
D™¢vm একাডেমিক এন্ড এেমিশন ককয়ার 

৯ি কেমির একাডেমিক করাগ্রাি-২০২৩ (অনলাইন) 
মিজ্ঞান মিভাগ (িাাংলা ভার্সন) 

 

*  পদার্সমিজ্ঞান, রর্ায়ন, গমিত, উচ্চতর গমিত, জীিমিজ্ঞান ও আইমর্মি এই 
৬মি মিষডয়র ৯ি কেমির র্মূ্পিস মর্ডলিার্ পড়াডনা হডি 

*  Zoom App এর িাধ্যডি র্প্তাডহ ৫ মদন (রমি, কর্াি, িঙ্গল, িুধ্, িৃহঃিার) Live 
Class অনুষ্ঠিত হবে 

*  ম োট ক্লার্ এর র্াংখ্যা-২৮০ মি (প্রষ্ঠতষ্ঠিন ডোেল  ক্লোস অনুষ্ঠিত হবে) 
*  ম োট পরীক্ষা এর র্াংখ্যা Daily Live Exam-১৪০ মি, Daily Practice Exam-১৪০ 

মি, Chapter Wise Live Exam-৫৭ মি এিাং Evaluation Test exam-১২ মি 
*  প্রষ্ঠতষ্ঠট অনলোইন ক্লোবসর  োষ্ঠি-কোলোর pdf ক্লোসবনোট প্রিোন করো হবে 
*  প্রষ্ঠতষ্ঠট ক্লোবসর ষ্ঠিষ্ঠডও ষ্ঠরবে মেোডড পরীক্ষো পর্ডন্ত ষ্ঠিক্ষোর্ডীবির আইষ্ঠডবত সংরষ্ঠক্ষত র্োকবে 

* এক্সপািস মিচার পযাডনডলর িাধ্যডি র্ািসক্ষমিক Q & A কর্িা প্রিোন করো হবে 
* রমতমি মিষডয়র অধ্যায়মভমিক পযারালাল কিক্সি মি রদান করা হডি 
* আডগর মদডনর ক্লাডর্র উপর Daily MCQ Live & Practice Exam (অনলোইন) 
* রমতমি মিষডয় অধ্যায় কশডষ Chapterwise Live CQ+MCQ Exam 

(অনলোইন+ইনব্রোঞ্চ) 
* রৃ্জনশীল উিরপডের ককন্দ্রীয় িূলযায়ন 
*  প্রষ্ঠতষ্ঠট পরীক্ষোর এনোলোইষ্ঠসস ষ্ঠরবপোটড ও Auto SMS এ করজাল্ট রদান। 
*  ককার্স মি ২৮,০০০/- (আটোি হাজার িাকা িাে) 
*  সরোসষ্ঠর ব্রোবঞ্চ এবস অর্েো Online Payment এর িাধ্যডি ভমতস হওয়া যাডি 
*  Website - www.udvash.com এেং Helpline - 09666775566 

 

অনলাইন ক্লাডর্র র্িয়রূ্মচ িাাংলা ভার্সনঃ মিকাল ৩:০০ টো ও র্ন্ধ্যা ৬:০০ িা অনলাইন এক্সাডির র্িয়রূ্মচ র্কাল ১০ িা কর্ডক রাত ১০ িা পযসন্ত চলডি 

অনলাইন ক্লার্ ও এক্সাি রুমিন (পোটড-০১) 
তামরখ্ ও িার লাইভ ক্লার্ (ভমতসকৃত মনজ মনজ িযাচ িাইি অনুযায়ী) লাইভ এক্সাি (র্কাল ১০ িা কর্ডক রাত ১০ িা পযসন্ত চলডি) 

১২.০২.২৩ (রষ্ঠেেোর) Live Class (P-03+04) পিোর্ডষ্ঠেজ্ঞোন: অধ্যোয়-০২ --- 
১৩.০২.২৩ (মসো েোর) Live Class (C-03+04) রসোয়ন: অধ্যোয়-০২ Daily Live Exam (P-03+04) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৪.০২.২৩ ( ঙ্গলেোর) Live Class (M-01+02) গষ্ঠিত: অধ্যায়-০৩ Daily Live Exam (C-03+04) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৫.০২.২৩ (েুধ্েোর) Live Class (B-03+04) জীেষ্ঠেজ্ঞোন: অধ্যোয়-০২  Daily Live Exam (M-01+02) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৬.০২.২৩ (েৃহঃেোর) Live Class (HM-01+02) উচ্চতর গষ্ঠিত: অধ্যোয়-০৫ Daily Live Exam (B-03+04) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৯.০২.২৩ (রষ্ঠেেোর) Live Class (P-05+06) পিোর্ডষ্ঠেজ্ঞোন: অধ্যোয়-০২ Daily Live Exam (HM-01+02) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২০.০২.২৩ (মসো েোর) Live Class (C-05+06) রসোয়ন: অধ্যোয়-০২ Daily Live Exam (P-05+06) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২১ মেব্রুয়োরী আন্তজডোষ্ঠতক  োতৃিোষো ষ্ঠিেস উপলবক্ষ সকল অনলোইন ক্লোস ও পরীক্ষো েন্ধ র্োকবে। 
২২.০২.২৩ (েুধ্েোর) Live Class (B-05+06) জীেষ্ঠেজ্ঞোন: অধ্যোয়-০২  Daily Live Exam (C-05+06) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৩.০২.২৩ (েৃহঃেোর) Live Class (HM-03+04) উচ্চতর গষ্ঠিত: অধ্যোয়-০৫ Daily Live Exam (B-05+06) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৫.০২.২৩ (িষ্ঠনেোর) Chapter-wise Exam [Chemistry Chapter-02] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

২৬.০২.২৩ (রষ্ঠেেোর) Live Class (P-07+08) পিোর্ডষ্ঠেজ্ঞোন: অধ্যোয়-০২ Daily Live Exam (HM-03+04) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৭.০২.২৩ (মসো েোর) Live Class (C-07+08) রসোয়ন: অধ্যোয়-০৩ Daily Live Exam (P-07+08) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৮.০২.২৩ ( ঙ্গলেোর) Live Class (M-03+04) গষ্ঠিত: অধ্যায়-০৩ Daily Live Exam (C-07+08) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০১.০৩.২৩ (েুধ্েোর) Live Class (B-07+08) জীেষ্ঠেজ্ঞোন: অধ্যোয়-০২  Daily Live Exam (M-03+04) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০২.০৩.২৩ (েৃহঃেোর) Live Class (HM-05+06) উচ্চতর গষ্ঠিত: অধ্যোয়-০৫ Daily Live Exam (B-07+08) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৪.০৩.২৩ (িষ্ঠনেোর) Chapter-wise Exam [H.Math Chapter-05] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

০৫.০৩.২৩ (রষ্ঠেেোর) Live Class (P-09+10) পিোর্ডষ্ঠেজ্ঞোন: অধ্যোয়-০২ Daily Live Exam (HM-05+06) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৬.০৩.২৩ (মসো েোর) Live Class (C-09+10) রসোয়ন: অধ্যোয়-০৩ Daily Live Exam (P-09+10) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৭.০৩.২৩ ( ঙ্গলেোর) Live Class (M-05+06) গষ্ঠিত: অধ্যায়-০৩ Daily Live Exam (C-09+10) MCQ (10×1=10); 10 min. 

৮  োর্ড িে-ই-েরোত উপলবক্ষ সকল অনলোইন ক্লোস ও পরীক্ষো েন্ধ র্োকবে। 
০৯.০৩.২৩ (েৃহঃেোর) Live Class (HM-29+30) উচ্চতর গষ্ঠিত: অধ্যোয়-০২  Daily Live Exam (M-05+06) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১১.০৩.২৩ (িষ্ঠনেোর) Chapter-wise Exam [Physics Chapter-02] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

১২.০৩.২৩ (রষ্ঠেেোর) Live Class (P-01+02) পিোর্ডষ্ঠেজ্ঞোন: অধ্যোয়-০১ Daily Live Exam (HM-29+30) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৩.০৩.২৩ (মসো েোর) Live Class (C-11+12) রসোয়ন: অধ্যোয়-০৩ Daily Live Exam (P-01+02) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৪.০৩.২৩ ( ঙ্গলেোর) 
Live Class (M-07+08) গষ্ঠিত: অধ্যায়-০৩ Daily Live Exam (C-11+12) MCQ (10×1=10); 10 min. 

Chapter-wise Exam [Physics Chapter-01] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

১৫.০৩.২৩ (েুধ্েোর) Live Class (B-09+10) জীেষ্ঠেজ্ঞোন: অধ্যোয়-০২  Daily Live Exam (M-07+08) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৬.০৩.২৩ (েৃহঃেোর) Live Class (HM-31+32) উচ্চতর গষ্ঠিত: অধ্যোয়-০২  Daily Live Exam (B-09+10) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৮.০৩.২৩ (িষ্ঠনেোর) Chapter-wise Exam [Chemistry Chapter-03] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 
১৯.০৩.২৩ (রষ্ঠেেোর) Live Class (P-11+12) পিোর্ডষ্ঠেজ্ঞোন: অধ্যোয়-০৩ Daily Live Exam (HM-31+32) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২০.০৩.২৩ (মসো েোর) Live Class (ICT-01+02) আইষ্ঠসষ্ঠট: অধ্যোয়-০১ Daily Live Exam (P-11+12) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২১.০৩.২৩ ( ঙ্গলেোর) 
Live Class (M-13+14) গষ্ঠিত: অধ্যায়-০৯ Daily Live Exam (ICT-01+02) MCQ (10×1=10); 10 min. 
Chapter-wise Exam [Math Chapter-03] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

২২.০৩.২৩ (েুধ্েোর) Live Class (B-01+02) জীেষ্ঠেজ্ঞোন: অধ্যোয়-০১ Daily Live Exam (M-13+14) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৩.০৩.২৩ (েৃহঃেোর) Live Class (HM-33+34) উচ্চতর গষ্ঠিত: অধ্যোয়-০২ Daily Live Exam (B-01+02) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৫.০৩.২৩ (িষ্ঠনেোর) Chapter-wise Exam [Biology Chapter-02] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

২৬  োর্ড স্বোধ্ীনতো ষ্ঠিেস উপলবক্ষ সকল অনলোইন ক্লোস ও পরীক্ষো েন্ধ র্োকবে। 

২৭.০৩.২৩ (মসো েোর) Live Class (C-13+14) রসোয়ন: অধ্যোয়-০৪  Daily Live Exam (HM-33+34) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৮.০৩.২৩ ( ঙ্গলেোর) 
Live Class (M-15+16) গষ্ঠিত: অধ্যায়-০৯ Daily Live Exam (C-13+14) MCQ (10×1=10); 10 min. 

Chapter-wise Exam [Biology Chapter-01] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

২৯.০৩.২৩ (েুধ্েোর) Live Class (B-11+12) জীেষ্ঠেজ্ঞোন: অধ্যোয়-০৩  Daily Live Exam (M-15+16) MCQ (10×1=10); 10 min. 

৩০.০৩.২৩ (েৃহঃেোর) Live Class (HM-21+22) উচ্চতর গষ্ঠিত: অধ্যোয়-০৮  Daily Live Exam (B-11+12) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০১.০৪.২৩ (িষ্ঠনেোর) Chapter-wise Exam [H.Math Chapter-02] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

 
  

https://youtu.be/U9R7QdIBcXI
https://youtu.be/EOfpUBBCe8U
https://youtu.be/h_GpbZFk9ic
https://youtu.be/h_GpbZFk9ic
https://online.udvash-unmesh.com/Account/Login
http://www.udvash.com/


অনলোইবন ক্লোস ও পরীক্ষো পদ্ধষ্ঠত:  
*  Live Class অনুষ্ঠিত হবে Zoom App এর  োধ্যব । এজনয প্রবতযক ষ্ঠিক্ষোর্ডীবক আবগ মর্বকই ষ্ঠনবজর ম োেোইল/লযোপটপ/মডস্কটবপ Zoom App Install কবর রোখোর 

জনয অনুবরোধ্ করো হল।  
*  Live Class & Exam ষ্ঠিবত udvash.com এই ওবয়েসোইবট ষ্ঠগবয় ‘Join Now’ ম নুযবত ষ্ঠক্লক কবরো। ক্লোস ও পরীক্ষোয় অংিগ্রহি করবত D™¢vm এর ৯ি মেষ্ঠির 

একোবডষ্ঠ ক মপ্রোগ্রোব  মতো োর িষ্ঠতডকৃত মরষ্ঠজবেিন নম্বর েযেহোর কবর Login কবরো। 
*  Daily Live Exam গুবলো রুষ্ঠটবন উবেষ্ঠখত তোষ্ঠরখ অনুর্োয়ী সকোল ১০:০০ টো মর্বক রোত ১০:০০ টো পর্ডন্ত র্লবে। এই স বয়র  বধ্য একজন ষ্ঠিক্ষোর্ডী উক্ত 

Live Exam-এ একেোরই অংিগ্রহি করবত পোরবে। তবে অষ্ঠধ্ক অনুিীলবনর জনয ষ্ঠিক্ষোর্ডীরো একই ষ্ঠসবলেোবসর Practice Exam এ একোষ্ঠধ্কেোর অংিগ্রহি 
করবত পোরবে। 

৯ি কেমির অনলোইন মর্ডলিার্-২০২৩ (পািস-০১) 
পদার্থবিজ্ঞান 

অধ্যায় লেকচার বিলেিাি 

অধ্যায়-০২ 
(গতি) 

P-03 তিতি এবং গতি, তবতিন্ন প্রকার গতি, স্কেলার ও স্কিক্টর রাতি। 
P-04 দূরত্ব ও সরণ, দ্রুতি এবং স্কবগ, ত্বরণ-মন্দন ও গাতণতিক সমসযা।  
P-05 গতির সতূ্রের প্রমাণ, গতির সমীকরণ।  
P-06 গতির সমীকরণ সংক্রান্ত গাতণতিক সমসযা।  
P-07 পড়ন্ত বস্তুর সেূ সম্পতকিি গাতণতিক সমসযা। 
P-08 নিনিপ্ত বস্তুর সেূ সম্পতকিি গাতণতিক সমসযা। 
P-09 দূরত্ব-সময়, স্কবগ-সময় স্কলখতিে।  
P-10 ত্বরণ-সময় স্কলখতিে ও সম্পণূি অধ্যায় তরতিিন। 

অধ্যায়-০১ 
 (ভ ৌত রানি ও 
পনরমাপ) 

P-01 পদার্থনবজ্ঞানির ক্রমনবকাি, ভ ৌত রানি, পনরমানপর একক, উপসর্থ বা গুনিতক, মাত্রা। 

P-02  ানিথয়ার ভেল, সু্ক্র-র্জ, পনরমানপর ত্রুনি।  

অধ্যায়-০৩ 
(বল) 

P-11 জড়তা এবং বনলর ধারিা: ভমৌনলক বনলর প্রকৃনত, সামযতা ও সামযতানবহীি বল, নিউিনির প্রর্ম সতূ্র।   
P-12 বনলর ঘাত,  রনবর্ ও র্ানিনতক সমসযাবনল। 

রিায়ন 

অধ্যায়-০২ 
(পদানর্থর অবস্থা) 

C-03 পদার্থ ও পদানর্থর অবস্থা, *আন্তঃআিনবক বল ও িনি, পারমািনবক  র (চািথ) + আিনবক  র।  
C-04 কিার র্নততত্ত্ব ও *র্নততনত্ত্বর স্বীকার্থসমূহ, বযাপি, নিঃসরি।  
C-05 ভমামবানতর জ্বলি এবং ভমানমর নতি অবস্থা, র্লি ও সু্ফিি, পাতি এবং উর্ধ্থপাতি, তাপ প্রদানির বক্রনরখা ও র্ানিনতক বযাখযা।  
C-06 তাপ প্রদাি ও িীতলীকরি বক্রনরখা, উর্ধ্থপাতি বক্রনরখা, বযাপি, নিঃসরি (পিুঃ আনলাচিা)।  

অধ্যায়-০৩ 
(পদানর্থর র্ঠি) 

C-07 ভমৌনলক ও ভর্ৌনর্ক পদার্থ, পরমাি ুও অি,ু ভমৌনলর প্রতীক, সংনকত, পরমািরু ভ তনরর কিা, পারমািনবক সংখযা ও  রসংখযা।  
C-08 *আইনসানিাপ, *আইনসানিাি, *আইনসাবার, পরমািরু মনেল, রাদারন ানেথর পরমািরু মনেল, রাদারন ানেথর পরমাি ুমনেনলর সীমাবদ্ধতা।  
C-09 ভবার পরমাি ুমনেল, ভবার পরমািরু মনেনলর সা লয ও সীমাবদ্ধতা।  
C-10 পরমািরু িনিস্তনর ইনলকট্রি নবন্যাস, উপিনিস্তনরর ধারিা, পরমািনুত ইনলকট্রি নবন্যানসর িীনত, উদাহরি।  

C-11 
পরমািনুত ইনলকট্রি নবন্যানসর িীনত (নরন িি), ইনলকট্রি নবন্যানসর সাধারি নিয়নমর নকছু বযনতক্রম, পারমািনবক  র বা আনপনিক 
পারমািনবক  র।  

C-12 
আইনসানিানপর িতকরা হার ভর্নক ভমৌনলর র্ড় আনপনিক  র নিিথয়, আনপনিক পারমািনবক  র ভর্নক আনপনিক আিনবক  র নিিথয়, 
ভতজনস্ক্রয় আইনসানিাপ ও তানদর বযবহার, ভতজনস্ক্রয় আইনসানিানপর প্র াব।  

অধযায়-০৪ 

(পর্থায় সারনি) 
C-13 

পর্থায় সারনির পি ূনম, পর্থায় সারনির ববনিষ্ট্য, ইনলকট্রি নবন্যাস ভর্নক পর্থায় সারনিনত ভমৌনলর অবস্থাি নিিথয়, ইনলকট্রি নবন্যাসই পর্থায় 
সারনির মূল ন নি। 

C-14 পর্থায় সারনির নকছু বযনতক্রম, ভমৌনলর পর্থায়বিৃ ধমথ (আংনিক-ধাতব ও অধাতব ধমথ, আকার)।  

গবিত 

অধ্যায়-০৩ 
(বীজগাতণতিক 

রাতি) 

M-01 বীজগাতণতিক রাতি, বীজগাতণতিক সেূাবতল, ৩.১ এর উদাহরণ, অনুিীলনী- ৩.১ (১, ২) 
M-02 অনুিীলনী- ৩.১ (৩-১৫) 
M-03 ঘন সংবতলি সেূাবতল, অনুতসদ্ধান্ত, কাজ, অনুিীলনী- ৩.২ (১, ২) 
M-04 অনুিীলনী- ৩.২ (৩-১৫) 
M-05 উৎপাদত্রক তবত্রেষণ, উৎপাদক তনণিত্রয়র কতিপয় স্ককৌিল, কাজ, অনুিীলনী-৩.৩ (১-১৫) 
M-06 অনুিীলনী-৩.৩ (১৬-২৫) 
M-07 অনুিীলনী-৩.৩ (২৬-৩১), িাগত্রিষ উপপাত্রদযর ধ্ারণা, উৎপাদক উপপাত্রদযর ধ্ারণা উদাহরণ, কাজ 
M-08 অনুিীলনী-৩.৪ (১-১৬) 

অধ্যায়-০৯ 
(নত্রনকািনমনতক 
অনুপাত) 

M-13 
সমনকািী নত্র ুনজর বাহুগুনলার িামকরি, সদিৃ সমনকািী নত্র ুনজর বাহুগুনলার অনুপাতসমূনহর ধ্রুবতা, সকূ্ষ্মনকানির নত্রনকািনমনতক অনুপাত, 
নত্রনকািনমনতক অনুপাতগুনলার সম্পকথ, নত্রনকািনমনতক অন দাবনল 

M-14 উদাহরি (১-১২), কাজ, অনুিীলিী- ৯.১ (১-৭ , ১৯, ২০)    
M-15 অনুিীলিী- ৯.১ (৮-১৬) 
M-16 অনুিীলিী- ৯.১ (১৭, ১৮, ২১-২৫) 

  উচ্চতর গবিত 

অধ্যায়-০৫ 
(সমীকরণ)  

HM-01 (এক িলক সম্পতকিি তিঘাি সমীকরণ ও িার সমাধ্ান উদাহরণ) অনুিীলনী-৫.১  

HM-02 (মূল তিহ্ন সংবতলি সমীকরণ, উদাহরণ) অনুিীলনী-৫.২ 

HM-03 সিূক সমীকরণ, উদাহরণ(১২-১৮), কাজ 

HM-04 অনুিীলনী-৫.৩ 

HM-05 (দুই িলকতবতিষ্ট তিঘাি সমীকরণ স্কজাট, উদাহরণ) অনুিীলনী-৫.৪ 

HM-06 (তিঘাি সহসমীকরত্রণর বযবহার, উদাহরণ) অনুিীলনী-৫.৫ 

  
অধ্যায়-০২ 

(বীজর্ানিনতক 
রানি) 

HM-29 
চলক, ধ্রুবক, বহুপদী, এক, দুই ও নতি চলনকর বহুপদী, কাজ, চক্র-ক্রনমক, সমমানত্রক ও প্রনতসম রানি, পষৃ্ঠা-৪০ এর কাজ, অনুিীলিী-২ 
(১, ২), উদাহরি- ২২, অনুিীলিী-২ (১০ এর ঘ)   

HM-30 পষৃ্ঠা-৫৩ এর কাজ (ক), পষৃ্ঠা-৫৫ এর কাজ, অনুিীলিী-২ (১০ এর ক, খ, র্) 

HM-31  ার্নিষ ও উৎপাদক উপপাদয, পষৃ্ঠা-৪৭ এর কাজ, অনুিীলিী-২ (৩-৭), HW: অনুিীলিী-২ (১৫)   

HM-32 পষৃ্ঠা-৫২ অনুনসদ্ধান্ত-১, পষৃ্ঠা-৫৩ এর কাজ (খ, র্), উদাহরি-১৮, অনুিীলিী-২ (৮, ৯, ১২, ১৩)   

HM-33 আংনিক  গ্াংি, উদাহরি (২৩-২৯), কাজ 

HM-34 অনুিীলিী-২ (১১, ১৪)  

অধ্যায়-০৮ 
(নত্রনকািনমনত) 

HM-21 
জযানমনতক ভকাি ও নত্রনকািনমনতক ভকাি, ধিাত্মক ও ঋিাত্মক ভকাি, ভকাি পনরমানপর একক, ভকানির বিৃীয় পনরমাপ, ভরনেয়াি ভকাি, ভকানির 
নেনি পনরমাপ ও ভরনেয়াি পনরমানপর সম্পকথ, অনুিীলিী- ৮.১ (১, ২, ৫, ৬)   

HM-22 অনুিীলিী- ৮.১ (৩, ৪, ৭-১৩)    
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অনলাইন প্রাগ্রাম সংক্রান্ত প্েক ান তকযযর জন্য ননকনাক্ত নম্বরগুকলাকত প্োগাকোগ  রুন 
 

ঢোকোর িোখোস ূহ: ষ্ঠ রপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযোন্টনব ন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তরো-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, ম োহোম্মিপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 

সোইন্স লযোে.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, েো ডবগট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আষ্ঠজ পুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, িোষ্ঠন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭,  োষ্ঠলেোগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২ 

 ষ্ঠতষ্ঠিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, েোসোবেো-০১৭১৩-২৩৬৭২২, েনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীেোজোর-০১৭১৩-২৩৬৭২০, র্োত্রোেোড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, িষ্ঠনয়ো-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ 

সোিোর-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গোজীপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নোরোয়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, মকোনোপোড়ো-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টংগী-০১৭১৩২৩৬৭৫৯, ষ্ঠখলগোাঁও- ০১৭১৩২৩৬৭৬৮ 

েকষ্ঠিেোজোর-০১৭১৩২৩৬৭১২  

ঢোকোর েোইবরর িোখোস ূহ:  য় নষ্ঠসংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, ষ্ঠকবিোরগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জো োলপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, মিরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯, টোঙ্গোইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭ 

পোেনো-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, ষ্ঠসরোজগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রংপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুষ্ঠড়গ্রো -০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গোইেোন্ধো-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সসয়িপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪১ 

েগুড়ো-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পুরহোট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, ষ্ঠিনোজপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠোকুরগোাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রোজিোহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩,   নওগোাঁ-০১৭১৩-২৩৬৭৫৬ 

নোবটোর-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, র্োাঁপোইনেোেগঞ্জ- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুষ্ঠিয়ো-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, েষ্ঠরিপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২,  োগুরো- ০১৭১৩-২৩৬৭৫২,   র্বিোর-০১৭১৩-২৩৬৭৩১ 

খুলনো-০১৭১৩-২৩৬৭১৫, সোতক্ষীরো-০১৭১৩-২৩৬৭৫০,  েষ্ঠরিোল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০,  ষ্ঠসবলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রোহ্মিেোষ্ঠড়য়ো-০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরষ্ঠসংিী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 

কুষ্ঠ েো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, মনোয়োখোলী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, মেনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, মগোপোলগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০, ষ্ঠিনোইিহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১,  ুষ্ঠন্সগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬২ 

র্ট্টগ্রো  (র্কেোজোর)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, র্ট্টগ্রো (হোষ্ঠলিহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮,  োষ্ঠনকগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬৩, রু্য়োডোঙ্গো-০১৭১৩২৩৬৭৬৪, র্োাঁিপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৬৫ 

কক্সেোজোর-০১৭১৩-২৩৬৭৬৬, মনত্রবকোনো-০১৭১৩-২৩৬৭৬৭,  য় নষ্ঠসংহ (মকষ্ঠে)-০১৭১৩-২৩৬৭৬৯ 

জীিবিজ্ঞান 

অধ্যায়-০২ 
(জীবত্রকাষ ও 

তটস্যয) 
  

B-03 
জীবনকাষ, ভকানষর প্রকারন দ, উনিদনকাষ ও প্রানিনকাষ (নচত্রসহ), *উনিদনকাষ ও প্রানিনকাষ এর পার্থকয, উনিদ ও প্রানি ভকানষর প্রধাি 
অঙ্গাি ুও তানদর কাজ (ভকাষপ্রাচীর) 

B-04 উনিদ ও প্রানি ভকানষর প্রধাি অঙ্গাি ুও তানদর কাজ (নপ্রানিাপ্লাজম,  ভকাষনিনি, সাইনিাপ্লাজমীয় অঙ্গাি,ু মাইনিাকনরিয়া)  

B-05 প্লানিে, ভলানরাপ্লাি, ভক্রানমাপ্লাি, নলউনকাপ্লাি, র্লনজ বস্তু, এনরোপ্লাজনমক ভরনিকুলাম, ভকাষর্হ্বর, লাইনসানজাম 

B-06 নিনিনবহীি সাইনিাপ্লাজমীয় অঙ্গাি,ু নিউনলয়াস 

B-07 উনিদ ও প্রািীর কাজ পনরচালিায় নবন ন্ন প্রকার ভকানষর  ূনমকা, উনিদ নিস্যয (সরল নিস্যয) 

B-08 উনিদ নিস্যয (জনিল নিস্যয, জাইনলম, ভলানয়ম) 

B-09 প্রানিনিস্যয (আবরিী নিস্যয, ভর্াজক নিস্যয এর প্রকারন দসহ), ভপনি নিস্যয, স্নায় ুনিস্যয 

B-10 অঙ্গ ও তন্ত্র, অিবুীিি র্ন্ত্র, ইনলকট্রি অিবুীিি র্ন্ত্র, *নবন ন্ন পার্থকয  

অধ্যায়-০১ 
(জীবি পাঠ)  

B-01 
জীবনবজ্ঞানির ধারিা, জীবনবজ্ঞানির িাখাগুনলা, ভ ৌত জীবনবজ্ঞাি,  নলত জীবনবজ্ঞাি, জীনবর ভেনিনবন্যাস, ভেনিনবন্যানসর উনেিয, জীবজর্ৎ 
(মারগুনলস + R.H.Whittaker এর ভেনিনবন্যাস মনিরা, প্রনিিা) 

B-02 
জীবজর্ৎ (মারগুনলস + R.H.Whittaker এর ভেনিনবন্যাস-  ািজাই, প্লািনি, অযানিনমনলয়া),  ভেনিনবন্যানসর নবন ন্ন ধাপ, নিপদ িামকরি 
পদ্ধনত, ববজ্ঞানিক িাম 

    অধ্যায়-০৩ 

(লকাষ বিভাজন) 

B-11 ভকাষ নব াজি এবং তার প্রকারন দ, মাইনিানসস, মাইনিানসনসর পর্থায়সমূহ 

B-12 
মাইনিানসনসর গুরুত্ব, নমনয়ানসস, নমনয়ানসনসর গুরুত্ব, মাইনিানসস ও মানয়ানসনসর  পার্থকয, * হ্যাপ্লনয়ে ও নেপ্লনয়ে ভকাষ সম্পনকথত নবস্তানরত 
আনলাচিা  

তর্য ও লযাগালযাগ প্রযবুি  

অধ্যায়-০১ 
ICT-01 িথ্য ও স্কযাগাত্রযাগ প্রযতুির তবকাত্রি উত্রেখত্রযাগয বযতিত্ব, ই-লাতনিং ও বাংলাত্রদি, ই-গিনিযান্স ও বাংলাত্রদি।  

ICT-02 ই-সাতিিস ও বাংলাত্রদি, ই-কমাসি ও বাংলাত্রদি, কমিত্রেত্রে আইতসতট, সামাতজক স্কযাগাত্রযাগ ও আইতসতট, তবত্রনাদন ও আইতসতট, তিতজটাল বাংলাত্রদি। 

https://udvash.com/ud/udvash/branch

