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শর্ট মিডেবাি-২০২৩      
 

পদার্টমবজ্ঞান ২য় পত্র (Reference Book : রডেির কিাহাম্মদ ইস হাক) 
অধ্যায় ক্লাি কেকচার মিডেবাি 

অধ্যায়-১ 
(তাপগমতমবদযা) 

Day-01 

P-01 

র্াপিাত্রা পমরিাডপর নীমর্, র্াপীয় সির্া, র্াপিাত্রার ধারণা, র্াপিাত্রার পমরিাডপর মবমিন্ন প্েডলর িডধয সম্পকত, মির মবন্দু 
বযবহার কডর প্েল মনধতারণ সংক্রান্ত কডয়কমি রামশ, গামণমর্ক উদাহরণ। র্াপগমর্মবদযার রথি সডূত্রর (ধারণা, র্াৎপর্ত, বযাখ্যা), 
র্াপগমর্মবদযার রথি সডূত্রর বযবহার (সডিাষ্ণ রমক্রয়ার প্েডত্র, রুদ্ধর্াপীয় রমক্রয়ার প্েডত্র, ধ্রুব আয়র্ন রমক্রয়ার প্েডত্র, 
সিচাপ রমক্রয়ার প্েডত্র), গামণমর্ক উদাহরণ, র্াপীয় মসডেি, সডিাষ্ণ পমরবর্তন, গামণমর্ক উদাহরণ। 

P-02 

রুদ্ধর্াপীয় পমরবর্তন, রুদ্ধর্াপীয় পমরবর্তডনর শর্তসিূহ, রুদ্ধর্াপীয় পমরবর্তডনর ববমশষ্ট্য, রুদ্ধর্াপীয় পমরবর্তডন চাপ ও আয়র্ডনর 
িডধয সম্পকত, রুদ্ধর্াপীয় পমরবর্তডন আয়র্ন ও র্াপিাত্রার িডধয সম্পকত, রুদ্ধর্াপীয় পমরবর্তডন আদশত গযাডসর প্েডত্র চাপ ও 
র্াপিাত্রার িডধয সম্পকত। 

Day-02 

P-03 

রুদ্ধর্াপীয় পমরবর্তন গামণমর্ক উদাহরণ, প্িালার আডপমেক র্াপ বা প্িালার র্াপধারণ েির্া, 𝐂𝐏 এবং 𝐂𝐕 এর পাথতডকযর 
প্িৌর্ বযাখ্যা, একমি আদশত গযাডসর প্েডত্র 𝐂𝐏 এবং 𝐂𝐕 এর পাথতডকয, 𝛄- এর িাডনর মিন্নর্া ও গুরুত্ব, গামণমর্ক উদাহরণ, 
রুদ্ধর্াপীয় প্রখ্া সডিাষ্ণ প্রখ্া এর প্চডয় অমধকর্র খ্াড়া, অিযন্তরীণ শমি, (র্াপ, অিযন্তরীণ শমি ও কাজ), র্াপগমর্মবদযার 
রথি সডূত্রর সীিাবদ্ধর্া। 

P-04 

র্াপগমর্মবদযার মদ্বর্ীয় সতূ্র (ধারণা), রর্যাবর্তী ও অরর্যাবর্তী রমক্রয়া, রর্যাবর্তী রমক্রয়ার ববমশষ্ট্য, অরর্যাবর্তী রমক্রয়ার 
ববমশষ্ট্য, রর্যাবর্তী ও অরর্যাবর্তী রমক্রয়ার িডধয রু্লনা, কাডনতার চক্র, ইমিডনর বণতনা, কাডনতাচক্র একমি রর্যাগািী চক্র, র্াপ 
ইমিন, গামণমর্ক উদাহরণ, ইমিডনর দের্া, গামণমর্ক উদাহরণ। 

Day-03 

P-05 
এনট্রমপ ও মবশঙৃ্খলা, এনট্রমপর র্াৎপর্ত, এনট্রমপর িাধযডি র্াপগমর্মবদযার মদ্বর্ীয় সডূত্রর রকাশ, পমৃথবীর র্াপীয় িরুৃ্য, 
গামণমর্ক উদাহরণ, রডয়াজনীয় গামণমর্ক সতূ্রাবমল, উচ্চর্র দের্া সম্পন্ন নিুনা গামণমর্ক উদাহরণ। 

অধ্যায়-২ 
(মির তমিৎ) 

P-06 
কুলডের সতূ্র, প্েত্র র্ত্ত্ব, গামণমর্ক উদাহরণ, র্মড়ৎ বল, মির র্মড়ৎ বল এবং িহাকর্ত বডলর রু্লনা, র্মড়ৎ বডলর উপমরপার্ন 
নীমর্, র্মড়ৎ প্েত্র, র্মড়ৎ ফ্লাক্স, র্মড়ৎ বলডরখ্া।  

Day-04 
P-07 

র্মড়ৎ প্েডত্রর রাবলয বা র্মড়ৎ রাবলয, মবন্দু আধাডনর জন্য র্মড়ৎ প্েডত্রর প্কাডনা  মবন্দুডর্ র্মড়ৎ রাবডলযর রামশিালা, 
গামণমর্ক উদাহরণ, র্মড়ৎ মবিব, চাজতগ্রস্ত প্গালডকর মবিব, গামণমর্ক উদাহরণ, মবিব পাথতকয, গামণমর্ক উদাহরণ, র্মড়ৎ 
রাবডলয এবং র্মড়ৎ মবিডবর িডধয সম্পকত। আধান ঘনত্ব এবং র্মড়ৎ রাবডলযর িডধয সম্পকত, গামণমর্ক উদাহরণ, মবন্দু চাডজতর 
জন্য র্মড়ৎ প্েডত্রর প্কাডনা মবন্দুডর্ র্মড়ৎ মবিব ও র্মড়ৎ বডলর িডধয সম্পকত, গামণমর্ক উদাহরণ, সিমবিব র্ল, সিমবিব 
র্ডলর ববমশষ্ট্য। 

Exam-01 Chapter Wise Exam-01 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-05 

P-08 

র্মড়ৎ মদ্বডিরু, সুর্ি র্মড়ৎডেডত্র অবমির্ র্মড়ৎ মদ্বডিরুর ওপর রর্িু িকত, র্মড়ৎ প্েডত্র মদ্বডিরুডক মবমেপ্ত করডর্ কৃর্কাজ, 
গামণমর্ক উদাহরণ, র্মড়ৎ মদ্বডিরুর জন্য র্মড়ৎ মবিব,  র্মড়ৎ মদ্বডিরুর জন্য র্মড়ৎ প্েত্র রাবলয, গামণমর্ক উদাহরণ, চাডজতর 
প্কায়ান্িায়ন এবং সংরেণশীলর্া। 

P-09 

অপমরবাহী বা অন্তরক ও োইইডলকমট্রক ধ্রুবক, ধারক বা র্মড়ৎ আধার, ধারকত্ব, পমরবাহীর ধারকত্ব প্র্ প্র্ মবর্ডয়র উপর 
মনিতর কডর, প্গালাকার পমরবাহীর ধারকত্ব, র্মড়ৎ ধারকত্ব, ধারকডত্বর একক, সিান্তরাল পার্ ধারডকর ধারকত্ব, গামণমর্ক 
উদাহরণ, ধারডকর প্েমণ বা মসমরজ মবন্যাস, ধারডকর সিান্তরাল সংডর্াগ, গামণমর্ক উদাহরণ। ধারডকর মিমর্ বা সমির্ শমি, 
র্মড়ৎ প্েডত্রর একক আয়র্ডন সমির্ শমির রামশিালা, গামণমর্ক উদাহরণ, ধারডকর বযবহার। 

Day-06 

P-10 

গাউডসর সতূ্র, গামণমর্ক উদাহরণ, কুলডের সতূ্র হডর্ গাউডসর সডূত্রর রমর্পাদন,  গাউডসর সতূ্র হডর্ কুলডের সডূত্রর রমর্পাদন, 
গামণমর্ক উদাহরণ, র্মড়ৎ প্েডত্রর রাবলয মনণতডয় গাউডসর সডূত্রর বযবহার, চামজতর্ প্গালডকর দরুন, চামজতর্ একিা লো প্চাডের 
দরুন, অসীি বদডঘতযর চামজতর্ প্রখ্ার জন্য, গামণমর্ক উদাহরণ, চামজতর্ সির্ল পমরবাহীর সমন্নকডি, দুমি চামজতর্ সিান্তরাল 
পাডর্র দরুন, কুলডের সডূত্রর সীিাবদ্ধর্া, রডয়াজনীয় গামণমর্ক সতূ্রাবমল, উচ্চর্র দের্া সম্পন্ন নিুনা গামণমর্ক উদাহরণ। 

অধ্যায়-৩ 
(চে তমিৎ) 

P-11 
প্রাডধর উপর র্াপিাত্রার রিাব, মবদুযৎ রবাডহর ফডল পমরবাহী গরি হওয়ার কারণ, গামণমর্ক উদাহরণ, র্মড়ৎ রবাডহর দরুন 
উৎপন্ন র্াপ, জডুলর র্াপীয় মক্রয়ার সতূ্র  (মবদুযৎ রবাহিাত্রার সতূ্র, প্রাডধর সতূ্র, সিডয়র সতূ্র)। 

Day-07 
P-12 

িুি ইডলকট্রন, মবদুযৎ রবাহ ও র্াড়ন প্বডগর সম্পকত , রবাহ ঘনত্ব ও র্াড়ন প্বডগর সম্পকত, গামণমর্ক উদাহরণ, প্রাধ ও 
আডপমেক প্রাধ, মবদুযৎ শমি ও েির্া, গামণমর্ক উদাহরণ, ববদুযমর্ক মফউজ। র্মড়ৎ প্কার্, প্কাডর্র অিযন্তরীণ প্রাধ ও 
র্মড়চ্চালক বল, প্কাডর্র অিযন্তরীণ প্রাধ ও র্মড়চ্চালক বডলর িডধয গামণমর্ক সম্পকত, গামণমর্ক উদাহরণ, কিত অনুশীলন। 

Exam-02 Chapter Wise Exam-02 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-08 

P-13 
মবদুযৎ প্কাডর্র সিবায় (প্েমণ সিবায়, সিান্তরাল সিবায়, মিে সিবায়), গামণমর্ক উদাহরণ। মকশতডফর সতূ্র, র্মড়ৎ বর্তনীডর্ 
মকশতডফর সডূত্রর বযবহার (হুইিডোন ব্রীডজ, মবদুযৎ প্কাডর্র প্েমণ সিবাডয়, মবদুযৎ প্কাডর্র সিান্তরাল সিবাডয়)। 

P-14 

মবিব মবিাজক, গামণমর্ক উদাহরণ, শান্ি, গযালিাডনামিিাডর শাডন্ির বযবহার, গামণমর্ক উদাহরণ, র্মড়ৎ বর্তনীডর্ বযবহৃর্ 
কডয়কমি উপাংশ ও র্ডের রর্ীক মচহ্ন,  গামণমর্ক উদাহরণ, রডয়াজনীয় গামণমর্ক সতূ্রাবমল, উচ্চর্র দের্া সম্পন্ন নিুনা 
গামণমর্ক উদাহরণ। 

অধ্যায়-৭ 
(ক ৌত 

আডোকমবজ্ঞান) 
Day-09 

P-15 

র্মড়ৎ চুেকীয় র্রঙ্গ, আডলার র্রঙ্গ র্ত্ত্ব, র্মড়ৎ-চুেকীয় র্ত্ত্ব, পডয়মন্িং প্িক্টর, র্মড়ৎ-চুেকীয় র্রডঙ্গর ববমশষ্ট্য, আডলাক বর্ত, 
গামণমর্ক উদাহরণ, দশৃযিান আডলার বণতালী, র্মড়ৎ চুেকীয় প্েকট্রাি বা বণতামল, র্রঙ্গিুখ্, হাইডগনস-এর নীমর্ (ধারণা),  
হাইডগনস-এর নীমর্ অনুসাডর র্রঙ্গিুখ্ এর অবিান, হাইডগনডসর নীমর্র মিমিডর্ আডলার রমর্ফলন ও রমর্সরণ, গামণমর্ক 
উদাহরণ। 

Exam-03 Chapter Wise Exam-03 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 
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D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন প্কয়ার 2  পমরবর্তডনর রর্যডয় মনরন্তর পথচলা... 

অধ্যায় ক্লাি কেকচার মিডেবাি 

Day-10 

P-16 

বযমর্চার, বযমর্চাডরর শর্তাবমল, বযমর্চাডরর ববমশষ্ট্য, আডলাডকর বযমর্চাডরর প্েডত্র ইয়ং-এর মদ্ব-মচড় পরীো, দশা পাথতকয ও পথ 
পাথতডকযর িডধয সম্পকত, গামণমর্ক উদাহরণ, ইয়ং এর মদ্ব-মচড় পরীোর বযাখ্যা, পর পর দুমি উজ্জ্বল বা অন্ধকার প্োরার প্কডের 
িধযবর্তী দূরত্ব এবং প্োরার রি, ঝালডরর প্কৌমণক প্বধ, গামণমর্ক উদাহরণ। 

P-17 
আডলাডকর অপবর্তন, প্েডনল প্েমণ অপবর্তন, েনহফার প্েমণ অপবর্তন, একক প্রখ্ামিদ্র বা মচডড়র জন্য অপবর্তন, আডলাডকর অপবর্তডনর 
ববমশষ্ট্য, আডলার অপবর্তন এবং বযমর্চাডরর িডধয পাথতকয, অপবর্তন প্গ্রমিং, প্গ্রমিং এর বযবহার, গামণমর্ক উদাহরণ।  

Day-11 

P-18 
আডলাডকর সিবর্তন, িুিযামলন প্কলাস পরীো এবং আডলাডকর সিবর্তন, সিবর্তন মবর্য়ক কর্কগুডলা রামশ, রডয়াজনীয় 
গামণমর্ক সতূ্রাবমল, উচ্চর্র দের্া সম্পন্ন নিুনা গামণমর্ক উদাহরণ। 

অধ্যায়-৮ 
(আধু্মনক 

পদার্টমবজ্ঞাডনর 
িূচনা) 

(আংশিক) 

P-19 

রসঙ্গ কাঠাডিা, জড় রসঙ্গ কাঠাডিা, অজড় রসঙ্গ কাঠাডিা, িাইডকলসন - িমলতর পরীো, আইনোইডনর আডপমেকর্া র্ত্ত্ব, 
আডপমেকর্ার প্িৌমলক স্বীকার্তসিূহ, গযামলমলওর  রূপান্তর, গযামলমলওর রূপান্তডরর সীিাবদ্ধর্া।লডরি-এর রূপান্তর, মবপরীর্ 
লডরি রূপান্তর, আডপমেক র্ত্ত্ব অনুসাডর সিয় সম্প্রসারণ, বদঘতয সংডকাচন, গামণমর্ক উদাহরণ।  

Day-12 
P-20 

ির বমৃদ্ধ (আডপমেক র্ত্ত্ব অনুসাডর), আডপমেকর্া র্ত্ত্ব অনুসাডর সিয় রসারণ, আডপমেকর্া র্ত্ত্ব অনুসাডর বদঘতয সংডকাচন, 
গামণমর্ক উদাহরণ। ির-শমি সম্পকত, পারিাণমবক ির একক, গামণমর্ক উদাহরণ। 

Exam-04 Chapter Wise Exam-04 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-13 

P-21 
প্িৌমলক বল, প্িৌমলক বলসিূডহর র্ীব্রর্ার রু্লনা, বডলর একীিূর্করণ, িহাকাশ ভ্রিডণ আডপমেকর্া র্ত্ত্ব, প্ল্যাঙ্ক-এর কৃষ্ণ বস্তুর 
মবমকরণ, প্ল্যাডঙ্কর প্কায়ান্িাি র্ত্ত্ব, প্ফািন, এক্স-প্র , এক্স-প্র উৎপাদন, গামণমর্ক উদাহরণ, এক্স-প্রর ধিত ও বযবহার। 

P-22 

ফডিা র্মড়ৎ মক্রয়া, পরীেণ: আডলাক র্মড়ৎ মক্রয়া রদশতন, আডলাক র্মড়ৎ মক্রয়ার ববমশষ্ট্য, আডলাক র্মড়ৎ মনগতিডনর সতূ্রাবমল, 
আইনোইডনর আডলাক র্মড়ৎ সিীকরণ, প্লখ্মচত্র হডর্ ফডিাইডলমিক মক্রয়ার সিীকরণ রমর্পাদন, গামণমর্ক উদাহরণ, আডলাক র্মড়ৎ 
প্কার্। 

অধ্যায়-৯ 
(পরিািরু 
িডেে এবং 
মনউমক্লয়ার 
পদার্টমবজ্ঞান) 

Day-14 
P-23  

পরিাণ ু গঠডনর ধারণার ক্রিমবকাশ, রাদারডফােত আলফা কণা পরীো, রাদারডফাডেতর পরিাণ ু িডেল, রাদারডফাডেতর িডেডলর 
সীিাবদ্ধর্া, প্বাডরর পরিাণ ুিডেল, মনউমিয়াডসর গঠন, মনউমিয়ার পদাথতমবজ্ঞাডনর গুরুত্বপণূত রমর্িাস প্র্জমিয়র্া। 

Exam-05 Chapter Wise Exam-05 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-15 

P-24 েয়, অধতজীবন, গড় জীবন, িরত্রুমি, বন্ধন শমি, মনউমিয়ার মবমক্রয়া, প্চইন মবমক্রয়া, মনউমিয়ার মফউশন, মনউমিয়ার মফশন। 

অধ্যায়-১০ 
(সেশিকন্ডাক্টর 
ও ইলেকট্রশিক্স) 

P-25 
অধতপমরবাহী (পমরবাহী, অপমরবাহী ও অধতপমরবাহীর ধারণা), কমঠন পদাডথতর শমি বযান্ে, (বযান্ে র্ডত্ত্বর আডলাডক পমরবাহী, 
অপমরবাহী এবং অধতপমরবাহী), ইনমট্রনমসক ও এক্সমট্রনমসক প্সমিকন্োকির, ইডলকট্রন ও প্হাডলর ধারণা। 

Day-16 
P-26 

এন-িাইপ ও মপ-িাইপ প্সমিকন্োকির, জাংশন োডয়াে: গঠন ও কার্তক্রি, সম্মখু্বর্তী বায়াডসর ববমশষ্ট্য, মবপরীর্ বায়াডসর 
ববমশষ্ট্য, জাংশন োডয়াডের 𝐕 − 𝐈 ববমশষ্ট্য প্লখ্, গামণমর্ক উদাহরণ, একিুখ্ীকরণ, ব্রীজ প্রকমিমফডকশন।  

Exam-06 Chapter Wise Exam-06 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-17 

P-27 

জাংশন ট্রানমজের (মপ-এন-মপ ও এন-মপ-এন) গঠন, কার্তক্রি (𝐧 − 𝐩 − 𝐧 ট্রানমজের, 𝐩 − 𝐧 − 𝐩 ট্রানমজের), ট্রানমজের 
বর্তনীর প্িৌমলক মবন্যাস, অযািমপ্ল্ফায়ার বা মববধতক মহডসডব ট্রানমজেডরর বযবহার, কিন এমিিার মববধতক, ট্রানমজের 
অযািমপ্ল্ফায়াডরর বযবহার, রবাহ লাি, রবাহ মববধতন গুণক, গামণমর্ক উদাহরণ, সুইচ মহডসডব ট্রানমজেডরর বযবহার। 

P-28 

সংখ্যা পদ্ধমর্, সংখ্যা পদ্ধমর্র মির্ (দশমিক সংখ্যা পদ্ধমর্, বাইনামর সংখ্যা পদ্ধমর্, অক্টাল সংখ্যা পদ্ধমর্, প্হডক্সাডেমসডিল সংখ্যা 
পদ্ধমর্), মবমিন্ন সংখ্যা পদ্ধমর্র গণনা, প্র্ প্কাডনা সংখ্যা পদ্ধমর্ প্থডক দশমিক সংখ্যা পদ্ধমর্ডর্ রূপান্তর, বাইনামর অপাডরশন 
(বাইনামর প্র্াগ, বাইনামর মবডয়াগ, বাইনামর গুণ, বাইনামর িাগ), লমজক প্গি, NOT প্গি, OR প্গি, NOR প্গি, XOR প্গি, 
X-NOR প্গি, AND প্গি, NAND প্গি, গামণমর্ক উদাহরণ,  রডয়াজনীয় গামণমর্ক সতূ্রাবমল, উচ্চর্র দের্াসম্পন্ন নিুনা 
গামণমর্ক উদাহরণ। 

 
 

রিায়ন ২য় পত্র (Reference Book : ে. িডরাজ কামি মিংহ হাজারী) 
 

অধ্যায় ক্লাি কেকচার মিডেবাি 

অধ্যায়-১ 
(পমরডবশ 
রিায়ন) 
(আংশিক) 

Day-01 

C-01 গ্যাস সূত্রসমূহ, গ্যাসসর আয়তন, চাপ ও তাপমাত্রার একক, বসয়সের সূত্র: (গ্যাসসর আয়তন ও চাসপর মসযয সম্পকক), চােকসসর সূত্র। 

C-02 
গ্যাসসর আয়তন ও তাপমাত্রার মসযয সম্পকক, অ্যাস াগ্াসরা সূত্র: (গ্যাসসর আয়তন ও পণরমাসির সম্পকক), বসয়ে ও চােকসসর সূত্র শ্রেসক সমন্বয় 
সূত্র। 

Day-02 

C-03 
আদর্ক গ্যাস সূত্র বা আদর্ক গ্যাস সমীকরি, বসয়সের সূত্র, গ্যাসসর আয়তসনর ওপর তাপমাত্রার প্র াব পর্কসবক্ষি (চােকসসর সূত্র)। গ্যাস ও বাস্তব 
গ্যাস। 

C-04 
বাস্তব গ্যাসসহ অ্যামাগ্া’র পরীক্ষা, বাস্তব গ্যাসসর সংসকাচনর্ীেতা গুিাঙ্ক বা শ্রপষি গুিাঙ্ক ও আদর্ক আচরি, বাস্তব গ্যাসসমূসহর আদর্ক 
আচরসির র্তক,  যানডার ওয়ােস সমীকরি: (বাস্তব গ্যাসসর আদর্ক আচরি শ্রেসক ণবচযযণতর প্রণতকার)।  

Day-03 
C-05 

গ্যাসসর আংণর্ক চাপ ও ডােটসনর সূত্র, গ্রাহাসমর সূত্র: (গ্যাসসর বযাপন ও অ্নুবযাপন), গ্যাসসর আয়তসনর ওপর চাসপর প্র াব 
পর্কসবক্ষি। 

C-06 গ্যাসসর আিণবক গ্ণততত্ত্ব, গ্যাসসর বগ্কমূে-গ্ড় বগ্কসবগ্ ও অ্ন্যান্য গ্ণতসবগ্, গ্যাসসর কিার গ্ণতর্ণি ণহসাব।  

Day-04 
C-07 

এণসড বণৃি ও এর প্রণতকার, শ্রকান এোকায় এণসড বণৃির সম্ভাবনা শ্রবণর্, তা ণবসেষি, আরসহণনয়াস এণসড-ক্ষারক তত্ত্ব, ব্রনসেড-োউণর 
তত্ত্ব ও অ্নুবন্ধী অ্ম্ল-ক্ষারক, অ্নুবন্ধী অ্ম্ল-ক্ষারক, এণসড-ক্ষারসকর েযইস তত্ত্ব। 

C-08 সারসেস ওয়াটাসরর ণবশুদ্ধতার মানদন্ড (খরতা, pH, DO, BOD, COD, TDS).  

 
অধ্যায়-২ 

(জজব রিায়ন) 
(আংশিক) 

 
 

Day-05 
C-09 জৈব শ্রর্ৌসগ্র শ্রেণিণব াগ্, সমসগ্াত্রীয় শ্রেণি, কার্ককরীমূেক।  
C-10 কার্ককরী মূেসকর ণ ণিসত জৈব-শ্রর্ৌসগ্র শ্রেণি ণচণিতকরি, জৈব শ্রর্ৌসগ্র নামকরসির ণবস্তাণরত।  

Day-06 
C-11 জৈব শ্রর্ৌসগ্র সমািযতা ও এর প্রকারস দ, গ্াঠণনক সমািযতা। 

Exam-01 Chapter Wise Exam-01 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-07 
C-12 ৈযাণমণতক সমািযতা, আসোক সণিয় সমািযতা, জৈব শ্রর্ৌসগ্র সংসকত শ্রেসক গ্াঠণনক সমািয সংখযা ণনিকয়।  
C-13 সমসর্াৈী বন্ধসনর  াঙন, সুষম ণব াৈন, ণবষম ণব াৈন, কাসবকাকযাটায়ন, কাবকানায়ন, ণবকারক। 
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অধ্যায়-২ 
(জজব রিায়ন) 

(আংশিক) 

Day-08 
C-14 জৈব ণবণিয়ার প্রকারস দ, ইসেকসরাোইে, ণনউণিওোইে, ণি-শ্ররণডকযাে, অ্যােসকন ও অ্যােসকসনর র্াবতীয় সব।  
C-15 অযালমকন ও অযালমকডনর র্াবর্ীয় সব, অযালকাইন ও অযালকাইডনর র্াবর্ীয় সব। 

Day-09 
C-16 অযাডরাডিমিক প্র্ৌগ, অযাডরাডিমিমসমি, প্রডজান্যান্স। 
C-17 অযাডরাডিমিক প্র্ৌডগর (প্বনমজন) রস্তুমর্, সমানুকরি ণবণিয়া।  

Day-10 
C-18 শ্রবনণৈন ও তার ৈাতক, সংসর্াৈন ণবণিয়া, ওসৈানীকরি ণবণিয়া। 
C-19 ইসেকরন আকষকী প্রণতস্থাপন ণবণিয়া, অ্সেকা, পযারা, শ্রমটা ণনসদকর্ক। 

Day-11 
C-20 অযালকাইল হ্যালাইে ও র্ার র্াবর্ীয় সব। (Part-01). 
C-21 অযালকাইল হ্যালাইে ও র্ার র্াবর্ীয় সব। (Part-02). 

Day-12 
C-22 অযালডকাহল (Part-01) 
C-23 অযালডকাহল (Part-02) ইথার, এোর 

Day-13 
C-24 জৈব এণসড ও তার ৈাতক ও র্াডদর র্াবর্ীয় সব। 
C-25 অযামিন ও অ্যামাইড , অ্যাণনণেন ও র্াডদর র্াবর্ীয় সব। 

Day-14 
C-26 অযালমেহাইে, মকডিান ও র্াডদর র্াবর্ীয় সব। (Part-01). 
C-27 অযালমেহাইে, মকডিান ও র্াডদর র্াবর্ীয় সব। (Part-02).  

অধ্যায়-৩ 
(পমরিািগত 
রিায়ন) 
(আংশিক) 

Day-15 
C-28 রাসায়ণনক গ্িনা ও গ্যাসসর শ্রমাোর আয়তন, দ্রবসির শ্রমাোর ঘনমাত্রা বা শ্রমাোণরণট, 𝟎. 𝟏𝐌 𝐍𝐚𝟐𝐂𝐎𝟑 দ্রবি প্রস্তুণত। 

Exam-02 Chapter Wise Exam-02 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-16 
C-29 

শ্রমাোণরণটসক র্তকরা ও ণপণপএম (ppm) একসক রূপান্তর, দ্রবসির শ্রমাোণরণট ও র্তকরা হাসরর পারস্পণরক রূপান্তর, দ্রবসির 
শ্রমাোণরণটসক ppm একসক রূপান্তর। 

C-30 এণসড-ক্ষার প্রর্মন ণবণিয়া ও প্রর্মন ণবন্দু, ণনসদকর্ক, ণবণিয়ার সমাণি ণবন্দু ণনিকসয় ণনসদকর্সকর  ূণমকা। 

Day-17 

C-31 এণসড-ক্ষারক প্রর্মন ণবণিয়াণ ণিক গ্িনা, রাইসরর্ন দ্বারা অ্ৈানা ঘনমাত্রার দ্রবসি এণসড/ক্ষাসরর পণরমাি ণনিকয়। 

C-32 ৈারি-ণবৈারি ণবণিয়া, ৈারি সংখযা ও ণরডক্স ণবণিয়া, ণরডক্স ণবণিয়ায় ৈারক ও ণবৈারক র্নািকরি।  

Day-18 

C-33 ৈারি সংখযা ও ণবসর্ষ ণরডক্স ণবণিয়া, ৈারি-ণবৈারি অ্যকণবণিয়া, ৈারি-ণবৈারিণ ণিক রাসায়ণনক গ্িনা।  

C-34 ৈারি-ণবৈারিণ ণিক রাসায়ণনক গ্িনা। ৈারি-ণবৈারি রাইসরর্ন দ্বারা দ্রবসি যাতব আয়সনর পণরমাি ণনিকয়। 

 
অধ্যায়-৪ 

(তমিৎ রিায়ন) 
(আংশিক) 

Day-19 
C-35 

তণড়ৎ পণরবাহী ও এর প্রকারস দ, যাতব বা ইসেকরনীয় পণরবাহী ও তণড়ৎ ণবসেষয পণরবাহীর মসযয পােককয। তণড়ৎ ণবসেসষযর 
পণরবাণহতা, তণড়ৎ ণবসেসষযর পণরবাণহতার প্রকারস দ (শ্রমাোর পণরবাণহতা, তূেয পণরবাণহতা, আসপণক্ষক পণরবাণহতা) । 

Exam-03 Chapter Wise Exam-03 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-20 
C-36 

তণড়ৎ ণবসেসষযর ঘনমাত্রা পণরবতকসন তযেয পণরবাণহতার পণরবতকন, পণরবাণহতা ণনিকসয় বযবহৃত পণরবাণহতা শ্রকাষ ও শ্রকাষ ধ্রুবক, 
তণড়ৎ ণবসেসষযর পণরবাণহতা মাপন, তণড়ৎ ণবসেসষযর পণরবাণহতার বযাখযা, ণবণ ন্ন দ্রবসির পণরবাণহতার পােককয, ণবণ ন্ন দ্রবসির 
পণরবাণহতার পােককয পরীক্ষা। 

C-37 তণড়ৎ ণবসেষসি বযবহৃত পদ ও তাসদর একক, েযারাসডর তণড়ৎ ণবসেষসির প্রেম সতূ্র। 

Day-21 

C-38 
েযারাসডর সসূত্রর প্রসর্াৈযতা ও সীমাবদ্ধতা, েযারাসডর সতূ্র প্রসয়াসগ্ তণড়ৎ ণবসেষয পদাসেকর পণরমাি ণনিকয়, েযারাসডর সসূত্রর 
তাৎপর্ক। 

C-39 
দ্রবসি আয়ণনক শ্রর্ৌসগ্র তণড়ৎ ণবসেষি, ইসেকসরাড ণবণিয়া, ণর্ল্পসক্ষসত্র তণড়ৎ ণবসেষসির বযবহার, যাতযর সণিয়তা ণসণরৈ, 
যাতযর তযেনামূেক সণিয়তা পরীক্ষা। 

Day-22 
C-40 

ৈারি অ্যকণবণিয়া ও ণবৈারি অ্যকণবণিয়া, তণড়ৎদ্বার ও তণড়ৎসকাষ শ্রেখার সাংসকণতক ণচি ও রীণত, তণড়ৎদ্বার ণব ব, তণড়ৎদ্বার ণব ব ও যাতযর 
সণিয়তা ণসণরৈ। Red-OX ণবণিয়া।  

C-41 শ্রকাষ ণব ব ও প্রমাি শ্রকাষ ণব ব, তণড়ৎদ্বার ও শ্রকাসষর ণব ব সংিান্ত নানকে সমীকরি।  
 

উচ্চতর গমিত ২য় পত্র (Reference Book : কিাোঃ ককতাব উদ্দীন) 
 

অধ্যায় ক্লাি কেকচার মিডেবাি 

অধ্যায়-৩ 
(জমর্ে িংখ্যা) 

Day-01 
HM-01 

রশ্নিাো-III জমিল সংখ্যা ও এর জযামিমর্ক রমর্রূপ, জমিল সংখ্যার পরিিান (িেুলাস) এবং নমর্ (আগুতডিন্ি), আগুতডিন্ি মনণতয় ও 
আগতন্ে মচডত্র রদশতন সংক্রান্ত সিসযা, অনুবন্ধী জমিল সংখ্যা, জমিল সংখ্যার প্পালার আকার।  

HM-02 জমিল সংখ্যার ধিত, জমিল সংখ্যার প্র্াগ, মবডয়াগ, গুডণর জযামিমর্ক রমর্রূপ,  A + iB  আকাডর রকাশ সংক্রান্ত সিসযা,  

Day-02 
HM-03 

জমিল সংখ্যার বগতিূল, বগতিূল সংক্রান্ত সিসযা। একডকর ঘনিূডলর ববমশষ্ট্যাবমল, ω সংিান্ত মান ণনিকয়, ঘনিূল, চরু্থত িূল এবং র্ষ্ঠ িূল 
মনণতয় সংক্রান্ত সিসযা।  

HM-04 জমিল সংখ্যার ধিতাবমল, ω সংক্রান্ত সিসযা। 

Day-03 

HM-05 জমিল সংখ্যার রিাণ সংক্রান্ত সিসযা, সিারপথ সংক্রান্ত সিসযা, িান মনণতয় সংক্রান্ত সিসযা। 

অধ্যায়-৪ 
(বহুপদী ও বহুপদী 

িিীকরি) 

HM-06 

রশ্নিাো-IV িূমিকা, বহুপদী, এক চলডকর বহুপদী রামশর উদাহরণ, এক চলডকর বীজগামণমর্ক রামশ র্া বহুপদী নয় এরূপ রামশর 
উদাহরণ, একামধক চলডকর বহুপদী রামশর উদাহরণ, সিিামত্রক ও অসিিামত্রক বহুপদী, বহুপদী সিীকরণ ও সিীকরডণর িূল, 
উৎপাদক উপপাদয, িাগডশর্ উপপাদয, রডর্যক n – ঘাডর্র বহুপদী সিীকরণ f(x) = 0 এর প্কবলিাত্র n সংখ্যক িূল আডি, 
শর্তসাডপে সিীকরণ এবং অডিদ, উৎপাদক ও িাগডশর্ উপপাদয বযবহার কডর সিাধান সংক্রান্ত সিসযা, িূলদ সহগমবমশষ্ট্ একমি 
বহুপদী সিীকরডণর অিূলদ িূলগুমল র্ুগডল থাডক,  বাস্তব সহগমবমশষ্ট্ সিীকরডণ অবাস্তব িূল র্গুডল থাডক, উৎপাদডকর সাহাডর্য 
মদ্বঘার্ সিীকরডণর সিাধান, মদ্বঘার্ সিীকরডণর সাধারণ সিাধান।  

Day-04 
HM-07 

পথৃায়ক (Discriminant)/ মনশ্চায়ক / মনরূপক, মদ্বঘার্ সিীকরডণর িূডলর রকৃমর্ মনণতয়, মদ্বঘার্ সিীকরডণর িূল এবং িূডলর রকৃমর্ 
মনণতয় সংক্রান্ত সিসযা, প্লখ্মচডত্রর সাহাডর্য মদ্বঘার্ সিীকরডণর িূডলর রকৃমর্ মনণতয়।  

Exam-01 Chapter Wise Exam-01 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 
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অধ্যায় ক্লাি কেকচার মিডেবাি 

Day-05 

HM-08 
িূল হডর্ সিীকরণ গঠন ও িূল-সহগ সম্পকত, িূল ও সহডগর িডধয সম্পকত বযবহার কডর িান মনণতয় সংক্রান্ত সিসযা, িূল হডর্ 
সিীকরণ গঠন সংক্রান্ত সিসযা।  

HM-09 
মদ্বঘার্ সিীকরডণর িূলগুমলর মবমিন্ন শর্ত, িূল সহগ সম্পকত বযবহার কডর রিাণ সংক্রান্ত সিসযা। মদ্বঘার্ ও মত্রঘার্ সিীকরডণর 
িূডলর রমর্সি রামশর িান, প্রণতসম মূেণবণর্ি সমীকরি ণনিকয়। 

Day-06 
HM-10 

সিীকরডণর িূল সহগ সম্পকত বযবহার কডর অপর সিীকরডণর িূল সহগ সম্পকত মনণতয় সংক্রান্ত সিসযা, , সাধারণ িূডলর শর্ত, উিয় 
িূল সাধারণ হওয়ার শর্ত, সাধারণ িূল সংক্রান্ত সিসযা। 

অধ্যায়-৬ 
(কমনক)  

HM-11 কমনক সংক্রান্ত আডলাচনা (কমনডকর প্সকশন, কণনসকর ণবণ ন্ন উপাদান, উৎসকণিকতা)।  

Day-07 
HM-12 পরাবডৃির সডূত্রর আডলাচনা, রশ্নিাো-VI A (পরাবিৃ সংক্রান্ত প্িৌমলক সিসযা)।  

Exam-02 Chapter Wise Exam-02 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-08 

HM -13 রশ্নিাো-VI A (পরাবিৃ সংক্রান্ত অন্যান্য সিসযা)।  

HM-14 
উপবডৃির আদশত বা রমির্ সিীকরণ, উপবডৃির প্রণমত সিীকরণ এর প্লখ্মচত্র অঙ্কন এবং প্রণমত সমীকরি সংিান্ত ণবণ ন্ন 
উপাদাসনর চাটক।  

Day-09 

HM-15 

রশ্নিাো-VI B উপবডৃির উৎডকে ও মনয়ািক প্রখ্া, উপবডৃির বহৃদাে ও েুদ্রাডের বদঘতয, উপবডৃির উৎডকমেকর্া e, প্কাডনা 
মনমদতষ্ট্ মবন্দুডর্ উপবডৃির পরামিমর্ক িানাঙ্ক, উপডকমেক লে ও এর বদঘতয, উপবডৃির মবডশর্ অবিা ও সাধারণ সিীকরণ) 
[উপবডৃির েশকত সংক্রান্ত গামণমর্ক সিসযা বাডদ]।  

HM-16 
অমধবডৃির আদশত বা রমির্ সিীকরণ, অমধবডৃির প্রণমত সিীকরণ এর প্লখ্মচত্র অঙ্কন এবং প্রণমত সমীকরি সংিান্ত ণবণ ন্ন 
উপাদাসনর চাটক।  

Day-10 

HM-17  রশ্নিাো-VII C অমধবিৃ সংক্রান্ত সকল সিসযা, অ্ণযবসৃির অ্সীমতট সংিান্ত আসোচনা ও সমসযা। 

HM-18 
রশ্নিাো-VII C e → ∞  হসে এক শ্রৈাড়া সরেসরখা হওয়ার বযাখযা, কণনসকর েশতক সংক্রান্ত আসোচনা ও গামণমর্ক সিসযা, 
কণনসকর সাযারি সমীকরি ও তা হসত কণনক র্নািকরি।     

অধ্যায়-৭ 
(মবপরীত  

মত্রডকািমিমতক 
োংশন ও 

মত্রডকািমিমতক 
িিীকরি) 

Day-11 
HM-19 ণবপরীত ণত্রসকাসিাণমণতক োংর্ন োকার র্তক ও প্লখ্মচত্র (সডূত্রর রিাণ, ও উদাহরণ) ।  

Exam-03 Chapter Wise Exam-03 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-12 

HM-20 রশ্নিাো-VII A সকল গামণমর্ক সিসযা (১ি অংশ)।  

HM-21 
রশ্নিাো-VII A সকল গামণমর্ক সিসযা (২য় অংশ)। রশ্নিাো-VII B ণত্রসকাসিাণমণতক সমীকরি সমাযান সংিান্ত সতূ্র ও 
প্রমাি।  

Day-13 

HM-22 
রশ্নিাো-VII B মনমদতষ্ট্ বযবমধডর্ মত্রডকাণমিমর্ক সিীকরডণর সিাধান, সমাযান সংিান্ত সতূ্র বযবহার কডর একজার্ীয়করণ, 
tan (x + y) এর সতূ্র বযবহার কডর সিাধান।  

HM-23 
রশ্নিাো-VII B অরাসমঙ্গক িূল, a sin θ + b cos θ = c সংক্রান্ত সিাধান, মত্রডকাণমিমর্ক রামশর প্র্াগফল হডর্ সিাধান, 
মত্রডকাণমিমর্ক রামশর গুণফল হডর্ সিাধান)। 

অধ্যায়-৮ 
(মিমতমবদযা) 

Day-14 
HM-24 রশ্নিাো-VIII A বলমবদযার রাথমিক ধারণা, বডলর মক্রয়ামবন্দুর িানান্তর মবমধ, বডলর মক্রয়া ও রমর্মক্রয়া, দুইমি বডলর লমি।  

Exam-04 Chapter Wise Exam-04 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-15 

HM-25 রশ্নিাো-VIII A মনমদতষ্ট্ মদডক প্কান বলডক দুইমি লোংডশ মবিাজন। 

HM-26 
রশ্নিাো-VIII A লোংডশর উপপাদয, দুই বা র্ডর্ামধক বডলর উপর লোংশ সতূ্র রডয়াগ, লোংডশর সাহাডর্য দুমি বডলর িান ও 
মদক মনণতয়)।  

Day-16 
HM-27 

রশ্নিাো-VIII B (বলডজাডির সািযাবিা, সািযাবিার মত্রিুজ সতূ্র, সািযাবিার মত্রিুজ সূডত্রর মবপরীর্ সতূ্র, সির্লীয় বলডজাডির 
সািযাবিার শর্ত)।  

HM-28 রশ্নিাো-VIII B (সািযাবিার লামির সতূ্র, োণমর উপপাসদযর ণবপরীত সতূ্র।  

Day-17 

HM-29 রশ্নিাো-VIII B োণম সংিান্ত গ্াণিণতক সমসযা, বসের ণত্র যৈ সসূত্রর ণবপরীত সতূ্র সংিান্ত গ্াণিণতক সমসযা। 

HM-30 
রশ্নিাো-VIII C (জড়বস্তুর উপর মক্রয়াশীল সিান্তরাল বডলর লমি, দুইমি সদশৃ সিান্তরাল বডলর লমির িান, মদক ও মক্রয়া মবন্দু 
মনণতয়, দুইমি অসিান অসদশৃ সিান্তরাল বডলর লমির িান, মদক ও মক্রয়া মবন্দু মনণতয়, গামণমর্ক সিসযা)। 

 
অধ্যায়-৯ 

(িিতডে বস্তুকিার 
গমত) 

 
 
 
 

অধ্যায়-৯ 
(িিতডে বস্তুকিার 

গমত) 

Day-18 
HM-31 

সরণ, প্বগ, ত্বরণ, একামধক প্বডগর লমি, এক মবন্দুগািী দুমি প্বডগর লমির িান ও মদক মনণতয়, প্বডগর সািান্তমরক সতূ্র, প্বডগর 
মত্রিুজ সতূ্র, চলিান দুইমি কণার িডধয সবতমনম্ন দূরত্ব সংক্রান্ত সিসযা।  

Exam-05 Chapter Wise Exam-05 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-19 
HM-32 রশ্নিাো-IX A নদী পার হওয়া সংক্রান্ত সিসযা। 
HM-33 রশ্নিাো-IX B (আডপমেক প্বগ মনণতয়, আডপমেক প্বগ মনণতয় সংক্রান্ত সিসযা)। 

Day-20 

HM-34 
রশ্নিাো-IX C  (সুর্ি ত্বরণ, ত্বরডণর একক, সরলডরখ্ায় সিত্বরডণ চলিান বস্তুকণার গমর্সতূ্রসিূহ, মবডশর্ এক প্সডকডন্ে 
অমর্ক্রান্ত দূরত্ব এবং গড়ডবগ, প্লখ্মচডত্র বস্তুকণার গমর্ পথ রদশতন।  

HM-35 
প্লখ্মচত্র হডর্ বস্তু কণার প্বগ ও ত্বরণ মনণতয়, দূরত্ব – সিয় প্লখ্মচত্র (সিডবডগর প্েডত্র) প্বগ মনণতয়, প্বগ সিয় প্লখ্মচত্র হডর্ 
প্বগ, ত্বরণ অমর্ক্রান্ত দূরত্ব মনণতয়)। 

Day-21 

HM-36 
রশ্নিাো-IX D  (উল্লে গমর্র প্েডত্র ত্বরণ সম্পমকতর্ সতূ্রসিূডহর রডয়াগ, িধয আকতর্ডণর রিাডব উল্লেগমর্, h উচ্চর্া হডর্ 
অবাডধ পর্নশীল বস্তুর গমর্।  

HM-37 
সবতামধক উচ্চর্া এবং সবতামধক উচ্চর্ায় উত্থানকাল ও মবচরণকাল, সবতামধক উচ্চর্ায় সংক্রান্ত সিসযা, িূমিডর্ বস্তুর পর্ন প্বগ,  
পড়ন্ত বস্তুর প্েডত্র গমর্সডূত্রর  রিাণ, পড়ন্ত বস্তুর প্েডত্র প্বগ, সরণ মনণতয় সংক্রান্ত সিসযা)। 

Day-22 

HM-38 
রশ্নিাো-IX E (উল্লে র্ডল রমেপ্ত বস্তুকণার গমর্, রডেপক, মনমদতষ্ট্ সিডয় বস্তুকণার অবিান ও প্বগ মনণতয়, মনমদতষ্ট্ উচ্চর্ায় 
বস্তুকণার প্বগ ও মদক মনণতয়, H ও R, R ও T, T ও H এর সম্পকত। 

HM-39 
পাল্লা, সডবতাচ্চ উচ্চর্া, অবিান এবং প্বগ সংক্রান্ত সিসযা, উচ্চর্া হডর্ মনমেপ্ত রডেপডকর রামশিালা  সংক্রান্ত সিসযা, দু’মি 
মবচরণ পথ সংক্রান্ত সিসযা)। 
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 জীবমবজ্ঞান ১ি পত্র (Reference Book: ে. কিাহাম্মদ আবেু হািান) 
অধ্যায় ক্লাি কেকচার মিডেবাি 

অধ্যায়-৮ 
(মর্স্যয ও 
মর্স্যযতন্ত্র) 

Day-10 

 

B-15 িাজক মিসুয, িাজক মিসুযর প্েমণমবিাগ,  মিসুযর্ে (এমপোিতাল, গ্রাউন্ে, িােুলার)।  

B-16 
একবীজপত্রী উমিডদর িূল ও কাডের অন্তগতঠন, মদ্ববীজপত্রী উমিদ কাডের রাথমিক অন্তগতঠন। 

 
 
 
 
 
 
 

অধ্যায়-৯ 
(উমিদ 

শারীরতত্ত্ব) 

খ্মনজ লবণ পমরডশার্ণ, উমিডদর জন্য অর্যাবশযকীয় পমুষ্ট্ উপাদান, উমিডদর খ্মনজ লবণ পমরডশার্ণ রমক্রয়া।  

Day-11 

 

B-17 
রডস্বদন, পত্ররন্ধ্র, রডস্বদডনর উপকামরর্া, কডয়কমি রডয়াজনীয় শব্দ। সাডলাকসংডের্ণ, আডলাক বণতামলর কিতেির্া, আডলাক 
রাসায়মনক মবমক্রয়া, সাডলাকসংডের্ডণ রমক্রয়ার কলাডকৌশল।  

Exam-04 Chapter Wise Exam-04 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-12 

 

B-18 
আডলাকমনিতর অধযায়, ফডিাফসডফারাইডলশন, আডলাক মনরডপে অধযায়, কযালমিন চক্র, হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র, 𝐂𝟑 উমিদ ও 𝐂𝟒 
উমিডদর রু্লনা,  কযালমিন ও স্ল্যাক চডক্রর রু্লনা, 𝐂𝟒 উমিডদর ববমশষ্ট্য ও গুরুত্ব।   

B-19 

সাডলাকসংডের্ণ রমক্রয়ায় মনগতর্ অমক্সডজন (𝐎𝟐) এর উৎস, সাডলাকসংডের্ডণর রিাবকসিূহ,মলমিমিং ফযাক্টর, সাডলাকসংডের্ডণর 
হার, জীব জগডর্ সাডলাকসংডের্ডণর রমক্রয়ার গুরুত্ব, সাডলাকসংডের্ডণ উৎপন্ন খ্াদয প্কাথায় র্ায়? শ্বসন, সবার্ শ্বসন, সবার্ 
শ্বসন রমক্রয়ার ধাপ।  

Day-13 

 

B-20 
অবার্ শ্বসন, রকৃর্ডকার্ী এবং আমদডকার্ী জীডব শ্বসডনর িান, মবমিন্ন মশডে অবার্ শ্বসডনর বযবহার, শ্বসমনক হার/প্কাডশন্ি, 
শ্বসডনর রিাবকসিূহ, শ্বসডনর গুরুত্ব, সবার্ শ্বসন ও অবার্ শ্বসডনর িডধয রু্লনা, সাডলাকসংডের্ণ ও শ্বসডনর িডধয পাথতকয। 

অধ্যায়-১১ 
(জীবরযমুি) 

B-21 উমিদ মিসুয কালচার, প্জডনমিক ইমিমনয়ামরং,মজন প্িামনং। 

Day-14 
B-22 

জীবরর্মুির বযবহার: মরকমেডনন্ি DNA রর্মুির রডয়াগ, মজডনাি মসডকাডয়মন্সং, জীবরর্মুির রডয়াডগ জীবমনরাপিার 
মবধানসিূহ। 

Exam-05 Chapter Wise Exam-05 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 
 

জীবমবজ্ঞান ২য় পত্র (Reference Book: গাজী আজিে) 
অধ্যায় ক্লাি কেকচার মিডেবাি 

অধ্যায়-৫ 
(িানব 

শারীরতত্ত্ব: শ্বিন 
ও শ্বািমিয়া) 

Day-10 

 

Z-18 শ্বসনর্ডের  মবমিন্ন অংশ ও কাজ, রশ্বাস- মনশ্বাস কার্তক্রি ও মনয়েণ,  

Z-19 
গাসীয় পমরবহন, শ্বাসরিক, শ্বসননালীর (সিসযা, লেণ ও রমর্কার), ফুসফুডসর এক্স-প্র মচডত্রর রু্লনা, কৃমত্রি শ্বাসরশ্বাস। 

অধ্যায়-৭ 
(িানব 

শারীরতত্ত্ব: চেন 
ও অঙ্গচােনা) 

কঙ্কালর্ে, পমরণর্ িানব কঙ্কাডলর অমিসিূহ। 
Day-11 

 

Z-20 অেীয় কঙ্কাল, উপাঙ্গীয় কঙ্কাল।  
Exam-03 Chapter Wise Exam-03 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-12 

 

Z-21 
অমি ও র্রুণামি, প্পমশ মিসুয, প্পমশর রকারডিদ, প্পমশডর্ িান পডড় মকনু্ত ধাক্কা প্দয় না, কঙ্কাডলর কার্তক্রি এবং ‘রেস ও মলিার’ 
র্ে, হাাঁিু সিালডন অমি ও প্পমশর সিন্বয়, অমিিঙ্গ এবং রাথমিক মচমকৎসা, সমন্ধর আঘার্ ও রাথমিক মচমকৎসা। 

অধ্যায়-১১  
(মজনতত্ত্ব ও 
মববতটন) 

Z-22 
মজনর্ত্ত্ব, প্িডন্েমলয়ান ইনডহমরিযান্স, মজনর্ডত্ত্ব বযবহৃর্ কমর্পয় শডব্দর বযাখ্যা, প্িডন্েডলর রথি সতূ্র ও মদ্বর্ীয় সতূ্র, বংশগমর্র 
প্ক্রািডজাি র্ত্ত্ব 

Day-13 

 

Z-23 
রথি সডূত্রর বযমর্ক্রি (অসম্পণূত রকির্া, সিরকির্া), িারণ মজন বা মলথাল মজন। প্িডন্েডলর মদ্বর্ীয় সডূত্রর 
বযমর্ক্রি(পমরপরূক মজন), এমপেযামসস (রকি এমপেযামসস, বদ্বর্ রচ্ছন্ন এমপেযামসস। 

Exam-04 Chapter Wise Exam-04 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-14 

Z-24 
পমলডজমনক ইনডহমরিযান্স, মলঙ্গ মনধতারণ নীমর্, প্সক্স মলঙ্কে মেসঅেতার, লাল-সবজু বণতান্ধর্া, মহডিামফমলয়া, িাসকুযলার 
মেসট্রমফ। 

Z-25 
ABO রিগ্রুপ ও Rh ফযাক্টর-এর কারডণ সষৃ্ট্ সিসযা। মববর্তন, লযািামকতজি বা লযািাকতবাদ বা অমজতর্ ববমশডষ্ট্র উিরামধকার 
ির্বাদ, োরউইমনজি বা রাকৃমর্ক মনবতাচন ির্বাদ, নবয োরউইনবাদ, মববর্তডনর স্বপডে রিাণসিূহ।  

 
 


