
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

একাদশ কেমির একাডেমিক করাগ্রাি-২০২০ (অনলাইন) 
মিজ্ঞান মিভাগ (িাাংলা ও ইাংডরমি ভার্সন) 

 

*  ৪মি পডিস পদার্সমিজ্ঞান, রর্ায়ন, উচ্চতর গমিত এিাং িীিমিজ্ঞান এই ৪মি মিষডয়র 
একাদশ কেমির র্ম্পিূস মর্ডলিার্ পড়াডনা হডি 

*  রমতমি পডিসর ককার্স মি ৩৫০০ (মতন হািার পাচঁশত) িাকা। Online Payment 
এর িাধ্যডি কপডিন্ি কডর রমতমি পডিস আলাদাভাডি ভমতস হডত হডি 

*   ৩য় পডিসর িযামি ২৭ মেডর্ম্বর, ২০২০ হডত ০৩ কিব্রুয়ামর ২০২১ পর্সন্ত 
*  Zoom App এর িাধ্যডি র্িাডহ ৫ মদন Live Class অনুমিত হডি 

* আডগর মদডনর ক্লাডর্র উপর Daily Live Exam 

* রমত শমনিার Weekly Live Exam 

*  পিস কশডষ পিস িলূযায়ন পরীক্ষা অনুমিত হডি 

* অনলাইডন ভমতসর িন্য মভমিি করুন www.udvash.com 

*   Helpline - 09666775566 
   

িযাডচর র্িয়রূ্মচ : িাাংলা ভার্সন - র্কাল ১০:৩০ িা, রাত ৭:৩০ িা এিাং ইাংডরমি ভার্সন - দুপরু ২:১৫ িা 
 

পিসর্িূহ (অধ্যায়মভমিক) 
পিসমভমিক ককার্স মিিরিী  

পদার্সমিজ্ঞান ১ি পত্র রর্ায়ন ১ি পত্র উচ্চতর গমিত ১ি পত্র উমিদমিজ্ঞান রামিমিজ্ঞান 
১ি পিস ২, ৩ ২ ১, ৩ ২, ৩ ১ 
২য় পিস  ৪, ৫ ১, ৩ ২, ৪, ৫, ৬ ১ ৩, ৫ 
৩য় পিস  ১, ৬, ৭ ৪ (L: 1-6) ৭, ৮ ৪ ২ 

৪র্স পিস  ৮, ৯, ১০ ৪ (L: 7-9), ৫ ৯, ১০ ৫, ৬, ৭ ৪ 
 

৩য় পিস : ২৭ মেডর্ম্বর, ২০২০ হডত ০৩ কিব্রুয়ামর, ২০২১ পর্সন্ত চলডি 
৩য় পডিস কিাি ক্লার্ র্াংখ্যা- ২৬ মি, Daily Live Exam- ২৬ মি, Weekly Live Exam- ০৫ মি, পিস িলূযায়ন পরীক্ষা- ০১ মি 

৩য় পডিসর লাইভ ক্লার্ ও এক্সাি রুমিন 
 

২০-১২-২০ (রমিিার) ২য় পিস িলূযায়ন ও ৩য় পিস ওমরডয়ডন্িশন কর্মিনার Zoom App এর িাধ্যডি (ক্লাডর্র র্িয় ও মলাংক SMS এ িানাডনা হডি) 
তামরখ্ লাইভ ক্লার্ (ভমতসকৃত মনি মনি িযাচ িাইি অনুর্ায়ী) লাইভ এক্সাি (র্কাল ৯ িা কর্ডক রাত ৯ িা পর্সন্ত চলডি) 

২৭.১২.২০ (রমিিার) Live Class (P-01) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ১ -- 
২৮.১২.২০ (কর্ািিার) Live Class (HM-24) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় - ৮ Daily Live Exam (P-01) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৯.১২.২০ (িঙ্গলিার) Live Class (C-15) রর্ায়ন : অধ্যায় - ৪ Daily Live Exam (HM-24) MCQ (10×1=10); 10 min. 
৩০.১২.২০ (িধু্িার) Live Class (HM-25) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ৮ Daily Live Exam (C-15) MCQ (10×1=10); 10 min. 
৩১.১২.২০ (িহৃঃিার) Live Class (B-09) উমিদমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (HM-25) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০২.০১.২১ (শমনিার) Weekly Live Exam-12 (P-1, HM-24+25, C-15, B-9) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি) 
০৩.০১.২১ (রমিিার) Live Class (P-16) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ৬ Daily Live Exam (B-09) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৪.০১.২১ (কর্ািিার) Live Class (HM-20) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ৭ Daily Live Exam (P-16) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৫.০১.২১ (িঙ্গলিার) Live Class (C-16) রর্ায়ন : অধ্যায় - ৪ Daily Live Exam (HM-20) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৬.০১.২১ (িধু্িার) Live Class (C-17) রর্ায়ন : অধ্যায় - ৪ Daily Live Exam (C-16) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৭.০১.২১ (িহৃঃিার) Live Class (B-10) উমিদমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (C-17) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৯.০১.২১ (শমনিার) Weekly Live Exam-13 (P-16, HM-20, C-16+17, B-10) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি) 
১০.০১.২১ (রমিিার) Live Class (P-17) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ৬ Daily Live Exam (B-10) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১১.০১.২১ (কর্ািিার) Live Class (HM-21) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ৭ Daily Live Exam (P-17) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১২.০১.২১ (িঙ্গলিার) Live Class (C-18) রর্ায়ন : অধ্যায় - ৪ Daily Live Exam (HM-21) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৩.০১.২১ (িধু্িার) Live Class (HM-22) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ৭ Daily Live Exam (C-18) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৪.০১.২১ (িহৃঃিার) Live Class (B-11) উমিদমিজ্ঞান: অধ্যায় – ৪ Daily Live Exam (HM-22) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৬.০১.২১ (শমনিার) Weekly Live Exam-14 (P-17, HM-21+22, C-18, B-11) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি) 
১৭.০১.২০ (রমিিার) Live Class (P-18) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ৬ Daily Live Exam (B-11) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৮.০১.২১ (কর্ািিার) Live Class (HM-23) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় - ৭ Daily Live Exam (P-18) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৯.০১.২১ (িঙ্গলিার) Live Class (C-19) রর্ায়ন : অধ্যায় - ৪ Daily Live Exam (HM-23) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২০.০১.২১ (িধু্িার) Live Class (Z-03) রামিমিজ্ঞান : অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (C-19) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২১.০১.২১ (িহৃঃিার) Live Class (Z-04) রামিমিজ্ঞান : অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (Z-03) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৩.০১.২১ (শমনিার) Weekly Live Exam-15 (P-18, HM-23, C-19, Z-3+4) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি) 
২৪.০১.২১ (রমিিার) Live Class (P-19) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ৭ Daily Live Exam (Z-04) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৫.০১.২১ (কর্ািিার) Live Class (Z-05) রামিমিজ্ঞান : অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (P-19) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৬.০১.২১ (িঙ্গলিার) Live Class (C-20) রর্ায়ন : অধ্যায় - ৪ Daily Live Exam (Z-05) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৭.০১.২১ (িধু্িার) Live Class (P-20) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ৭ Daily Live Exam (C-20) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৮.০১.২১ (িহৃঃিার) Live Class (Z-06) রামিমিজ্ঞান : অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (P-20) MCQ (10×1=10); 10 min. 

৩০.০১.২১ (শমনিার) Weekly Live Exam-16 (P-19+20, Z-5+6, C-20) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি) 
৩১.০১.২১ (রমিিার) Live Class (P-21) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ৭ Daily Live Exam (Z-06) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০১.০২.২১ (কর্ািিার) ----- Daily Live Exam (P-21) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৩.০২.২১ (িধু্িার) পিস িূলযায়ন পরীক্ষা (৩য় পডিসর র্ম্পিূস মর্ডলিার্) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি) 
 

অনলাইডন ক্লার্ ও পরীক্ষা পদ্ধমত: 
*  Live Class অনুমিত হডি Zoom App এর িাধ্যডি। এিন্য রডতযক মশক্ষার্সীডক আডগ কর্ডকই মনডির কিািাইল/লযাপিপ/কেস্কিডপ Zoom App Install কডর 

রাখ্ার িন্য অনুডরাধ্ করা হল। 

*  Live Class & Exam মদডত udvash.com এই ওডয়ির্াইডি মগডয় ‘অনলাইন ক্লার্ ও পরীক্ষা’ কিনুযডত মক্লক কডরা। ক্লার্ ও পরীক্ষায় অাংশগ্রহি করডত 

D™¢vm এর একাদশ কেমি একাডেমিক করাগ্রাডি কতািার ভমতসকৃত করমিডেশন নম্বর িযিহার কডর Login কডরা। 

*  Daily Live Exam গুডলা রুমিডন উডেমখ্ত তামরখ্ অনুর্ায়ী র্কাল ০৯:০০ িা কর্ডক রাত ০৯:০০ িা পর্সন্ত চলডি। এই র্িডয়র িডধ্য একিন মশক্ষার্সী উক্ত 
Live Exam-এ একিারই অাংশগ্রহি করডত পারডি। তডি অমধ্ক অনুশীলডনর িন্য মশক্ষার্সীরা একই মর্ডলিাডর্র Practice Exam এ একামধ্কিার অাংশগ্রহি 
করডত পারডি। আর Weekly Live Exam রুমিডন উডেমখ্ত মনমদসষ্ট তামরডখ্ র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি।  

http://www.udvash.com/
https://udvash.com/
https://online.udvash-unmesh.com/Account/Login
https://live.udvash-unmesh.com/Student/Login


একাদশ কেমির মর্ডলিার্-২০২০ (অনলাইন ৩য় পিস) 
 

পদার্সমিজ্ঞান ১ি পত্র (Reference Book : প্রফেসর ম োহোম্মদ ইস হোক সযোর) 
অধ্যোয় মেকচোর  সসফেবোস 
অধ্যোয়-১ P-01 ম ৌত জগৎ ও পসর োপ (সম্পরূ্ণ অধ্যোয়) 

অধ্যোয়-৬ 

P-16 
পড়ন্ত বস্তুর গযোসেসেও’র সতূ্র,  গোসর্সতক উদোহরর্, গ্রফহর গসত সম্পসকণত মকপেোফরর সতূ্র,  হোকর্ণ, সিউটফির  হোকর্ণ সতূ্র,  হোকর্ণ সফূত্রর ম ক্টর রূপ,  হোকর্ণ 
বফের প্রকৃসত, সিউটফির সতূ্র মেফক মকপেোফরর সতূ্র, সফূযণর  র সির্ণয়, গোসর্সতক উদোহরর্, জড়তোর  র ও  হোকর্ণীয়  র,  হোকর্ণীয় ধ্রুবক, অস কর্ণজ ত্বরর্, 
 হোকর্ণীয় ধ্রুবক ও অস কর্ণজ ত্বরফর্র স ীকরর্, পসৃেবীর  র ও গড় ঘিত্ব সির্ণয়, গোসর্সতক উদোহরর্, অস কর্ণীয় ত্বরফর্র পসরবতণি, গোসর্সতক উদোহরর্। 

P-17 

 হোকর্ণীয় মেত্র,  হোকর্ণীয় মেত্র  প্রোবেয, সবন্দু  ফরর জন্য প্রোবেয,  হোকর্ণীয় সব ব, সবন্দু  ফরর দরুি  হোকর্ণীয় সব ব,  প্রোবেয ও সব ব পোেণফকযর  ফধ্য 
সম্পকণ, গোসর্সতক উদোহরর্,  হোকর্ণ সফূত্রর প্রফয়োগ (সিফরট মগোেফকর অ যন্তফর  হোকর্ণীয় সফূত্রর বযবহোর,   সিফরট মগোেফকর বোইফর মকোফিো সবন্দুফত  হোকর্ণীয় 
সফূত্রর বযবহোর, েোাঁপো মগোেফকর বোইফর  হোকর্ণীয় সফূত্রর বযবহোর, েোাঁপো মগোেফকর ম তফর  হোকর্ণীয় সফূত্রর বযবহোর), অস কর্ণ মকন্দ্র,  রফকন্দ্র,  রফকন্দ্র ও 
 োরফকফন্দ্রর পোেণকয। 

P-18 
 ুসি মবগ,  ুসি মবফগর  োি সির্ণয়, গোসর্সতক উদোহরর্,  হোকর্ণ সফূত্রর বযবহোর,  হোশনূ্যচোরীর ওজিহীিতো, কৃসত্র  উপগ্রফহর  োধ্যফ  তেয মপ্ররর্ প্রযসুি, 
(কৃসত্র  উপগ্রফহর মবগ, পযণোয়কোে এবং উচ্চতো সির্ণয়), বস্তু গফবর্র্ো, গোসর্সতক উদোহরর্, প্রফয়োজিীয় গোসর্সতক সতূ্রোবেী, উচ্চতর দ্ক্েতোস সিক ি ুিো 
গোসর্সতক উদোহরর্। 

অধ্যোয়-৭ 

P-19 

পদোফেণর আন্তঃআর্সবক আকর্ণর্ ও সবকর্ণর্ বে, আন্তঃআর্সবক বে (কসিি, তরে ও বোয়বীয় মেফত্র), পদোফেণর বন্ধি, বন্ধি (আয়সিক, স ফযোজী, ধ্োতব, 
 যোিডোর ওয়োেস বন্ধি), আন্তঃআর্সবক বে ও পদোফেণর সিসতিোপকতো, আন্তঃআর্সবক বফের প্রকৃসত, আন্তঃআর্সবক বফের সিসতিোপকতোর বযোখ্যো, 
সিসতিোপকতো সম্পসকণত রোসশ োেো, গোসর্সতক উদোহরর্, হুফকর সতূ্র, মেখ্সচফত্রর সোহোফযয পীড়ি-সবকৃসতর সম্পকণ, সিসতিোপক গুর্োঙ্ক,  ইয়ং এর সিসতিোপক 
গুর্োঙ্ক, গোসর্সতক উদোহরর্, কৃন্তি গুর্োঙ্ক, আয়তি গুর্োঙ্ক, সংি যতো, সিসতিোপক সব ব শসি, বে ধ্রুবক, স্প্রং (স বোয় মের্ী স বোয়, স োন্তরোে স বোয় 
শসি), গোসর্সতক উদোহরর্,  পয়সফির অনুপোত, গোসর্সতক উদোহরর্, সিসতিোপক ধ্রুবকগুফেোর  ফধ্য সম্পকণ। 

P-20 

প্রবোহীর প্রবোহ, প্রবোহীর প্রকোরফ দ,  ধ্োরোফরখ্ প্রবোহ বো মরোতফরখ্ প্রবোহ, সবসেপ্ত প্রবোহ, প্রোসন্তক মবগ, সোন্দ্রতো, সোন্দ্রতো গুর্োঙ্ক, সোন্দ্রতোর উপর তোপ োত্রোর 
প্র োব, সোন্দ্রতোর উপর চোফপর প্র োব, সোন্দ্রতোর প্রফয়োজিীয়তো, গোসর্সতক উদোহরর্, ঘর্ণর্ ও সোন্দ্রতো, সংকট মবগ ও মরিফের সতূ্র,  োত্রো সবফের্ফির সোহোফযয 
মরিে সতূ্র প্রসতপোদি, মটোক স এর সতূ্র, মটোক ফসর প্রোসন্তক মবফগর স ীকরর্, গোসর্সতক উদোহরর্। 

P-21 

পষৃ্ঠটোি, তরফের পষৃ্ঠ টোফির উপর প্র োবকোরী সবর্য়, পষৃ্ঠটোি সংক্রোন্ত প্রফয়োজিীয় সংজ্ঞো, পষৃ্ঠশসি, েযোপ্লোফসর  পষৃ্ঠটোফির আর্সবক তফের সোহোফযয  পষৃ্ঠটোফির 
বযোখ্যো, পষৃ্ঠটোি ও পষৃ্ঠশসির সম্পকণ, গোসর্সতক উদোহরর্, স্পশণ মকোর্, স্পশণ মকোর্ ময ময সবর্ফয়র উপর সি ণর কফর, গোসর্সতক উদোহরর্, পষৃ্ঠটোফির বযবহোর, 
প্রফয়োজিীয় গোসর্সতক সতূ্রোবেী, উচ্চতর দেতো স সিক ি ুিো গোসর্সতক উদোহরর্। 

রর্ায়ন ১ি পত্র (Reference Book : ে. র্ডরাি কামন্ত মর্াংহ হািারী সযোর) 

অধ্যায়-৪ 

C-15 রোসোয়সিক সবসক্রয়ো ও সগ্রি মকস সি, সবসক্রয়োর সদক-এক ুখ্ী ও উ  ুখ্ী সবসক্রয়ো, এক ুখ্ী ও উ  ুখ্ী সবসক্রয়োর পোরস্পসরক রূপোন্তর, সবসক্রয়োর হোর বো 
সবসক্রয়োর গসতফবগ. তোফপোৎপোদী সবসক্রয়ো ও তোপহোরী সবসক্রয়োর সসক্রয়র্ শসি, রোসোয়সিক সবসক্রয়োর সংঘর্ণ তে, রোসোয়সিক সবসক্রয়োর অবিোন্তর অবিো তে 

C-16 
প্র োবক ও প্রকোরফ দ, প্র োবক সহোয়ক ও প্র োবক সবর্, প্র োবফির সক্রয়ো-মকৌশে, প্র োবক দ্বোরো প্র োসবত সবসক্রয়োর সসক্রয়র্ শসি, জজব প্র োবক এিজোই , 
রোসোয়সিক সবসক্রয়োর সো যোবিো, সো যোবিোর গসতশীেতো বো চে োি প্রকৃসত, রোসোয়সিক সো যোবিোর শতণ বো জবসশষ্ট্য, েো-শোফতসেয়োফরর িীসত, সো যোবিোয় তোপ োত্রো 
পসরবতণফির প্র োব, সো যোবিোয় চোফপর (আয়তফির) পসরবতণফির প্র োব, সো যোবিোয় ঘি োত্রো পসরবতণফির প্র োব, সশফপোৎপোদফি েো-শোফতসেয়োফরর িীসতর প্রফয়োগ। 

C-17 সবসক্রয়োর হোফরর একক,  সবসক্রয়োর গসত বো হোর ও সবসক্রয়োর হোর ধ্রুবক, সবসক্রয়োর হোর সতূ্র বো হোর স ীকরর্, সবসক্রয়োর হোফরর ওপর প্র োব সবস্তোরকোরী 
সিয়ো কস ূহ। সবসক্রয়োর ক্র  

C-18  রসক্রয়োর সতূ্র, সবসক্রয়োর সো যধ্রুবক Kc ও Kp, Kc ও Kp এর  ফধ্য সম্পকণ math. 

C-19 স সে সোফ যর মেফত্র  র-সক্রয়ো সফূত্রর বযবহোর, Qp Qc এর তোৎপযণ, math, পোসির আয়সিক গুর্েে (পোসির অফটো আয়সিকরর্), অম্ল ও েোরফকর সবফয়োজি  োত্রোর সোফে 
ঘি োত্রোর সম্পকণ (অসওয়োফের েঘকুরর্ সতূ্র), সবফয়োজি ধ্রুবক ও এসসড েোফরর তীব্রতো, অনুবন্ধী অম্ল ও েোরফকর  Ka ও Kb এর সম্পকণ, অফম্লর েোরকত্ব ও েোরফকর অম্লত্ব 

C-20 দ্রবফর্র pH, pH মেে, েবফর্র আদ্রণ সবফের্র্, বোেোর দ্রবর্-১, বোেোর দ্রবফর্র সক্রয়ো মকৌশে,  কোবণফিট বোেোর দ্রবর্ জতসর ও এর কোযণকোসরতো প্র োর্ করো,  

উচ্চতর গমিত ১ি পত্র (Reference Book : কিাঃ ককতাি উদ্দীন সযোর) 

অধ্যায়-৮ 
M-24 প্রশ্ন োেো-VIII A (অন্বয় ও েোংশি, সবপরীত অন্বয়, মডোফ ি এবং মরঞ্জ, েোংশফির প্রকোরফ দ, েোংশফির প্র োর্ সংক্রোন্ত গোসর্সতক স সযো, েোংশফির মডোফ ি ও 

মরঞ্জ সির্ণয়) 

M-25 প্রশ্ন োেো-VIII A (এক-এক েোংশি, সোসবণক েোংশি, বযি েোংশি, অবযি েোংশি, মজোড় েোংশি বো যগু্ম েোংশি, সবফজোড় বো অযগু্ম েোংশি, সংফযোসজত েোংশি, 
সবপরীত েোংশি, সংফযোসজত েোংশফির  োি সির্ণয়, েোংশফির মেখ্সচত্র) 

অধ্যায়-৭ 

M-20 

প্রশ্ন োেো-VII A, VII B  (সংযিু মকোফর্র সত্রফকোর্স সতক অনুপোত, (−θ) মকোফর্র সত্রফকোর্স সতক অনুপোত, (90° − θ) বো (π/2 − θ), (90° + θ) বো 
(π/2 + θ), (180° − θ) বো (π − θ), (180° + θ) বো (π + θ), (270° ± θ), (360° ± θ) মকোফর্র সত্রফকোর্স সতক অনুপোত, সংযিু মকোফর্র 
সত্রফকোর্স সতক মকোফর্র অনুপোত সির্ণফয়র সিয় , : মযৌসগক মকোফর্র সত্রফকোর্স সতক অনুপোত, A ও B মকোর্দ্বয় ধ্িোত্মক সকূ্ষ্মফকোর্ এবং A + B < 90° হফে, 
জযোস সতক পদ্ধসতফত প্র োর্ করফত হফব, A ও B (A > B) ধ্িোত্মক সকূ্ষ্মফকোর্ হফে, জযোস সতক পদ্ধসতফত প্র োর্)  

M-21 
প্রশ্ন োেো-VII C, VII D (দুইসট সত্রফকোর্স সতক অনুপোফতর গুর্েেফক সত্রফকোর্স সতক অনুপোফতর মযোগেে বো সবফয়োগেফে রূপোন্তর, দুইসট সত্রফকোর্স সতক 
অনুপোফতর মযোগেে বো সবফয়োগেেফক সত্রফকোর্স সতক অনুপোফতর গুর্েফে রূপোন্তর, গুসর্তক মকোফর্র সত্রফকোর্স সতক অনুপোত, 2A ও 3A মকোফর্র 
সত্রফকোর্স সতক অনুপোত, গুসর্তক মকোফর্র সত্রফকোর্স সতক  োি সির্ণয়)  

M-22 প্রশ্ন োেো-VII E, VII F (সহগুসর্সতক মকোফর্র সত্রফকোর্স সতক অনুপোত, সত্রফকোর্স তক অফ দোবেী, সত্র ুফজর সতি মকোফর্র স সষ্ট্ দুই স ফকোর্ সংক্রোন্ত প্র োর্) 

M-23 
প্রশ্ন োেো-VII G (সত্র ুফজর গুর্োবসে, সোইি সতূ্র, মকোসোইি সতূ্র, ABC মযফকোফিো সত্র ুফজ প্র োর্ করফত হফব, a = b cos C + c cos B, সত্র ুফজর অধ্ণ 
মকোর্স ূফহর সত্রফকোর্স সতক অনুপোত, সত্র ুফজর মেত্রেে, টযোিফজন্ট সতূ্র, সোইি সতূ্র বযবহোর কফর প্র োর্, মকোসোইি সতূ্র বযবহোর কফর প্র োর্, সত্র ুফজর মেত্রেফের 
সতূ্র বযবহোর কফর প্র োর্) 

উমিদমিজ্ঞান (Reference Book: ে. কিাহাম্মদ আিুল হার্ান সযোর) 

অধ্যায়-০৪ 

B-09  োইরোস,  োইরোফসর জবসশষ্ট্য,  োইরোফসর গিি, রোসোয়সিক গিি,  োইরোফসর পরজীসবতো,  োইরোফসর অেণনিসতক গুরুত্ব,  োইরোস ঘসটত মরোগ। 
B-10 বযোকফটসরয়ো, বযোকফটসরয়োর জবসশষ্ট্য, বযোকফটসরয়োর মেসর্সবন্যোস, একসট আদশণ বযোকফটসরয়োর গিি,  বযোকফটসরয়োর জিি,  বযোকফটসরয়োর উপকোসরতো, 

বযোকফটসরয়োর অপকোসরতো, বযোকফটসরয়োজসিত মরোগ। 
B-11  যোফেসরয়ো পরজীবী, জীবিচক্র,  োিবফদফহ জীবিচক্র, গযোস ফটোগসি,মস্পোফরোগসি,  যোফেসরয়ো জীবোনুর জীবিচফক্র মযৌি ক্র  বযোখ্যো,  যোফেসরয়ো সংক্র ি, 

 যোফেসরয়োর প্রসতকোর। 

রামিমিজ্ঞান (Reference Book: গািী আিিল র্যার) 

অধ্যায়-২ 

Z-03 
হোইড্রো, হোইড্রোর বোসিক জবসশষ্ট্, হোইড্রোর অন্তগণিি, হোইড্রোর মদহপ্রোচীফরর মকোর্স ূহ, এসপডোস ণস এর মকোর্স ূহ, আদশণ সিফডোসোইফটর  গিি, মি োফটোসসফটর 
প্রকোরফ দ, গযোফিোডোস ণস এর মকোর্স ূহ, ম ফসোসিয়ো, সসফেফন্টরি, হোইড্রোর খ্োদয গ্রহর্ ও পসরপোক প্রসক্রয়ো, হোইড্রোর চেি,  হোইড্রোর জিি,  হোইড্রোর 
পিুরুপসি,  হোইড্রোর  ে বন্টি, স ফেোজীসবতো। 

Z-04 
ঘোস েসড়ং, বোসিক অঙ্গসংিোি, ঘোস েসড়ং-এর  ুফখ্োপোফঙ্গর সবস ন্ন অংশ, পরুুর্ ও স্ত্রী ঘোস েসড়ং এর তুেিো, ঘোস েসড়ং-এর মপৌসষ্ট্কতন্ত্র (মপৌসষ্ট্কিোসে, 
মপৌসষ্ট্কগ্রসি),  খ্োদযগ্রহর্ ও পসরপোক। 

Z-05 রি সংবহিতন্ত্র, শ্বসিতন্ত্র, মরচিতন্ত্র, ঘোস েসড়ং-এর পঞু্জোসে ,দশণি মকৌশে, প্রজিি প্রসক্রয়ো ও রূপোন্তর । রূপোন্তফরর হরফ োফির  ূস কো। 

Z-06 
রুই োছ, Labeo rohita-র বোসিক গিি, রি সংবহিতন্ত্র, শ্বসিতন্ত্র, েুেকোর গিি, শ্বসি মকৌশে, বোয়েুসে, রুই  োফছর প্রজিি ও জীবিবিৃোন্ত,  রুই  োফছর 
প্রোকৃসতক সংরের্। 
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ঢাকার শাখ্ার্িূহ : মিরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্িনডিন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কিাহাম্মদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 
র্াইন্স লযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, িািসডগি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আমিিপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শামন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, িামলিাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২ 
িমতমিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, িার্াডিা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, িনেী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীিািার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, র্াত্রািাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দমনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ 
র্াভার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গািীপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, ককানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭ 
 

ঢাকার িাইডরর শাখ্ার্িূহ : িয়িনমর্াংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, মকডশারগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, িািালপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পািনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬ মর্রািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রাংপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুমড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গাইিান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫ 
সর্য়দপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িয়পরুহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪ মদনািপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুরগাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রািশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩ 
নওগাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডিার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাঁপাইনিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুমষ্টয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, িমরদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২ 
র্ডশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খ্ুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, র্াতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, িমরশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, মর্ডলি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯ ব্রাþিিামড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩ 
নরমর্াংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮, কুমিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখ্ালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, কিনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চকিািার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪ 
চট্টগ্রাি (হামলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 


