D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার
দ্বাদশ কেমির একাডেমিক করাগ্রাি-২০২০ (অনলাইন)
মিজ্ঞান মিভাগ (িাাংলা ও ইাংডরমি ভার্সন)

*
*
* রমতমি পডিসর ককার্স মি ৩৫০০ (মতন হািার পাচঁশত) িাকা। bKash
*
এর িাধ্যডি কপডিন্ি কডর রমতমি পডিস আলাদাভাডি ভমতস হডত হডি
*
* কেডহতু অমধ্কাাংশ কডলডিই মিষয়মভমিক ১ি পডিসর মর্ডলিার্ পড়াডনা র্ম্পন্ন *
* ৪মি পডিস পদার্সমিজ্ঞান, রর্ায়ন, উচ্চতর গমিত এিাং িীিমিজ্ঞান এই
৪মি মিষডয়র দ্বাদশ কেমির র্ম্পূিস মর্ডলিার্ পড়াডনা হডি

হডয়ডে তাই মশক্ষার্সীডদর সুমিধ্াডর্স ২য় পিস কর্ডক অনলাইন কােসক্রি শুরু হডি

Zoom App এর িাধ্যডি র্প্তাডহ ৫ মদন Live Class অনুমিত হডি
আডগর মদডনর ক্লাডর্র উপর Daily Live Exam
রমত শমনিার Weekly Live Exam
পিস কশডষ পিস িূলযায়ন Live Exam অনুমিত হডি
অনলাইডন bKash এর িাধ্যডি ভমতসর িন্য মভমিি করুন
www.udvash.com

ি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)

পিসমভমিক ককার্স মিিরিী
পদার্সমিজ্ঞান ২য় পত্র

রর্ায়ন ২য় পত্র

উচ্চতর গমিত ২য় পত্র

উমিদমিজ্ঞান

রামিমিজ্ঞান

১ি পিস

১, ২

১, ৫

১, ২, ৩, ৪

৭, ৮

৬, ৭

২য় পিস

৩, ৪, ৫

২ (L: 1-6)

৫, ৬

৯

১০

৩য় পিস

৬, ৭, ৯

২ (L: 7-12)

৭, ৮

১০, ১১

৮

৪র্স পিস

৮, ১০, ১১

৩, ৪

৯, ১০

১২

৯, ১১, ১২

২য় পিস : ২৮ িুন, ২০২০ হডত ০৫ আগস্ট, ২০২০ পেসন্ত চলডি
২য় পডিস কিাি ক্লার্ র্াংখ্যা- ২৫ মি, Daily Live Exam- ২৫ মি, Weekly Live Exam- ০৫ মি

২য় পডিসর লাইভ ক্লার্ ও এক্সাি রুমিন
২৬.০৬.২০২০ (শুক্রিার) অনলাইন ওমরডয়ডন্িশন ক্লার্ Zoom App এর িাধ্যডি (ক্লাডর্র র্িয় ও মলাংক SMS এ িানাডনা হডি)
লাইভ ক্লার্ (ভমতসকৃত মনি মনি িযাচ িাইি অনুোয়ী)
লাইভ এক্সাি (র্কাল ১০ িা কর্ডক রাত ১০ িা পেসন্ত চলডি)
তামরখ্
২৮.০৬.২০ (রমিিার)
২৯.০৬.২০ (কর্ািিার)
৩০.০৬.২০ (িঙ্গলিার)
০১.০৭.২০ (িুধ্িার)
০২.০৭.২০ (ি ৃহস্পমতিার)
০৪.০৭.২০ (শমনিার)
০৫.০৭.২০ (রমিিার)
০৬.০৭.২০ (কর্ািিার)
০৭.০৭.২০ (িঙ্গলিার)
০৮.০৭.২০ (িুধ্িার)
০৯.০৭.২০ (ি ৃহস্পমতিার)
১১.০৭.২০ (শমনিার)
১২.০৭.২০ (রমিিার)
১৩.০৭.২০ (কর্ািিার)
১৪.০৭.২০ (িঙ্গলিার)
১৫.০৭.২০ (িুধ্িার)
১৬.০৭.২০ (ি ৃহস্পমতিার)
১৮.০৭.২০ (শমনিার)
১৯.০৭.২০ (রমিিার)
২০.০৭.২০ (কর্ািিার)
২১.০৭.২০ (িঙ্গলিার)
২২.০৭.২০ (িুধ্িার)
২৩.০৭.২০ (ি ৃহস্পমতিার)
২৫.০৭.২০ (শমনিার)
২৬.০৭.২০ (রমিিার)
২৭.০৭.২০ (কর্ািিার)
২৮.০৭.২০ (িঙ্গলিার)
২৯.০৭.২০ (িুধ্িার)
৩০.০৭.২০ (ি ৃহস্পমতিার)

--Live Class (P-07) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ৩
Live Class (C-06) রর্ায়ন : অধ্যায় – ২
Daily Live Exam (P-07) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-07) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৫
Daily Live Exam (C-06) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (B-15) উমিদমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৯
Daily Live Exam (HM-07) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (P-08) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৩
Daily Live Exam (B-15) MCQ (10×1=10); 10 min.
Weekly Live Exam-01 (P-7+8, C-6, HM-7, B-15) MCQ (50×1=50); 50 min. (দুপুর ১২:০০ িা কর্ডক ১২:৫০ পেসন্ত চলডি)
Live Class (P-09) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ৩
Daily Live Exam (P-08) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-07) রর্ায়ন : অধ্যায় – ২
Daily Live Exam (P-09) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-08) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৫
Daily Live Exam (C-07) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (B-16) উমিদমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৯
Daily Live Exam (HM-08) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (P-10) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৪
Daily Live Exam (B-16) MCQ (10×1=10); 10 min.
Weekly Live Exam-02 (P-9+10, C-7, HM-8, B-16) MCQ (50×1=50); 50 min. (দুপুর ১২:০০ িা কর্ডক ১২:৫০ পেসন্ত চলডি)
Live Class (P-11) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ৪
Daily Live Exam (P-10) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-08) রর্ায়ন : অধ্যায় – ২
Daily Live Exam (P-11) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-09) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৬
Daily Live Exam (C-08) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (B-17) উমিদমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৯
Daily Live Exam (HM-09) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (P-12) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৪
Daily Live Exam (B-17) MCQ (10×1=10); 10 min.
Weekly Live Exam-03 (P-11+12, C-08, HM-9, B-17) MCQ (50×1=50); 50 min. (দুপুর ১২:০০ িা কর্ডক ১২:৫০ পেসন্ত চলডি)
Live Class (P-13) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ৫
Daily Live Exam (P-12) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-09) রর্ায়ন : অধ্যায় – ২
Daily Live Exam (P-13) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-10) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৬
Daily Live Exam (C-09) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (Z-20) রামিমিজ্ঞান : অধ্যায় – ১০
Daily Live Exam (HM-10) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-10) রর্ায়ন : অধ্যায় – ২
Daily Live Exam (Z-20) MCQ (10×1=10); 10 min.
Weekly Live Exam-04 (P-13, C-9+10, HM-10, Z-20) MCQ (50×1=50); 50 min. (দুপুর ১২:০০ িা কর্ডক ১২:৫০ পেসন্ত চলডি))
Live Class (P-14) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় - ৫
Daily Live Exam (C-10) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (C-11) রর্ায়ন : অধ্যায় – ২
Daily Live Exam (P-14) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-11) উচ্চতর গমিত : অধ্যায় – ৬
Daily Live Exam (C-11) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (Z-21) রামিমিজ্ঞান : অধ্যায় – ১০
Daily Live Exam (HM-11) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-12) পদার্সমিজ্ঞান : অধ্যায় – ৬
Daily Live Exam (Z-21) MCQ (10×1=10); 10 min.

পমিত্র ঈদুল আেহা উপলডক্ষয ৩১.০৭.২০২০ হডত ০২.০৮.২০২০ পেসন্ত িন্ধ্ র্াকডি
০৩.০৮.২০ (কর্ািিার)
০৪.০৮.২০ (িঙ্গলিার)
০৫.০৮.২০ (িুধ্িার)

Weekly Live Exam-05 (P-14, C-11, HM-11, Z-12) MCQ (50×1=50); 50 min. (দুপুর ১২:০০ িা কর্ডক ১২:৫০ পেসন্ত চলডি)

---

Daily Live Exam (HM-12) MCQ (10×1=10); 10 min.

পিস িূলযায়ন Live Exam (Weekly-01+02+03+04+05) MCQ (100×1=100); 1:30 Hour (মিকাল ০৩:০০ িা কর্ডক ০৪:৩০ িা পেসন্ত)

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। রমতমদডনর ক্লাডর্র মলাংক রডতযক মশক্ষার্সীর কিািাইডল SMS এর িাধ্যডি ক্লার্ শুরুর পূডিসই পাঠাডনা হডি।

*

Live Exam মদডত udvash.com এই ওডয়ির্াইডি মগডয় ‘অনলাইন পরীক্ষা ও করিাল্ট’ কিনুযডত মক্লক কডরা। পরীক্ষায় অাংশগ্রহি করডত উিার্ এর
দ্বাদশ কেমি একাডেমিক করাগ্রাডি কতািার ভমতসকৃত করাল এিাং করমিডেশন নম্বর িযিহার কডর Login কডরা।

*

Daily Live Exam গুডলা রুমিডন উডেমখ্ত তামরখ্ অনুোয়ী র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পেসন্ত চলডি। এই র্িডয়র িডধ্য একিন মশক্ষার্সী
উক্ত Live Exam-এ একিারই অাংশগ্রহি করডত পারডি। আর Weekly Live Exam রুমিডন উডেমখ্ত মনমদসষ্ট তামরডখ্ মঠক দুপুর ১২:০০ িা কর্ডক
১২:৫০ িা পেসন্ত চলডি। তডি অমধ্ক অনুশীলডনর িন্য মশক্ষার্সীরা একই মর্ডলিাডর্র Practice Exam এ একামধ্কিার অাংশগ্রহি করডত পারডি।

দ্বাদশ কেমি মর্ডলিার্ (২য় পিস)-২০২০ (অনলাইন)
অধ্যায়

কলকচার
P-07

অধ্যায়-৩

P-08
P-09

P-10
অধ্যায়-৪
P-11
P-12
P-13
অধ্যায়-৫
P-14

পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র (Reference Book : প্রফেসর ম াহাম্মদ ইসহাক সযার)
বসফেিাস
মরাফধ্র উপর তাপ াত্রার প্রভাি, মিদুযৎ রিাহডর িডল পমরিাহী গরি হওয়ার কারি, গামিমতক উদাহরি, তমড়ৎ রিাহডর দরুন উৎপন্ন তাপ, িুডলর তাপীয়
মক্রয়ার র্ূত্র (মিদুযৎ রিাহিাত্রার র্ূত্র, করাডধ্র র্ূত্র, র্িডয়র র্ূত্র), িুক্ত ইডলকট্রন, মিদুযৎ রিাহ ও তাড়ন কিডগর র্ম্পকস , রিাহ ঘনত্ব ও তাড়ন কিডগর র্ম্পকস,
গামিমতক উদাহরি, করাধ্ ও আডপমক্ষক করাধ্, মিদুযৎ শমক্ত ও ক্ষিতা, গামিমতক উদাহরি, বিদুযমতক মিউি।
তবিৎ মকাষ, মকাফষর অভযন্তরীণ মরাধ্ ও তবিচ্চােক িে, ককাডষর অভযন্তরীি করাধ্ ও তমড়চ্চালক িডলর িডধ্য গামিমতক র্ম্পকস, গামিমতক উদাহরি, কিস
অনুশীলন, গামিমতক উদাহরি, মিদুযৎ ককাডষর র্িিায় (কেমি র্িিায়, র্িান্তরাল র্িিায়, মিে র্িিায়), গামিমতক উদাহরি।
বকর্থফের সূত্র, তমড়ৎ িতসনীডত মকশসডির র্ূডত্রর িযিহার (হুইিডস্টান ব্রীডি, মিদুযৎ ককাডষর কেমি র্িিাডয়, মিদুযৎ ককাডষর র্িান্তরাল র্িিাডয়), মিভি
মিভািক, গামিমতক উদাহরি, শান্ি, গযালভাডনামিিাডর শাডন্ির িযিহার, গামিমতক উদাহরি, তমড়ৎ িতসনীডত িযিহৃত কডয়কমি উপাাংশ ও েডের রতীক মচহ্ন,
গামিমতক উদাহরি, রডয়ািনীয় গামিমতক র্ূত্রািলী, উচ্চতর দক্ষতা র্ম্পন্ন নিুনা গামিমতক উদাহরি।
ওফয়রফেফের ম ৌম্বক মেফত্রর ধ্ারণা, ওফয়রফেফের পরীো, কচৌম্বকডক্ষডত্রর িান ও মদক মনিসয়, কডয়কমি রডয়ািনীয় র্াংজ্ঞা, িাফয়াট-সযাভাটথ সূত্র িা
েযাপ্লাস এর সূত্র, িাডয়াি-র্যাভািস র্ূডত্রর রডয়াগ (মিদুযৎিাহী লম্বা র্রল তাডরর িডন্য ককাডনা মিন্দুডত কচৌম্বক আডিশ িা কচৌম্বক কক্ষত্র, মিদুযৎিাহী
ি ৃিাকার কুন্েলীর ককডে কচৌম্বক আডিশ িা কচৌম্বক কক্ষত্র), গামিমতক উদাহরি, অযামম্পয়ার-এর র্ূত্র, গামিমতক উদাহরি, গমতশীল চাডিসর উপর
কচৌম্বক িল, কচৌম্বক কক্ষডত্রর িডধ্য গমতশীল চাডিসর উপর কচৌম্বক িডলর িান ও মদক, কচৌম্বক কক্ষডত্র স্থামপত মিদুযৎিাহী তাডরর ওপর কচৌম্বক িল, দুমি
মিদুযৎিাহী র্িান্তরাল তাডরর িডধ্য মক্রয়াশীল িল, গামিমতক উদাহরি।
হল রভাি িা হল মক্রয়া, হল-এর পরীক্ষা, গামিমতক উদাহরি, পমরিাহী তার ও কচৌম্বক কক্ষডত্রর িল, রিাহী লুডপর উপর কচৌম্বক কক্ষডত্রর মক্রয়াশীল
িকস, গামিমতক উদাহরি, কক্ষপডর্ ঘূিসায়িান ইডলকট্রন, ইডলকট্রন মস্পন ও কচৌম্বক কক্ষত্র, গামিমতক উদাহরি, প ৃমর্িীর কচৌম্বকত্ব এিাং এর কচৌম্বকত্ব
উপাদান, গামিমতক উদাহরি।
কচৌম্বকত্ব, গামিমতক উদাহরি, পযারাডচৌম্বকত্ব, োয়াডচৌম্বকত্ব, মেফরাফ ৌম্বকত্ব, কিমরডচৌম্বকত্ব, রমত-কিডরাডচৌম্বকত্ব, এমন্িডিডরাডচৌম্বক পদার্স,(কিডরাডচৌম্বক,
পযারাডচৌম্বক এিাং োয়াডচৌম্বক পদাডর্সর বিমশষ্টয), কচৌম্বক কোডিইন, তমড়ৎচু ম্বক ও স্থায়ী চু ম্বক, চু ম্বকায়ন চক্র এিাং মহর্ডিমরমর্র্ িা বশমর্লয, অস্থায়ী চু ম্বক ও স্থায়ী
চু ম্বডকর িযিহার, রডয়ািনীয় গামিমতক র্ূত্রািলী, উচ্চতর দক্ষতা র্ম্পন্ন নিুনা গামিমতক উদাহরি।
ভূ ব কা, তবিৎ ু ম্বকীয় আফির্, ু ম্বফকর সাহাফযয তবিৎর্বি উৎপাদন, আবিষ্ট তবিচ্চােক িে, েযারাফের তবিৎ ম ৌম্বকীয় আফিফর্র প্রর্ সূত্রািলী,
গামিমতক উদাহরি, মেন্ি-এর সূত্র, মেন্ি-এর সূত্র ও র্বির মনতযতা র্ূত্র, স্বকীয় আফির্ ও পারস্পবরক আফির্, স্বকীয় আফির্ গুণাঙ্ক ও স্বাডিশ গুণাঙ্ক,
গামিমতক উদাহরি পারস্পবরক আফির্, গামিমতক উদাহরি, পারস্পবরক আফিকশর িযিহার, আডিশহীন কুন্েলী।
মদক পমরিতসী রিাহ র্ৃমষ্ট, র্রার্মর রিাহ ও মদক পমরিতসী রিাডহর ধ্ারিা, পমরিতসী রিাহ োয়নাডিা, মদক পমরিতসী রিাডহর র্ৃমষ্ট, বদক পবরিতথী প্রিাহ
সংক্রান্ত কফয়কবট রাবর্র র্াংজ্ঞা, গামিমতক উদাহরি, পমরিতসী রিাডহর গড় িান ও শীষস িান, ির্থ ূেীয় র্ি ান, (গড় িান, আপাত িান এিাং শীষস িাডনর
িডধ্য পারস্পমরক র্ম্পকস), গামিমতক উদাহরি, কােসকর তমড়ৎ রিাহ, রডয়ািনীয় গামিমতক র্ূত্রািলী, উচ্চতর দক্ষতা র্ম্পন্ন নিুনা গামিমতক উদাহরি।

রর্ায়ন ২য় পত্র (Reference Book : ে. র্ডরাি কামন্ত মর্াংহ হািারী সযার)
C-06

অধ্যায়-২

C-07
C-08
C-09
C-10
C-11

জৈি মযৌর্ ও প্রাণর্বি তিাদ, জৈি মযৌর্ র্ঠফন কািথন ম ৌফের বিবর্ষ্টতা, জৈি মযৌর্ ও অজৈি মযৌফর্র পার্থকযসূ ক জিবর্ষ্টয, জৈি মযৌফর্র মেবণবিভার্, জৈি
মযৌফর্ িন্ধন প্রকৃবত, স ফযাৈী িন্ধফনর ইফেকট্রনীয় তত্ত্ব, আধ্ুবনক অরবিটাে অবধ্ক্র ণ তিাদ ও স ফযাৈী িন্ধফনর প্রকারফভদ, পার াণবিক অরবিটাে সংকরণ
ও কািথফনর তু ফযথাৈযতা, কািথফনর Sp2 র্াংকরি ও মিডর্ন অিু (CH4 ) গঠি, কািসডনর sp2 র্াংকরি ও ইমর্ন িা ইমর্মলন অিুর গঠন, কািসডনর sp2 র্াংকরি ও
ইর্াইন িা অযামর্মিমলন অিুর গঠনাকৃমত, ইফর্ন, ইবর্ন ও ইর্াইন অণুর র্ঠন, িন্ধন মকাণ ও িন্ধন দূরত্ব, স ফর্াত্রীয় মেবণ, কাযথকরী ূেক, কাযথকরী ূেফকর
বভবিফত জৈি-মযৌফর্র মেবণ ব বিতকরণ, জৈি মযৌফর্র না করফণর বিস্তাবরত।
জৈি মযৌফর্র স াণুতা ও এর প্রকারফভদ, র্াঠবনক স াণুতা, ৈযাব বতক স াণুতা, আফোক সবক্রয় স াণুতা, জৈি মযৌফর্র সংফকত মর্ফক র্াঠবনক
স ানু সংখ্যা বনণথয়।
র্িডোিী িন্ধ্ডনর ভাঙন, সুষি মিভািন, মিষি মিভািন, কাডিসাকযািায়ন, কািসানায়ন, মিকারক, বিি মিমক্রয়ার রকারডভদ, ইডলকডট্রািাইল ,
মনউমক্লওিাইল, মি-করমেকযাল , অযালডকন ও অযালডকডনর োিতীয় র্ি।
অযালমকন ও অযালমকডনর োিতীয় র্ি, অযালকাইন ও অযালকাইডনর োিতীয় র্ি।
অযাডরাডিমিক কেৌগ, অযাডরাডিমিমর্মি, করডিান্যান্স, অযাডরাডিমিক কেৌডগর রস্তুমত, কিনমিন ও তার িাতক।
ইডলকট্রন আকষসী রমতস্থাপন মিমক্রয়া, অডর্সা, পযারা, কিিা মনডদসশক, র্াংডোিন মিমক্রয়া, ওডিানীকরি মিমক্রয়া।

উচ্চতর গমিত ২য় পত্র (Reference Book : কিাোঃ ককতাি উদ্দীন সযার)
M-07
অধ্যায়-৫
M-08

M-09
M-10
অধ্যায়-৬

প্রশ্ন াো-V A (ভূ মিকা, আডরাহ মিমধ্ ও আডরাহ পদ্ধমত, গামিমতক আডরাহ পদ্ধমত িযিহার কডর মদ্বপদী মিস্তৃমত রিাি র্াংক্রান্ত র্ির্যা, মদ্বপদী
উপপাদয, মদ্বপদী উপপাদযডক র্হিতর আকাডর রকাশ করা, পযার্ডকডলর মত্রভু ি, র্াধ্ারি পদ, র্ূডত্রর র্াহাডেয মদ্বপদী মিস্তৃমত র্াংক্রান্ত র্ির্যা,
িধ্যপদ, র্িদূরিতসী পদ)
প্রশ্ন াো-V A, V B (মদ্বপদী হডত কে ককান পদ অর্িা পডদর র্হগ মনিসয় র্াংক্রান্ত র্ির্যা, মদ্বপদী হডত িধ্যপদ মনিসয় র্াংক্রান্ত র্ির্যা, মদ্বপদী র্হগর্িূহ এিাং
তাডদর গুিািমল, অর্ীি ধ্ারা, মদ্বপদীর র্হগ র্াংক্রান্ত রিাি, মদ্বপদী এর দুই িা তডতামধ্ক পডদর িডধ্য র্ম্পকস স্থাপন কডর রিাি, ঋিাত্মক িা ভগ্াাংশ র্ূচডকর
িন্য অর্ীি ধ্ারায় মদ্বপদ রামশর মিস্তৃমতর িযাখ্যা, র্াধ্ারি পদ, (a + x)n এর রূপান্তর, অর্ীি ধ্ারায় মদ্বপদী মিস্তৃমতর অমভর্ৃমত, অর্ীি ধ্ারায় অমভর্ৃমত োচাইডয়র
িন্য অনুপাত ও তু লনািূলক পরীক্ষি, আাংমশক ভগ্াাংডশ রকাডশর িাধ্যডি মদ্বপদী মিস্তৃমত, মদ্বপদী র্ূডত্রর র্াহাডেয মিস্তৃমত শতস এিাং মিস্তৃমত মনিসয় র্াংক্রান্ত র্ির্যা,
মদ্বপদী এর র্াধ্ারি পদ অর্িা কে ককান পডদর র্হগ মনিসয় র্াংক্রান্ত র্ির্যা, মদ্বপদী ধ্ারা র্াংক্রান্ত র্ির্যা, মদ্বপদী ধ্ারার অর্ীি র্িমষ্ট মনিসয় র্াংক্রান্ত র্ির্যা,
মদ্বপদী ধ্ারার অমভর্ৃত রিাি র্াংক্রান্ত র্ির্যা)
কমনক র্াংক্রান্ত আডলাচনা, পরাি ৃডির র্ূডত্রর আডলাচনা, রশ্নিালা-VI A (উদাহরি)
রশ্নিালা-VI A (পরাি ৃি র্াংক্রান্ত র্কল অাংক)
x2

M-11
M-12

y2

রশ্নিালা-VI B (উপি ৃডির আদশস িা রমিত র্িীকরি, উপি ৃডির র্িীকরি 2 + 2 = 1 এর কলখ্মচত্র অঙ্কন, উপি ৃডির উৎডকে ও মনয়ািক করখ্া,
a
b
উপি ৃডির ি ৃহদাক্ষ ও ক্ষু দ্রাডক্ষর বদঘসয, উপি ৃডির উৎডকমেকতা e, ককাডনা মনমদসষ্ট মিন্দুডত উপি ৃডির পরামিমতক স্থানাঙ্ক, উপডকমেক লম্ব ও এর বদঘসয,
উপি ৃডির মিডশষ অিস্থা ও র্াধ্ারি র্িীকরি) [উপি ৃডির স্পশকস র্াংক্রান্ত গামিমতক র্ির্যা িাডদ]
রশ্নিালা-VI B (উপি ৃডির স্পশসক র্াংক্রান্ত গামিমতক র্ির্যা), রশ্নিালা-VI C (অমধ্ি ৃি র্াংক্রান্ত র্কল অাংক)

উমিদমিজ্ঞান (Reference Book: ে. কিাহাম্মদ আিুল হার্ান সযার)
B-15

অধ্যায়-৯

B-16

B-17

খ্মনি লিি পমরডশাষি, উমিডদর িন্য অতযািশযকীয় পুমষ্ট উপাদান, উমিডদর খ্মনি লিি পমরডশাষি রমক্রয়া, রডস্বদন, পত্ররন্ধ্র , রডস্বদডনর
উপকামরতা, কডয়কমি রডয়ািনীয় শব্দ।
র্াডলাকর্াংডেষি, আডলাক িিসামলর কিসক্ষিতা, আডলাক রার্ায়মনক মিমক্রয়া, র্াডলাকর্াংডেষডি রমক্রয়ার কলাডকৌশল, আডলাকমনভসর অধ্যায়,
িডিাির্ডিারাইডলশন, আডলাক মনরডপক্ষ অধ্যায়, কযালমভন চক্র, হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র, 𝐶3 উমিদ ও 𝐶4 উমিডদর তু লনা, কযালমভন ও স্ল্যাক চডক্রর
তু লনা, 𝐶4 উমিডদর বিমশষ্ট ও গুরুত্ব।
র্াডলাকর্াংডেষি রমক্রয়ায় মনগসত অমক্সডিন (O2 ) এর উৎর্, র্াডলাকর্াংডেষডির রভািকর্িূহ,মলমিমিাং িযাক্টর, র্াডলাকর্াংডেষডির হার, িীি িগডত
র্াডলাকর্াংডেষডির রমক্রয়ার গুরুত্ব, র্াডলাকর্াংডেষডি উৎপন্ন খ্াদয ককার্ায় োয়?, শ্বর্ন, র্িাত শ্বর্ন, র্িাত শ্বর্ন রমক্রয়ার ধ্াপ, অিাত শ্বর্ন,
রকৃ তডকাষী এিাং আমদডকাষী িীডি শ্বর্ডনর স্থান, মিমভন্ন মশডে অিাত শ্বর্ডনর িযিহার, শ্বর্মনক হার/ককাডশন্ি, শ্বর্ডনর রভািকর্িূহ, শ্বর্ডনর গুরুত্ব,
র্িাত শ্বর্ন ও অিাত শ্বর্ডনর িডধ্য তু লনা, র্াডলাকর্াংডেষি ও শ্বর্ডনর িডধ্য পার্সকয।
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িানিডদডহর রমতরক্ষা িযিস্থা, রর্ি রমতরক্ষা স্তর (রমতরক্ষায় ত্বডকর ভূ মিকা, খ্াদযদ্রডিযর িযাকডিমরয়া ধ্বাংডর্ পমরপাক নামলর এমর্ে ও উৎডর্চডকর
ভূ মিকা), মদ্বতীয় রমতরক্ষা স্তর (িযাকডিমরয়া ধ্বাংডর্ িযাডক্রাডিি ও মনউডট্রামিল-এর ভূ মিকা), তৃতীয় রমতরক্ষা স্তর (র্হিাত ও অমিসত অনাক্রিযতা)।
অমিসত রমতরক্ষার ধ্াপর্িূহ, রমতরক্ষা িযিস্থায় অযামন্িিমের ভূ মিকা, অযামন্িিমের গঠন, অযামন্িিমের রকারডভদ, অযামন্িিমের কােসপদ্ধমত, রমতরক্ষা
িযিস্থায় মিকার ভূ মিকা, কদডহর রমতরক্ষায় স্ম ৃমত ককাডষর ভূ মিকা।

অনলাইডন ভমতসর িন্য মনডনাক্ত নম্বরগুডলাডত কোগাডোগ করুন
ঢাকার শাখ্ার্িূহ : মিরপুর-০১৭১৩-২৩৬৯০৪, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্িনডিন্ি-০১৭১৩-২৩৬৯২৪, উিরা-০১৭১৩-২৩৬৯০৭, কিাহাম্মদপুর-০১৭১৩-২৩৬৯০১, র্াইন্স লযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬
িািসডগি-০১৭১৩-২৩৬৮৩২, আমিিপুর-০১৭১৩-২৩৬৯২৫, শামন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, িামলিাগ-০১৭১৩-২৩৬৯০২, িমতমিল-০১৭১৩-২৩৬৮৬৬, িার্াডিা-০১৭১৩-২৩৬৭৬৪, িনেী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩
লক্ষ্মীিািার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, োত্রািাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৯১৯, দমনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, র্াভার-০১৭১৩-২৩৬৯২১, গািীপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, ককানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭
ঢাকার িাইডরর শাখ্ার্িূহ : িয়িনমর্াংহ-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৩, মকডশারগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, িািালপুর-০১৭১৩-২৩৬৯৪০, কশরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯, িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পািনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬
মর্রািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৮৯২, রাংপুর-০১৭১৩-২৩৬৯২৬, কুমড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গাইিান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, বর্য়দপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িয়পুরহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪
মদনািপুর-০১৭১৩-২৩৬৯৩৩, ঠাকুরগাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রািশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডিার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাঁপাইনিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুমষ্টয়া-০১৭১৩-২৩৬৯৩৫
িমরদপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫১১, িাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, েডশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খ্ুলনা- ০১৭৮৭-৬৮৭৫১৫, র্াতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, িমরশাল-০১৭১৩-২৩৬৯৩০, মর্ডলি-০১৭১৩-২৩৬৯২৯
ব্রাþিিামড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরমর্াংদী-০১৭১৩-২৩৬৯৩৮, কুমিো-০১৭১৩-২৩৬৯২৮, কনায়াখ্ালী-০১৭১৩-২৩৬৭৮৬, কিনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চকিািার)-০১৭৮৭-৬৮৭৫১২, চট্টগ্রাি (হামলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮

