D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার
দ্বাদশ কেমি একাডেমিক করাগ্রাি-২০২২ (অনলাইন)
বিজ্ঞান বিভাগ (বাাংলা ও ইাংমলশ ভার্সন)
* পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উচ্চতর গবিত এিং জীিবিজ্ঞান এই ৪বি মবষডয়র দ্বাদশ শ্রেবির র্ম্পূিস শিথ
বসলেিাস পড়াডনা হডব।
* Zoom App এর িাধ্যডি র্প্তাডহ ৫ মদন (শবন, শ্রসাম, মঙ্গে, িৃহঃ, শুক্র) Live Class এিং প্রবতবদন
ডািে শ্রেকচালরর ক্লাস অনুমিত হডব।
* কিাট ক্লাস এর সংখ্যা - ৬২ টি, লেকচার সংখ্যা - ১২৪ টি, Daily Live Exam - ৬২ টি &
Daily Practice Exam - ৬২ টি, Chapter Wise Live Exam – ২৩ টি।
* রমতমট অনলাইন ক্লাডর্র িামি-কালার pdf ক্লার্ডনাট রদান করা হডব।
* রমতমট অনলাইন ক্লাডর্র বভবডও বরলে শ্রিাডথ পরীক্ষা পর্থন্ত বশক্ষার্থীলদর আইবডলত সংরবক্ষত র্াকলি।

অনোইন োইভ ক্লালসর সময়সূবচ
অনোইন োইভ এক্সালমর সময়সূবচ

* আগের দিগের ক্লাগসর উপর Daily MCQ Live & Practice Exam (অনোইন)।
* প্রদিদি দিষগে অধ্যাে শেগষ Chapter Wise Live CQ Exam (অনোইন + ইনব্রাঞ্চ)।
* রমতমট পরীক্ষার এনাোইবসস বরলপািথ ও Auto SMS এ শরজাল্ট প্রিাে।
* লকাসস টি ১৪,০০০/- (শ্রচৌদ্দ হাজার িাকা মাত্র)।
* র্রার্মর ব্রাডে এডর্ অথবা Online Payment এর মাধ্যগম ভদিি হওো যাগি।
* Website - www.udvash.com
* Helpline - 09666775566

িাংো ভাসথন - দুপুর ৩:০০ িা ও সন্ধ্যা ৬:০০ িা

ইংবেশ ভাসথন - সন্ধ্যা ৬:০০ িা

সকাে ১০:০০ িা শ্রর্লক রাত ১০:০০ িা পর্থন্ত চেলি

অনোইন ক্লাস ও এক্সাম রুবিন (পািথ-০১)
োইভ ক্লাস (ভবতথকৃত বনজ বনজ িযাচ িাইম অনুর্ায়ী)

তাবরখ ও িার
০১.১১.২২ (িঙ্গলবার)
০৩.১১.২২ (ব ৃহঃবার)
০৪.১১.২২ (শুক্রবার)
০৫.১১.২২ (শমনবার)
০৭.১১.২২ (কর্ািবার)
০৮.১১.২২ (িঙ্গলবার)
১০.১১.২২ (ব ৃহঃবার)
১১.১১.২২ (শুক্রবার)
১২.১১.২২ (শমনবার)
১৪.১১.২২ (কর্ািবার)
১৫.১১.২২ (িঙ্গলবার)
১৭.১১.২২ (ব ৃহঃবার)
১৮.১১.২২ (শুক্রবার)
১৯.১১.২২ (শমনবার)
২১.১১.২২ (কর্ািবার)
২২.১১.২২ (িঙ্গলবার)
২৪.১১.২২ (ব ৃহঃবার)
২৫.১১.২২ (শুক্রবার)
২৬.১১.২২ (শমনবার)
২৮.১১.২২ (কর্ািবার)
৩০.১১.২২ (িঙ্গলবার)

Live Class (P-01+02) পদাথসমবজ্ঞান: অধ্যায় – ০১
Live Class (C-01+02) রর্ায়ন: অধ্যায় – ০১
Live Class (HM-01+02) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০৩
Live Class (B-01+02) উমিদমবজ্ঞান: অধ্যায় – ০৮, ০৯
Live Class (HM-03+04) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০৩
Live Class (P-03+04) পদাথসমবজ্ঞান: অধ্যায় – ০১
Live Class (C-03+04) রর্ায়ন: অধ্যায় – ০১
Live Class (HM-05+06) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০৩
Live Class (B-03) উমিদমবজ্ঞান: অধ্যায় – ০৯
Chapter Wise Exam B-08 (CQ 2×10=20); Time: 50min.
Live Class (P-05+06) পদাথসমবজ্ঞান: অধ্যায় – ০১, ০২
Live Class (HM-07) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০৪
Chapter Wise Exam HM-03 (CQ 2×10=20); Time: 50min.
Live Class (C-05+06) রর্ায়ন: অধ্যায় – ০১
Live Class (P-07) পদাথসমবজ্ঞান: অধ্যায় – ০২
Chapter Wise Exam P-01 (CQ 2×10=20); Time: 50min.
Live Class (B-04+05) উমিদমবজ্ঞান: অধ্যায় – ০৯
Live Class (C-07+08) রর্ায়ন: অধ্যায় – ০১
Live Class (P-08+09) পদাথসমবজ্ঞান: অধ্যায় – ০২
Live Class (C-09+10) রর্ায়ন: অধ্যায় – ০২
Live Class (HM-08+09) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০৪
Live Class (B-06+07) উমিদমবজ্ঞান: অধ্যায় – ০৯, ১১
Live Class (C-11) রর্ায়ন: অধ্যায় – ০২
Chapter Wise Exam C-01 (CQ 2×10=20); Time: 50min.
Live Class (P-10+11) পদাথসমবজ্ঞান: অধ্যায় – ০৩

োইভ এক্সাম (সকাে ১০:০০ িা শ্রর্লক রাত ১০:০০ িা পর্থন্ত চেলি)
--Daily Live Exam (P-01+02) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (C-01+02) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (HM-01+02) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (B-01+02) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (HM-03+04) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (P-03+04) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (C-03+04) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (HM-05+06) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (B-03) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (P-05+06) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (HM-07) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (C-05+06) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (P-07) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (B-04+05) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (C-07+08) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (P-08+09) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (C-09+10) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (HM-08+09) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (B-06+07) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (C-11) MCQ (10×1=10); 10 min.

অনোইলন ক্লাস ও পরীক্ষা পদ্ধবত:
*
*
*

Live Class অনুমিত হডব Zoom App এর িাধ্যডি। এজন্য রডতযক মশক্ষাথসীডক আডগ কথডকই মনডজর শ্রমািাইে/েযাপিপ/শ্রডস্কিলপ Zoom App Install কডর রাখার জন্য
অনুডরাধ্ করা হল।
Live Class & Exam মদডত udvash.com এই ওডয়বর্াইডট মগডয় ‘Join Now’ কিনুযডত মক্লক কডরা। ক্লার্ ও পরীক্ষায় অাংশগ্রহি করডত D™¢vm এর দ্বাদশ কেমির একাডেমিক
করাগ্রাডি কতািার ভমতসকৃত করমজডেশন নম্বর বযবহার কডর Login কডরা।
Daily Live Exam গুডলা রুমটডন উডেমখত তামরখ অনুযায়ী সকাে ১০:০০ িা শ্রর্লক রাত ১০:০০ িা পর্থন্ত চলডব। এই র্িডয়র িডধ্য একজন মশক্ষাথসী উক্ত Live Exam-এ
একবারই অাংশগ্রহি করডত পারডব। তডব অমধ্ক অনুশীলডনর জন্য মশক্ষাথসীরা একই মর্ডলবাডর্র Practice Exam এ একামধ্কবার অাংশগ্রহি করডত পারডব।

দ্বাদশ শ্রেণির একাডেণিক শ্ররাগ্রাডির শর্ট ণিডেবাি-২০২২ (অনোইন)
পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র (Reference Book: প্রফিসর লমাহাম্মদ ইসহাক সযার)
অধ্যায়

ক্লাস

শ্রেকচার
P-01

Day-01
P-02
অধ্যাে-১
(িাপেদিদিিযা)

P-03
Day-02
P-04
P-05
Day-03
P-06

অধ্যাে-২
(দির িদড়ৎ)

Day-04

P-07

টসফেবাস
িাপমাত্রা পদরমাগপর েীদি, িাপীে সমিা, িাপমাত্রার ধ্ারণা, িাপমাত্রার পদরমাগপর দিদভন্ন শেগের মগধ্য সম্পর্ি, দির দিন্দু িযিহার র্গর শেে
দেধ্িারণ সংক্রান্ত র্গের্দি রাদে, োদণদির্ উিাহরণ। িাপেদিদিিযার প্রথম সূগত্রর (ধ্ারণা, িাৎপযি, িযাখ্যা), িাপেদিদিিযার প্রথম সূগত্রর িযিহার
(সগমাষ্ণ প্রদক্রোর শেগত্র, রুদ্ধিাপীে প্রদক্রোর শেগত্র, ধ্রুি আেিে প্রদক্রোর শেগত্র, সমচাপ প্রদক্রোর শেগত্র), োদণদির্ উিাহরণ, িাপীে দসগেম,
সগমাষ্ণ পদরিিিে, োদণদির্ উিাহরণ।
রুদ্ধিাপীে পদরিিিে, রুদ্ধিাপীে পদরিিিগের েিিসমূহ, রুদ্ধিাপীে পদরিিিগের বিদেষ্ট্য, রুদ্ধিাপীে পদরিিিগে চাপ ও আেিগের মগধ্য সম্পর্ি,
রুদ্ধিাপীে পদরিিিগে আেিে ও িাপমাত্রার মগধ্য সম্পর্ি, রুদ্ধিাপীে পদরিিিগে আিেি েযাগসর শেগত্র চাপ ও িাপমাত্রার মগধ্য সম্পর্ি।
রুদ্ধিাপীে পদরিিিে োদণদির্ উিাহরণ, শমাোর আগপদের্ িাপ িা শমাোর িাপধ্ারণ েমিা, 𝐂𝐏 এিং 𝐂𝐕 এর পাথিগর্যর শভৌি িযাখ্যা, এর্দি আিেি
েযাগসর শেগত্র 𝐂𝐏 এিং 𝐂𝐕 এর পাথিগর্য, 𝜸- এর মাগের দভন্নিা ও গুরুত্ব, োদণদির্ উিাহরণ, রুদ্ধিাপীে শরখ্া সগমাষ্ণ শরখ্া এর শচগে অদধ্র্ির
খ্াড়া, অভযন্তরীণ েদি, (িাপ, অভযন্তরীণ েদি ও র্াজ), িাপেদিদিিযার প্রথম সূগত্রর সীমািদ্ধিা।
িাপেদিদিিযার দিিীে সূত্র (ধ্ারণা), প্রিযািিিী ও অপ্রিযািিিী প্রদক্রো, প্রিযািিিী প্রদক্রোর বিদেষ্ট্য, অপ্রিযািিিী প্রদক্রোর বিদেষ্ট্য, প্রিযািিিী ও
অপ্রিযািিিী প্রদক্রোর মগধ্য িু েো, র্াগেিার চক্র, ইদিগের িণিো, র্াগেিাচক্র এর্দি প্রিযাোমী চক্র, িাপ ইদিে, োদণদির্ উিাহরণ, ইদিগের িেিা,
োদণদির্ উিাহরণ।
এেট্রদপ ও দিে ৃঙ্খো, এেট্রদপর িাৎপযি, এেট্রদপর মাধ্যগম িাপেদিদিিযার দিিীে সূগত্রর প্রর্াে, প ৃদথিীর িাপীে ম ৃিু য, োদণদির্ উিাহরণ,
প্রগোজেীে োদণদির্ সূত্রািদে, উচ্চির িেিা সম্পন্ন েমুো োদণদির্ উিাহরণ।
কুেগের সূত্র, শেত্র িত্ত্ব, োদণদির্ উিাহরণ, িদড়ৎ িে, দির িদড়ৎ িে এিং মহার্ষি িগের িু েো, িদড়ৎ িগের উপদরপািে েীদি, িদড়ৎ শেত্র,
িদড়ৎ ফ্লাক্স, িদড়ৎ িেগরখ্া।
িদড়ৎ শেগত্রর প্রািেয িা িদড়ৎ প্রািেয, দিন্দু আধ্াগের জন্য িদড়ৎ শেগত্রর শর্াগো দিন্দুগি িদড়ৎ প্রািগেযর রাদেমাো, োদণদির্ উিাহরণ, িদড়ৎ
দিভি, চাজিগ্রস্ত শোেগর্র দিভি, োদণদির্ উিাহরণ, দিভি পাথির্য, োদণদির্ উিাহরণ, িদড়ৎ প্রািগেয এিং িদড়ৎ দিভগির মগধ্য সম্পর্ি। আধ্াে
ঘেত্ব এিং িদড়ৎ প্রািগেযর মগধ্য সম্পর্ি, োদণদির্ উিাহরণ, দিন্দু চাগজির জন্য িদড়ৎ শেগত্রর শর্াগো দিন্দুগি িদড়ৎ দিভি ও িদড়ৎ িগের মগধ্য
সম্পর্ি, োদণদির্ উিাহরণ, সমদিভি িে, সমদিভি িগের বিদেষ্ট্য।

Exam-01

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

P-08
Day-05
P-09

P-10
Day-06
অধ্যাে-৩
(চে িদড়ৎ)

P-11

িদড়ৎ দিগমরু, সুষম িদড়ৎগেগত্র অিদিি িদড়ৎ দিগমরুর ওপর প্রযুি ির্ি , িদড়ৎ শেগত্র দিগমরুগর্ দিদেপ্ত র্রগি র্ৃির্াজ, োদণদির্ উিাহরণ,
িদড়ৎ দিগমরুর জন্য িদড়ৎ দিভি, িদড়ৎ দিগমরুর জন্য িদড়ৎ শেত্র প্রািেয, োদণদির্ উিাহরণ, চাগজির শর্াোন্িােে এিং সংরেণেীেিা।
অপদরিাহী িা অন্তরর্ ও ডাইইগের্দট্রর্ ধ্রুির্, ধ্ারর্ িা িদড়ৎ আধ্ার, ধ্ারর্ত্ব, পদরিাহীর ধ্ারর্ত্ব শয শয দিষগের উপর দেভির র্গর, শোোর্ার
পদরিাহীর ধ্ারর্ত্ব, িদড়ৎ ধ্ারর্ত্ব, ধ্ারর্গত্বর এর্র্, সমান্তরাে পাি ধ্ারগর্র ধ্ারর্ত্ব, োদণদির্ উিাহরণ, ধ্ারগর্র শেদণ িা দসদরজ দিন্যাস,
ধ্ারগর্র সমান্তরাে সংগযাে, োদণদির্ উিাহরণ। ধ্ারগর্র দিদি িা সদিি েদি, িদড়ৎ শেগত্রর এর্র্ আেিগে সদিি েদির রাদেমাো,
োদণদির্ উিাহরণ, ধ্ারগর্র িযিহার।
োউগসর সূত্র, োদণদির্ উিাহরণ, কুেগের সূত্র হগি োউগসর সূগত্রর প্রদিপািে, োউগসর সূত্র হগি কুেগের সূগত্রর প্রদিপািে, োদণদির্
উিাহরণ, িদড়ৎ শেগত্রর প্রািেয দেণিগে োউগসর সূগত্রর িযিহার, চাদজিি শোেগর্র িরুে, চাদজিি এর্িা েো শচাগের িরুে, অসীম বিগঘিযর চাদজিি
শরখ্ার জন্য, োদণদির্ উিাহরণ, চাদজিি সমিে পদরিাহীর সদন্নর্গি, দুদি চাদজিি সমান্তরাে পাগির িরুে, কুেগের সূগত্রর সীমািদ্ধিা, প্রগোজেীে
োদণদির্ সূত্রািদে, উচ্চির িেিা সম্পন্ন েমুো োদণদির্ উিাহরণ।
শরাগধ্র উপর িাপমাত্রার প্রভাি, দিদুযৎ প্রিাগহর ফগে পদরিাহী েরম হওোর র্ারণ, োদণদির্ উিাহরণ, িদড়ৎ প্রিাগহর িরুে উৎপন্ন িাপ, জুগের
িাপীে দক্রোর সূত্র (দিদুযৎ প্রিাহমাত্রার সূত্র, শরাগধ্র সূত্র, সমগের সূত্র) ।

রসায়ন ২য় পত্র (Reference Book: ড. সলরাজ কাবন্ত বসংহ হাজারী সযার)
অধ্যায়

ক্লাস
Day-01

অধ্যাে-১
(পদরগিে রসােে)
(আংণশক)

Day-02

Day-03

Day-04

অধ্যাে-২
(জজি রসােে)
(আংণশক)

Day-05
Day-06

শ্রেকচার

টসফেবাস

C-01
C-02
C-03

গযার্ র্ূত্রর্িূহ, গযাডর্র আয়তন, চাপ ও তাপিাত্রার একক, বডয়ডলর র্ূত্র: (গযাডর্র আয়তন ও চাডপর িডধ্য র্ম্পকস), চালসডর্র র্ূত্র।
গযাডর্র আয়তন ও তাপিাত্রার িডধ্য র্ম্পকস, অযাডভাগাডরা র্ূত্র: (গযাডর্র আয়তন ও পমরিাডির র্ম্পকস), বডয়ল ও চালসডর্র র্ূত্র কথডক র্িন্বয় র্ূত্র।
আদশস গযার্ র্ূত্র বা আদশস গযার্ র্িীকরি, বডয়ডলর র্ূত্র, গযাডর্র আয়তডনর ওপর তাপিাত্রার রভাব পযসডবক্ষি (চালসডর্র র্ূত্র)। গযার্ ও বাস্তব গযার্।
বাস্তব গযার্র্হ অযািাগা’র পরীক্ষা, বাস্তব গযাডর্র র্াংডকাচনশীলতা গুিাঙ্ক বা কপষি গুিাঙ্ক ও আদশস আচরি, বাস্তব গযার্র্িূডহর আদশস আচরডির
শতস, ভযানোর ওয়ালর্ র্িীকরি: (বাস্তব গযাডর্র আদশস আচরি কথডক মবচয যমতর রমতকার)।
গযাডর্র আাংমশক চাপ ও োলটডনর র্ূত্র, গ্রাহাডির র্ূত্র: (গযাডর্র বযাপন ও অনুবযাপন), গযাডর্র আয়তডনর ওপর চাডপর রভাব পযসডবক্ষি।
গযাডর্র আিমবক গমততত্ত্ব, গযাডর্র বগসিূল-গড় বগসডবগ ও অন্যান্য গমতডবগ, গযাডর্র কিার গমতশমক্ত মহর্াব।
এমর্ে ব ৃমি ও এর রমতকার, ককান এলাকায় এমর্ে ব ৃমির র্ম্ভাবনা কবমশ, তা মবডেষি, আরডহমনয়ার্ এমর্ে-ক্ষারক তত্ত্ব, ব্রনডেে-লাউমর তত্ত্ব ও
অনুবন্ধী অম্ল-ক্ষারক, অনুবন্ধী অম্ল-ক্ষারক, এমর্ে-ক্ষারডকর লযইর্ তত্ত্ব।
র্ারডের্ ওয়াটাডরর মবশুদ্ধতার িানদন্ে (খরতা, pH, DO, BOD, COD, TDS).
জজব কযৌডগর কেমিমবভাগ, র্িডগাত্রীয় কেমি, কাযসকরীিূলক।

C-04
C-05
C-06
C-07
C-08
C-09
C-10
C-11
Exam-01

কাযসকরী িূলডকর মভমিডত জজব-কযৌডগর কেমি মচমিতকরি, জজব কযৌডগর নািকরডির মবস্তামরত।
জজব কযৌডগর র্িািযতা ও এর রকারডভদ, গাঠমনক র্িািযতা।
Chapter Wise Exam C-01 (CQ 2×10=20); Time: 50min.

উচ্চতর গবিত ২য় পত্র (Reference Book: শ্রমাঃ শ্রকতাি উদ্দীন সযার)
অধ্যায়

ক্লাস

শ্রেকচার

Day-01
অধ্যায়-৩
(জটিে সংখ্যা)

HM-01
HM-02

Day-02

HM-03
HM-04
HM-05

Day-03

অধ্যায়-৪
(বহুপদী ও বহুপদী
সমীকরণ)

Day-04

HM-06

HM-07
Exam-01
HM-08

Day-05
HM-09

টসফেবাস
প্রশ্নমাো-III জদিে সংখ্যা ও এর জযাদমদির্ প্রদিরূপ, জদিে সংখ্যার পরমমাে (মডু োস) এিং েদি (আগুিগমন্ি), আগুিগমন্ি দেণিে ও আেিন্ড দচগত্র
প্রিেিে সংক্রান্ত সমসযা, অনুিন্ধী জদিে সংখ্যা, জদিে সংখ্যার শপাোর আর্ার।
জদিে সংখ্যার ধ্মি, জদিে সংখ্যার শযাে, দিগোে, গুগণর জযাদমদির্ প্রদিরূপ, A + iB আর্াগর প্রর্াে সংক্রান্ত সমসযা,
জদিে সংখ্যার িেিমূে, িেিমূে সংক্রান্ত সমসযা। এর্গর্র ঘেমূগের বিদেষ্ট্যািদে, 𝜔 র্াংক্রান্ত িান মনিসয়, ঘেমূে, চিু থি মূে এিং ষষ্ঠ মূে দেণিে সংক্রান্ত
সমসযা।
জদিে সংখ্যার ধ্মিািদে, ω সংক্রান্ত সমসযা।
জদিে সংখ্যার প্রমাণ সংক্রান্ত সমসযা, সিার পথ সংক্রান্ত সমসযা, মাে দেণিে সংক্রান্ত সমসযা।
প্রশ্নমাো-IV ভূ দমর্া, িহুপিী, এর্ চেগর্র িহুপিী রাদের উিাহরণ, এর্ চেগর্র িীজোদণদির্ রাদে যা িহুপিী েে এরূপ রাদের উিাহরণ, এর্াদধ্র্
চেগর্র িহুপিী রাদের উিাহরণ, সমমাদত্রর্ ও অসমমাদত্রর্ িহুপিী, িহুপিী সমীর্রণ ও সমীর্রগণর মূে, উৎপাির্ উপপািয, ভােগেষ উপপািয,
প্রগিযর্ n – ঘাগির িহুপিী সমীর্রণ f(x) = 0 এর শর্িেমাত্র n সংখ্যর্ মূে আগে, েিিসাগপে সমীর্রণ এিং অগভি, উৎপাির্ ও ভােগেষ
উপপািয িযিহার র্গর সমাধ্াে সংক্রান্ত সমসযা, মূেি সহেদিদেষ্ট্ এর্দি িহুপিী সমীর্রগণর অমূেি মূেগুদে যুেগে থাগর্, িাস্তি সহেদিদেষ্ট্
সমীর্রগণ অিাস্তি মূে যুেগে থাগর্, উৎপািগর্র সাহাগযয দিঘাি সমীর্রগণর সমাধ্াে, দিঘাি সমীর্রগণর সাধ্ারণ সমাধ্াে।
প ৃথাের্ (Discriminant)/ দেশ্চাের্ / দেরূপর্, দিঘাি সমীর্রগণর মূগের প্রর্ৃদি দেণিে, দিঘাি সমীর্রগণর মূে এিং মূগের প্রর্ৃদি দেণিে সংক্রান্ত
সমসযা, শেখ্দচগত্রর সাহাগযয দিঘাি সমীর্রগণর মূগের প্রর্ৃদি দেণিে।
Chapter Wise Exam HM-03 (CQ 2×10=20); Time: 50min.
মূে হগি সমীর্রণ েঠে ও মূে-সহে সম্পর্ি, মূে ও সহগের মগধ্য সম্পর্ি িযিহার র্গর মাে দেণিে সংক্রান্ত সমসযা, মূে হগি সমীর্রণ েঠে সংক্রান্ত
সমসযা।
দিঘাি সমীর্রগণর মূেগুদের দিদভন্ন েিি, মূে সহে সম্পর্ি িযিহার র্গর প্রমাণ সংক্রান্ত সমসযা। দিঘাি ও দত্রঘাি সমীর্রগণর মূগের প্রদিসম রাদের
মাে, রমতর্ি িূলমবমশি র্িীকরি মনিসয়।

উবিদবিজ্ঞান (Reference Book: ড. শ্রমাহাম্মদ আিুে হাসান সযার)
অধ্যায়
অধ্যায়-৮ (টিস্যয ও
টিস্যযতন্ত্র)

ক্লাস
Day-01

Day-02

শ্রেকচার

টসফেবাস

B-01

ভাজর্ দিসুয, ভাজর্ দিসুযর শেদণদিভাে, দিসুযিন্ত্র (এদপডামিাে, গ্রাউন্ড, ভােু োর)
এর্িীজপত্রী উদিগির মূে ও র্াগের অন্তেিঠে, দিিীজপত্রী উদিি র্াগের প্রাথদমর্ অন্তেিঠে।
খ্দেজ েিণ পদরগোষণ, উদিগির জন্য অিযািেযর্ীে পুদষ্ট্ উপািাে, উদিগির খ্দেজ েিণ পদরগোষণ প্রদক্রো।
প্রগেিে, পত্ররন্ধ্র , প্রগেিগের উপর্াদরিা, র্গের্দি প্রগোজেীে েব্দ। সাগোর্সংগেষণ, আগোর্ িণিাদের র্মিেমিা, আগোর্ রাসােদের্ দিদক্রো,
সাগোর্সংগেষগণ প্রদক্রোর র্োগর্ৌেে।
Chapter Wise Exam B-08 (CQ 2×10=20); Time: 50min.
আগোর্দেভির অধ্যাে, ফগিাফসগফারাইগেেে, আগোর্ দেরগপে অধ্যাে, র্যােদভে চক্র, হ্যাচ ও স্ল্যার্ চক্র, 𝑪𝟑 উদিি ও 𝑪𝟒 উদিগির িু েো,
র্যােদভে ও স্ল্যার্ চগক্রর িু েো, 𝑪𝟒 উদিগির বিদেষ্ট্য ও গুরুত্ব।
সাগোর্সংগেষণ প্রদক্রোে দেেিি অদক্সগজে (𝐎𝟐 ) এর উৎস, সাগোর্সংগেষগণর প্রভাির্সমূহ, দেদমদিং ফযাক্টর, সাগোর্সংগেষগণর হার, জীি জেগি
সাগোর্সংগেষগণর প্রদক্রোর গুরুত্ব, সাগোর্সংগেষগণ উৎপন্ন খ্ািয শর্াথাে যাে? শ্বসে, সিাি শ্বসে, সিাি শ্বসে প্রদক্রোর ধ্াপ
অিাি শ্বসে, প্রর্ৃিগর্াষী এিং আদিগর্াষী জীগি শ্বসগের িাে, দিদভন্ন দেগে অিাি শ্বসগের িযিহার, শ্বসদের্ হার/শর্াগেন্ি, শ্বসগের প্রভাির্সমূহ,
শ্বসগের গুরুত্ব, সিাি শ্বসে ও অিাি শ্বসগের মগধ্য িু েো, সাগোর্সংগেষণ ও শ্বসগের মগধ্য পাথির্য।

B-02
B-03
Exam-01

অধ্যায়-৯
(উটিদ শারীরতত্ত্ব

B-04
Day-03
B-05
B-06

অধ্যায়-১১
(জীবপ্রযুটি)

Day-04
B-07

উদিি দিসুয র্ােচার,শজগেদির্ ইদিদেোদরং,দজে শক্লাদেং।

অনোইন শ্রপ্রাগ্রাম সংক্রান্ত শ্রর্লকান তলর্যর জন্য বনলনাক্ত নম্বরগুলোলত শ্রর্াগালর্াগ করুন
ঢাকার শাখাসমূহ: বমরপুর -০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্িনলমন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, শ্রমাহাম্মদপুর -০১৭১৩-২৩৬৭০১
সাইন্স েযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফামথ ল গি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আবজমপু র -০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শাবন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, মাবেিাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২
মবতবিে-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, িাসালিা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, িনেী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, েক্ষ্মীিাজার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, র্াত্রািাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দবনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮
সাভার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গাজীপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, শ্রকানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, িংগী-০১৭১৩২৩৬৭৫৯, িকবশিাজার-০১৭১৩২৩৬৭১২
বখেগাাঁও- ০১৭১৩২৩৬৭৬৮
ঢাকার িাইলরর শাখাসমূহ: ময়মনবসংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, বকলশারগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জামােপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, শ্রশরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯, িাঙ্গাইে-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭
পািনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, বসরাজগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রংপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুবড়গ্রাম-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গাইিান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সসয়দপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪১
িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পুরহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, বদনাজপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুরগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রাজশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬
নালিার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুবিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফবরদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, মাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্লশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১
খুেনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, সাতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, িবরশাে-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, বসলেি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþিিাবড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরবসংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮
কুবমল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, শ্রনায়াখােী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, শ্রফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাম (চকিাজার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাম (হাবেশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮
শ্রগাপােগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০, বিনাইদহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১, মুবন্সগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬২, মাবনকগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬৩, চু য়াডাঙ্গা-০১৭১৩২৩৬৭৬৪, চাাঁদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৬৫
কক্সিাজার-০১৭১৩-২৩৬৭৬৬

