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D™¢vm.একাডেণিক এন্ে এেণিশন শ্রকয়ার 1  পণরবর্তডনর প্রর্যডয় wbišÍi পথচলা 

 

D™¢vm একাডেমমক এন্ে এেমমশন প্কয়ার 

১০ম প্েমি একাডেমমক প্রাগ্রাম-২০২৩ 
 

 
 
 

ক্র. নং বিষয় ক্লাস সংখ্যা এক্সাম সংখ্যা 
০১ পদাথতণবজ্ঞান ২৮ ণি 

• শ্রেইণল এক্সাি ৯০ ণি 
• অধ্যায়ণিণিক এক্সাি ৩৭ ণি  
• ইিযালুডয়শন শ্রিস্ট ১২ ণি 

 

০২ রসায়ন ২৪ ণি 
০৩ গণির্ ৫২ ণি 
০৪ উচ্চর্র গণির্ ৪৪ ণি 
০৫ জীবণবজ্ঞান ২২ ণি 
০৬ র্থয ও শ্র াগাড াগ প্র ণুি ১০ ণি 

  মমাট ক্লাস সংখ্যা ১৮০ বট  
 
 

 
 
 

ক্র: নং বিষয় অধ্যায় 
০১ পদার্থবিজ্ঞান  ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ 

০২ রসায়ন  ৯, ১০, ১১, ১২ 

 ০৩ গবিত  ৩, ৮.২, ৮.৩, ৮.৪, ৮.৫, ১০, ১১.২, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬.৩, ১৬.৪, ১৭  

 ০৪ উচ্চতর গবিত  
৫.৪, ৫.৫, ৫.৬, ৫.৭, ৬.১, ৬.২, ৬.৩, ৭, ৮.২, ৮.৩, ৯.২, ১০, ১১.৩, ১১.৪, ১২, 

১৩, ১৪  

 ০৫ জীিবিজ্ঞান  ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪ 

 ০৬ তর্য ও য াগায াগ প্র বুি ৫, ৬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ম াসস বিিরণী 

১০ম যেবিযত য সকল অধ্যায় পড়াযনা হযি 
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অধ্যায় যলকচার বিষয়িস্তু 

অধ্যায়-০৯ 
(আযলার প্রবতসরি) 

Day-01 
P-01 আডোর রমিিরি, রমিিরডির িূত্র, আডেমিক ও েরম রমিিরিাঙ্ক 

P-02 িংকট প্কাি ও েিূণ অভ্যন্তরীি রমিফেন িূচনা ও গামিমিক িমিযা 

Day-02 
P-03 

রংধনু, মরীমচকা, রমিিরডির বযবহার, অেমটকযাে ফাইবার, প্েমরডকাে ও বাইডনাকুোর, 
মরজম 

P-04 প্েন্স ও প্েডন্সর রকারডভ্দ (উত্তে ও অবিে প্েন্স), প্েন্স িংক্রান্ত রামশমাো, প্েডন্সর মচডের রথা 

Day-03 
P-05 উত্তে প্েন্স (ডফাকাি দূরত্ব প্থডক কম দূরডত্ব, প্ফাকাি দূরডত্ব, প্ফাকাি দূরত্ব হডি প্বমশ দূরডত্ব)  

P-06 প্েডন্সর িমিা, প্চাডের মক্রয়া, রমিন বস্তুর আডোকীয় উেেমি 

অধ্যায়-১০ 
(বির বিদ্যযৎ) 

Day-04 
P-07 আধান বা চাজণ, ঘর্ণডি মির মবদ্যযৎ তিমর, তবদ্যযমিক আডবশ 

P-08 ইডেকডরাডকাে ও তবদ্যযমিক বে 

Day-05 
P-09 তবদ্যযমিক বে িংমিষ্ট গামিমিক িমিযা, িমিৎ প্িত্র এবং িমিৎ রাবেয 

P-10 মবভ্ব োথণকয ও গামনমিক িমিযা 

Day-06 
P-11 ধারক ও ধারক িংক্রান্ত িমিযা, মির মবদ্যযডির বযবহার 

P-12 তবদ্যযমিক বে, িমিৎ রাবেয, মবভ্ব োথণকয এবং ধারক িংক্রান্ত (েনুঃ আডোচনা) 

অধ্যায়-১১ 
(চল বিদ্যযৎ) 

Day-07 

P-13 
মবদ্যযৎ রবাহ, িমিৎচােক শমি এবং মবভ্ব োথণকয, েমরবাহী, অেমরবাহী ও অধ্তেমরবাহী 
েদাথণ, মবদ্যযৎ রবাডহর মদক 

P-14 
মবভ্ব োথণকয এবং িমিৎ রবাডহর মডধয িম্পকণঃ ও’প্মর িূত্র, প্রাধ, আডেমিক প্রাধ ও প্রাধ 

িংক্রান্ত িমিযা 

Day-08 
P-15 বিণনী বা িামকণট, িূেয প্রাধ(ডেিী বিণনী ও িমান্তরাে বিণনী) 

P-16 বিণনী ও িুেযডরাধ িংক্রান্ত গামিমিক িমিযা 

Day-09 
P-17 িমিৎ িমিা, মবদ্যযৎ েমরবহন, িমিৎ িমিা িংক্রান্ত িমিযাবমে 

P-18 মবদ্যযডির মনরােদ বযবহার, বািাবামিডি িমিৎ বিণনীর নকশা, গামিমিক িমিযাবমে মরমভ্উ 

অধ্যায়-১২ 
(বিদ্যযযতর যচৌম্বক 

বক্রয়া) 

Day-10 
P-19 চুম্বক, মবদ্যযডির প্চৌম্বক মক্রয়া, িমেনডয়ে 

P-20 িামিিচুম্বক, িমিৎ রবাহী িাডরর উের চুম্বডকর রভ্াব 

Day-11 
P-21 মেমি প্মাটর, িামিিডচৌম্বক আডবশ, প্জনাডরটর 

P-22 রান্সফমণার ও িকে গামিমিক িমিযাবমে 

অধ্যায়-১৩ 
(আধ্বুনক 

পদার্থবিজ্ঞান ও 
ইযলকট্রবনকস) 

Day-12 
P-23 প্িজমিয়িা, আেফা-মবটা-গামা রমির তবমশষ্টয, অধণায় ু

P-24 
প্িজমিয়িার বযবহার ও প্িজমিয়িা িম্পডকণ িডচিনিা, ইডেকরমনকডির ক্রমমবকাশ, 
অযানােগ ও মেমজটাে ইডেকরমনকি, প্িমমকন্োক্টর 

Day-13 
P-25 োডয়াে, রানমজস্টর  

P-26 
মাইডক্রাডফাডনর কার্ণক্রম, মিকার, প্রমেও, প্টমেডফান ও ফযাক্স এর কার্ণরিােী, িথয ও 
প্র্াগাডর্াগ রর্মুির কার্ণকর বযবহার  

অধ্যায়-১৪ 

(জীিন িাাঁচাযত 
পদার্থবিজ্ঞান) 

Day-14 

P-27 জগদীশচন্দ্র বসুর অবদান, এক্স-শ্রর, আল্ট্রাসডনাগ্রাণি, ণসণিস্ক্যান 

P-28 এিআরআই, এনণজওগ্রাণি, এডন্োসকণপ, ইণসণজ, ইণিণি, শ্ররণেওডথরাণপ, আইডসাডিাপ 

বসলেিাস 

পদাথতণবজ্ঞান 
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অধ্যায়- ০৯ 

(এবসড-ক্ষার  

সমতা) 

Day-01 

C-01 
এণসে, লঘ ুএণসডের ধ্িতসিহূ ও এডদর পরীক্ষািলূক প্রিাি, এণসডের রাসায়ণনক ধ্ডিত পাণনর 

িূণিকা, ক্ষারক এবং ক্ষার, লঘ ুক্ষাডরর ধ্িত 

C-02 
ধ্ার্ব লবডির সাডথ লঘ ুক্ষাডরর ণবণিয়া, ক্ষাডরর রাসায়ণনক ধ্ডিত পাণনর িূণিকা, গাঢ় এণসে ও 

গাঢ় ক্ষাডরর ক্ষয়কারী ধ্িত 

Day-02 

C-03 
ণরণিশন, pH -এর ধ্ারিা, pH -এর পণরিাপ, pH -এর গুরুত্ব, প্রশিন ণবণিয়া (দদনণিন 

জীবডন প্রশিন ণবণিয়ার গুরুত্ব, লবি), এণসে বণৃি 

C-04 
পাণনর ক্ষরর্া, পাণন দূষি ও দূষি ণনয়ন্ত্রি, পাণনর ণবশুদ্ধর্ার পরীক্ষা ও ণবশুদ্ধকরি, BOD, 

COD, শ্রিালাণরণি সম্পণকতর্ ধ্ারিা 

অধ্যায়-১০ (খ্বনজ 

সম্পদ: ধ্াতু-

অধ্াতু) 

Day-03 

C-05 
খণনজ সম্পদ, ণশলা, খণনজ ও আকণরক, ধ্ারু্ ণনষ্কাশন (আকণরকডক চূিত-ণবচূিত করা, আকণরডকর 

ঘনীকরি) 

C-06 
ধ্ারু্ ণনষ্কাশন (ঘনীকৃর্ আকণরকডক অক্সাইডে রূপান্তর, ধ্ার্ব অক্সাইেডক িিু ধ্ারু্ডর্ 

রূপান্তর) ধ্ারু্ ণবশুদ্ধকরি, ণনবতাণচর্ সংকর ধ্ারু্ 

Day-04 

C-07 
কণর্পয় ধ্ারু্ ও সংকর ধ্ারু্র ক্ষয় হওয়ার লক্ষি ও কারি, ধ্ারু্ ক্ষয়ডরাডধ্র উপায়, ধ্ারু্ 

পনুঃপ্রণিয়াজার্করি 

C-08 
খণনজ অধ্ারু্ (সালিার, সালিাডরর বযবহার, সালিার োই-অক্সাইে, সালণিউণরক এণসে, 

সালণিউণরক এণসে উৎপাদডন স্পশত পদ্ধণর্)  

অধ্যায়-১১ (খ্বনজ 

সম্পদ: জীিাশ্ম) 

Day-05 
C-09 

জীবাশ্ম জ্বালাণন, প্রাকৃণর্ক গযাস, শ্রপডরাণলয়াডির উপাদানসিহূ ও র্াডদর পথৃকীকরি, 

হাইডরাকাবতন (অযাণলডিণিক হাইডরাকাবতন), দজব শ্র ৌডগর প্রাচু তর্া 

C-10 কা তকরী িলূক ও সিডগাত্রীয় শ্রেণি 

Day-06 
C-11 অযাডরাডিণিক হাইডরাকাবতন, সম্পিৃ হাইডরাকাবতন (অযালডকন) 

C-12 অযালডকডনর প্রস্তুণর্ ও দবণশিযিলূক ণবণিয়া 

Day-07 
C-13 অসম্পিৃ হাইডরাকাবতন: অযালণকন ও অযালকাইন 

C-14 অযালণকন ও অযালকাইডনর প্রস্তুণর্ ও দবণশিযিলূক ণবণিয়া 

Day-08 
C-15 অযালডকাহল, অযালণেহাইে, িযাণি এণসে প্রস্তুণর্, িযাণি এণসডের রাসায়ণনক ধ্িত 

C-16 অযালডকাহল, অযালণেহাইে, িযাণি এণসে এর দবণশিয িলূক ণবণিয়া 

Day-09 
C-17 হাইডরাকাবতন শ্রথডক অযালডকাহল, অযালণেহাইে ও দজব এণসে প্রস্তুণর্ 

C-18 অযালডকাহল, অযালণেহাইে ও দজব এণসডের বযবহার, পণলিার, রূপান্তর, গুরুত্বপিূত ণবণিয়া 

অধ্যায়-১২ 

(আমালদর জীিলন 

রসায়ন) 

Day-10 
C-19 গহৃস্থাণলর রসায়ন (খাদয লবি, শ্রবণকং পাউোর, ণসরকা বা ণিডনগার, শ্রকািল পানীয়) 

C-20 পণরষ্কার পণরচ্ছন্নর্ায় রসায়ন (কাপড় কাচা শ্রসাো, িয়ডলি ণিনার)  

Day-11 
C-21 সাবান, ণেিারডজডন্ির ণিয়া শ্রকৌশলসহ, ণিণচং পাউোর 

C-22 গুরুত্বপিূত রাসায়ণনক ণবণিয়া ও ণিয়া শ্রকৌশল (পনুঃ আডলাচনা)   

Day-12 
C-23 

অযাডিাণনয়া গযাডসর পরীক্ষাগার প্রস্তুণর্ ও ণশল্পকারখানায় অযাডিাণনয়া গযাস প্রস্তুণর্, কৃণষ ও 

ণশল্পডক্ষডত্র রসায়ন 

C-24 ণপ্রজারডিণিি, গ্লাস ণিনার, িয়ডলি ণিনার 
 

 

রসায়ন 
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অধ্যায় যলকচার বিষয়িস্তু 

অধ্যায়-০৩ 
(িীজগাবিবতক রাবি) 

Day-01 
M-01 উৎোদডক মবডির্ি, উৎোদক মনিণডয়র কমিেয় প্কৌশে, কাজ, অনুশীেনী-৩.৩ (১-১৫) 

M-02 অনুশীেনী-৩.৩ (১৬-২৫) 

Day-02 
M-03 

অনুশীেনী-৩.৩ (২৬-৩১), ভ্াগডশর্ উেোডদযর ধারিা, উৎপাদক উেোডদযর ধারিা 

উদাহরি,কাজ 

M-04 অনুশীেনী-৩.৪ (১-১৬) 

অধ্যায়-০৮ 
(িতৃ্ত) 

 
 
 

Day-03 
M-05 বতৃ্তচাে, বতৃ্তি প্কাি, প্কন্দ্রি প্কাি, উেোদয- ২০, ২১, ২২ 

M-06 অনুশীেনী- ৮.২ 

Day-04 
M-07 বতৃ্তি চিুভু্ণজ িংক্রান্ত উেোদয (২৩, ২৪), অনুশীেনী-৮.৩ (১, ২) 

M-08 অনুশীেনী- ৮.৩ (৩-৭) 

অধ্যায়-১১ 
(িীজগাবিবতক 
অনুপাত ও 
সমানুপাত) 

Day-05 

M-09 ধ্ারাবাণহক অনুপার্, সিানুপাণর্ক িাগ, অনুশীেনী-১১.২ (১-১৪) 

M-10 অনুশীেনী-১১.২ (১৫-২৫) 

অধ্যায়-১৩ 
(সসীম ধ্ারা) 

Day-06 
M-11 

অনুক্রম, ধারা, িমান্তর ধারা, িমান্তর ধারার িাধারি েদ মনিণয়, িমান্তর ধারার n িংেযক 
েডদর িমমষ্ট, উদাহরি (১-৬) , অনুশীেনী- ১৩.১(১-৭, ৯-১৮) 

M-12 অনুশীেনী- ১৩.১(৮, ১৯-২৪) 

অধ্যায়-১৭ 
(পবরসংখ্যান) 

Day-07 
M-13 ক্রমডর্ামজি িংেযা, গিিংেযা মনডবশন িারমি, গিিংেযা বহুভু্জ, অণজি শ্ররখা 
M-14 গি মনিণয়, িংমিপ্ত েদ্ধমিডি গি মনিণয়, গুরুত্বর্িু উোডত্তর গি মনিণয় 

Day-08 
M-15 মধযডকর ধারিা, উদাহরি, অনুশীেনী- ১৭ 

GM-16 প্রচুরডকর ধ্ারিা, উদাহরি, অনুশীেনী- ১৭ 

অধ্যায়-১৩ 
(সসীম ধ্ারা) 

Day-09 
M-17 

রথম n িংেযক স্বাভ্ামবক িংেযার বগণ ও ঘডনর িমমষ্ট মনিণয়, অনুশীেনী ১৩.২ (১৮, ১৯, 
২০, ২১) কাজ, উদাহরি ,গুডিাত্তর ধারা, সাধ্ারি পদ, উদাহরি, অনুশীেনী-১৩.২ (১-৫, 
৭, ৮-১১) 

M-18 
গুডিাত্তর ধারার িমমষ্ট মনিণয়, অনুশীেনী- ১৩.২ (৬, ১২-১৭, ২২-২৫) 
HW: (উদাহরি-১২) 

অধ্যায়-১০ 
(দূরত্ব ও উচ্চতা) 

Day-10 
M-19 উন্নমি প্কাি ও অবনমি প্কাি, উদাহরি, অনুশীেনী-১০ (১-১৩) 
M-20 অনুশীেনী- ১০ (১৪-২১), কাজ 

অধ্যায়-০৩ 
(িীজগাবিবতক রাবি) 

Day-11 
M-21 

বাস্তব িমিযা িমাধাডন বীজগামিমিক িূত্র গঠন ও রডয়াগ (প্দয় বা রােয, িময় ও কাজ, 
িময় ও দূরত্ব) মবর্য়ক, অনুশীেনী- ৩.৫ (১৪-১৯) 

M-22 
বাস্তব িমিযা িমাধাডন বীজগামিমিক িূত্র গঠন ও রডয়াগ (নে ও প্চৌবাচ্চা, োভ্-িমি) 
মবর্য়ক, অনুশীেনী- ৩.৫ (২০-২৫) 

Day-12 
M-23 বীজগামিমিক িূত্র গঠন (মবমনডয়াগ-মনুাফা িংক্রান্ত), অনুশীেনী-৩.৫ ( ৩৩-২৬ ) 
M-24 অনুশীেনী- ৩.৫ (৩৪-৩৮) 

অধ্যায়-১৪ 
(অনুপাত, সদিৃতা ও 

প্রবতসমতা) 

Day-13 
M-25 অনুোি ও  িমানুোডির ধমণ, জযামমমিক িমানুোি, উেোদয: ২৮, ২৯, ৩০, ৩১ 
M-26 অনুশীেনী- ১৪.১ (১-৫) 

Day-14 
M-27 

অনুশীেনী-১৪.১ (৬-৯), িদশৃিা (িদশৃডকািী বহুভু্জ, িদশৃ বহুভু্জ), উেোদয: (৩২-
৩৪) 

M-28 
অনুশীেনী-১৪.২ (৫, ৬, ৭), উেোদয: ৩৫, মনমদণষ্ট অনুোডি প্রোংডশর মবভ্মিকরডির 
ধারিা, িম্পাদয- ১২ 

Day-15 M-29 অনুশীেনী-১৪.২(৮-১৩) 

গণির্ 
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M-30 
রমিিমিা, সুর্ম বহুভু্ডজর রমিিাময প্রো, ঘূিণন রমিিমিা ও প্রো রমিিমিা, 
অনুশীেনী-১৪.৩ 

অধ্যায়-১৫  
(যেত্রফল সম্পবকথত 
উপপাদয ও সম্পাদয) 

Day-16 
M-31 িমিেডিডত্রর প্িত্রফে, উেোদয-৩৬, ৩৭, ৩৮, অনুশীেনী- ১৫ (১-৭) 

M-32 অনুশীেনী-১৫ ( ১২-৮ ) 

Day-17 
M-33 উেোদয-৩৯ (েীথাডগারাডির উেোদয), িম্পাদয: ১৩, ১৪, ১৫ 

M-34 অনুশীেনী- ১৫ (১৩-১৮) 

অধ্যায়-০৮ 
(িতৃ্ত) 

Day-18 
M-35 বডৃত্তর প্েদক,িশণক,িাধারি িশণক,  উেোদয (২৫, ২৬, ২৭) 

M-36 অনুশীেনী- ৮.৪ (১-৬) 

Day-19 
M-37 বতৃ্ত িম্পকণীয় িম্পাদয (৬-১১), অনুশীেনী- ৮.৫ (১২, ১৩, ১৪) 

M-38 অনুশীেনী- ৮.৫ (৯-১১, ১৫-১৯) 

অধ্যায়-১২ 
(দ্যই চলক বিবিষ্ট 
সরল সহসমীকরি) 

Day-20 
M-39 িরে িহিমীকরি, দ্যই চেকমবমশষ্ট িরে িমীকরডির িমাধান প্র্াগযিা, অনুশীেনী- ১২.১ 

M-40 
িরে িহিমীকরডির িমাধান (রমিিােন েদ্ধমি, অেনয়ন েদ্ধমি), অনুশীেনী-১২.২ (১-
৬) 

Day-21 
M-41 িরে িহিমীকরডির িমাধান(আিগুিন েদ্ধমি), অনুশীেনী- ১২.২ (৭-১২) 

M-42 তেমেক েদ্ধমি, অনুশীেনী- ১২.৩ 

Day-22 
M-43 বাস্তবমভ্মত্তক িমিযার িহিমীকরি গঠন ও িমাধান, অনুশীেনী-১২.৪ (১০-১৯) 

M-44 অনুশীেনী- ১২.৪ (২০-২৪) 

অধ্যায়-১৬ 
(পবরবমবত) 

Day-23 
M-45 

বডৃির পণরণধ্, বিৃাংডশর দদঘতয, বিৃকলার শ্রক্ষত্রিল, উদাহরি, কাজ, অনুশীেনী- ১৬.৩ 
(১০) িম্পিূণ 

M-46 অনুশীেনী- ১৬.৩ (১-৯) 

Day-24 
M-47 আয়িাকার ঘনবস্তু, ঘনক, অনুশীেনী- ১৬.৪ (৮-১৩) 

M-48 প্বেন, অনুশীেনী- ১৬.৪ (১৪-২১) 

অধ্যায়-০৩ 
(িীজগাবিবতক রাবি) 

Day-25 
M-49 অনুশীলনী- ৩.১, ৩.২ 

M-50 অনুশীলনী- ৩.৩, ৩.৪ (পনুঃ আডলাচনা) 

Day-26 
M-51 অনুশীলনী- ৩.৫ (পনুঃ আডলাচনা) 

M-52 অধ্যায়-৩ (ডবােত স্টযান্োেত সজৃনশীল ও বহুণনবাচতনী প্রশ্ন আডলাচনা) 
 
 

 
 

অধ্যায় যলকচার বিষয়িস্তু 

অধ্যায়-০৫ 
(সমীকরি) 

Day-01 
HM-01 (দ্যই চেকমবমশষ্ট মিঘাি িমীকরি প্জাট, উদাহরি) অনুশীেনী-৫.৪ 

HM-02 (মিঘাি িহিমীকরডির বযবহার, উদাহরি) অনুশীেনী-৫.৫ 

অধ্যায়-০৮ 
(বত্রযকািবমবত) 

Day-02 
HM-03 

মত্রডকািমমমিক অনুোিিমহূ, মবমভ্ন্ন চিুভ্ণাডগ মত্রডকািমমমিক অনুোিিমডূহর মচে,  

অনুশীেনী-৮.২ (১-৬)  

HM-04 অনুশীেনী-৮.২ (৭-১৩), উদাহরি, অনুশীেনী-৮.৩ (১০, ১২)  

Day-03 
HM-05 মবমভ্ন্ন প্কাডির মত্রডকািমমমিক অনুোিিমহূ, অনুশীেনী-৮.৩ (৭-৯)  

HM-06 অনুশীেনী-৮.৩ (১১, ১৩-১৬) 

অধ্যায়-১১ 
 (িানাঙ্ক জযাবমবত) 

Day-04 

HM-07 ঢাে (+ve ও -ve ঢাডের মবস্তামরি), অনুশীেনী-১১.৩ িম্পিূণ  

HM-08 
িরেডরোর িমীকরি, প্েেমচত্র (মবমভ্ন্ন িমীকরি মদডয় প্েেমচত্র Specially +ve ও  -ve 

ঢাে মদডয় প্বাঝাডনা), অনুশীেনী-১১.৪ (১০-১৬)   

Day-05 HM-09 অনুশীেনী-১১.৪ (১৭-২৪)   

উচ্চর্র গণির্ 
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HM-10 ঢাে, প্িত্রফে, িরেডরোর িমীকরি (েনুঃ আডোচনা) 

অধ্যায়-১৩ 
(ঘন জযাবমবত) 

Day-06 
HM-11 

কমিেয় রাথমমক িংজ্ঞা, ঘনবস্তু, সুর্ম ঘনবস্তুর আয়িন ও িডের প্িত্রফে, ঘনক, 
অনুশীেনী-১৩ (৭-৯), HW: অনুশীেনী-১৩ (৩১)   

HM-12 
অনুশীেনী-১৩ (১০, ২১-২৩), িমবতৃ্তভূ্মমক প্কািক, অনুশীেনী-১৩ (১১-১৩, ২৪) 
HW: অনুশীেনী-১৩ (৩২)   

Day-07 
HM-13 প্গােক, অনুশীেনী-১৩ (১৪-২০) 
HM-14 মরজম, মেরামমে, উদাহরি 

Day-08 
HM-15 অনুশীেনী-১৩ (২৫-২৮) 
HM-16 প্র্ৌমগক ঘনবস্তু, অনুশীেনী-১৩ (১-৬ এবং ২৯, ৩০)  

অধ্যায়-০৫ 
(সমীকরি) 

Day-09 
HM-17 (দ্যই চেকমবমশষ্ট িূচক িমীকরি প্জাট, উদাহরি) অনুশীেনী-৫.৬ 
HM-18 প্েেমচডত্রর িাহাডর্য মিঘাি িমীকরডির িমাধান, অনুশীেনী-৫.৭ (১-১২)  

Day-10 
HM-19 অনুশীেনী-৫.৭ (১৩-১৭) 
HM-20 অধ্যায়-৫ (েনুঃ আডোচনা) 

অধ্যায়-০৬ 
(অসমতা) 

Day-11 
HM-21 

অিমিার ধারিা , উদাহরি, অনুশীেনী-৬.১ (িম্পিূণ), অিমিার বযবহার, 
অনুশীেনী-৬.২ এর উদাহরি 

HM-22 অনুশীেনী-৬.২ (১-১১)  

Day-12 
HM-23 অিমিার প্েেমচত্র অনুশীেনী-৬.৩ (৯-১১) 
HM-24 দ্যই চেকমবমশষ্ট িরে একঘাি অিমিা, উদাহরি, অনুশীেনী-৬.৩ (১২-১৭)    

অধ্যায়-০৭  
(অসীম ধ্ারা) 

Day-13 
HM-25 অনুক্রম, অিীম ধারা,িাধারি েদ, উদাহরি, অনুশীেনী-৭ (১-৪, ৬, ৯, ১০) 
HM-26 অিীমিক িমমষ্টর িূডত্রর রমাি, অনুশীেনী-৭ (৫, ৭, ৮, ১১)  

Day-14 
HM-27 অনুশীেনী-৭ (১২, ১৩, ১৪)  
HM-28 অনুশীেনী-৭ (১৫, ১৬, ১৭)  

অধ্যায়-১৪ 
(সম্ভািনা) 

Day-15 
HM-29 

িম্ভাবনার িাডথ জমিি মকেু ধারিা, র্মুিমভ্মত্তক িম্ভাবনা মনিণয়, িথযমভ্মত্তক িম্ভাবনা 
মনিণয়, উদাহরি, কাজ, অনুশীেনী-১৪ (১-৬)  

HM-30 
অনুশীেনী-১৪(৭-১২), নমনুাডিত্র এবং িম্ভাবনা Tree িারা িম্ভাবনা মনিণয়, অনুশীেনী-
১৪ (১৩, ১৪)   

Day-16 
HM-31 বজণনশীে, অবজণনশীে ঘটনার ধারিা (কেন গুি / প্র্াগ হডব), অনুশীেনী-১৪   (১৫-১৮)   
HM-32 অধ্যায় ণরণিউ এবং সম্ভাবনা সম্পণকতর্ সজৃনশীল প্রশ্ন 

অধ্যায়-১২ (সমতলীয় 
যেক্টর) 

Day-17 
HM-33 

প্ভ্ক্টডরর িমিা, মবেরীি প্ভ্ক্টর, প্ভ্ক্টডরর প্র্াগ-মবডয়াগ, প্ভ্ক্টডরর প্র্াডগর মবমধিমহূ, িংেযা 
গুমিিক বা প্কোর গুমিিক, প্ভ্ক্টডরর িংেযাগুমিিক িংক্রান্ত বণ্টন িূত্র, মত্রভু্জ িূত্র, 
িামান্তমরক িূত্র, উদাহরি-১, ২ 

HM-34 অনুশীেনী-১২ এর (১-৮, ১০, ১২), উদাহরি-৪  

Day-18 
HM-35 অবিান প্ভ্ক্টর ,উদাহরি- ৩, ৫, অনুশীেনী-১২ এর (৯, ১১)  
HM-36 অনুশীেনী-১২ এর ( ১৩-১৬)  

অধ্যায়-১০ (বিপদী 
বিস্তবৃত) 

Day-19 
HM-37 

মিেদী (1 + 𝑦)𝑛 এর মবস্তৃমি, েযািডকডের মত্রভু্ডজর বযবহার, উদাহরি (১, ২, ৩), 
অনুশীেনী- ১০.১ (১, ২, ৪, ৫, ৬)   

HM-38 
*n! ও C.

n
r এর িাডথ িম্পকণ, উদাহরি (৪), অনুশীেনী-১০.১ (৩), (𝑥 + 𝑦)𝑛 মিেদী 

এর মবস্তমৃি 

Day-20 
HM-39 

n! এবং C.
n

r এর মান মনিণয়, (r+1) িম েদ মনিণয়, অনুশীেনী-১০.২ (১০-১৪) 
HW: উদাহরি (১০)   

HM-40 অনুশীেনী-১০.২ (১৫-১৯)  

অধ্যায়-০৯ (সূচকীয় 
ও লগাবরদমীয় 

ফাংিন) 

Day-21 
HM-41 উদাহরি (১৮-২৯), ২১১ েষৃ্ঠার কাজ 
HM-42 অনুশীেনী-৯.২ (৬ এবং ৭ এর ক, ে, গ, ঘ, ি)  

Day-22 
HM-43 অনুশীেনী-৯.২ (৭ এর চ, ে, জ), উদাহরি (৩১, ৩৩), অনুশীেনী-৯.২ (১০, ১১, ১২)    
HM-44 েগামরদমমক ও েরমমান, ফাংশডনর প্েেমচত্র, অনুশীেনী-৯.২ (৮, ৯, ১৩, ১৪, ১৫)  
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অধ্যায়-০৯  
(দঢ়ৃতা প্রদান ও 

চলন) 

Day-01 
B-01 মানব কঙ্কাডের িাধারি েমরমচমি, দঢ়ৃিা রদান এবং চেডন কঙ্কাডের ভূ্মমকা 

B-02 অমি, িরুিামি, অমিিমি, অমিিমি (িাইডনামভ্য়াে অমিিমি, অমিিমির রকারডভ্দ) 

Day-02 

B-03 প্েমশ, মানুডর্র চেডন অমি ও প্েমশর ভূ্মমকা, প্টনেন ও অমিবিনী 

B-04 
অমিিংক্রান্ত প্রাগ (অমস্টওডোডরামিি, মরউমাটডয়ে আর্থ্ণাইমটি বা প্গডটেঁবাি), িম্পিূণ 

অধযায় (েনুঃ আডোচনা) 

অধ্যায়-১১ 
(জীযির প্রজনন) 

Day-03 
B-05 জীডব রজনডনর ধারিা ও গুরুত্ব, উমিডদর রজনন (রজনন অঙ্গ: ফুে, ফুডের মবমভ্ন্ন অংশ) 

B-06 েষু্পমঞ্জমর, েরাগায়ন, েরাগায়ডনর মাধযম 

Day-04 
B-07 েংু গযাডমডটাফাইডটর উৎেমত্ত, স্ত্রী-গযাডমডটাফাইডটর উৎেমত্ত 

B-08 মনডর্ক, নিুন প্িাডরাফাইট গঠন, ফডের উৎেমত্ত 

Day-05 
B-09 রািীর রজনন ও মনডর্ক, মনডর্ডকর প্মৌমেক িাৎের্ণ, মানব রজনডন হরডমাডনর ভূ্মমকা 

B-10 ভ্রূডির মবকাশ, অমরা, ভ্রূি আবরিী, রজনন- িংক্রান্ত প্রাগ (এইেি) 

অধ্যায়-১২ 
(জীযির িংিগবত ও 

বিিতথন) 

Day-06 
B-11 

জীডবর বংশগমি, বংশ েরম্পরায় চামরমত্রক তবমশষ্টয বহনকারী উোদান (বংশগমিবস্তু), 

প্ক্রাডমাডিাম, DNA 

B-12 RNA, মজন, DNA অনুমেেন 

Day-07 

B-13 মেএনএ প্টস্ট, , মানুডর্র মেঙ্গ মনধণারি 

B-14 
প্জডনমটক মেিঅেণার বা বংশগমি বযামধ/অস্বাভ্ামবকিা (কাোর ব্লাইন্েডনি বা বিণািিা, 

থযাোডিমময়া) 

Day-08 
B-15 তজব মববিণন িত্ত্ব, জীবডনর আমবভ্ণাব 

B-16 োরউইডনর মিবাদ ও রজামির মটডক থাকায় মববিণডনর গুরুত্ব 

অধ্যায়-১৩ 
(জীযির পবরযিি) 

Day-09 

B-17 বাস্তুিন্ত্র, বাস্তুিডন্ত্রর উোদানিমহূ, েকুুডরর বাস্তুিন্ত্র 

B-18 
োদযমশকে (মশকারজীবী, েরজীবী োদযমশকে, মিৃজীবী োদযমশকে), োদযজাে, 

বাস্তুিডন্ত্রর েমুষ্টরবাহ ও বাস্তুিডন্ত্রর শমির রবাহ 

Day-10 

B-19 

রমফক প্েডভ্ডের মডধয শমির িম্পকণ, শমি মেরামমডের ধারিা, োদযমশকে িীমমি রােডি 

শমি মেরামমডের রভ্াব, জীবববমচত্রয, জীবববমচডত্রযর রকারডভ্দ, বাস্তুিডন্ত্রর মিমিশীেিা 

রিায় জীবববমচডত্রযর রভ্াব 

B-20 
মবমভ্ন্ন জীডবর মডধয মমথমিয়া, আন্তঃমনভ্ণরশীেিা ও েমরডবডশর ভ্ারিামযিা, ধনাত্মক 

আন্তঃমক্রয়া, ঋিাত্মক আন্তঃমক্রয়া, েমরডবশ িংরিডির গুরুত্ব ও েদ্ধমি 

অধ্যায়-১৪ 
(জীিপ্র বুি) 

Day-11 

B-21 জীবরর্মুি, মটসুযকােচার রর্মুির ধােিমহূ, মটসুযকােচাডরর বযবহার 

B-22 
প্জডনমটক ইমঞ্জমনয়ামরং, মজএমও (GMO) বা মরকমম্বডনন্ট DNA রস্তুি করার ধােিমহূ, 

প্জডনমটক ইমঞ্জমনয়ামরংডয়র বযবহার 

 

জীবমবজ্ঞান 
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অধ্যায়-০৫ 
(মাবিবমবিয়া ও 

গ্রাবফক্স) 

Day-01 

ICT-01 

মামিমমমেয়ার ধারিা, প্রডজডন্টশন িফটওয়যার, োওয়ার েডয়ন্ট প্রাগ্রাম প্োো এবং স্লাইে 
তিমর করা, প্রডজডন্টশন প্িভ্ বা িংরিি করা, নিুন স্লাইে প্র্াগ করা, প্রডজডন্টশন স্লাইে 
রদশণন, স্লাইডে বযাকগ্রাউন্ে র্িু করা বা বযাকগ্রাউন্ে েমরবিণন করা, স্লাইডে েমব র্িু করা, 
স্লাইডে রানমজশন র্িু করা, প্েোয় স্বিন্ত্রভ্াডব রানমজশন রডয়াগ করা, রানমজশডন শব্দ 
রডয়াগ করা, স্লাইডে মভ্মেও র্িু করা 

ICT-02 
গ্রামফক্স (গ্রামফডক্সর গুরুত্ব, ফডটাশে প্রাগ্রাম প্োোর জন্য, ফডটাশে প্রাগ্রাডম নিুন ফাইে 
তিমর করার জন্য) ফডটাশডের টুেবক্স এবং েযাডেট েমরমচি, মিডেকশন টুে এবং মভু্ টুে 
েমরমচমি 

Day-02 

ICT-03 

মিডেকশন টুে এবং মভু্ টুে েনুঃআডোচনা, মিডেকশন িানান্তমরি করা, ভ্ািমান মিডেকশনমট 
রি মদডয় েরূি করা, মফদার-এর বযবহার, েযাডিা টুে ও েমেডগানাে েযাডিা টুডের িাহাডর্য 
মিডেক্ট করা, প্রাক, ফাইে প্িভ্ বা িংরিি করা, প্েয়ার, নিুন প্েয়ার র্িু করা, থাম্বডনইে 
আইকন, গুচ্ছ েযাডেট এবং েযাডেট র্িু ও মবর্িু করা, প্েয়াডর অবডজক্ট তিমর করা, প্টক্সট 
প্েয়ার তিমর করা, এক ফাইডের েমব অন্য ফাইডে িানান্তমরি করা, টাডগণট প্েয়ার মনধণারি করা, 
প্েয়াডরর ওোমিমট েমরবিণন করা, প্েয়ার বামিে কডর প্দওয়া, একামধক প্েয়ার একীভূ্ি করা 

ICT-04 

কাট, কমে, প্েস্ট ও প্েস্ট ইনটু, ক্রে টুডের বযবহার, প্হোডনা েমব ক্রে করা, ইডরজার টুে এর 
বযবহার, প্গ্রমেডয়ন্ট টুডের িাহাডর্য প্ব্লন্ে তিমর করা, প্গ্রামেডয়ন্ট টুডের িাহাডর্য মেমনয়ার প্ব্লন্ে 
তিমর করা, প্গ্রমেডয়ন্ট িম্পাদনা, নিুন রি ও কাোর স্টেি র্িু করা ও বামিে করা, েমবর 
ঔজ্জ্বেয ও কনরাস্ট িমন্বয় করা 

Day-03 

ICT-05 

ইোডরটর, ইোডরটডর নিুন ফাইে প্োো, কাডজর েমরডবশ েমরমচমি, টাইডটে বার, 
টুেবডক্সর রডয়াজনীয় টুেিমডূহর েমরমচমি, অবডজডক্ট রি রডয়াগ করা, কাোর প্গ্রমেডয়ন্ট ও 
নান [Color, (,) Gradient (.) None (/)], অবডজক্ট প্োট/বি কডর প্দো, হ্যান্ে টুডের 
িাহাডর্য েষৃ্ঠা/অবডজডক্টর অবিান েমরবিণন, অবডজক্ট অবডোকডনর েমরডবশ, অবডজক্ট তিমর 
করা, অবডজক্ট মিডেক্ট করা এবং অবডজডক্টর রান্তডরো বা োথ মডুে প্ফো, োথ বা রান্তডরো, 
মিডেকশন টুে, োইডরক্ট মিডেকশন টুে, অবডজক্ট গ্রুে করা, অবডজক্ট েক করা, কাট, কমে, 
প্েস্ট কমাডন্ের বযবহার 

ICT-06 

প্েয়ার, নিুন প্েয়ার তিমর করা, প্েয়ার বামিে করা, প্েয়ার একীভূ্ি করা, অবডজডক্ট রডির 
বযবহার, কাোর েযাডেট, রং রডয়াগ করা, প্রাডকর বযবহার, প্েন ও প্েমন্সে টুে, বি োথ ও 
প্োো বা মিু োথ, প্েমন্সে টুে ও প্েন টুে, োথ িম্পাদনার কাজ, অযাংকর েডয়ন্ট প্র্াগ 
করা, অযাংকর েডয়ন্ট বাদ প্দওয়া, োডথর বক্রিা িম্পদনা, প্েোডেমের কাজ, েডয়ন্ট প্টক্সট, 
প্েো িম্পদান, অির মিডেক্ট করা, অিডরর রং েমরবিণন করা, অির মডুে প্ফো, অির 
প্োট-বি করা, অিরডক োিাোমি এবং োশাোমশ প্োট-বি করা, প্বজোইন মশফট, মেমেং, 
এমরয়া প্টক্সট, োডথ টাইে করা, বতৃ্তাকার অবডজডক্টর বাইডরর মদডক টাইে করা, মিু োডথ 
প্েো মবন্যস্ত করা, অিডরর আউটোইন তিমর করা, ইোডরটডর েমব বা ইডমজ িােন করা 

অধ্যায়-০৬ 
(যিটাযিজ এর 

িযিহার) 

Day-04 
ICT-07 

প্েটাডবজ িম্পডকণ ধারিা, প্েটাডবজ প্রাগ্রাডমর তবমশষ্টয, DBMS এর বযবহাডরর প্কৌশে, 
DBMS এর গুরুত্ব, প্েটাডবজ ও এডক্সি িম্পডকণ ধারিা, এডক্সি প্রাগ্রাডম কাজ শুরুর 
রস্তুমি, এডক্সি প্রাগ্রাম প্োো, প্েটাডবজ প্টমবে তিমর, প্েটা এমন্র করা, অিডরর আকার-
আকৃমি েমরবিণন, বানান িংডশাধন 

ICT-08 
প্েটাডবজ ফাইে বি করা ও প্োো, প্টমবডে নিুন মফল্ড বা কোম প্র্াগ করা, মফল্ড বা কোম 
বামিে করা, প্রকেণ বা িামর বামিে করা 

Day-05 
ICT-09 

প্েটায় বিণানুক্রমমক ও িংেযানুক্রমমক মবন্যাি, িথয অনুিিান করা, শিণর্িু িথয অনুিিান,  
গ্রাডমর মভ্মত্তডি িথয অনুিিান, একামধক গ্রাডমর িথয প্দো, েরুুর্/মমহোর মভ্মত্তডি িথয 
অনুিিান, কুডয়মর এবং মরডোটণ 

ICT-10 
কুডয়মর েদ্ধমিডি িথয আহরি এবং িংরিি, কুডয়মর েদ্ধমিডি গ্রাম ও ইউমনয়ডনর মভ্মত্তডি 
িথয আহরি করা, মরডোটণ, মরডোডটণ মগ্রেোইন র্িু করা 

র্থয ও শ্র াগাড াগ প্র ণুি 


