

প্রশ্নমাো-VIII A (লম্াংডশর উপপাদয, দুই বা র্ডর্ামধ্ক বডলর উপর লম্াংশ সূত্র প্রডয়াগ, লম্াংডশর সাহাড য দুমট বডলর িান ও মদক মনর্তয়)।

(মস্থমর্মবদযা)

HM-18

প্রশ্নমাো-VIII B (বলডজাডটর সািযাবস্থা, সািযাবস্থার মত্র ু জ সূত্র, সািযাবস্থার লামির সূত্র, সির্লীয় বলডজাডটর সািযাবস্থার শর্ত)।

HM-19

প্রশ্নমাো-VIII C (জড়বস্তুর উপর মক্রয়াশীল সিান্তরাল বডলর লমি, দুইমট সদৃশ সিান্তরাল বডলর লমির িান, মদক ও মক্রয়া মবন্দু মনর্তয়, দুইমট অসিান অসদশ
ৃ সিান্তরাল
বডলর লমির িান, মদক ও মক্রয়া মবন্দু মনর্তয়)।

HM-20

প্রশ্নমাো-IX A (সরর্, কবগ, ত্বরর্, একামধ্ক কবডগর লমি, এক মবন্দুগািী দুমট কবডগর লমির িান ও মদক মনর্তয়, কবডগর সািান্তমরক সূত্র, কবডগর মত্র ু জ সূত্র)।

মত্রডকার্মিমর্ক
ফাংশন ও
মত্রডকার্মিমর্ক
সিীকরর্)

HM-21
অধ্যায়-৯

HM-22

(সির্ডল
বস্তুকর্ার গমর্)

HM-23

HM-24

প্রশ্নমাো- IX B (আডপমক্ষক কবগ মনর্তয়, নদী পার হওয়া সংক্রান্ত সিসযা, চলিান দুইমট কর্ার িডধ্য সবতমনম্ন দূরত্ব সংক্রান্ত সিসযা, আডপমক্ষক কবগ মনর্তয় সংক্রান্ত
সিসযা)।
প্রশ্নমাো-IX C (সুষি ত্বরর্, ত্বরডর্র একক, সরলডরখায় সিত্বরডর্ চলিান বস্তুকর্ার গমর্সূত্রসিূহ, মবডশষ এক কসডকডন্ে অমর্ক্রান্ত দূরত্ব এবং গড়ডবগ, কলখমচডত্র
বস্তুকর্ার গমর্ পথ প্রদশতন, কলখমচত্র হডর্ বস্তু কর্ার কবগ ও ত্বরর্ মনর্তয়, দূরত্ব – সিয় কলখমচত্র (সিডবডগর কক্ষডত্র) কবগ মনর্তয়, কবগ সিয় কলখমচত্র হডর্ কবগ, ত্বরর্
অমর্ক্রান্ত দূরত্ব মনর্তয়)।
প্রশ্নমাো-IX D (উল্লম্ গমর্র কক্ষডত্র ত্বরর্ সম্পমকতর্ সূত্রসিূডহর প্রডয়াগ, িধ্য আকতষডর্র প্র াডব উল্লম্গমর্, h উচ্চর্া হডর্ অবাডধ্ পর্নশীল বস্তুর গমর্, সবতামধ্ক উচ্চর্া
এবং সবতামধ্ক উচ্চর্ায় উত্থানকাল ও মবচরর্কাল, সবতামধ্ক উচ্চর্ায় সংক্রান্ত সিসযা, ূ মিডর্ বস্তুর পর্ন কবগ, পড়ন্ত বস্তুর কক্ষডত্র গমর্সূডত্রর প্রিার্, পড়ন্ত বস্তুর কক্ষডত্র
কবগ, সরর্ মনর্তয় সংক্রান্ত সিসযা)।
প্রশ্নমাো-IX E (উল্লম্ র্ডল প্রমক্ষপ্ত বস্তুকর্ার গমর্, প্রডক্ষপক, মনমদতষ্ট সিডয় বস্তুকর্ার অবস্থান ও কবগ মনর্তয়, মনমদতষ্ট উচ্চর্ায় বস্তুকর্ার কবগ ও মদক মনর্তয়, H ও R, R
ও T, T ও H এর সম্পকত, পাল্লা, সডবতাচ্চ উচ্চর্া, অবস্থান এবং কবগ সংক্রান্ত সিসযা, উচ্চর্া হডর্ মনমক্ষপ্ত প্রডক্ষপডকর রামশিালা সংক্রান্ত সিসযা, দু’মট মবচরর্ পথ
সংক্রান্ত সিসযা)।
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১ম ও ২য় পত্র

জীিবিজ্ঞান ১ম পত্র (Reference Book: ড. মমাহাম্মদ আিে
ু হাসান)
অধ্যায়

মেকচার
B-01

অধ্যায়-১
(ককাষ ও এর
গঠন)

B-02
B-03
B-04

অধ্যায়-২
(ককাষ মব াজন)

B-05
B-09

অধ্যায়-৪
(অর্ুজীব)

অধ্যায়-৭
(নগ্বীজী ও
আব ৃর্বীজী
উমিদ)
অধ্যায়-৮ (মটসুয
ও মটসুযর্ি)

মনর্তডয় DNA এর ূ মিকা।
ককাষ মব াজন (অযািাইডটামসস, িাইডটামসস, িাডয়ামসস, ক্রমসং ও ার)।
াইরাস, াইরাডসর রবমশষ্টয, াইরাডসর গঠন, রাসায়মনক গঠন, াইরাডসর পরজীমবর্া, াইরাডসর অথতজনমর্ক গুরুত্ব, াইরাস ঘমটর্ করাগ।
বযাকডটমরয়া, বযাকডটমরয়ার রবমশষ্টয, বযাকডটমরয়ার কেমর্মবন্যাস, একমট আদশত বযাকডটমরয়ার গঠন, বযাকডটমরয়ার জনন, বযাকডটমরয়ার উপকামরর্া, বযাকডটমরয়ার
অপকামরর্া, বযাকডটমরয়াজমনর্ করাগ।

B-11

িযাডলমরয়া পরজীবী, জীবনচক্র, িানবডদডহ জীবনচক্র, গযামিডটাগমন,কস্পাডরাগমন, িযাডলমরয়া জীবার্ুর জীবনচডক্র ক ৌন ক্রি বযাখযা, িযাডলমরয়া সংক্রির্, িযাডলমরয়ার
প্রমর্কার।

B-15

নগ্বীজী উমিদ, সাইকাস, আব ৃর্বীজী উমিদ, পুষ্পপত্রমবন্যাস, অিরামবন্যাস, পুষ্প সংডকর্,পুষ্প প্রর্ীক, Poaceae, িালড মস।

B-16

B-18

B-19
অধ্যায়-১১
(জীবপ্র মু ি)

অধ্ত সংরক্ষর্শীল প্রমক্রয়ায় DNA অর্ুর প্রমর্মলপন বা অনুমলপন, DNA প্রুফ মরমেং এবং DNA কিরাির্, ট্রান্সমক্রপশন, ট্রান্সডলশন, মজন, কজডনমটক ককাে, বংশগমর্

B-10

B-17
অধ্যায়-৯
(উমিদ
শারীরর্ত্ত্ব)

পত্র ও অধ্যায়
ককাষ ও এর গঠন, ককাডষর রবমশষ্টয, প্রকারড দ, ককাষ পমরিাডপর মবম ন্ন একক, ককাডষর আয়র্ন, একমট আদশত উমিদডকাডষর গঠন, ককাষ প্রাচীর, কপ্রাডটাপ্ল্াে,
প্ল্াজিাডিিডব্রন বা ককাষমঝমল্ল, ফ্লুইে-কিাজাইক িডেল, সাইডটাপ্ল্াজি ও অঙ্গার্ু, রাইডবাডসাি, গলমগ বমে, লাইডসাডসাি, এডন্োপ্ল্াজমিক করমটকুযলাি।
িাইডটাকমন্রয়া, প্ল্ামেে, কসমন্ট্রডয়াল, ককাষীয় কঙ্কাল, পারঅমক্সডসাি, গ্লাইঅমক্সডসাি, ককাষগহ্বর, মনউমিয়াস, কক্রাডিাডসাি, (কক্রাডিাডসাডির ক ৌর্ গঠন, প্রকারড দ,
রাসায়মনক গঠন) বংশগমর্ বস্তু।
মনউমিক অযামসে, DNA, DNA-এর ক ৌর্ গঠন ও রাসায়মনক গঠন,DNA-এর কাজ, RNA, RNA এর কেমর্মব াগ, DNA ও RNA এর িডধ্য র্ু লনা, DNA অর্ুর
প্রমর্মলপন।

B-21

াজক মটসুয, াজক মটসুযর কেমর্মব াগ, মটসুযর্ি (এমপোিতাল, োউন্ে, ােুলার), একবীজপত্রী উমিডদর িূল ও কাডণ্ডর অন্তগতঠন, মিবীজপত্রী উমিদ কাডণ্ডর প্রাথমিক
অন্তগতঠন।
খমনজ লবর্ পমরডশাষর্, উমিডদর জন্য অর্যাবশযকীয় পুমষ্ট উপাদান, উমিডদর খমনজ লবর্ পমরডশাষর্ প্রমক্রয়া, প্রডস্বদন, পত্ররন্ধ্র , প্রডস্বদডনর উপকামরর্া, কডয়কমট প্রডয়াজনীয়
শব্দ।
সাডলাকসংডিষর্, আডলাক বর্তামলর কিতক্ষির্া, আডলাক রাসায়মনক মবমক্রয়া, সাডলাকসংডিষডর্ প্রমক্রয়ার কলাডকৌশল, আডলাকমন তর অধ্যায়, ফডটাফসডফারাইডলশন,
আডলাক মনরডপক্ষ অধ্যায়, কযালম ন চক্র, হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র, 𝐶3 উমিদ ও 𝐶4 উমিডদর র্ু লনা, কযালম ন ও স্ল্যাক চডক্রর র্ু লনা, 𝐶4 উমিডদর রবমশষ্টয ও গুরুত্ব।
সাডলাকসংডিষর্ প্রমক্রয়ায় মনগতর্ অমক্সডজন (O2 ) এর উৎস, সাডলাকসংডিষডর্র প্র াবকসিূহ,মলমিমটং ফযাক্টর, সাডলাকসংডিষডর্র হার, জীব জগডর্ সাডলাকসংডিষডর্র
প্রমক্রয়ার গুরুত্ব, সাডলাকসংডিষডর্ উৎপন্ন খাদয ককাথায় ায়?, শ্বসন, সবার্ শ্বসন, সবার্ শ্বসন প্রমক্রয়ার ধ্াপ, অবার্ শ্বসন, প্রকৃ র্ডকাষী এবং আমদডকাষী জীডব শ্বসডনর
স্থান, মবম ন্ন মশডল্প অবার্ শ্বসডনর বযবহার, শ্বসমনক হার/ককাডশন্ট, শ্বসডনর প্র াবকসিূহ, শ্বসডনর গুরুত্ব, সবার্ শ্বসন ও অবার্ শ্বসডনর িডধ্য র্ু লনা, সাডলাকসংডিষর্ ও
শ্বসডনর িডধ্য পাথতকয।
উমিদ মটসুয কালচার,কজডনমটক ইমিমনয়ামরং,মজন কিামনং, জীবপ্র মু ির বযবহার: মরকমম্ডনন্ট DNA প্র মু ির প্রডয়াগ, মজডনাি মসডকাডয়মন্সং, জীবপ্র মু ির প্রডয়াডগ
জীবমনরাপিার মবধ্ানসিূহ।

D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার
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১ম ও ২য় পত্র

জীিবিজ্ঞান ২য় পত্র (Reference Book: গাজী আজমে)
অধ্যায়

মেকচার

অধ্যায়-১ (প্রার্ীর
মবম ন্নর্া ও
কেমর্মবন্যাস)

Z-01
Z-02

Z-03

অধ্যায়-২
(প্রার্ীর পমরমচমর্)

Z-04
Z-05
Z-06

পত্র ও অধ্যায়
প্রামর্জগডর্র রবম ন্নর্া, প্রামর্জগডর্র কেমর্করডর্র ম মি ও নীমর্, কেমর্মবন্যাডসর প্রডয়াজনীয়র্া, প্রামর্জগডর্র পবতসিূহ (পবত-১: পমরডফরা, পবত-২: মনোমরয়া, পবত৩: প্ল্ামটডহলমিনডথস, পবত-৪: কনিাডটাো, পবত - ৫: িলাো, পবত-৬: অযামনমলো।
পবত-৭: আড্তাডপাো, পবত-৮: একাইডনাোিতাটা, পবত-৯: কেতাটা, কেতাটা পডবতর উপপবত-১: ইউডরাকেতাটা, উপপবত-২: কসফাডলাকেতাটা, উপপবত-৩: ামটতব্রাটা, সকল
কিরুদণ্ডী প্রার্ীই কডেতট মকন্তু সকল কডেতট কিরুদণ্ডী নয়।
হাইরা, হাইরার বামহ্যক রবমশষ্ট, হাইরার অন্তগতঠন, হাইরার কদহপ্রাচীডরর ককাষসিূহ, এমপোমিতস এর ককাষসিূহ, আদশত মনডোসাইডটর গঠন, কনিাডটামসডের
প্রকারড দ, গযাডিাোমিতস এর ককাষসিূহ, কিডসামগ্লয়া, মসডলডন্টরন, হাইরার খাদয েহর্ ও পমরপাক প্রমক্রয়া, হাইরার চলন, হাইরার জনন, হাইরার পুনরুৎপমি,
হাইরার েিবন্টন, মিডথাজীমবর্া।
ঘাস ফমড়ং, বামহ্যক অঙ্গসংস্থান, ঘাস ফমড়ং-এর িুডখাপাডঙ্গর মবম ন্ন অংশ, পুরুষ ও স্ত্রী ঘাস ফমড়ং এর র্ু লনা, ঘাস ফমড়ং-এর কপৌমষ্টকর্ি (কপৌমষ্টকনামল, কপৌমষ্টকেমি),
খাদযেহর্ ও পমরপাক।
রি সংবহনর্ি, শ্বসনর্ি, করচনর্ি, ঘাস ফমড়ং-এর পুিামক্ষ ,দশতন ককৌশল, প্রজনন প্রমক্রয়া ও রূপান্তর । রূপান্তডরর হরডিাডনর ূ মিকা।
রুইিাছ, Labeo rohita-র বামহ্যক গঠন, রি সংবহনর্ি, শ্বসনর্ি, ফু লকার গঠন, শ্বসন ককৌশল, বায়ুথমল, রুই িাডছর প্রজনন ও জীবনব ৃিান্ত, রুই িাডছর
প্রাকৃ মর্ক সংরক্ষর্।
পমরপাক, িুখগহ্বডর খাদয পমরপাক, পাকস্থমলডর্ খাদয পমরপাক, পমরপাক েমন্থর ূ মিকা ( কৃ র্ ও অগ্যাশয়)।

অধ্যায়-৩
(িানব শারীরর্ত্ত্ব:
পমরপাক ও
কশাষর্)

Z-07
Z-08

পমরপাডক স্নায়ুর্ি ও হরডিাডনর ূ মিকা, ক্ষু র্দ্াডি খাদযর্দ্ডবযর পমরপাক, খাদযবস্তুর কশাষর্, কপৌমষ্টকনামলর মবম ন্ন অংডশ খাদয পমরপাডকর রূপডরখার ছক, ব ৃহদডির
কাজ, স্থূ লর্া, ্হূলর্ার কারর্।

অধ্যায়-৪
(িানব শারীরর্ত্ত্ব:
রি ও সিালন)

Z-09

রি, রিরস বা প্ল্াজিা, রিকমর্কা, কলামহর্ রিকমর্কা, কশ্বর্ রিকমর্কা, অর্ুচমক্রকা, রি জিাট বাাঁধ্া বা রি র্িন, লমসকা বা মলম্ফ।

Z-10

িানুডষর হৃৎমপডণ্ডর গঠন, হৃৎমপডণ্ডর প্রডকাষ্ঠ সিূহ, হাটতমবট-কামেতয়াক চক্র, হাটতমবট-এর িাডয়াডজমনক মনয়ির্ এবং উদ্দীপনা পমরবহন।

Z-11

রিচাপ ও বযাডরামরডসপ্টর, িানবডদডহ রি সংবহন, হৃদডরাডগর মবম ন্ন অবস্থায় করর্ীয়, হৃদডরাডগর মচমকৎসার ধ্ারর্া, এনমজওপ্ল্ামে।

Z-12

শ্বসনর্ডির মবম ন্ন অংশ ও কাজ, প্রশ্বাস- মনশ্বাস কা তক্রি ও মনয়ির্, গাসীয় পমরবহন, শ্বাসরিক, শ্বসননালীর (সিসযা, লক্ষর্ ও প্রমর্কার), ফু সফু ডসর এক্স-কর
মচডত্রর র্ু লনা, কৃ মত্রি শ্বাসপ্রশ্বাস।

Z-14

কঙ্কালর্ি, পমরর্র্ িানব কঙ্কাডলর অমস্থসিূহ, অক্ষীয় কঙ্কাল, উপাঙ্গীয় কঙ্কাল।

Z-15

অমস্থ ও র্রুর্ামস্থ, কপমশ মটসুয, কপমশর প্রকারড দ, কপমশডর্ টান পডড় মকন্তু ধ্াক্কা কদয় না, কঙ্কাডলর কা তক্রি এবং ‘রেস ও মল ার’ র্ি, হাাঁটু সিালডন অমস্থ ও কপমশর
সিন্বয়, অমস্থ ঙ্গ এবং প্রাথমিক মচমকৎসা, সমন্ধর আঘার্ ও প্রাথমিক মচমকৎসা।

অধ্যায়-৫
(িানব শারীরর্ত্ত্ব:
শ্বসন ও
শ্বাসমক্রয়া)
অধ্যায়-৭
(িানব শারীরর্ত্ত্ব:
চলন ও
অঙ্গচালনা)
অধ্যায়-১১
(মজনর্ত্ত্ব ও
মববর্তন)

Z-23
Z-24

মজনর্ত্ত্ব, কিডন্েমলয়ান ইনডহমরটযান্স, মজনর্ডত্ত্ব বযবহৃর্ কমর্পয় শডব্দর বযাখযা, কিডন্েডলর প্রথি সূত্র ও মির্ীয় সূত্র, বংশগমর্র কক্রািডজাি র্ত্ত্ব, প্রথি সূডত্রর বযমর্ক্রি
(অসম্পূর্ত প্রকটর্া, সিপ্রকটর্া), িারর্ মজন বা মলথাল মজন।
কিডন্েডলর মির্ীয় সূডত্রর বযমর্ক্রি(পমরপূরক মজন), এমপেযামসস (প্রকট এমপেযামসস, রির্ প্রচ্ছন্ন এমপেযামসস), পমলডজমনক ইনডহমরটযান্স, মলঙ্গ মনধ্তারর্ নীমর্,
কসক্স মলঙ্কে মেসঅেতার, লাল-সবুজ বর্তান্ধর্া, মহডিামফমলয়া, িাসকুযলার মেসট্রমফ।

D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার
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পমরবর্তডনর প্রর্যডয় মনরন্তন পথচলা...

১ম ও ২য় পত্র
অধ্যায়

মেকচার
Z-25

পত্র ও অধ্যায়
ABO রিগ্রুপ ও Rh ফযাক্টর-এর কারডর্ স ৃষ্ট সিসযা, মববর্তন, লযািামকতজি বা লযািাকতবাদ বা অমজতর্ রবমশডষ্টর উিরামধ্কার ির্বাদ, োরউইমনজি বা প্রাকৃ মর্ক
মনবতাচন ির্বাদ, নবয োরউইনবাদ, মববর্তডনর স্বপডক্ষ প্রিার্সিূহ।

D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার
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