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ক্র. নং বিষয় লেকচার সংখ্যা এক্সাম সংখ্যা 

০১ পদার্থবিজ্ঞান ৫৮ বি 

• লেইবে এক্সাম ১৩৯ বি 
• অধ্যায়বিবিক এক্সাম ৫৭ বি  
• ইিযােুয়য়শন লিস্ট ১২ বি  

০২ রসায়ন ৪৬ বি 

০৩  গবিত ৬০ বি 

০৪ উচ্চতর গবিত ৫৬ বি 

০৫ জীিবিজ্ঞান ৪৮ বি 

০৬ তর্য ও ল াগায় াগ প্র ুবি ১০ বি 

  লমাি লেকচার সংখ্যা ২৭৮ বি   

 

 
 

ক্র: নং বিষয় অধ্যায় 

০১ পদার্থবিজ্ঞান ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ 

০২ রসায়ন ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ 

০৩ গবিত 
১, ২.১, ২.২, ৩.১, ৩.২, ৩.৩, ৩.৪, ৪.১, ৪.২, ৪.৩, ৫.১, ৫.২, ৬, ৭, ৮.১, 
৮.২, ৮.৩, ৯.১, ৯.২, ১১.১, ১১.২, ১৩.১, ১৬.১, ১৬.২, ১৭ 

০৪ উচ্চতর গবিত 
১.১, ১.২, ২, ৩.১, ৩.২, ৪, ৫.১, ৫.২, ৫.৩, ৫.৪, ৫.৫, ৮.১, ৮.২, ৯.১, ৯.২, 
১১.১, ১১.২, ১৩, ১৪  

০৫ জীিবিজ্ঞান ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ 

০৬ তর্য ও য াগায াগ প্র ুবি ১, ২, ৩, ৪  

 

 
 

অধ্যায় যেকচার বিষয়িস্তু 

অধ্যায় - ০১  

(য ৌত রাবি ও 

পবরমাপ) 

Day-01 

P-01 

পদার্থবিজ্ঞাযনর ক্রমবিকাি, য ৌত রাবি, পবরমাযপর একক, উপসগথ িা 

গুবিতক, মাত্রা 

P-02  াবনথয়ার যেে, স্ক্রু-গজ, পবরমাযপর ত্রুবি 

লকাসথ বিিরিী 

নিম যেবিযত য সকে অধ্যায় পড়াযনা হযি 

পদার্থবিজ্ঞান 
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অধ্যায় যেকচার বিষয়িস্তু 

অধ্যায়-০২ 
(গবত) 

Day-02 
P-03 বিবত এিং গবত, বিব ন্ন প্রকার গবত, যেোর ও য ক্টর রাবি 

P-04 দূরত্ব ও সরি, দ্রুবত এিং যিগ, ত্বরি-মন্দন ও গাবিবতক সমসযা 

Day-03 
P-05 গবতর সূযত্রর প্রমাি, গবতর সমীকরি 

P-06 গবতর সমীকরি সংক্রান্ত গাবিবতক সমসযা 

Day-04 
P-07 পড়ন্ত িস্তুর সূত্র সম্পবকথত গাবিবতক সমসযা 

P-08 বনবিপ্ত িস্তুর সূত্র সম্পবকথত গাবিবতক সমসযা 

Day-05 
P-09 দূরত্ব-সময়, যিগ-সময় যেখবচত্র 

P-10 ত্বরি-সময় যেখবচত্র ও সমূ্পিথ অধ্যায় বরব িন 

অধ্যায়-০৩ 
(িে) 

Day-06 
P-11 

জড়তা এিং িযের ধ্ারিা: যমৌবেক িযের প্রকৃবত, সামযতা ও সামযতাবিহীন 
িে, বনউিযনর প্রর্ম সূত্র, 

P-12 িযের ঘাত,  রযিগ ও গাবিবতক সমসযািবে 

Day-07 

P-13 সংঘষথ ( রযিগ এিং িবির সংরক্ষিিীেতা) ও প্রকারয দ 

P-14 
 রযিগ এিং িবির সংরক্ষিিীেতা সংক্রান্ত গাবিবতক সমসযা, বনরাপদ 
ভ্রমি: গবত ও িে 

Day-08 

P-15 িস্তুর গবতর উপর িযের প্র াি: বনউিযনর ২য় সূত্র, মহাকষথ িে 

P-16 
বনউিযনর ২য় সূত্র, মহাকষথ িে ও পুবে / কবপকে সংক্রান্ত গাবিবতক 
সমসযা 

Day-09 
P-17 

বনউিযনর ৩য় সূত্র, ঘষথি ও ঘষথি িে (ঘষথযির প্রকারয দ, গবতর ওপর 
ঘষথযির প্র াি, ঘষথি কমাযনা -িাড়াযনা), ঘষথি একবি প্রযয়াজনীয় উপদ্রি 

P-18 ঘষথি িে সংক্রান্ত গাবিবতক সমসযা 

অধ্যায়-০৪ 
(কাজ, ক্ষমতা ও 

িবি) 
 

Day-10 
P-19 কাজ, িবি ও িবির বিব ন্ন রূপ  

P-20 গবতিবি সংবিষ্ট গাবিবতক সমসযা ও বি ি িবির সূচনা  

Day-11 

P-21 িবির বিব ন্ন রূপ (বি ি িবি ও সংবিষ্ট গাবিবতক সমসযা), বরং 

P-22 

িবির বিব ন্ন উৎস: (অনিায়নয াগয িবি, নিায়নয াগয িবি), িবির 
রূপান্তর এিং পবরযিযির ওপর প্র াি, িবির বনতযতা, বনতযতা সংক্রান্ত 
গাবিবতক সমসযা,  র ও িবির সম্পকথ 
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Day-12 
P-23 ক্ষমতা, কমথদক্ষতা ও গাবিবতক সমসযা 

P-24 গড় সরি ( কুয়া / যচৌিাচ্চা / িযাংক ) সংক্রান্ত সমসযা 

অধ্যায়-০৫ 
(পদাযর্থর অিিা ও 

চাপ) 

Day-13 
P-25 চাপ, ঘনত্ব, দদনবন্দন জীিযন ঘনযত্বর িযিহার , তরযের য তর চাপ 

P-26 আবকথবমবিযসর সূত্র , প্লিতা ও সংবিষ্ট গাবিবতক সমসযা 

Day-14 
P-27 

িস্তুর য যস র্াকা িা িুযি  াওয়া, িাংোযদযি যনৌ-দুঘথিনার কারি, িাতাযসর 

চাপ (িবরযসবের পরীক্ষা, িাতাযসর চাপ এিং আিহাওয়া) 

P-28 পযাসযকযের সূত্র, িে িৃবিকরি ও সংবিষ্ট গাবিবতক সমসযা 

Day-15 

P-29 বিবতিাপকতা (পীড়ন ও বিকৃবত ) ও গাবিবতক সমসযা 

P-30 
পদাযর্থর বতন অিিা: কবিন, তরে এিং গযাস,পদাযর্থর আিবিক গবততত্ত্ব, 

পদাযর্থর চতুর্থ অিিা, প্লিতা সংক্রান্ত আযোচনা (পুনঃ আযোচনা) 

অধ্যায়-০৬ 
(িস্তুর ওপর তাযপর 

প্র াি) 

Day-16 
P-31 তাপ ও তাপমাত্রা, অ যন্তরীি িবি, পদাযর্থর তাপমাবত্রক ধ্মথ 

P-32 বিব ন্ন যেযের মাযে সম্পকথ ও গাবিবতক সমসযা 

Day-17 

P-33 পদাযর্থর তাপীয় প্রসারি (কবিন পদাযর্থর প্রসারি, তরে পদাযর্থর প্রসারি)  

P-34 
গযাযসর  প্রসারি, পদাযর্থর অিিার পবরিতথযন তাযপর প্র াি, িাষ্পায়যনর 

বন থরিীেতা 

Day-18 

P-35 সুপ্ততাপ এিং আযপবক্ষক তাপ, কযাযোবরবমবতর মূেনীবত 

P-36 
সুপ্ততাপ, আযপবক্ষক তাপ, কযাযোবরবমবতর মূেনীবত ও সংবিষ্ট গাবিবতক 

সমসযা, গেনাঙ্ক এিং সু্ফিনাযঙ্কর  ওপর চাযপর প্র াি 

অধ্যায়-০৭ 
(তরঙ্গ ও িব্দ) 

Day-19 
P-37 

প থািৃত্ত গবত, সরে স্পন্দন গবত, তরঙ্গ, তরযঙ্গর দিবিষ্টয, তরযঙ্গর 

প্রকারয দ, তরঙ্গ সংবিষ্ট রাবি 

P-38 তরঙ্গ সংবিষ্ট গাবিবতক সমসযািবে, িব্দ তরঙ্গ, িব্দ তরযঙ্গর দিবিষ্টয 

Day-20 

P-39 প্রবতধ্ববন ও প্রবতধ্ববন সংক্রান্ত গাবিবতক সমসযািবে 

P-40 

িব্দ তরযঙ্গর যিগ ও তরঙ্গদদঘথয সংবিষ্ট গাবিবতক সমসযািবে, িযব্দর যিযগর 

পার্থকয, িযব্দর িযিহার, সুর ুি িযব্দর গুিািবে, িব্দ দূষি, গাবিবতক 

সমসযািবে 
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অধ্যায়-০৮ 
(আযোর প্রবতফেন) 

Day-21 

P-41 
আযোর প্রকৃবত, প্রবতফেন (প্রবতফেযনর সূত্র, যিাষি, মসৃি এিং অমসৃি 
পৃযে প্রবতফেন) 

P-42 
দপথি িা আয়না, প্রবতবিম্ব, সমতে আয়না, পূিথদদঘথয প্রবতবিম্ব যদখার জনয 
সমতে আয়নার দদঘথয 

Day-22 

P-43 
যগােীয় আয়না, উত্তে আয়না, অিতে যগােীয় আয়না, রবিবচত্র অংকযনর 
বনয়মািবে 

P-44 
অিতে আয়নায় প্রবতবিম্ব (যফাকাস দূরত্ব যর্যক কম দূরযত্ব ও যফাকাস 
দূরযত্ব) 

Day-23 

P-45 
অিতে আয়নায় প্রবতবিম্ব (যফাকাস দূরত্ব যর্যক যিবি দূরযত্ব - িাবকগুযো), 
উত্তে আয়নায় প্রবতবিম্ব 

P-46 
বিিধ্থন ও বিিধ্থন সংক্রান্ত গাবিবতক সমসযািবে, আয়নার িযিহার, বনরাপদ 
ড্রাইব ং, অধ্যায় সংবিষ্ট গাবিবতক সমসযা 

অধ্যায়-০৯ 
(আযোর প্রবতসরি) 

Day-24 
P-47 আযোর প্রবতসরি, প্রবতসরযির সূত্র, আযপবক্ষক ও পরম প্রবতসরিাঙ্ক 

P-48 সংকি যকাি ও পূিথ অ যন্তরীি প্রবতফেন সূচনা ও গাবিবতক সমসযা 

Day-25 

P-49 
রংধ্নু, মরীবচকা, প্রবতসরযির িযিহার, অপবিকযাে ফাইিার, যপবরযোপ ও 
িাইযনাকুোর, বপ্রজম 

P-50 
যেন্স ও যেযন্সর প্রকারয দ (উত্তে ও অিতে যেন্স), যেন্স সংক্রান্ত রাবিমাো, 
যেযন্সর বচযের প্রর্া 

Day-26 
P-51 

উত্তে যেন্স (যফাকাস দূরত্ব যর্যক কম দূরযত্ব, যফাকাস দূরযত্ব, যফাকাস দূরত্ব 
হযত যিবি দূরযত্ব)  

P-52 যেযন্সর ক্ষমতা, যচাযখর বক্রয়া, রবিন িস্তুর আযোকীয় উপেবি 

অধ্যায়-১০ 
(বির বিদুযৎ) 

Day-27 
P-53 আধ্ান িা চাজথ, ঘষথযি বির বিদুযৎ দতবর, দিদুযবতক আযিি 

P-54 ইযেকযরাযোপ ও দিদুযবতক িে 

Day-28 
P-55 দিদুযবতক িে সংবিষ্ট গাবিবতক সমসযা, তবড়ৎ যক্ষত্র এিং তবড়ৎ প্রািেয 

P-56 বি ি পার্থকয ও গাবিবতক সমসযা 

Day-29 

P-57 ধ্ারক ও ধ্ারক সংক্রান্ত সমসযা, বির বিদুযযতর িযিহার 

P-58 
দিদুযবতক িে, তবড়ৎ প্রািেয, বি ি পার্থকয এিং ধ্ারক সংক্রান্ত (পুনঃ 
আযোচনা) 
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অধ্যায়-০১ 

(রসায়য়নর ধ্ারিা) 
Day-01 

C-01 
রসায়ন পবরবচবত, রসায়ন এর পবরবধ্ িা লিত্রসমূহ, রসায়য়নর সায়র্ 

বিজ্ঞায়নর অনযানয শাখ্ার সম্পকথ, রসায়ন পায়ের গুরুত্ব 

C-02 

রসায়য়ন অনুসন্ধান িা গয়িষিা প্রবক্রয়া, গয়িষিা প্রবক্রয়ার বিবিন্ন ধ্াপ, 

রসায়ন পরীিাগার িযিহায়র ও পরীিাগায়র িযিহৃত বিবিন্ন রাসায়বনক দ্রিয 

িযিহায়র সতকথতা গ্রহি 

অধ্যায়-০২ 

(পদায়র্থর অিস্থা) 

Day-02 
C-03 

পদার্থ ও পদায়র্থর অিস্থা, *আন্তঃআিবিক িে ও শবি, পারমািবিক ির 

(চািথ) + আিবিক ির 

C-04 কিার গবততত্ত্ব ও *গবততয়ত্ত্বর স্বীকা থসমূহ, িযাপন, বনঃসরি 

Day-03 

C-05 
লমামিাবতর জ্বেন এিং লমায়মর বতন অিস্থা, গেন ও সু্ফিন, পাতন এিং 

উর্ধ্থপাতন, তাপ প্রদায়নর িক্রয়রখ্া ও গাবিবতক িযাখ্যা 

C-06 
তাপ প্রদান ও শীতেীকরি িক্রয়রখ্া, উর্ধ্থপাতন িক্রয়রখ্া, িযাপন, বনঃসরি 

(পুনঃ আয়োচনা)  

অধ্যায়-০৩ 

(পদায়র্থর গেন) 

Day-04 

C-07 
লমৌবেক ও ল ৌবগক পদার্থ, পরমািু ও অিু, লমৌয়ের প্রতীক, সংয়কত, 

পরমািুর লিতয়রর কিা, পারমািবিক সংখ্যা ও িরসংখ্যা  

C-08 
*আইয়সায়িাপ, *আইয়সায়িান, *আইয়সািার, পরমািুর ময়েে, 

রাদারয় ায়েথর পরমািুর ময়েে, রাদারয় ায়েথর পরমািু ময়েয়ের সীমািিতা 

Day-05 

C-09 লিার পরমািু ময়েে, লিার পরমািুর ময়েয়ের সা েয ও সীমািিতা 

C-10 
পরমািুর শবিস্তয়র ইয়েকট্রন বিনযাস, উপশবিস্তয়রর ধ্ারিা, পরমািুয়ত 

ইয়েকট্রন বিনযায়সর নীবত, উদাহরি 

Day-06 

C-11 

পরমািুয়ত ইয়েকট্রন বিনযায়সর নীবত (বরবিশন), ইয়েকট্রন বিনযায়সর 

সাধ্ারি বনয়য়মর বকছু িযবতক্রম, পারমািবিক ির িা আয়পবিক 

পারমািবিক ির 

C-12 

আইয়সায়িায়পর শতকরা হার লর্য়ক লমৌয়ের গড় আয়পবিক ির বনিথয়, 

আয়পবিক পারমািবিক ির লর্য়ক আয়পবিক আিবিক ির বনিথয়, 

লতজবিয় আইয়সায়িাপ ও তায়দর িযিহার, লতজবিয় আইয়সায়িায়পর প্রিাি 

রসায়ন 
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অধ্যায়-০৪ 

(প থায় সারবি) 

Day-07 

C-13 

প থায় সারবির পিিূবম, প থায় সারবির বিবশষ্ট্য, ইয়েকট্রন বিনযাস লর্য়ক 
প থায় সারবিয়ত লমৌয়ের অিস্থান বনিথয়, ইয়েকট্রন বিনযাসই প থায় সারবির 
মূে বিবি 

C-14 
প থায় সারবির বকছু িযবতক্রম, লমৌয়ের প থায়িৃি ধ্মথ (আংবশক-ধ্াতি ও 
অধ্াতি ধ্মথ, আকার) 

Day-08 

C-15 

লমৌয়ের প থায়িৃি ধ্মথ, বিবিন্ন গ্রুয়প উপবস্থত লমৌেগুয়োর বিয়শষ নাম (িার 
ধ্াতু, মৃৎিার ধ্াতু, মুদ্রা ধ্াতু, হযায়োয়জন গ্রুপ, বনবিয় গযাস, অিস্থান্তর 
লমৌে) 

C-16 
প থায় সারবির সুবিধ্া, প থায় সারবির একই গ্রুয়পর লমৌে দ্বারা গবেত 
ল ৌয়গর বিবক্রয়া, চুয়নর পাবনর পরীিা 

অধ্যায় -০৫ 
(রাসায়বনক িন্ধন) 

Day-09 
C-17 

ল াজযতা ইয়েকট্রন, ল াজনী িা ল াজযতা, ল ৌগমূেক ও তায়দর ল াজনী, 
ল ৌয়গর রাসায়বনক সংয়কত 

C-18 আিবিক সংয়কত ও গােবনক সংয়কত, অষ্ট্ক ও দুই - এর বনয়ম 

Day-10 
C-19 

বনবিয় গযাস এিং এর বস্থবতশীেতা, রাসায়বনক িন্ধন ও রাসায়বনক িন্ধন 
গেয়নর কারি, কযািায়ন ও অযানায়ন 

C-20 আয়বনক িন্ধন িা তবড়ৎয় াজী িন্ধন, সময় াজী িন্ধন, বরবিশন  

Day-11 

C-21 
আয়বনক ও সময় াজী ল ৌয়গর বিবশষ্ট্য (গেনাঙ্ক ও সু্ফিনাঙ্ক, দ্রািযতা, বিদুযৎ 
পবরিাবহতা) 

C-22 
ধ্াতি িন্ধন, *হীরক, *গ্রা াইয়ির বিদুযৎ পবরিাবহতা, ল ৌগ লর্য়ক িন্ধন 
শনাি করা 

অধ্যায়-০৬  
(লমায়ের ধ্ারিা ও 
রাসায়বনক গিনা) 

Day-12 
C-23 

লমাে, *অযায়িায়গয়রা সংখ্যা, গযায়সর লমাোর আয়তন, লমাে এিং আিবিক 
সংয়কত 

C-24 লমাোর দ্রিি ও *লমাোবরবি ও গাবিবতক সমসযা  

Day-13 
C-25 ল ৌয়গ লমৌয়ের শতকরা সং ুবত, শতকরা সং ুবত এিং সূ্থে সংয়কত 
C-26 শতকরা সং ুবত লর্য়ক ল ৌয়গর আিবিক সংয়কত বনিথয় 

Day-14 

C-27 
রাসায়বনক বিবক্রয়া ও রাসায়বনক সমীকরি, রাসায়বনক সমীকরয়ির 
সমতাকরি, লমাে ও রাসায়বনক সমীকরি 

C-28 

উৎপায়দর শতকরা পবরমাি বহসাি, বেবমবিং বিবক্রয়ক, লমাোবরবি ও 
শতকরা সং ুবত   
(পুনঃ আয়োচনা)  
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অধ্যায়-০৭ 
(রাসায়বনক বিবক্রয়া) 

Day-15 

C-29 
পদায়র্থর পবরিতথন, রাসায়বনক বিবক্রয়ার লেবিবিিাগ (রাসায়বনক বিবক্রয়ার 

বদক, রাসায়বনক বিবক্রয়ায় তায়পর পবরিতথন) 

C-30 
রাসায়বনক বিবক্রয়ার লেবিবিিাগ (জারক, বিজারক, ইয়েকট্রন স্থানান্তর: 

লরেক্স বিবক্রয়া) 

Day-16 

C-31 জারি সংখ্যা ও জারি সংখ্যা বনিথয়, জারি-বিজারি একবি  ুগপৎ বক্রয়া 

C-32 
ইয়েকট্রন স্থানান্তয়রর মাধ্যয়ম সংঘবিত বিবক্রয়াসমূহ (সংয় াজন, বিয়য়াজন, 

প্রবতস্থাপন ও দহন বিবক্রয়া) 

Day -17 
C-33 

নন লরেক্স বিবক্রয়া (অধ্ঃয়িপন বিবক্রয়া, প্রশমন বিবক্রয়া), বিয়শষ ধ্রয়নর 

রাসায়বনক বিবক্রয়া (আদ্রথবিয়েষি, পাবনয় াজন) 

C-34 বিয়শষ ধ্রয়নর রাসায়বনক বিবক্রয়া, সমািুকরি ও পবেমারকরি 

Day-18 
C-35 

িাস্তি লিয়ত্র সংঘবিত কয়য়কবি রাসায়বনক বিবক্রয়ার উদাহরি, িবতকর 

বিবক্রয়া লরাধ্ করার উপায়, বিবক্রয়ার গবতয়িগ িা বিবক্রয়ার হার, 

C-36 ো-শায়তবেয়ার নীবত, ো-শায়তবেয়ার নীবতর িযাখ্যা এিং প্রিাি 

অধ্যায়-০৮  
(রসায়ন ও শবি) 

Day-19 

C-37 

রাসায়বনক শবির উৎস, তায়পর পবরিতথয়নর বিবিয়ত রাসায়বনক বিবক্রয়ার 

লেবিবিিাগ (তায়পাৎপাদী বিবক্রয়া, তাপহারী বিবক্রয়া), িন্ধন শবি বহসাি 

কয়র রাসায়বনক বিবক্রয়ায় তায়পর পবরিতথয়নর বহসাি 

C-38 

রাসায়বনক বিবক্রয়ায় তায়পর পবরিতথয়নর বহসাি সম্পবকথত গাবিবতক 

সমসযা, রাসায়বনক শবিয়ক অনয প্রকায়রর শবিয়ত রূপান্তর, রাসায়বনক 

শবি লর্য়ক পাওয়া বিবিন্ন শবির িযিহার 

Day-20 

C-39 
রাসায়বনক শবির  র্া র্ িযিহার, জ্বাোবন বিশুিতার গুরুত্ব, রাসায়বনক 

শবি িযিহায়রর লনবতিাচক প্রিাি, ইর্ানেয়ক জ্বাোবন বহয়সয়ি িযিহার 

C-40 

তবড়ৎ রাসায়বনক লকাষ, বিদুযৎ পবরিাহী, ইয়েকট্রনীয় পবরিাহী, তবড়ৎ 

বিয়েষয ও তবড়ৎদ্বার, তবড়ৎ বিয়েষয লকাষ, তবড়ৎ বিয়েষি, তবড়ৎ 

বিয়েষয়ির িযিহার  

Day-21 

C-41 তবড়ৎ বিয়েষয়ির লকৌশে, তবড়ৎ বিয়েষয়ির িযিহার (পুনঃআয়োচনা)   

C-42 
রাসায়বনক বিবক্রয়ার মাধ্যয়ম বিদুযৎ উৎপাদন, বনউবিয়ার বিবক্রয়া ও বিদুযৎ 

শবি উৎপাদন 
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অধ্যায়- ০৯ 
(এবসে-িারক 

সমতা) 

Day-22 

C-43 
এবসে, েঘু এবসয়ের ধ্মথসমূহ ও এয়দর পরীিামূেক প্রমাি, এবসয়ের 
রাসায়বনক ধ্য়মথ পাবনর িূবমকা, িারক এিং িার, েঘু িায়রর ধ্মথ 

C-44 
ধ্াতি েিয়ির সায়র্ েঘু িায়রর বিবক্রয়া, িায়রর রাসায়বনক ধ্য়মথ পাবনর 
িূবমকা, গাঢ় এবসে ও গাঢ় িায়রর িয়কারী ধ্মথ 

Day-23 

C-45 
বরবিশন, pH -এর ধ্ারিা, pH -এর পবরমাপ, pH -এর গুরুত্ব, প্রশমন 
বিবক্রয়া (বদনবিন জীিয়ন প্রশমন বিবক্রয়ার গুরুত্ব, েিি), এবসে িৃবষ্ট্ 

C-46 
পাবনর িরতা, পাবনদূষি ও দূষি বনয়ন্ত্রি, পাবনর বিশুিতার পরীিা ও 
বিশুিকরি, BOD, COD, লমাোবরবি সম্পবকথত ধ্ারিা 
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অধ্যায়-০৩ 
(িীজগাবিবতক রাবি) 

 

Day-01 
M-01 

িীজগাবিবতক রাবি, িীজগাবিবতক সূত্রািবে, ৩.১ এর উদাহরি, অনুিীেনী- 
৩.১ (১, ২) 

M-02 অনুিীেনী- ৩.১ (৩-১৫) 

Day-02 
M-03 ঘন সংিবেত সূত্রািবে, অনুবসদ্ধান্ত, কাজ, অনুিীেনী- ৩.২ (১, ২)  

M-04 অনুিীেনী- ৩.২ (৩-১৫) 

Day-03 
M-05 

উৎপাদযক বিযিষি, উৎপাদক বনিথযয়র কবতপয় যকৌিে, কাজ, 
অনুিীেনী-৩.৩ (১-১৫) 

M-06 অনুিীেনী-৩.৩ (১৬-২৫) 

Day-04 
M-07 

অনুিীেনী-৩.৩ (২৬-৩১),  াগযিষ উপপাযদযর ধ্ারিা, উৎপাদক 
উপপাযদযর ধ্ারিা উদাহরি, কাজ  

M-08 অনুিীেনী-৩.৪ (১-১৬)  

অধ্যায় -০১ 
(িাস্তি সংখযা) 

Day-05 

M-09 
িাস্তি সংখযার যেবিবিনযাস, অমূেদ এর প্রমাি, দিবমক  গ্াংি, 
অনুিীেনী-১ (৯, ১০, ২০)  

M-10 
আিৃত দিবমক, সাধ্ারি  গ্াংযি রূপান্তর, আিৃত দিবমযকর য াগ-
বিযয়াগ, অনুিীেনী-১ (১২-১৬) 

Day-06 
M-11 আিৃত দিবমযকর গুি,  াগ, অনুিীেনী-১ (১৭, ১৮, ২৩)  

M-12 িগথমূে, অসীম দিবমক  গ্াংি, অনুিীেনী-১ (১১, ১৯, ২১, ২২)  

গবিত 
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অধ্যায়-০৯ 
(বত্রযকািবমবতক 

অনুপাত) 

Day-07 
M-13 

সমযকািী বত্র ুযজর িাহুগুযোর নামকরি, সদৃি সমযকািী বত্র ুযজর 
িাহুগুযোর অনুপাতসমূযহর ধ্রুিতা, সূক্ষ্মযকাযির বত্রযকািবমবতক অনুপাত, 
বত্রযকািবমবতক অনুপাতগুযোর সম্পকথ, বত্রযকািবমবতক অয দািবে 

M-14 উদাহরি (১-১২), কাজ, অনুিীেনী- ৯.১ (১-৭ , ১৯, ২০)    

Day-08 
M-15 অনুিীেনী- ৯.১ (৮-১৬)  
M-16 অনুিীেনী- ৯.১ (১৭, ১৮, ২১-২৫)  

Day-09 
M-17 

0°, 30°, 60°, 45°, 90° যকাযির বত্রযকািবমবতক অনুপাত এর প্রমাি, 
উদাহরি (১৩) অনুিীেনী  ৯.২ (১-১৭, ২২, ২৭)    

M-18 উদাহরি (১৪), অনুিীেনী-৯.২ (১৮-২১, ২৩-২৬, ২৮-৩২) 

অধ্যায়-০২ 
(যসি ও ফাংিন) 

Day-10 
M-19 

যসি, যসি প্রকাযির পদ্ধবত, সকে সংজ্ঞা ও উদাহরি (সসীম যসি, অসীম 
যসি, ফাাঁকা যসি, উপযসি, প্রকৃত উপযসি, যসযির সমতা, যসযির অন্তর, 
িবি যসি, সাবিথক যসি, পূরক যসি, সংয াগ যসি, যেদ যসি, বনযেদ 
যসি), অনুিীেনী- ২.১ (১-৬)  

M-20 ক্রমযজাড়, কাযতথসীয় গুিজ , য নবচত্র, অনুিীেনী- ২.১ (৭-১২)  

Day-11 
M-21 অন্বয়, ফাংিন, উদাহরি 
M-22 অনুিীেনী- ২.২  

অধ্যায়-০৬ 
(যরখা, যকাি ও 

বত্র ুজ) 

Day-12 
M-23 

িান, তে, যরখা ও বিনু্দর ধ্ারিা, অনুিীেনী-৬.১, যরখা, রবি, যরখাংি, 
যকাি ইতযাবদ উপপাদয- (১-৪), অনুিীেনী- ৬.২ 

M-24 উপপাদয- (৫-১৬), অনুিীেনী- ৬.৩ এর (১-১১) 

Day-13 
M-25 অনুিীেনী- ৬.৩ এর (১২-১৭) 
M-26 অনুিীেনী- ৬.৩ এর (১৮-২৩) 

অধ্যায়-০৭ 
(িযিহাবরক 
জযাবমবত) 

Day-14 
M-27 সম্পাদয (১, ২, ৩) অনুিীেনী-৭.১ (১, ২)  
M-28 অনুিীেনী- ৭.১ (৩-৭) 

Day-15 
M-29 সম্পাদয (৪, ৫), উদাহরি (৩, ৪), অনুিীেনী- ৭.২ (১-১০) 
M-30 অনুিীেনী- ৭.২ (১১-১৯) 

অধ্যায়-০৪ 
(সূচক ও েগাবরদম) 

Day-16 
M-31 সূচক, সূচযকর সূত্রািবে, প্রমাি ও উদাহরি, অনুিীেনী-৪.১ ( ৮-১ ) 
M-32 অনুিীেনী- ৪.১ (৯-২২) , েগাবরদম এর যিবসক ধ্ারিা  

Day-17 

M-33 েগাবরদযমর সূত্রািবে প্রমাি, অনুিীেনী- ৪.২ 

M-34 
েগাবরদম পদ্ধবত (স্বা াবিক েগাবরদম, সাধ্ারি েগাবরদম) সাধ্ারি েযগর 
পূিথক ও অংিক সম্পযকথ ধ্ারিা অনুিীেনী- ৪.৩, উদাহরি 
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অধ্যায়-০৫ 
(এক চেকবিবিষ্ট 

সমীকরি) 

Day-18 
M-35 

চেক, সমীকরি ও অয দ, একঘাত সমীকরযির সমাধ্ান, অনুিীেনী- ৫.১ 
(১-১৪) অনুিীেনী- ৫.২ (১-২২) 

M-36 অনুিীেনী-৫.১ ( ২২, ২৫-১৫ ) 

Day-19 
M-37 

এক চেকবিবিষ্ট বিঘাত সমীকরি, বিঘাত সমীকরযির িযিহার, অনুিীেনী-
৫.২ (২৩-৩১) 

M-38 অনুিীেনী- ৫.১ (২৩, ২৪), অনুিীেনী- ৫.২ (৩২, ৩৩, ৩৪)  

অধ্যায়-০৮ 
(িৃত্ত) 

Day-20 
M-39 

িৃত্ত, িৃযত্তর অ যন্তর ও িবহ থাগ, িৃযত্তর জযা ও িযাস উপপাদয-(১৭, ১৮, ১৯), 
অনুিীেনী-৮.১ (১-২) 

M-40 অনুিীেনী- ৮.১ (৩-৮) 

Day-21 
M-41 

অনুিীেনী- ৮.১ (৯-১২), িৃত্তচাপ, িৃত্তি যকাি, যকন্দ্রি যকাি, উপপাদয- ২০, 
২১, ২২   

M-42 অনুিীেনী- ৮.২ 

Day-22 
M-43 িৃত্তি চতু ুথজ সংক্রান্ত উপপাদয (২৩, ২৪), অনুিীেনী-৮.৩ (১, ২) 
M-44 অনুিীেনী- ৮.৩ (৩-৭) 

অধ্যায়-১১ 
(িীজগাবিবতক 
অনুপাত ও 
সমানুপাত) 

Day-23 
M-45 

অনুপাত ও সমানুপাত, ক্রবমক সমানুপাতী, অনুপাযতর রূপান্তর, উদাহরি (২), 
অনুিীেনী-১১.১ (৬) 

M-46 অনুিীেনী-১১.১ (১-৫), উদাহরি (১১), অনুিীেনী-১১.১ (৯, ১০) 

Day-24 
M-47 উদাহরি (৩-৮), অনুিীেনী- ১১.১ এর (৭, ৮) 
M-48 উদাহরি (৯, ১০), অনুিীেনী- ১১.১ এর ( ২০-১১ ) 

Day-25 
M-49 ধ্ারািাবহক অনুপাত, সমানুপাবতক িাগ, অনুিীেনী-১১.২ (১-১৪) 
M-50 অনুিীেনী-১১.২ (১৫-২৫ 

অধ্যায়-১৩ 
(সসীম ধ্ারা) 

Day-26 
M-51 

অনুক্রম, ধ্ারা, সমান্তর ধ্ারা, সমান্তর ধ্ারার সাধ্ারি পদ বনিথয়, সমান্তর 
ধ্ারার n সংখযক পযদর সমবষ্ট, উদাহরি (১-৬) , অনুিীেনী- ১৩.১(১-৭, ৯-১৮)   

M-52 অনুিীেনী- ১৩.১(৮, ১৯-২৪)   

অধ্যায়-১৬ 
(পবরবমবত) 

Day-27 
M-53 বিব ন্ন ধ্রযনর বত্র ুযজর যক্ষত্রফযের প্রমান, অনুিীেনী- ১৬.১ (১, ২, ৩, ৪, ৬)   
M-54 অনুিীেনী- ১৬.১ (৫, ৭-১০), সুষম িহু ুযজর যক্ষত্রফযের প্রমান  

Day-28 
M-55 বিব ন্ন ধ্রযনর চতু ুথযজর যক্ষত্রফযের  প্রমান অনুিীেনী- ১৬. ২ (১-৮) 
M-56 অনুিীেনী- ১৬. ১৬-২(৯ )  

অধ্যায়-১৭ 
(পবরসংখযান) 

Day-29 
M-57 ক্রময াবজত সংখযা, গিসংখযা বনযিিন সারবি, গিসংখযা িহু ুজ, অবজি লরখ্া    
M-58 গড় বনিথয়, সংবক্ষপ্ত পদ্ধবতযত গড় বনিথয়, গুরুত্ব ুি উপাযত্তর গড় বনিথয়  

Day-30 
M-59 মধ্যযকর ধ্ারিা, উদাহরি, অনুিীেনী- ১৭ 
M-60 প্রচুরয়কর ধ্ারিা, উদাহরি, অনুিীেনী- ১৭  



 
 

11 

 

অধ্যায় যেকচার বিষয়িস্তু 

অধ্যায়-০৫ 
(সমীকরি) 

Day-01 
HM-01 (এক চেক সম্পবকথত বিঘাত সমীকরি ও তার সমাধ্ান উদাহরি) অনুিীেনী-৫.১ 
HM-02 (মূে বচে সংিবেত সমীকরি, উদাহরি) অনুিীেনী-৫.২ 

Day-02 
HM-03 সূচক সমীকরি, উদাহরি(১২-১৮), কাজ 
HM-04 অনুিীেনী-৫.৩ 

Day-03 
HM-05 (দুই চেকবিবিষ্ট বিঘাত সমীকরি যজাি, উদাহরি) অনুিীেনী-৫.৪ 
HM-06 (বিঘাত সহসমীকরযির িযিহার, উদাহরি) অনুিীেনী-৫.৫ 

অধ্যায়-০১ 
(যসি ও ফাংিন) 

Day-04 
HM-07 

যসি, বিব ন্ন ধ্রযনর যসি (সাবিথক যসি, উপযসি, ফাাঁকা যসি, যসি 
সমতা, প্রকৃত উপযসি, যসযির অন্তর, পূরক যসি, িবি যসি), যসযির 
সংয াগ, প্রবতজ্ঞা- ৯,  অনুিীেনী ১.১ (৭, ৮, ৯, ১৪, ১৫)  

HM-08 য নবচত্র, অনুিীেনী ১.১ (১৬-২৫, ২৭) 

Day-05 
HM-09 

বনযেদ যসি, বি মরগযাযনর সূত্র (প্রবতজ্ঞা-১), কাযতথসীয় গুিজযসি, এক-এক বমে, 
সমতুে যসি, সান্ত ও অনন্ত যসি অনুিীেনী- ১.১ (১০, ১১, ১২, ১৩)    

HM-10 প্রবতজ্ঞা-৩, অনুিীেনী- ১.১ (২৬, ২৮, ২৯, ৩০)    

Day-06 

HM-11 
অন্বয়, ফাংিন (অন্বয় ও ফাংিযনর মযধ্য পার্থকয), িযিবধ্, যিাযমন, যরঞ্জ, যকা-
যিাযমযনর ধ্ারিা, ক্রমযজাযড়র সমসযা সমাধ্ান, অনুিীেনী-১.২ (১-৪, ৬-৯) 

HM-12 
এক-এক ফাংিযনর ধ্ারিা, সাবিথক ফাংিযনর ধ্ারিা, বিপরীত ফাংিন, 
অনুিীেনী- ১.২ (৫, ১০, ১১, ১২)   

Day-07 
HM-13 

বিঘাত ফাংিন, অন্বয় ও ফাংিযনর যেখবচত্র, িৃযত্তর যেখবচত্র, 
অনুিীেনী-১.২ (১৩, ১৪) 

HM-14 অনুিীেনী-১.২ (১৫, ১৬, ১৭), কাজ 

অধ্যায়-০৩ 
(জযাবমবত) 

Day-08 
HM-15 বিনু্দর অব যক্ষপ, েম্ব অব যক্ষপ, উপপাদয- ১, ২, ৩, ৪ 
HM-16 অনুিীেনী- ৩.১ (১, ২, ৩, ৪, ৬)  

Day-09 

HM-17 
এযাযপাযোবনয়াস সম্পবকথত সমস্ত উপপাদয, উপপাদয-৫, িাহু-মধ্যমার 
সম্পকথ, অনুিীেনী- ৩.১ (৫, ৭)  

HM-18 
েম্ববিনু্দ, পবরযকন্দ্র,  রযকন্দ্র, নিবিনু্দ িৃত্ত, উপপাদয- ৬, ১০, 
অনুিীেনী- ৩.২ (৮, ৯), HW- ৩.২ (১৬)   

Day-10 
HM-19 উপপাদয- ৭, ৮, ৯, ১১, ১২   
HM-20 অনুিীেনী-৩.২ (৭, ১০-১৪), HW-৩.২ (১৫) 

উচ্চতর গবিত 
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অধ্যায়-০৮ 
(বত্রযকািবমবত) 

Day-11 
HM-21 

জযাবমবতক যকাি ও বত্রযকািবমবতক যকাি, ধ্নাত্মক ও ঋিাত্মক যকাি, 
যকাি পবরমাযপর একক, যকাযির িৃত্তীয় পবরমাপ, যরবিয়ান যকাি, যকাযির 
বিবি পবরমাপ ও যরবিয়ান পবরমাযপর সম্পকথ, অনুিীেনী- ৮.১ (১, ২, ৫, ৬)   

HM-22 অনুিীেনী- ৮.১ (৩, ৪, ৭-১৩)   

Day-12 
HM-23 

বত্রযকািবমবতক অনুপাতসমূহ, বিব ন্ন চতু থাযগ বত্রযকািবমবতক 
অনুপাতসমূযহর বচে,  অনুিীেনী-৮.২ (১-৬)  

HM-24 অনুিীেনী-৮.২ (৭-১৩), উদাহরি, অনুিীেনী-৮.৩ (১০, ১২)  

অধ্যায়-০৯  
(সূচকীয় ও 

েগাবরদমীয় ফাংিন) 

Day-13 
HM-25 

মূেদ ও অমূেদ সূচক, সূচক সম্পবকথত সূত্র, মূে এর িযাখযা (সূত্র (৭) 
এর প্রমাি), মূেদ  গ্াংি সূচক, িতথসমূহ, অনুিীেনী-৯.১ উদাহরি(৯-১২) 

HM-26 অনুিীেনী-৯.১ উদাহরি(১৩,১৪,১৫),কাজ 

Day-14 
HM-27 অনুিীেনী-৯.১ (১-৬, ৮)  
HM-28 উদাহরি(১৬, ১৭), অনুিীেনী-৯.১ (৭, ৯) 

অধ্যায়-০২ 
(িীজগাবিবতক রাবি) 

Day-15 

HM-29 

চেক, ধ্রুিক, িহুপদী, এক, দুই ও বতন চেয়কর িহুপদী, কাজ, চক্র-
ক্রবমক, সমমাবত্রক ও প্রবতসম রাবশ, পৃো-৪০ এর কাজ, অনুিীেনী-২ 
(১, ২), উদাহরি- ২২, অনুিীেনী-২ (১০ এর ঘ)   

HM-30 
পৃো-৫৩ এর কাজ (ক), পৃো-৫৫ এর কাজ, অনুিীেনী-২ (১০ এর 
ক, খ, গ)  

Day-16 

HM-31 
 াগযিষ ও উৎপাদক উপপাদয, পৃো-৪৭ এর কাজ, অনুিীেনী-২ (৩-
৭), HW: অনুিীেনী-২ (১৫)   

HM-32 
পৃো-৫২ অনুবসদ্ধান্ত-১, পৃো-৫৩ এর কাজ (খ, গ), উদাহরি-১৮, 
অনুিীেনী-২ (৮, ৯, ১২, ১৩)   

Day-17 
HM-33 আংবিক  গ্াংি, উদাহরি (২৩-২৯), কাজ 
HM-34 অনুিীেনী-২ (১১, ১৪)  

অধ্যায়-১১ 
 (িানাঙ্ক জযাবমবত) 

Day-18 

HM-35 
আয়তাকার কাযতথসীয় িানাঙ্ক, দুইবি বিনু্দর মধ্যিতথী দূরত্ব, উদাহরি, 
অনুিীেনী- ১১.১ 

HM-36 
বত্র ুজযক্ষযত্রর যক্ষত্রফে, বত্র ুজ যক্ষযত্রর যক্ষত্রফে বনিথযয়র সূত্র, 
উদাহরি (৭-১১), অনুিীেনী- ১১.২ (১-৭)   

Day-19 
HM-37 িীষথবিনু্দ, িানাংযকর সাহায য যক্ষত্রফে বনিথয়, অনুিীেনী- ১১.২ (৮, ৯)  
HM-38 অনুিীেনী- ১১.২ (১০), উদাহরি (১২, ১৩)  
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অধ্যায়-১৩ 
(ঘন জযাবমবত) 

Day-20 

HM-39 
কবতপয় প্রার্বমক সংজ্ঞা, ঘনিস্তু, সুষম ঘনিস্তুর আয়তন ও তযের 

যক্ষত্রফে, ঘনক, অনুিীেনী-১৩ (৭-৯), HW: অনুিীেনী-১৩ (৩১)   

HM-40 
অনুিীেনী-১৩ (১০, ২১-২৩), সমিৃত্ত ূবমক যকািক, অনুিীেনী-১৩ 

(১১-১৩, ২৪) HW: অনুিীেনী-১৩ (৩২)   

Day-21 
HM-41 যগােক, অনুিীেনী-১৩ (১৪-২০) 

HM-42 বপ্রজম, বপরাবমি, উদাহরি 

Day-22 
HM-43 অনুিীেনী-১৩ (২৫-২৮) 

HM-44 য ৌবগক ঘনিস্তু, অনুিীেনী-১৩ (১-৬ এিং ২৯, ৩০)  

অধ্যায়-১৪ 
(সম্ভািনা) 

Day-23 

HM-45 
সম্ভািনার সাযর্ জবড়ত বকেু ধ্ারিা,  ুবিব বত্তক সম্ভািনা বনিথয়, 

তর্যব বত্তক সম্ভািনা বনিথয়, উদাহরি, কাজ, অনুিীেনী-১৪ (১-৬)  

HM-46 
অনুিীেনী-১৪(৭-১২), নমুনাযক্ষত্র এিং সম্ভািনা Tree িারা সম্ভািনা 

বনিথয়, অনুিীেনী-১৪ (১৩, ১৪)   

Day-24 
HM-47 

িজথনিীে, অিজথনিীে ঘিনার ধ্ারিা (কখন গুি / য াগ হযি), 

অনুিীেনী-১৪ (১৫-১৮)   

HM-48 অধ্যায় বরবিউ এিং সম্ভািনা সম্পবকথত সৃজনশীে প্রশ্ন 

অধ্যায়-০৯  
(সূচকীয় ও 

েগাবরদমীয় ফাংিন) 

Day-25 
HM-49 উদাহরি (১৮-২৯), ২১১ পৃোর কাজ 

HM-50 অনুিীেনী-৯.২ (৬ এিং ৭ এর ক, খ, গ, ঘ, ি)  

Day-26 

HM-51 
অনুিীেনী-৯.২ (৭ এর চ, ে, জ), উদাহরি (৩১, ৩৩), অনুিীেনী-

৯.২ (১০, ১১, ১২)    

HM-52 
েগাবরদবমক ও পরমমান, ফাংিযনর যেখবচত্র, অনুিীেনী-৯.২ (৮, ৯, 

১৩, ১৪, ১৫)  

অধ্যায়-০৪ 
(জযাবমবতক অঙ্কন) 

Day-27 
HM-53 সম্পাদয-(১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬) উদাহরি-১, ২, ৩ 

HM-54 অনুিীেনী-৪ (১২, ১৩, ১৪), অনুিীেনী-৪ (১-৬)  

Day-28 
HM-55 অনুিীেনী-৪ (৭-১১) 

HM-56 অনুিীেনী-৪ (১৫-১৮)  
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অধ্যায়-০১ 

(জীিন পাি) 
Day-01 

B-01 

জীিবিজ্ঞাযনর ধ্ারিা, জীিবিজ্ঞাযনর িাখাগুযো, য ৌত জীিবিজ্ঞান, ফবেত 

জীিবিজ্ঞান, জীযির যেবিবিনযাস, যেবিবিনযাযসর উযেিয, জীিজগৎ 

(মারগুবেস + R.H.Whittaker এর যেবিবিনযাস মযনরা, প্রবিস্টা) 

B-02 

জীিজগৎ (মারগুবেস + R.H.Whittaker এর যেবিবিনযাস- ফানজাই, 

প্লানবি, অযাবনযমবেয়া),  যেবিবিনযাযসর বিব ন্ন ধ্াপ, বিপদ নামকরি 

পদ্ধবত, দিজ্ঞাবনক নাম 

অধ্যায়-০২ 

(জীিযকাষ ও বিসুয) 

Day-02 

B-03 

জীিযকাষ, যকাযষর প্রকারয দ, উবিদযকাষ ও প্রাবিযকাষ (বচত্রসহ), 

*উবিদযকাষ ও প্রাবিযকাষ এর পার্থকয, উবিদ ও প্রাবি যকাযষর প্রধ্ান 

অঙ্গািু ও তাযদর কাজ (যকাষপ্রাচীর)  

B-04 
উবিদ ও প্রাবি যকাযষর প্রধ্ান অঙ্গািু ও তাযদর কাজ (যপ্রাযিাপ্লাজম,  

যকাষবেবি, সাইযিাপ্লাজমীয় অঙ্গািু, মাইযিাকবিয়া) 

Day-03 
B-05 

প্লাবস্টি, যলাযরাপ্লাস্ট, যক্রাযমাপ্লাস্ট, বেউযকাপ্লাস্ট, গেবজ িস্তু, 

এযডাপ্লাজবমক যরবিকুোম, যকাষগহ্বর, োইযসাযজাম 

B-06 বেবিবিহীন সাইযিাপ্লাজমীয় অঙ্গািু, বনউবলয়াস  

Day-04 
B-07 

উবিদ ও প্রািীর কাজ পবরচােনায় বিব ন্ন প্রকার যকাযষর  ূবমকা, উবিদ 

বিসুয (সরে বিসুয) 

B-08 উবিদ বিসুয (জবিে বিসুয, জাইযেম, যলাযয়ম) 

Day-05 
B-09 

প্রাবিবিসুয (আিরিী বিসুয, য াজক বিসুয এর প্রকারয দসহ), যপবি বিসুয, 

স্নায়ু বিসুয  

B-10 অঙ্গ ও তন্ত্র, অিুিীক্ষি  ন্ত্র, ইযেকরন অিুিীক্ষি  ন্ত্র, *বিব ন্ন পার্থকয 

অধ্যায়-০৩ 

(যকাষ বি াজন) 
Day-06 

B-11 
যকাষ বি াজন এিং তার প্রকারয দ, মাইযিাবসস, মাইযিাবসযসর 

প থায়সমূহ 

B-12 

মাইযিাবসযসর গুরুত্ব, বমযয়াবসস, বমযয়াবসযসর গুরুত্ব, মাইযিাবসস ও 

মাযয়াবসযসর  পার্থকয, * হযাপ্লযয়ি ও বিপ্লযয়ি যকাষ সম্পবকথত বিস্তাবরত 

আযোচনা 

জীিবিজ্ঞান 
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অধ্যায়-০৪ 
(জীিনীিবি) 

Day-07 

B-13 

জীিনীিবি,  ATP-এর গিন ও  ূবমকা, সাযোকসংযিষি, 
সাযোকসংযিষযির প্রবক্রয়া (আযোকবন থর প থায়, আযোক বনরযপক্ষ 
প থায়) 

B-14 

কযােব ন চক্র, হযাচ ও স্ল্যাক চক্র, সাযোকসংযিষযি যলাযরাবফযের 
 ূবমকা, সাযোকসংযিষযি আযোর  ূবমকা, সাযোকসংযিষযির প্র ািক, 
জীিজগযত সাযোকসংযিষযির গুরুত্ব 

Day-08 

B-15 শ্বসন, শ্বসযনর প্রকারয দ, শ্বসযনর  প্রবক্রয়া (সিাত শ্বসন)  

B-16 
 শ্বসযনর  প্রবক্রয়া (অিাত শ্বসন), শ্বসন প্রবক্রয়ার প্র ািকসমূহ, শ্বসযনর  
গুরুত্ব 

অধ্যায়-০৫ 
(খাদয, পুবষ্ট এিং 

পবরপাক) 

Day-09 

B-17 
উবিযদর খবনজ পুবষ্ট, পুবষ্ট উপাদাযনর উৎস এিং  ূবমকা, পুবষ্ট উপাদাযনর 
অ ািজবনত েক্ষি 

B-18 

প্রািীর খাদয ও পুবষ্ট, খাযদযর প্রধ্ান উপাদান ও তার উৎস (আবমষ িা 
যপ্রাবিন, িকথরা িা কাযিথাহাইযড্রি, যস্নহজাতীয় খাদয, খাদযপ্রাি িা 
ব িাবমন) 

Day-10 
B-19 

খাযদযর প্রধ্ান উপাদান ও তার উৎস (খবনজ েিি, পাবন, খাদয আাঁি িা 
রাযফজ এিং এযদর উৎস), আদিথ খাদয বপরাবমি, খাদয িহযির 
নীবতমাো 

B-20 পুবষ্টর অ ািজবনত যরাগ, পুবষ্ট উপাদাযন িবি ও তাপিবি বনিথয় 

Day-11 
B-21 

বিএমআর এিং বিএমআই, িরীরচচথা ও বিোম, খাদযদ্রিয সংরক্ষযি 
রাসায়বনক পদাযর্থর িযিহার 

B-22 পবরপাক, যপৌবষ্টকনাবে, যপৌবষ্টক িবি,  কৃযতর কাজ 

Day-12 

B-23 
 অগ্যািয়, গযাবিকিবি, আবন্ত্রক িবি ইতযাবদ, খাদয পবরপাক বক্রয়া 
পবরপাককৃত খাদয যিাষি, আত্তীকরি 

B-24 
আবন্ত্রক সমসযা, অজীিথতা, আমািয়, যকােকাবিনয, গযাবিক আেসার, 
অযাযপনবিসাইবিস, কৃবমজবনত যরাগ, িায়বরয়া 

অধ্যায়-০৬ 
(জীযি পবরিহন) 

Day-13 

B-25 উবিদ ও পাবনর সম্পকথ, ইমিাইবিিন, িযাপন, অব স্রিি 

B-26 

পাবন ও খবনজ েিি যিাষি, উবিযদ পবরিহন, উবিযদর পবরিহযনর 
প্রযয়াজনীয়তা, পাবন ও খবনজ পদাযর্থর পবরিহন, যকাষরযসর আযরাহি, 
সাযোকসংযিষযি উৎপাবদত পদাযর্থর পবরিহন, যলাযয়যমর মাধ্যযম 
পবরিহন 
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Day-14 

B-27 
প্রযস্বদন, প্রযস্বদযনর প্র ািকসমূহ, প্রযস্বদন একবি অবত প্রযয়াজনীয় 

অমঙ্গে 

B-28 
মানিযদযহ রি সংিহন, রি, রযির উপাদান (রিরস, রি কবিকা), 

রযির কাজ 

Day-15 

B-29 
ব্লাি গ্রুপ িা রযির গ্রুপ, রিদান ও সামাবজক দায়িদ্ধতা, হৃৎবপযের 

গিন ও কাজ 

B-30 
হৃৎবপযের মযধ্য রি সঞ্চােন পদ্ধবত, রিিাবহকা (ধ্মবন, বিরা, দকবিক 

জাবেকা) 

 

 

 

Day-16 

 

B-31 

রিচাপ, আদিথ রিচাপ, উচ্চ রিচাপ, যকাযেযস্টরে, রযি উচ্চ 

যকাযেযস্টরযের সমসযা, যকাযেযস্টরযের কাজ (উপকাবরতা ও 

স্বািযেুাঁবক) 

 

B-32 

অবিমজ্জা ও রযির অস্বা াবিক অিিা: বেউযকবময়া, রি সংিহনতযন্ত্রর 

কযয়কবি যরাগ ও প্রবতকার (হািথ অযািাক, িাতজ্বর, হৃৎবপেযক সুি 

রাখার উপায়) 

অধ্যায়-০৭ 
(গযাসীয় বিবনময়) 

 

Day-17 

B-33 উবিযদ গযাসীয় বিবনময়, মানি শ্বসনতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র (নাসারন্ধ্র ও নাসাপর্, 

গেবিে, স্বর ন্ত্র, শ্বাসনাবে) 

B-34 শ্বসনতন্ত্র (ব্রংকাস, ফুসফুস, মধ্যচ্ছদা), শ্বাসবক্রয়া 

 

Day-18 

B-35 গযাসীয় বিবনময়, 𝑂2 যিাষি, CO2 পবরিহন, শ্বাসনাবে- সংক্রান্ত যরাগ 

(অযাজমা িা হাাঁপাবন) 

B-36 শ্বাসনাবে- সংক্রান্ত যরাগ (ব্রংকাইবিস, বনউযমাবনয়া,  ক্ষ্মা, ফুসফুযসর 

কযান্সার) 

অধ্যায়-০৮ 
(যরচন প্রবক্রয়া) 

 

 

Day-19 

B-37 যরচন প্রবক্রয়া, যরচনতন্ত্র, যরচন পদার্থ, িৃক্ক (বকিবন), যনফ্রন  

 

B-38 

িৃযক্কর কাজ, অসযমাযরগুযেিযন িৃযক্কর  ূবমকা,  িৃযক্ক পার্র, িৃক্ক বিকে, 

িায়াোইবসস ও প্রবতিাপন, সতকথতা, মূত্রনাবে সুি রাখার উপায় 
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অধ্যায়-০৯ 
(দৃঢ়তা প্রদান ও 

চেন) 

 

Day-20 

B-39 মানি কঙ্কাযের সাধ্ারি পবরবচবত, দৃঢ়তা প্রদান এিং চেযন কঙ্কাযের 

 ূবমকা  

B-40 অবি, তরুিাবি, অবিসবি, সাইযনাব য়াে অবিসবি, অবিসবির 

প্রকারয দ 

 

Day-21 

B-41 যপবি, মানুযষর চেযন অবি ও যপবির  ূবমকা, যিনিন ও অবিিিনী 

B-42 অবিসংক্রান্ত যরাগ (অবস্টওযপাযরাবসস, বরউমািযয়ি আর্থ্থাইবিস িা 

লগেঁয়িিাত), (অধ্যায় পুনঃ আযোচনা) 

অধ্যায়-১০ 
(সমন্বয়) 

 

 

Day-22 

 

B-43 

উবিযদ সমন্বয় (ফাইযিাহরযমান, অবিন, বজযিযরবেন, ইবর্বেন), 

হরযমাযনর িযিহার ( িৃবদ্ধ, চেন, ফযিারবপজম)  

 

Day-23 

B-44 প্রািীর সমন্বয় প্রবক্রয়া (হরযমানাে প্র াি, স্নায়বিক প্র াি), স্নায়ুতন্ত্র, 

যকন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (মবস্তষ্ক, যমরুরজু্জ) 

B-45 স্নায়ুকো, প্রবতিতথী বক্রয়া 

 

 

 

Day-24 

B-46 প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র, স্বয়ংবক্রয় স্নায়ুতন্ত্র, উেীপনা সঞ্চােন 

 

B-47 

হরযমান, মানিযদযহর কযয়কবি মুখয নাবেবিহীন িবির পবরবচবত, কাজ 

ও বনঃসৃত হরযমান, প্রািরস িা হরযমানজবনত অস্বা াবিকতা (র্াইরযয়ি 

সমসযা) 

 

B-48 

প্রািরস িা হরযমানজবনত অস্বা াবিকতা (িহুমূত্র িা িায়াযিবিস, যিাক, 

স্নায়বিক দিকেযজবনত িারীবরক সমসযা (পযারাোইবসস, এবপযেপবস, 

পারবকনসন যরাগ), সমন্বয় কা থক্রযম তামাক ও মাদক দ্রযিযর প্র াি 
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অধ্যায়-০১  

(তর্য ও য াগায াগ 

প্র ুবি এিং 

আমাযদর 

িাংোযদি) 

Day-01 

ICT-01 
তর্য ও য াগায াগ প্র ুবির বিকাযি উযিখয াগয িযবিত্ব, ই-োবনথং ও 

িাংোযদি,    ই-গ নথযান্স ও িাংোযদি 

ICT-02 

ই-সাব থস ও িাংোযদি, ই-কমাসথ ও িাংোযদি, কমথযক্ষযত্র আইবসবি, 

সামাবজক য াগায াগ ও আইবসবি, বিযনাদন ও আইবসবি, বিবজিাে 

িাংোযদি 

অধ্যায়-০২ 

(কবম্পউিার ও 

কবম্পউিার 

িযিহারকারীর 

বনরাপত্তা) 

Day-02 

ICT-03 
কবম্পউিার রক্ষিাযিক্ষযি সফিওয়যাযরর গুরুত্ব, সফিওয়যার 

ইনস্টযেিন ও আনইনস্টযেিন, সফ িওয়যার বিবেি 

ICT-04 
বনযজর কবম্পউিাযরর বনরাপত্তা (কবম্পউিার  াইরাস ও এবি াইরাস, 

 াইরাস সাধ্ারিত  া  া ক্ষবত করযত পাযর, পাসওয়ািথ) 

Day-03 

ICT-05 

ওযয়যি বনরাপদ র্াকা (সাধ্ারি সাইি, সামাবজক সাইি, িয়যসাপয াগী 

সাইি)। কবম্পউিার ও ইিারযনি িযিহাযর আসবি, কবম্পউিার যগযম 

আসবি, সামাবজক যনিওয়াযকথ আসবি, আসবি যর্যক মুি র্াকার 

উপায় 

ICT-06 
পাইযরবস, কবপরাইি আইযনর প্রযয়াজনীয়তা, তর্য অবধ্কার ও 

বনরাপত্তা, সাধ্ারি রািেশুবিং 

অধ্যায়-০৩ 

(আমার বিক্ষায় 

ইিারযনি) 

Day-04 

ICT-07 
বিবজিাে কযিি ও প্রকারয দ, ই-িুক, ই-িুক িযিহাযরর সুবিধ্া, 

বিব ন্ন প্রকার ই-িুক 

ICT-08 
বিক্ষায় ইিারযনি, ইিারযনি ও আমার পািযবিষয়গুযো, আমার 

 বিষযৎ কযাবরয়ার ও আইবসবি 

অধ্যায়-০৪ 

(আমার যেখাযেবখ  

ও বহসাি) 

Day-05 

ICT-09 ওয়ািথ প্রযসসযর আমার যেখার কাজ 

ICT-10 যেিবিি ও আমার বহসাি-বনকাি 

 

তর্য ও ল াগায় াগ প্র ুবি 


