
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

একাদশ কেমি একাডেমিক করাগ্রাি-২০২৩ (অনলাইন)  
বিজ্ঞান বিভাগ (িাাংলা ভার্সন) 

  

 * পদার্সবিজ্ঞান, রর্ায়ন, উচ্চতর গবিত এিাং জীিবিজ্ঞান এই ৪বি মিষডয়র একাদশ শ্রেবির 
সম্পিূণ ফুল বর্ললিার্ পড়াডনা হডি। 

*  Zoom App এর িাধ্যডি সপ্তাডহ ৫ বদন (রবি-িহৃঃ) Live Class অনুমিত হডি।  

*  কিাট ক্লাস এর সংখ্যা - ১১২ টি, লেকচার সংখ্যা - ২২৪ টি (রমতমিন োিল কলকচার) 
*  কিাট পরীক্ষা এর সংখ্যা - Daily Live Exam - ১১২ টি, Daily Practice Exam - ১১২ 

টি, Chapter Wise Live Exam – ৩৮ টি।  
*  রমতমট অনলাইন ক্লাডসর িামি-কালার pdf ক্লাসডনাট রিান করা হডি। 
*  রমতমট অনলাইন ক্লাডসর বরলে বভবিও শ্রিািস পরীক্ষা পর্সন্ত বিক্ষার্সীলদর আইবিলত 

র্াংরবক্ষত র্াকলি। 

* এক্সপািট টিচার প্যানেনের মাধ্যনম সার্বক্ষণিক Q & A সসর্া রিান করা হডি। 
*  প্রণিণি ণর্ষনের অধ্যায়টিটিক পযারাোে লিক্সি ণি প্রদাে করা হনর্।  
*  আনের ণদনের ক্লানসর উপ্র Daily MCQ Live & Practice Exam (অনলাইন)।  
*  প্রণিণি ণর্ষনে অধ্যাে সশনষ Chapterwise Live CQ & MCQ Exam (অনলাইন + ইনব্রাঞ্চ)।  
*  সজৃনশীে উিরপত্রের লকন্দ্রীয় মেূযায়ন।  
*  রমতমট পরীক্ষার এনালাইবর্র্ বরলপািস ও Auto SMS এ সরজাল্ট প্রদাে। 
*  লকাসট টি ৩২,০০০/- (বটেশ হাজার িাকা মাে)।  
*  সরাসমর ব্রাডে এডস অথিা Online Payment এর মাধ্যনম ভণিব হওো যানর্।  
*  Website - www.udvash.com & Helpline - 09666775566 

 

অনলাইন ক্লালর্র র্ময়রূ্বি  িাাংলা ভার্সন - দুপুর ৩:০০ িা ও র্ন্ধ্যা ৬:৩০ িা অনলাইন এক্সালমর র্ময়রূ্বি র্কাল ১০:০০ িা শ্রর্লক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত 
 

অনলাইন ক্লার্ ও এক্সাম রুবিন (পািস-০১) 
 

তাবরখ ও িার লাইভ ক্লার্ (ভবতসকৃত বনজ বনজ িযাি িাইম অনুর্ায়ী) লাইভ এক্সাম (র্কাল ১০:০০ িা শ্রর্লক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত িললি) 
১৯.০২.২৩ (রমিিার) Live Class (P-01+02) পিাথণমিজ্ঞান: অধ্যায় – ০২ --- 

২০.০২.২৩ (কসািিার) Live Class (C-01+02) রসায়ন: অধ্যায় – ০২ Daily Live Exam (P-01+02) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২১.০২.২৩ (মঙ্গলিার) ভাষা বদির্ উপললক্ষয অনলাইন ক্লার্ ও এক্সাম িন্ধ্ র্াকলি। 

২২.০২.২৩ (র্ধু্িার) Live Class (B-01+02) উমিিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ০১ Daily Live Exam (C-01+02) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৩.০২.২৩ (িহৃঃিার) Live Class (HM-01+02) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০১ Daily Live Exam (B-01+02) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৬.০২.২৩ (রমিিার) Live Class (P-03+04) পিাথণমিজ্ঞান: অধ্যায় – ০২ Daily Live Exam (HM-01+02) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৭.০২.২৩ (কসািিার) Live Class (C-03+04) রসায়ন: অধ্যায় – ০২ Daily Live Exam (P-03+04) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৮.০২.২৩ (িঙ্গলিার) Live Class (P-05+06) পিাথণমিজ্ঞান: অধ্যায় – ০২ Daily Live Exam (C-03+04) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০১.০৩.২৩ (র্ধু্িার) Live Class (B-03+04) উমিিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ০১ Daily Live Exam (P-05+06) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০২.০৩.২৩ (িহৃঃিার) Live Class (HM-03+04) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০১ Daily Live Exam (B-03+04) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৫.০৩.২৩ (রমিিার) Live Class (P-07+08) পিাথণমিজ্ঞান: অধ্যায় – ০২ Daily Live Exam (HM-03+04) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৬.০৩.২৩ (কসািিার) Live Class (C-05+06) রসায়ন: অধ্যায় – ০২ Daily Live Exam (P-07+08) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৭.০৩.২৩ (িঙ্গলিার) Live Class (C-07+08) রসায়ন: অধ্যায় – ০২ Daily Live Exam (C-05+06) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৮.০৩.২৩ (বধু্িার) পবিত্র িি-ই-িরাত উপললক্ষয অনলাইন ক্লার্ ও এক্সাম িন্ধ্ র্াকলি। 

০৯.০৩.২৩ (িহৃঃিার) Live Class (HM-05+06) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০১ Daily Live Exam (C-07+08) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১২.০৩.২৩ (রমিিার) Live Class (P-09) পিাথণমিজ্ঞান: অধ্যায় – ০৩ Daily Live Exam (HM-05+06) MCQ (10×1=10); 10 min. 

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

১৩.০৩.২৩ (কসািিার) Live Class (C-09+10) রসায়ন: অধ্যায় – ০২ Daily Live Exam (P-09) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৪.০৩.২৩ (িঙ্গলিার) Live Class (HM-07+08) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০১ Daily Live Exam (C-09+10) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৫.০৩.২৩ (র্ধু্িার) Live Class (B-05+06) উমিিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ০১ Daily Live Exam (HM-07+08) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৬.০৩.২৩ (িহৃঃিার) Live Class (HM-09) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০৬ Daily Live Exam (B-05+06) MCQ (10×1=10); 10 min. 

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

১৯.০৩.২৩ (রমিিার) Live Class (P-10+11) পিাথণমিজ্ঞান: অধ্যায় – ০৩ Daily Live Exam (HM-09) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২০.০৩.২৩ (কসািিার) Live Class (C-11+12) রসায়ন: অধ্যায় – ০২ Daily Live Exam (P-10+11) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২১.০৩.২৩ (িঙ্গলিার) Live Class (B-07) উমিিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ০২ Daily Live Exam (C-11+12) MCQ (10×1=10); 10 min. 

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

২২.০৩.২৩ (র্ধু্িার) Live Class (B-08+09) উমিিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ০২ Daily Live Exam (B-07) MCQ (10×1=10); 10 min. 

অনলাইন ক্লার্ (রমজালনর র্ময়রূ্বি) িাাংলা ভার্সন - দুপুর ২:৩০ িা 
২৩.০৩.২৩ (িহৃঃিার) Live Class (HM-10+11) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০৬ Daily Live Exam (B-08+09) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৬.০৩.২৩ (রবিিার) স্বাধীনতা বদির্ উপললক্ষয অনলাইন ক্লার্ ও এক্সাম িন্ধ্ র্াকলি। 

২৭.০৩.২৩ (কসািিার) Live Class (C-13) রসায়ন: অধ্যায় – ০১ Daily Live Exam (HM-10+11) MCQ (10×1=10); 10 min. 

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

২৮.০৩.২৩ (িঙ্গলিার) Live Class (P-12+13) পিাথণমিজ্ঞান: অধ্যায় – ০৩ Daily Live Exam (C-13) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৯.০৩.২৩ (র্ধু্িার) Live Class (Z-01+02) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ০১ Daily Live Exam (P-12+13) MCQ (10×1=10); 10 min. 

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

৩০.০৩.২৩ (িহৃঃিার) Live Class (HM-12+13) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০৬ Daily Live Exam (Z-01+02) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০২.০৪.২৩ (রমিিার) Live Class (P-14+15) পিাথণমিজ্ঞান: অধ্যায় – ০৩ Daily Live Exam (HM-12+13) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৩.০৪.২৩ (কসািিার) Live Class (C-14+15) রসায়ন: অধ্যায় – ০১ Daily Live Exam (P-14+15) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৪.০৪.২৩ (িঙ্গলিার) Live Class (Z-03+04) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ০১ Daily Live Exam (C-14+15) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৫.০৪.২৩ (র্ধু্িার) Live Class (Z-05) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ০৩ Daily Live Exam (Z-03+04) MCQ (10×1=10); 10 min. 

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

০৬.০৪.২৩ (িহৃঃিার) Live Class (Z-06+07) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ০৩ Daily Live Exam (Z-05) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৯.০৪.২৩ (রমিিার) Live Class (Z-08+09) রামিমিজ্ঞান: অধ্যায় – ০৩ Daily Live Exam (Z-06+07) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১০.০৪.২৩ (কসািিার) --- Daily Live Exam (Z-08+09) MCQ (10×1=10); 10 min. 

পরিতসী ক্লাস ও এক্সাম রুবিন (পািস-০২) এ প্রকাি করা হত্রব... 

https://youtu.be/EOfpUBBCe8U
http://www.udvash.com/


অনলাইলন ক্লার্ ও পরীক্ষা পদ্ধবত:  
*  Live Class অনুমিত হডি Zoom App এর িাধ্যডি। এজন্য রডতযক মশক্ষাথণীডক আডগ কথডকই মনডজর শ্রমািাইল/লযাপিপ/শ্রিস্কিলপ Zoom App Install কডর 
 রাখার জন্য অনুডরাধ্ করা হল।  
*  Live Class & Exam মিডত udvash.com এই ওডয়িসাইডট মগডয় ‘Join Now’ কিনুযডত মক্লক কডরা। ক্লাস ও পরীক্ষায় অংশগ্রহি করডত D™¢vm এর একাদশ শ্রেবির 

একাডেমিক করাগ্রাডি কতািার ভমতণকৃত করমজডেশন নম্বর িযিহার কডর Login কডরা। 
*  Daily Live Exam গুডলা রুমটডন উডেমখত তামরখ অনুযায়ী র্কাল ১০:০০ িা শ্রর্লক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি। এই সিডয়র িডধ্য একজন মশক্ষাথণী উক্ত Live Exam-

এ একিারই অংশগ্রহি করডত পারডি। তডি অমধ্ক অনুশীলডনর জন্য মশক্ষাথণীরা একই মসডলিাডসর Practice Exam এ একামধ্কিার অংশগ্রহি করডত পারডি। 

একাদশ শ্রেণির একাডেণিক শ্ররাগ্রাডির পার্ট-০১ ণিডেবাি-২০২৩ (অনোইন) 
 

পদার্সবিজ্ঞান ১ম পত্র (Reference Book: UDVASH Parallel Text) 
অধযায় ক্লার্ শ্রলকিার টসত্রেবাস 

অধ্যায়-০২ 
সভক্টর 

Day-01 
P-01 রামশ, কেলার রামশ ও কভক্টর রামশ, কভক্টর রামশর রকাশ, মিমভন্ন রকার কভক্টর, কভক্টডরর কযাগ: লমি। 

P-02 সািান্তমরক সূত্র, দুইমট কভক্টডরর লমির িান, লমির মিক মনিণয়, সািান্তমরক সূডত্রর কডয়কমট মিডশষ কক্ষত্র, কভক্টর কযাডগর কডয়কমট ধ্িণ, মিমনিয় 
সূত্র, সংডযাগ সূত্র, িণ্টন সূত্র। 

Day-02 
P-03 কভক্টডরর উপাংশ, দুই এর অমধ্ক কভক্টডরর লমি মনিণয়, কভক্টডরর উপাংডশর মকছু িযিহার, কনৌকার গুি টানা, লন করালার, নিী ও কনৌকা। 
P-04 কভক্টর মিডয়াগ, আডপমক্ষক কিগ, আডপমক্ষক কিডগর রকাশ। 

Day-03 
P-05 কাডতণসীয় স্থানাঙ্ক িযিস্থায় কভক্টডরর, উপাংডশ মিভামজত কভক্টডরর কযাগ ও মিডয়াগ, অিস্থান কভক্টর মনিণয়, মত্রিামত্রক স্থানাঙ্ক িযিস্থায় কভক্টর। 
P-06 কভক্টডরর গুিন, কেলার রামশর সাডথ কভক্টর রামশর গুিন, কভক্টডরর েট গুিন, কভক্টডরর ক্রস গুিন। 

Day-04 
P-07 কযালকুলাস, অন্তরীকরি, সিাকলন, িহুচলক মিমশষ্ট ফাংশন ও আংমশক অন্তরীকরি, কেলার ও কভক্টর কক্ষত্র, কগ্রমেডয়ন্ট, োইভারডজন্স, কালণ। 
P-08 একডত্র সি গুরুত্বপিূণ সতূ্র, গুরুত্বপিূণ রযাক মটস রিডলি, গামিমতক সিসযািমল, গামিমতক সিসযািমলর সিাধ্ান। 

অধ্যায়-০৩  
েণিণর্দযা 

Day-05 
P-09 রসঙ্গ কাঠাডিা, মস্থমত ও গমত, িূরত্ব ও সরি, গড়ডিগ ও গড় দ্রুমত, তাৎক্ষমিক কিগ ও তাৎক্ষমিক দ্রুমত, ত্বরি। 

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

Day-06 
P-10 সিত্বরডির কক্ষডত্র একিামত্রক গমতর সিীকরি। 
P-11 কলখমচডত্রর সাহাডযয গমত িিণনা, গমত িিণনায় ঢাল ও কক্ষত্রফডলর ধ্ারিা। 

Day-07 
P-12 িুক্তভাডি পড়ন্ত িস্তুর গমত, উলম্ব গমত, মনমক্ষপ্ত িস্তুর কক্ষডত্র কডয়কমট মিডশষ সিীকরি, গমতর সিীকরি হডত গযামলমলওর সতূ্র। 

P-13 িক্রপডথ িস্তুর গমত, সিত্বরডি গমতশীল িস্তুর গমতর সিীকরিগুডলার কভক্টররূপ, রমক্ষপ্ত িস্তুর গমত, রডক্ষপডকর গমতপডথর সিীকরি, রাস 
সংক্রান্ত কডয়কমট সিীকরি। 

Day-08 
P-14 িতৃ্তীয় গমত, িতৃ্তাকার গমত সংক্রান্ত কডয়কমট রামশ, ককন্দ্রিুখী ত্বরি, ককন্দ্রিুখী ত্বরডির রামশিালা, লমি ত্বরি, ককৌমিক গমতর সিীকরি। 
P-15 একডত্র সি গুরুত্বপিূণ সতূ্র, গুরুত্বপিূণ রযাক মটস রিডলি, গামিমতক সিসযািমল, গামিমতক সিসযািমলর সিাধ্ান। 

 

রর্ায়ন ১ম পত্র (Reference Book: UDVASH Parallel Text) 
অধযায় ক্লার্ শ্রলকিার টসত্রেবাস 

অধ্যায়-০২ 
গুিেি 
রসােে 

Day-01 
C-01 

পরমািরু মূল কবিকা, পবরবিবত ও পরমাি ুমলিল- ইডলকট্রন, করাটন, মনউট্রন আডলাচনা, পারিািমিক ভর একক, পরিািরু রকাশ, 
আইডসাডটাপ, আইডসাডটান, আইডসািার, আইডসাইডলকট্রন, আইডসািার।  

C-02 কতজমিয় আইডসাডটাপ ও মনউমক্লয়ার মিমক্রয়া (ট্রান্সিুযডটশন, মফশান, মফউশান), রািারডফােণ পরিাি ুিডেল আডলাচনা।  

Day-02 
C-03 কিার পরিাি ুিডেল আডলাচনা, পরমাি ুমলিললর প্রলয়াগ ও শ্রকায়ান্িাম িলবিদযা-কিার তত্ত্ব হডত v,r,n,E সতূ্র রমতপািন, Related Math. 
C-04 মে-ব্রগমলর সিীকরি, হাইডজনিাডগণর অমনশ্চয়তার নীমত, কসামেঞ্জাডরর তরঙ্গ সিীকরি, Related Math. 

Day-03 
C-05 

শ্রকায়ান্িাম র্াংখযা- রধ্ান ককায়ান্টাি সংখযা, সহকামর ককায়ান্টাি সংখযা, চুম্বকীয় ককায়ান্টাি সংখযা, ঘূিণন ককায়ান্টাি সংখযা, ককায়ান্টাি 
সংখযার তাৎপযণ, অরমিট ও অরমিটাল আডলাচনা, ককায়ান্টাি উপশমক্তস্তডরর আকৃমত ও আডলাচনা, কিাট অরমিটাল ও ইডলকট্রন সংখযা গিনা। 

C-06 ইললকট্রন বিন্যার্- আউফিাউ নীমত, হুডন্ের নীমত, পমলর িজণন নীমত, কযৌগ ও আয়ডনর 𝐞− মিন্যাস, 𝐞−  মিন্যাডসর মস্থমতশীলতা।  

Day-04 
C-07 

তবিৎিুম্বকীয় িিসাবল- আডলাচনা, মিমকরি সম্পমকণত রামশ, তমড়ৎ চুম্বকীয় রমির অেলসিূহ, িিণামলর কেমিমিভাগ, িিণামল দ্বারা কিৌল 
শিাক্তকরি, হাইডরাডজন পরিািরু িিণামল + মরেিাগণ আডলাচনা, Related Math. 

C-08 করখা িিণামলর সামরসিূহ, জাল টাকা ও পাসডপাটণ শিাক্তকরডি 𝐔𝐕 িযিহার, মচমকৎসামিজ্ঞাডন IR রমির িযিহার, করাগ মনিণডয় MRI িযিহার।  

Day-05 
C-09 দ্রািযতা ও দ্রািযতা গুিফল- মিেি ও দ্রিি, দ্রািযতা, দ্রািযতার ওপর রভাি মিস্তারকারী মনয়ািক, দ্রািযতা গুিফল, আয়মিক গুিফল, Related Math. 

C-10 
দ্রািযতা গুিফডলর নীমত, দ্রািযতা গুিফডলর নীমতর রডয়াগ, সিআয়ন ও এর রভাডি দ্রািযতার পমরিতণন, সিআয়ডনর রডয়াগ, দ্রািযতার 
ওপর 𝐏𝐇 এর রভাি, Related Math. 

Day-06 
C-11 

গুিগত বিলেষি (আয়ন িিাক্তকরি)- মশখা পরীক্ষা, মসক্ত পরীক্ষা (+𝐯𝐞 আয়ন শনাক্তকরি −𝐯𝐞 আয়ন শনাক্তকরি), জজিডযৌগ কািণডনর 
উপমস্থমত শিাক্তকরি, জজিডযৌডগ হাইডরাডজন উপমস্থমত শিাক্তকরি, জজিডযৌডগ 𝐍, 𝐒, 𝐗 (𝐅, 𝐂𝐥, 𝐁𝐫, 𝐈) শনাক্তকরি। 

C-12 
গুিগত রর্ায়লনর প্রলয়াগ (আবঙ্গক বিলেষি)- ককলাসন, পাতন ও আংমশক পাতন, িাষ্প পাতন, উর্ধ্ণপাতন, মনম্নচাপ পাতন, দ্রািক মনষ্কাশন, 
নানণডের িণ্টন সূত্র, কক্রািাডটাগ্রামফ, কলাি কক্রািাডটাগ্রামফ, পাতলা স্তর কক্রািাডটাগ্রামফ, কপপার স্তর কক্রািাডটাগ্রামফ, গুিগত মিডেষডির গুরুত্ব। 

অধ্যায়-০১ 
েযার্নরিণরর 

ণেরাপ্দ 
র্যর্হার 

Day-07 
C-13 

লযািলরিবর বনরাপদ িযিহার- অযাডরান, িাে, মনরাপি গ্লাস, গ্লাভস, লযাডির মনয়িকািনু/কসানালী মিমধ্, দ্রািক পবরমাপক র্ন্ত্র ও তার 
িযিহার- রাসায়মনক মিডেষি, কটেমটউি, মিকার, িযুডরট, মপডট, আয়তনমিমতক ফ্লাে, কমনকযাল ফ্লাে, ওয়াশ কিাতল, কিজামরং মসমলন্োর, 
গ্লাস সািগ্রী পমরষ্কাডরর ককৌশল, দ্রি পবরমাপক র্ন্ত্র- রাসায়মনক যন্ত্র, পল-িমুঙ্গ িযাডলন্স, মনমক্তডত ওজন করার পদ্ধমত, মেমজটাল িযাডলন্স। 
Chapter-wise Exam [Chemistry Chapter-02] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

Day-08 

C-14 
ঘনমাত্রা- কিালামরমট, কিালামলমট, লঘুকরি, েযান্োেণ পিাথণ (রাইিামর ও কসডকন্োমর), িাইলট্রিন- পদ্ধমত, মনডিণশক, সিামপ্ত মিন্দু ও সিতুলয মিন্দু, টাইডট্রশনডনর 
সিীকরি রমতপািন + Math, লযািিবরর র্ন্ত্রপাবতলত তাপ শ্রদয়ার শ্রকৌিল- িুনডসন িানণার ও মশখা, কগালতলী ফ্লাডে তাপ কিয়ার ককৌশল, কমনকযাল ফ্লাডে তাপ 
কিয়ার ককৌশল, ওয়াটার িাডথ তাপ কিয়ার ককৌশল, কপাডসণমলন িামটডত তাপ কিয়ার ককৌশল, কটেমটউডি তাপ কিয়ার ককৌশল, মিকাডর তাপ কিয়ার ককৌশল। 

C-15 

রার্ায়বনক দ্রলিযর র্াংরক্ষি, িযিহার, র্তকসতা ও পবরতযাগ- রাসায়মনক দ্রডিযর সংরক্ষি, িজণয িযিস্থাপনা, রাসায়মনক দ্রডিযর িযিহার ও সতকণতা, পবরলিলির 
ওপর রার্ায়বনক দ্রলিযর প্রভাি ও পবরবমত িযিহার- িায়িীয় পিাথণ দ্বারা পমরডিশ িূষি, লযািডরটমর কমঠন ও তরল পিাথণ দ্বারা পমরডিশ িূষি, পমরডিশ ও স্বাডস্থযর 
ওপর রাসায়মনক দ্রডিযর রভাি, রাসায়মনক দ্রডিযর পমরমিত িযিহার, অযানামলমটকযাল পদ্ধমত (িযাডক্রা, কসমিিাইডক্রা, িাইডক্রা), লযািলরিবর বনরাপত্তা র্ামগ্রী ও 
িযিহার বিবধ- মফউস হুে, ব্লাডঙ্কট, লযািডরটমর কীট, আইকযাপ, মসংক, অমিমনিণাপক িযিহার, ফাে এইে িক্স, রাথমিক মচমকৎসা ও ফাে এইে িযিহার। 
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উচ্চতর গবিত ১ম পত্র (Reference Book: UDVASH Parallel Text) 
অধযায় ক্লার্ শ্রলকিার টসত্রেবাস 

অধ্যায়-০১ 
মযাণিক্স ও 
ণেিবােক 

Day-01 
HM-01 িযামট্রডক্সর রকারডভি, িযামট্রডক্সর রকারডভি সংক্রান্ত সিসযা। 
HM-02 িযামট্রডক্সর কযাগ-মিডয়াগ, িযামট্রডক্সর কযাগ-মিডয়াগ সংক্রান্ত সিসযা, িযামট্রডক্সর সিতা, িযামট্রডক্সর সিতা সংক্রান্ত সিসযা, িযামট্রডক্সর কেলার গুিন।  

Day-02 
HM-03 িযামট্রডক্সর িযামট্রক্স গুিন, িযামট্রডক্সর গুিন সংক্রান্ত সিসযা, িযামট্রডক্সর সচূক, িযামট্রডক্সর িহুপিী সংক্রান্ত সিসযা।  
HM-04 মিডশষ মকছু িযামট্রক্স, মিডশষ মকছু িযামট্রডক্সর জিমশষ্টয, িযামট্রডক্সর কট্রস সংক্রান্ত, িাস্তি জীিডন িযামট্রক্স, িাস্তিমভমত্তক িযামট্রক্স সংক্রান্ত সিসযা।  

Day-03 
HM-05 মনিণায়ডকর অনুরামশ, সহগুিক, মনিণায়ডকর িান, মনিণায়ডকর িান, সহগুনক, অনুরামশ সংক্রান্ত সিসযা।  
HM-06 িযমতক্রিী এিং অিযমতক্রিী িযামট্রক্স িযমতক্রিী ও অিযমতক্রিী িযামট্রক্স সংক্রান্ত সিসযা। মিপরীত িযামট্রক্স, মিপরীত িযামট্রক্স সংক্রান্ত সিসযা।  

Day-04 

HM-07 মনিণায়ডকর ধ্িণািমল, মনিণায়ক সম্বমলত অডভি রিাি সংক্রান্ত সিসযা, মিস্তার না কডর রিাি সংক্রান্ত, মনিণায়কমিমশষ্ট সিীকরি সিাধ্ান।  

HM-08 সিীকরিডজাট সিাধ্ান-কক্রিাডরর পদ্ধমত, সিীকরিডজাট সিাধ্ান-মিপরীত িযামট্রক্স পদ্ধমত, সিীকরি কজাট সিাধ্ান সংক্রান্ত সিসযা, 
মনিণায়ডকর িান সংক্রান্ত মিডশষ সতূ্র, মনিণায়ডকর িাডনর মিডশষ সতূ্র সংক্রান্ত।  

অধ্যায়-০৬ 
ণিনকািণমণিক 

অনুপ্াি 

Day-05 HM-09 
বত্রলকািবমবতর প্রকারলভদ, িতুভসাগ িা শ্রিৌলকাি (Quadrant), বিমাবত্রক শ্রকাি, বিমাবত্রক শ্রকালির পবরমাপ, শ্ররবিয়ান শ্রকাি একবি ধ্রুি 
শ্রকাি, বিবগ্র ও শ্ররবিয়ালনর মলধয র্ম্পকস, বত্রমাবত্রক শ্রকাি ও এর পবরমাপ, শ্রকালির ষািমূলক, িতৃ্তীয় ও িতমূলক পদ্ধবতর পারস্পবরক 
রূপান্তর র্াংক্রান্ত র্মর্যািলী, িতৃ্তিালপর দদঘসয বনিসয়। 
Chapter-wise Exam [H.Math Chapter-01] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

Day-06 
HM-10 িতৃ্তকলার কক্ষত্রফল মনিণয়, ঘমড়র ঘন্টা ও মিমনডটর কাাঁটার িধ্যিতণী ককাি, িহুভুডজর অন্তঃস্থ ককাি।  

HM-11 
সিশৃ মত্রভুজ, মত্রডকািমিমতক ককাডির অনুপাত, কিৌমলক তত্ত্ব, অক্ষীয় ককাডির মত্রডকািমিমতক অনুপাত, মত্রডকািমিমতক ককাডির 
অনুপাতসিূডহর িডধ্য সম্পকণ, মত্রডকািমিমতক অনুপাডতর পারস্পমরক রূপান্তর এিং িান মনিণয় সংক্রান্ত সিসযা। 

Day-07 

HM-12 
রিাি সংক্রান্ত সিসযা, মত্রডকািমিমতক অডভি সংক্রান্ত সিসযা, িতৃ্তীয় ফাংশন ও এর কোডিন-করঞ্জ, এক নজডর িতৃ্তীয় ফাংশডনর 
কোডিন ও করঞ্জ। 

HM-13 
মত্রডকািমিমতক ফাংশডনর কলখমচত্র, কলখমচত্র সংক্রান্ত সিসযা, মত্রডকািমিমতক ফাংশডনর পযণায়কাল, মত্রডকািমিমতক ফাংশডনর গ্রাফ এর 
মিমভন্ন পমরিতণন, কিৌমলক পযণায় মনিণয় সংক্রান্ত। 

 

উবিদবিজ্ঞান (Reference Book: UDVASH Parallel Text) 
অধযায় ক্লার্ শ্রলকিার টসত্রেবাস 

অধ্যায়-০১  
ককাষ ও এর 

গঠন 

Day-01 
B-01 

ককাষ, এডন্োমসিিাডয়ামসস, ককাডষর জিমশষ্টয, ককাষমিিযা, ককাষতত্ত্ব, ককাডষর রকারডভি, উমিিডকাষ, ককাষরাচীর, করাডটাপ্লাে, 
ককাষমিমে, সাইডটাপ্লাজি ও অঙ্গািসুিূহ, রাইডিাডসাি, এডন্োপ্লাজমিক করমটকুলাি।  

B-02 গেটগ িমে, লাইডসাডসাি, িাইডটাকমন্রয়া, প্লামেে, কসমন্ট্রওল, ককাষীয় কঙ্কাল, পারঅমক্সডসাি, গ্লাইঅমক্সডসাি, ককাষগহ্বর।  

Day-02 
B-03 মনউমক্লয়াস, ককাডষর মনজণীি িস্তুসিূহ, কক্রাডিাডসাি।  
B-04 িংশগতীয় িস্তু, DNA, RNA, Central Dogma of Biology.  

Day-03 
B-05 করমপ্লডকশন, ট্রান্সমক্রপশন, মরভাসণ ট্রান্সমক্রপশন।  
B-06 ট্রান্সডলশন, মজন, কজডনমটক ককাে। 

অধযায়-০২ 
ককাষ 

মিভাজন 

Day-04 
B-07 অযািাইডটামসস, শ্রকাষিক্র: ককাষচক্র মনয়ন্ত্রক, ইন্িারলফজ: 𝐆𝟏 Phase, S Phase, 𝐆𝟐 Phase. 

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

Day-05 

B-08 M-phase (করাডফজ, করাডিটাডফজ, কিটাডফজ, অযানাডফজ, কটডলাডফজ), িাইডটামসডসর গুরুত্ব, অণেেণিি মাইনিাণসস, ককাডষর িতুৃয।  

B-09 
িাডয়ামসস ককাষ মিভাজন: মালয়াবর্র্ ১: করাডফজ-১, কিটাডফজ-১, অযানাডফজ-১, কটডলাডফজ-১, ইন্টারকাইডনমসস- ১, মালয়াবর্র্-২: 
করাডফজ-২, কিটাডফজ-২, অযানাডফজ-২, কটডলাডফজ-২, সাইডটাকাইডনমসস-২, মানোণসনসর বর্ণশষ্ট্য, িাডয়ামসডসর গুরুত্ব, ক্রমসং ওভার। 

 

প্রাবিবিজ্ঞান (Reference Book: UDVASH Parallel Text) 
অধযায় ক্লার্ শ্রলকিার টসত্রেবাস 

অধযায়-০১ 
রািীর 

মিমভন্নতা ও 
কেমিমিন্যাস 

Day-01 
Z-01 প্রাটিববটচেয: রামিবিমচডত্রযর রকারডভি, রামিজগডতর কেমিমিন্যাস, রামিজগডতর কেমিমিন্যাস এর মভমত্ত, রামির কেমিমিন্যাডসর নীমত, 

রামির নািকরি, প্রাণির নািকরডির মনয়িািমল, রামিজগডতর কেমিকরি।  
Z-02 প্রাবিজগলতর প্রধান পিসর্মূহ: েে-কনডবি, পমরডফরা, মনোমরয়া, Platyheminthes, Nematoda.  

Day-02 
Z-03 Mollusca, Annelida, Arthropoda, Echinodermata.  

Z-04 কিসািা: কেণাটা পডিণর মিমভন্ন উপপিণ ও কেমির জিমশষ্টয, সমরুদণ্ডী প্রাণিনদর সেণিণর্ন্যাস। 

অধযায়-০৩ 
িানি 

শারীরতত্ত্ব: 
পমরপাক ও 

কশাষি 

Day-03 Z-05 পটরপাক: প্ণরপ্ানকর প্রকারনভদ, প্ণরপ্াকিি র্া কপৌণষ্ট্কিি, িুখগহ্বর, িুখগহ্বডর খাডিযর পমরপাক, দন্ত সংনকি, েেণর্ে, অন্নোণে।  
Chapter-wise Exam [Zoology Chapter-01] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

Day-04 
Z-06 প্াকস্থণে, পাকস্থমলডত খাডিযর পমরপাক, কু্ষদ্রাি, কু্ষদ্রাডন্ত্র খািয পমরপাক, র্হৃদি।  
Z-07 লপৌটিক গ্রবন্র্: লালাগ্রমি, যকৃত, অিযাশয়।  

Day-05 
Z-08 গযামেকগ্রমি, আমন্ত্রকগ্রমি, প্ণরপ্ানক স্নােিুি ও হরনমানের ভূণমকা। 
Z-09 প্ণরপ্াককৃি খ্াদযদ্রনর্যর (খ্াদযসার) লশাষি: খ্াদয র্স্তু ও সশাষি প্রণিো, সশাণষি খ্াদযসানরর প্ণরিণি, সূ্থেিা (Obesity). 

শ্রপ্রাগ্রাম র্াংক্রান্ত শ্রর্লকান তলর্যর জন্য বনলনাক্ত নম্বরগুললালত শ্রর্াগালর্াগ করুন 
 

ঢাকার িাখার্মূহ: বমরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্িনলমন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, শ্রমাহাম্মদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 
র্াইন্স লযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফামসলগি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আবজমপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, িাবন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, মাবলিাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২, মবতবিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮ 
িার্ালিা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, িনেী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীিাজার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, র্াত্রািািী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দবনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, র্াভার-০১৭১৩-২৩৬৭২১ 
গাজীপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, শ্রকানাপািা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭ িাংগী-০১৭১৩২৩৬৭৫৯, িকবিিাজার-০১৭১৩২৩৬৭১২, বখলগাাঁও- ০১৭১৩২৩৬৭৬৮ 
ঢাকার িাইলরর িাখার্মূহ: ময়মনবর্াংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, বকলিারগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জামালপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, শ্রিরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯, িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭ 
পািনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, বর্রাজগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রাংপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুবিগ্রাম-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ গাইিান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, দর্য়দপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১ 
িগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পুরহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, বদনাজপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুরগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রাজিাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬ 
নালিার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, িাাঁপাইনিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুবিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফবরদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, মাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্লিার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১ 
খুলনা-০১৭১৩-২৩৬৭১৫, র্াতক্ষীরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫০, িবরিাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, বর্ললি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাক্ষিিাবিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরবর্াংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 
কুবমল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, শ্রনায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, শ্রফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, শ্রগাপালগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০, বিনাইদহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১, মুবন্সগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬২ 
িট্টগ্রাম (িকিাজার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, িট্টগ্রাম (হাবলিহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, মাবনকগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬৩, িুয়ািাঙ্গা-০১৭১৩-২৩৬৭৬৪, িাাঁদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৬৫ 
কক্সিাজার-০১৭১৩-২৩৬৭৬৬, শ্রনত্রলকানা-০১৭১৩-২৩৬৭৬৭, ময়মনবর্াংহ (শ্রকবি)-০১৭১৩-২৩৬৭৬৯ 

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

