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 র্ম্পূিস মর্ডলিার্ পড়াডনা হডি

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

* Zoom App এর িাধ্যডি র্প্তাডহ ৫ মদন Live Class অনুমিত হডি

*
*
*
*
*

আডগর মদডনর ক্লাডর্র উপর Daily MCQ Live Exam
রমত শমনিার Weekly CQ & MCQ Live Exam
পিস কশডষ পিস িূলযায়ন CQ & MCQ পরীক্ষা অনুমিত হডি
অনলাইডন ভমতসর িন্য মভমিি করুন www.udvash.com
Helpline - 09666775566

িযাডচর র্িয়র্ূমচ : িাাংলা ভার্সন - র্কাল ৮:০০ িা, র্কাল ১০:৩০ িা, দুপুর ২:১৫ িা ও মিকাল ৪:৪৫ িা এিাং ইাংডরমি ভার্সন - র্ন্ধ্যা ৭:৩০ িা
পিসর্িূহ (অধ্যায়মভমিক)

পদার্সমিজ্ঞান ১ি পত্র
২, ৩
৪, ৫
১, ৬, ৭
৮, ৯, ১০

১ি পিস
২য় পিস
৩য় পিস
৪র্স পিস

পিসমভমিক ককার্স মিিরিী
রর্ায়ন ১ি পত্র
উচ্চতর গমিত ১ি পত্র
২
১, ৩
১, ৩
২, ৪, ৫, ৬
৪ (L: 1-5)
৭, ৮, ৯ (L: 1-2)
৪ (L: 6-8), ৫
৯ (L: 3-9), ১০

উমিদমিজ্ঞান
২, ৩
১
৪, ৫
৬

রামিমিজ্ঞান
১
৩, ৫
৪
২

৪র্স পিস : ২২ নডভম্বর, ২০২০ হডত ০৬ িানুয়ামর, ২০২১ পর্সন্ত চলডি
৪র্স পডিস কিাি ক্লার্ র্াংখ্যা- ৩০ মি, Daily Live Exam- ৩০ মি, Weekly Live Exam- ০৬ মি, পিস িূলযায়ন পরীক্ষা- ০১ মি

৪র্স পডিসর লাইভ ক্লার্ ও এক্সাি রুমিন
১২.১১.২০২০ (ি ৃহস্পমতিার) ৩য় পিস িূলযায়ন ও ৪র্স পিস ওমরডয়ডন্িশন কর্মিনার Zoom App এর িাধ্যডি (ক্লাডর্র র্িয় ও মলাংক SMS এ িানাডনা হডি)

তামরখ্ ও িার
২২.১১.২০ (রমিিার)
২৩.১১.২০ (কর্ািিার)
২৪.১১.২০ (িঙ্গলিার)
২৫.১১.২০ (িুধ্িার)
২৬.১১.২০ (ি ৃহঃিার)
২৮.১১.২০ (শমনিার)
২৯.১১.২০ (রমিিার)
৩০.১১.২০ (কর্ািিার)
০১.১২.২০ (িঙ্গলিার)
০২.১২.২০ (িুধ্িার)
০৩.১২.২০ (ি ৃহঃিার)
০৫.১২.২০ (শমনিার)
০৬.১২.২০ (রমিিার)
০৭.১২.২০ (কর্ািিার)
০৮.১২.২০ (িঙ্গলিার)
০৯.১২.২০ (িুধ্িার)
১০.১২.২০ (ি ৃহঃিার)
১২.১২.২০ (শমনিার)
১৩.১২.২০ (রমিিার)
১৪.১২.২০ (কর্ািিার)
১৫.১২.২০ (িঙ্গলিার)
১৭.১২.২০ (ি ৃহঃিার)
১৯.১২.২০ (শমনিার)
২০.১২.২০ (রমিিার)
২১.১২.২০ (কর্ািিার)
২২.১২.২০ (িঙ্গলিার)
২৩.১২.২০ (িুধ্িার)
২৪.১২.২০ (ি ৃহঃিার)
২৬.১২.২০ (শমনিার)
২৭.১২.২০ (রমিিার)
২৮.১২.২০ (কর্ািিার)
২৯.১২.২০ (িঙ্গলিার)
৩০.১২.২০ (িুধ্িার)
৩১.১২.২০ (ি ৃহঃিার)
০২.০১.২১ (শমনিার)
০৩.০১.২১ (রমিিার)
০৪.০১.২১ (কর্ািিার)
০৬.০১.২১ (িুধ্িার)

লাইভ ক্লার্ (ভমতসকৃত মনি মনি িযাচ িাইি অনুর্ায়ী)
Live Class (HM-27) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৯
Live Class (B-13) উমিদমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৬
Live Class (P-20) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৮
Live Class (C-20) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৪
Live Class (HM-28) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৯

লাইভ এক্সাি (র্কাল ৯ িা কর্ডক রাত ৯ িা পর্সন্ত চলডি)
---

Daily Live Exam (HM-27) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (B-13) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (P-20) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (C-20) MCQ (10×1=10); 10 min.

Weekly Live Exam-17 (HM-27+28, B-13, P-20, C-20) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ০৯:০০ িা পর্সন্ত চলডি)

Live Class (HM-29) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৯
Live Class (Z-03) রামিমিজ্ঞান : অধ্যায় – ২
Live Class (P-21) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৮
Live Class (C-21) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৪
Live Class (HM-30) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৯

Daily Live Exam (HM-28) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (HM-29) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (Z-03) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (P-21) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (C-21) MCQ (10×1=10); 10 min.

Weekly Live Exam-18 (HM-29+30, Z-3, P-21, C-21) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ০৯:০০ িা পর্সন্ত চলডি)

Live Class (HM-31) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৯
Live Class (Z-04) রামিমিজ্ঞান : অধ্যায় – ২
Live Class (P-22) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৯
Live Class (C-22) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৪
Live Class (HM-32) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৯

Daily Live Exam (HM-30) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (HM-31) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (Z-04) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (P-22) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (C-22) MCQ (10×1=10); 10 min.

Weekly Live Exam-19 (HM-31+32, Z-4, P-22, C-22) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ০৯:০০ িা পর্সন্ত চলডি)

Live Class (HM-33) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ১০
Live Class (Z-05) রামিমিজ্ঞান : অধ্যায় – ২
Live Class (P-23) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৯
Live Class (HM-34) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ১০

Daily Live Exam (HM-32) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (HM-33) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (Z-05) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (P-23) MCQ (10×1=10); 10 min.

Weekly Live Exam-20 (HM-33+34, Z-5, P-23) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ০৯:০০ িা পর্সন্ত চলডি)

Live Class (HM-35) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ১০
Live Class (Z-06) রামিমিজ্ঞান : অধ্যায় – ২
Live Class (P-24) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৯
Live Class (C-23) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৪
Live Class (HM-36) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ১০

Daily Live Exam (HM-34) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (HM-35) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (Z-06) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (P-24) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (C-23) MCQ (10×1=10); 10 min.

Weekly Live Exam-21 (HM-35+36, Z-6, P-24, C-23) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ০৯:০০ িা পর্সন্ত চলডি)

Live Class (HM-37) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ১০
Live Class (C-24) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৫
Live Class (P-25) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ১০
Live Class (C-25) রর্ায়ন : অধ্যায় – ৫
Live Class (P-26) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ১০

Daily Live Exam (HM-36) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (HM-37) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (C-24) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (P-25) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (C-25) MCQ (10×1=10); 10 min.

Weekly Live Exam-22 (HM-37, C-24+25, P-25+26) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ০৯:০০ িা পর্সন্ত চলডি)

Live Class (P-27) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ১০
-----

Daily Live Exam (P-26) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (P-27) MCQ (10×1=10); 10 min.

পিস িূলযায়ন পরীক্ষা (৪র্স পডিসর র্ম্পূিস মর্ডলিার্) CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. (র্কাল ১১:০০ িা কর্ডক রাত ০৯:০০ িা 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 ০৯:০০ িা পর্সন্ত চলডি।

একাদশ কেমির মর্ডলিার্-২০২০ (অনলাইন ৪র্স পিস)
পদার্সমিজ্ঞান ১ি পত্র (Reference Book : প্রফেসর ম োহোম্মদ ইসহোক সযোর)
অধ্যোয়

মেকচোর
P-20

অধ্যোয়-৮

P-21

P-22

অধ্যোয়-৯

P-23

P-24
P-25

অধ্যোয়-১০

P-26

P-27

সসফেবোস
পর্যোব ৃত্ত, পর্যোব ৃত্ত গসি, সরে ছসিি গসি, সরে ছসিি গসির মেফে বফের ববসিষ্ট্য, সরে ছসিি গসির সংসিষ্ট্ কফয়কসি রোসি (সরণ, মবগ, ত্বরণ, পর্যোয়কোে, কম্পোঙ্ক, মকৌসণক কম্পোঙ্ক,
দিো), গোসণসিক উদোহরণ, সরে মদোেন গসি সম্পন্ন বস্তুর অর্ন্যঃকেন বো বযবকেনীয় স ীকরণ, গোসণসিক উদোহরণ, সরে মদোেন গসি এবং ব ৃত্তোকোর গসির ফধ্য সম্পকয।
সরে মদোেন গসি, সরে মদোেন গসির ববসিষ্ট্, সরে মদোেন গসির বযবহোর (সরে মদোেফকর সোহোফর্য (g) এর োন সনণযয়, পোহোফের উচ্চিো সনণযয়, স য় সনণযয়), গোসণসিক
উদোহরণ, সরে মদোেন গসির মেফে িসি (গসিিসি, সবভব িসি), ম োি র্োসিক িসি E এবং িসির সংরেণিীেিো, গোসণসিক উদোহরণ, উল্লম্ব স্প্রং এর মদোেন, সরে
মদোেফকর গসি ও সরে মদোেফনর গসি, মসফকন্ড মদোেক, প্রফয়োজনীয় গোসণসিক সূেোবেী, উচ্চির দ্ক্েিোসভসত্তক ন ুনো গোসণসিক উদোহরণ।
িরফের উৎপসত্ত, িব্দ িরফের উৎপসত্ত, িরে ও িসি, িরফের ববসিষ্ট্য, আে িরে, আে িরফের ববসিষ্ট্য, েসম্বক িরে, েসম্বক িরফের ববসিষ্ট্য, িরে সঞ্চোেন প্রসিয়ো, িরে
সংিোর্ন্ কফয়কসি মভৌি রোসির সংজ্ঞো (িরে মবগ, িরেদদর্ঘযয এবং কম্পোফঙ্কর ফধ্য সম্পকয), গোসণসিক উদোহরণ, অগ্রগো ী িরে, অগ্রগো ী িরফের ববসিষ্ট্য, অগ্রগো ী িরফের
গোসণসিক রোসি োেো, দিো ও দিো পোর্যকয, গোসণসিক উদোহরণ।
িরফের িীব্রিো, সবসভন্ন সবষফয়র উপর িীব্রিো সনভযরিো, িরফের িীব্রিোর গোসণসিক রোসি োেো, গোসণসিক উদোহরণ, উপসরপোিন নীসি, উপসরপোিফনর েফে স ৃষ্ট্ েসি িরে। সির িরে,
সির িরফের ববসিষ্ট্য, সির িরে স ৃসষ্ট্র িিয, গোসণসিক রোসি োেো, সুস্পন্দ মিন্দুর র্ ৃমষ্টর শতস, মনস্পন্দ মিন্দুর র্ ৃমষ্টর শতস, ুি কম্পন ও পরবি কম্পন, অনুনোদ, িফব্দর িীব্রিো ও
িীব্রিো মেফভে, গোসণসিক উদোহরণ।
বীি, বীি বো স্বরকম্প গঠফনর মকৌিে, বীফির ববসিষ্ট্য, বীফির গোসণসিক রোসি োেো, বীফির প্রফয়োগ, গোসণসিক উদোহরণ, স্বরগ্রো , হোরফ োসনকস, সেীফি বহুে প্রচসেি িব্দস ূহ,
সেীি গুণ সবফিষফণ পদোর্যসবজ্ঞোফনর অবদোন, মসোরফগোে ও সেীিগুণ এবং এফদর প্রভোব, িোনো িোফর আে কম্পফনর সূেোবেী, বোয়ুস্তফের কম্পন, এক ুখ বন্ধ নফে বোয়ুস্তফের
কম্পন, দুই ুখ মখোেো নফে বোয়ুস্তফের কম্পন, গোসণসিক উদোহরণ, প্রফয়োজনীয় গোসণসিক সূেোবেী, উচ্চির দ্ক্েিোসভসত্তক ন ন
ু ো গোসণসিক উদোহরণ।
আদিয গযোস, গযোফসর সূেোবসে (বফয়ে এর সূে, চোেযস এর সূে, চোপীয় সূে), গোসণসিক উদোহরণ, আদিয গযোফসর স ীকরণ, গযাডর্র ঘনডের র্িীকরি, র্ািসিনীন গযার্ ধ্রুিক,
রিাি তাপিাত্রা ও রিাি চাপ, পরি শূন্য তাপিাত্রা িা পরি শীতলতা, গামিমতক উদাহরি, গযাডর্র অিুর কিৌমলক স্বীকার্স,
গযাডর্র আিমিক গমততত্ত্ব, গমততত্ত্ব অনুর্াডর আদশস গযাডর্র চাডপর র্িীকরি, গযাডর্র গমততডত্ত্বর রডয়াগ, গমতর্ূত্র রডয়াগ কডর পারস্পামরক র্ম্পকস রমতপাদন, গামিমতক উদাহরি।
গে ুিপর্, অিুর িযার্ এিাং গড় িুক্ত পডর্র িডধ্য র্ম্পকস, গড়িুক্ত পডর্র মনভসরশীলতা, িসির স সবভোজন নীসি, স্বোধ্ীনিোর োেো, স্বোধ্ীনিোর োেোও গযোফসর দুই আফপসেক
িোফপর অনুপোফির ফধ্য সম্পকয
জেীয় বোষ্প ও বোয়ুর চোপ, র্ম্প ৃক্ত ও অর্ম্প ৃক্ত িাষ্প, জেীয় বোফষ্পর র্াডর্ বোয়ুর চোফপর সম্পকয, সম্প ৃি ও অর্ম্প ৃক্ত বোষ্পচোকপর বিমশষ্টয, সিসিরোঙ্ক, আফপসেক আর্দ্যিো, আফপসেক
আর্দ্যিো সনণযফয়র গুরুত্ব, আর্দ্সতামিমত র্ম্পমকসত কডয়কমি িাস্তি ঘিনা র্া আিাডদরডক রভামিত কডর, মশমশরাঙ্ক এিাং আডপমক্ষক আর্দ্্সতার র্ম্পকস, মশমশরাঙ্ক ও আডপমক্ষক আর্দ্সতা
মনিসয়, শুষ্ক ও আর্দ্সিাল্ব হাইডগ্রামিিাডরর র্াহাডর্য আিহাওয়ার পূিসাভার্, গামিমতক উদাহরি, রডয়ািনীয় গামিমতক র্ূত্রািলী, উচ্চতর দক্ষতামভমিক নিুনা গামিমতক উদাহরি।

রর্ায়ন ১ি পত্র (Reference Book : ে. র্ডরাি কামন্ত মর্াংহ হািারী সযোর)
C-20
অধ্যায়-৪

C-21
C-22
C-23
C-24

অধ্যায়-৫

C-25

দ্রবণের pH, pH স্কেল, লবণের আদ্রর ববণেষে, বাফার দ্রবে-১, বাফার দ্রবণের বিয়া স্ক ৌশল,

াবরণেট বাফার দ্রবে তৈবর ও এর

ার্র াবরৈা প্রমাে

রা,

বাফার দ্রবে-২ ,মােু ণষর রণের pH, ৃ বষ উৎপাদণে pH এর গুরুত্ব, রসায়ে বশণে pH এর গুরুত্ব, টয়ণলবিজ উৎপাদণে pH এর গুরুত্ব, ওষুধ স্কসবণে pH এর গুরুত্ব,
pH পবরমাপ

ণর উপর্ুে প্রসাধে সামগ্রী বেবরাচে।

ভর ও শবের বেৈযৈা সূ ত্র, বববভন্ন প্র ার ৈাপীয় বা এেথালবপ পবরবৈরে, ৈীব্র এবসড ও ৈীব্র ক্ষাণরর প্রশমে ৈাপ। ৈাপ রাসায়বে সূ ত্র
বন্ধে শবে ও বববিয়া ৈাপ, প্রমাে গঠে এেথাল্বপ, লযাভয়বসণয় ও স্কেণসর সূ ত্র, স্কেণসর সূ ণত্রর প্রণয়াগ, যালবরবমবৈ পদ্ধবৈণৈ অক্সাবল এবসণডর দ্রবে ৈাপ বেেরয়।
খ্াদয মনরাপিা ও রর্ায়ন, মরিারডভমিভর্ ও খ্াদয র্াংরক্ষি ককৌশল, রাকৃমতক িু ে মরিারডভমিভস্, অনুডিামদত রার্ায়মনক িু ে মরিারডভমিভ্র্ িা খ্াদয র্াংরক্ষক, ককৌিািাতকরি
রমিয়া িা কযামনাং রডর্র্, কদমশ িডলর ককৌিািাতকরি, র্িমির ককৌিািাতকরি, িাডের ককৌিািাতকরি, িাাংডর্র ককৌিািাতকরি, খ্াদযিস্তু র্িমি ককৌিািাতকরি।
র্ার্ডপনশন ও ককায়াগুডলশন, দুডধ্র শতকরা র্াংর্ুমক্ত, দুধ্ কর্ডক িাখ্ন প ৃর্কীকরি, িাখ্ন পামন িুক্তকরি, িাখ্ন কর্ডক মঘ উৎপাদন, িাখ্ন কর্ডক মঘ এর উৎপাদন, িয়ডলমিডি
সুগমন্ধ্ কর্াগ করার রর্ায়ন, পারমিউিামর কগালাপিল রস্তুমত, কহয়ার অডয়ল রস্তুমত, কিলকি পাউোর রস্তুমত, কনা িা ভযামনমশাং মিি রস্তুমত, মিয়ামরাং এমর্ে কর্ডক ভযামনমশাং
মিি রস্তুমত, ককাল্ড মিি রস্তুমত, মলপমিক রস্তুমত, আিিার কর্ভ রস্তুমত, কিডহমদ মনষ্কাশন, ককাল্ডমিি/কনা রস্তুমত, আিিার কর্ভ কলাশন রস্তুমত, কগালাপ িল রস্তুমত, গ্লার্
মক্লনার রস্তুমত, িয়ডলি মক্লনার রস্তুমত, গ্লার্ মক্লনার ও িয়ডলি মক্লনাডরর পমরষ্কারকরি ককৌশল, িয়ডলি মক্লনাডর কমিক কর্াো ও গ্লার্ মক্লনাডর অযাডিামনয়ার িযিহার, মভডনগার
রস্তুমত (ইর্ানময়ক এমর্ে কর্ডক), িল্ট মভডনগার পদ্ধমতডত মভডনগার রস্তুমত, মভডনগাডরর খ্াদযর্দ্িয র্াংরক্ষি ককৌশল, খ্াদযর্দ্িয র্াংরক্ষডি মভডনগারডর গুরুে।

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

অধ্যায়-৯

অধ্যায়-১০

HM-27

সূফের সোহোফর্য সোধ্োরণ সকছু েোংিফনর অর্ন্রীকরন সনণযয়, প্রশ্ন োেো-IX D, IX E (িাাংশডনর গুিিল ও ভাগিডলর অন্তরি মনিসয়, র্াংডর্ামিত িাাংশডনর অন্তরি মনিসয়, গুিিল
ও ভাগিল অন্তরি র্াংিান্ত গামিমতক র্ির্যা, র্াংডর্ামিত িাাংশডনর অন্তরি র্াংিান্ত গামিমতক র্ির্যা)

HM-28

প্রশ্ন োেো-IX F, IX G, IX H (মিপরীত িাাংশডনর অন্তরি মনিসয়, মিপরীত ি ৃিীয় িাাংশন sin−1 x, cos−1 x, tan−1 x, cot −1 x, sec −1 x, cosec −1 x এর অন্তরি মনিসয়, পরামিমতক
র্িীকরডির অন্তরি মনিসয়, x ঘাত র্ম্বমলত রামশর অন্তরি মনিসয়, ককান িাাংশডনর র্ূচক অন্য আর একমি িাাংশন হডল অন্তরি মনিসয়, অিযক্ত িাাংশডনর অন্তরি মনিসয়)

HM-29

প্রশ্ন োেো, IX I (পর্সায়িমিক অন্তরি, পর্সায়িমিক অন্তরি মনিসয় র্াংিান্ত গামিমতক র্ির্যা)

HM-30

প্রশ্ন োেো-IX J, (অন্তরডকর রডয়াগ, কভৌত রডয়াগ, িযামিমতক রডয়াগ, স্বাধ্ীন ও অধ্ীন চলডকর অন্তরক, মনমদসষ্ট মিন্দুর র্মিকডি িাাংশডনর কলখ্ডক আর্ি ভাডি ঐ মিন্দুডত
স্পশসডকর কলখ্ দ্বারা স্থানীয়ভাডি রমতস্থাপন

HM-31

IX K িিিধ্সিান ও িিহ্রার্িান িাাংশন, িাাংশডনর চরিমিন্দু, িাাংশডনর র্ডিসাচ্চ িান এিাং র্িসমনম্ন িান মনিসয়, র্ডিসাচ্চ ও র্িসমনম্ন িান মিদযিান র্াকার রডয়ািনীয় শতস,
র্ডিসাচ্চ ও র্িসমনম্ন িান মনিসয়)

HM-32
HM-33
HM-34
HM-35
HM-36
HM-37

র্ডিসাচ্চ ও র্িসমনম্ন িাডনর িযিহামরক রডয়াগ ও মরমভশন
প্রশ্ন োেো-X A (রমতঅন্তরক মহর্াডি কর্াগি, কর্াগিীকরডির ধ্রুিক, অসনসদযষ্ট্ মর্োগজ সনণযফয়র সবসভন্ন মকৌিে, মর্োগফজর মর্োগোশ্রয়ী ধ্ য)
প্রশ্ন োেো-X B (অসনসদযষ্ট্ মর্োগজ সনণযয়, প্রসিিোপন পিসি, সেফকোণস সিক েোংিফনর মর্োসজি েে সনণযয়, রমতস্থাপন পদ্ধমতডত কর্াগি মনিসয়)
প্রশ্ন োেো-X C (অংিোয়ন সূফের সোহোফর্য মর্োগজীকরণ, uv ধ্রোর মকৌিে, ূেদ বীজগসণিীয় ভগ্োংফির মর্োগজীকরণ, পর্যোয়িস ক অংিোয়ন মর্োগজীকরণ)
প্রশ্ন োেো-X D (সনসদযষ্ট্ মর্োগজ, মনমদসষ্ট কর্াগি র্ম্পমকসত িূল উপপাদয, মনমদসষ্ট কর্াগডির মকেু ধ্িস, মনমদসষ্ট কর্াগডির িান মনিসয়, গুিিডলর মনমদসষ্ট কর্াগি [uv এর র্ূত্র])
প্রশ্ন োেো-X E (মনমদসষ্ট কর্াগি িযিহার কডর কক্ষত্রিল মনিসয়)

উমিদমিজ্ঞান (Reference Book: ে. কিাহাম্মদ আিুল হার্ান সযোর)
অধ্যায়-০৬

B-13

ব্রাডয়ািাইিা, মরকমশয়া, কিমরডোিাইিা, কিমরর্।

রামিমিজ্ঞান (Reference Book: গািী আিিল র্যার)
Z-03
অধ্যায়-২

Z-04
Z-05
Z-06

হাইড্রা, হাইড্রার িামিক বিমশষ্ট, হাইড্রার অন্তগসঠন, হাইড্রার কদহরাচীডরর ককাষর্িূহ, এমপোমিসর্ এর ককাষর্িূহ, আদশস মনডোর্াইডির গঠন, কনিাডিামর্ডির রকারডভদ, গযাডোোমিসর্
এর ককাষর্িূহ, কিডর্ামগ্লয়া, মর্ডলডন্িরন, হাইড্রার খ্াদয গ্রহি ও পমরপাক রমিয়া, হাইড্রার চলন, হাইড্রার িনন, হাইড্রার পুনরুপমি, হাইড্রার েিিন্িন, মিডর্ািীমিতা।
ঘার্ িমড়াং, িামিক অঙ্গর্াংস্থান, ঘার্ িমড়াং-এর িুডখ্াপাডঙ্গর মিমভি অাংশ, পুরুষ ও স্ত্রী ঘার্ িমড়াং এর তু লনা, ঘার্ িমড়াং-এর কপৌমষ্টকতন্ত্র (কপৌমষ্টকনামল, কপৌমষ্টকগ্রমি), খ্াদযগ্রহি ও পমরপাক।
রক্ত র্াংিহনতন্ত্র, শ্বর্নতন্ত্র, করচনতন্ত্র, ঘার্ িমড়াং-এর পুঞ্জামক্ষ ,দশসন ককৌশল, রিনন রমিয়া ও রূপান্তর । রূপান্তডরর হরডিাডনর ভূ মিকা।
রুইিাে, Labeo rohita-র িামিক গঠন, রক্ত র্াংিহনতন্ত্র, শ্বর্নতন্ত্র, িু লকার গঠন, শ্বর্ন ককৌশল, িায়ুর্মল, রুই িাডের রিনন ও িীিনি ৃিান্ত, রুই িাডের রাকৃমতক র্াংরক্ষি।

অনলাইন করাগ্রাি র্াংিান্ত কর্ডকান তডর্যর িন্য মনডম্নাক্ত নম্বরগুডলাডত কর্াগাডর্াগ করুন
ঢাকার শাখ্ার্িূ হ : মিরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্িনডিন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কিাহাম্মদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০১
র্াইন্স লযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, িািস ড গি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আমিিপু র -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, গািীপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, ককানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭
ঢাকার িাইডরর শাখ্ার্িূ হ : িয়িনমর্াংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, মকডশারগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, িািালপু র -০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশরপু র -০১৭১৩-২৩৬৭৪৯
িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পািনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬ মর্রািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রাংপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুমড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গাইিান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫
বর্য়দপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িয়পুরহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪ মদনািপুর-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

