
 

 

 

 

 

 

 



  



বিষয়বিবিক বিবিশন ক্লাস বসলেিাস 
 

উচ্চতি গবিত 
লেকচাি নং                                                           পত্র ও অধ্যায় 

M-01 অধ্যায়-০৩: জবিে সংখ্যা (২য় পত্র) 

M-02 
অধ্যায়-০১: ম্যাবিক্স ও বনিণায়ক (১ম্ পত্র) 

অধ্যায়-০৪: িহুপদী ও িহুপদী সম্ীকিি (২য় পত্র) 

M-03 অধ্যায়-০৩: সিেলিখ্া (১ম্ পত্র) 

M-04 অধ্যায়-০৪: িিৃ (১ম্ পত্র) 

M-05 অধ্যায়-০৬ : কবনক (২য় পত্র) 

M-06 
অধ্যায়-০৭ : সংযুক্ত ও লযৌবগক লকালিি  বত্রলকািবম্বতক অনুপাত (১ম্ পত্র) 

অধ্যায়-০৭ : বিপিীত বত্রলকািবম্বতক ফাংশন ও বত্রলকািবম্বতক সম্ীকিি (২য় পত্র)  

M-07 অধ্যায়-০৯: অন্তিীকিি (১ম্ পত্র) 

M-08 অধ্যায়-১০: লযাগজীকিি (১ম্ পত্র) 

M-09 অধ্যায়-০৮: বিবতবিদযা (২য় পত্র) 

M-10 অধ্যায়-০৯: সম্তলে িস্তুকিাি গবত (২য় পত্র) 
 

জীবববজ্ঞান 
লেকচাি নং                                                                 পত্র ও অধ্যায় 

B-01 অধ্যায়-০৪ : ম্ানি শািীিতত্ত্ব : িক্ত ও সংিহন (২য় পত্র) 

B-02 
অধ্যায়-০২ : প্রািীি পবিবচবত (রুই ম্াছ) (২য় পত্র) 

অধ্যায়-০৩ : ম্ানি শািীিতত্ত্ব : পবিপাক ও লশাষি (২য় পত্র) 

B-03 
অধ্যায়-০৫ : ম্ানি শািীিতত্ত্ব : শ্বসন ও শ্বাসবিয়া (২য় পত্র)  

অধ্যায়-১১ : বজনতত্ত্ব ও বিিতণন (২য় পত্র) 

B-04 অধ্যায়-০৭ : ম্ানি শািীিতত্ত্ব : চেন ও অঙ্গচােনা (২য় পত্র) 

B-05 
অধ্যায়-০১ : প্রািীি বিবিন্নতা ও লেবিবিন্যাস (২য় পত্র) 

অধ্যায়-০২ : প্রািীি পবিবচবত (হাইড্রা ও ঘাসফব ং) (২য় পত্র) 

B-06 অধ্যায়-০৪ : অিুজীি (১ম্ পত্র) 

B-07 অধ্যায়-০১ : লকাষ ও এি গঠন  (১ম্ পত্র) 

B-08 অধ্যায়-০৯ : উবিদ শািীিতত্ত্ব (১ম্ পত্র) 

B-09 
অধ্যায়-০২ : লকাষ বিিাজন (১ম্ পত্র) 

অধ্যায়-০৮ : বিস্যয ও বিস্যযতন্ত্র (১ম্ পত্র) 

B-10 
অধ্যায়-০৭ : নগ্নিীজী ও আিতৃিীজী উবিদ (১ম্ পত্র) 

অধ্যায়-১১ : জীিপ্রযুবক্ত (১ম্ পত্র) 

 
 
 



পদার্ণবিজ্ঞান 
 

লেকচাি নং                                                                পত্র ও অধ্যায় 

P-01 অধ্যায়-০২: লিক্টি (১ম্ পত্র) 

P-02 অধ্যায়-০৪: বনউিবনয়ান িেবিদযা (১ম্ পত্র) 

P-03 অধ্যায়-০৫: কাজ, শবক্ত ও ক্ষম্তা (১ম্ পত্র) 

P-04 
অধ্যায়-০১: লিৌত জগৎ ও পবিম্াপ (১ম্ পত্র) 
অধ্যায়-০৬: ম্হাকষণ ও অবিকষণ (১ম্ পত্র) 

P-05 
অধ্যায়-০৭: পদালর্ণি গাঠবনক ধ্ম্ণ (১ম্ পত্র)  
অধ্যায়-০৮: পযণািবৃিক গবত (১ম্ পত্র)  

P-06 
অধ্যায়-১০: আদশণ গযাস ও গযালসি গবততত্ত্ব (১ম্ পত্র) 
অধ্যায়-০১: তাপগবতবিদযা (২য় পত্র) 

P-07 অধ্যায়-০২: বিি তব ৎ (২য় পত্র) 

P-08 অধ্যায়-০৩: চে তব ৎ (২য় পত্র) 

P-09 
অধ্যায়-০৭: লিৌত আলোকবিজ্ঞান (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৮: আধ্বুনক পদার্ণবিজ্ঞালনি সূচনা (২য় পত্র) 

P-10 
অধ্যায়-০৯: পিম্ািিু ম্লেে এিং বনউবক্লয়াি পদার্ণবিজ্ঞান (২য় পত্র) 
অধ্যায়-১০: লসবম্কন্োক্টি ও ইলেক্ট্রবনক্স (২য় পত্র) 

 

রসায়ন 
লেকচার নং                                                পত্র ও অধ্যায় 

C-01 
অধ্যায়-০৩: ল ৌলের পর্যায়বৃত্ত ধ্ য ও রাসায়ননক বন্ধন (ল ৌলের লেনিনবভাগ, নবনভন্ন ব্ললকর ল ৌলের সাধ্ারি 
ধ্ যাবনে, অক্সাইলের অম্ল-ক্ষার ধ্ য, পর্যায়বৃত্ত ধ্ য, লপাোনরনি ও লপাোরায়ন, হাইনিোইলেশন, হাইলরালেন বন্ধন, 
H-বন্ধন ও ভযানোরওয়ােস বলের তুেনা) (১  পত্র)  

C-02 
অধ্যায়-২: গুিগত রসায়ন (রাদারল ােয ও লবার  লেে, ইলেকট্রন বিনযালের নীবি,লকায়ান্টা  সংখ্যা, বিযানে, দ্রাবযতা 
ও আয়ন শনাক্তকরি) (১  পত্র) 

C-03 
অধ্যায়-০৩: পনর ািগত রসায়ন (রাসায়ননক গিনা ,ঘন াত্রা, িাইলেশন ও ননলদযশক,োরি-নবোরি) (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০১: পনরলবশ রসায়ন (সারল স ওয়ািালরর নবশুদ্ধতার  ানদণ্ড) (২য় পত্র) 

C-04 অধ্যায়-০১: পনরলবশ রসায়ন (গযালসর সূত্রস ূহ, এনসে বৃনি ও অম্ল-ক্ষার তত্ত্ব) (২য় পত্র) 

C-05 
অধ্যায়-০৪: তনিৎ রসায়ন(পনরবানহতা,তনিৎ লকাষ,  যারালের সূত্র,লকাষ নবভব ও নানযলের স ীকরি) (২য় পত্র) 
অধ্যায়-৫: ক য ুখ্ী রসায়ন(খ্াদয ননরাপত্তা ও রসায়ন, নিোরলভনিভস ও নভলনগার) (১  পত্র) 

C-06 অধ্যায়-০৪: রাসায়ননক পনরবতযন (নিন লকন নি,রাসায়ননক সা যাবস্থা ও অম্ল-ক্ষার সা যাবস্থা) (১  পত্র) 
C-07 অধ্যায়-০২: জেব রসায়ন (জেব লর্ৌগ ও তার লেনিনবভাগ, স লিাত্রীয় লেনি, কার্যকরী ূেক, স ািুতা, না করি) (২য় 

পত্র) 
C-08 

অধ্যায়-০২: জেব রসায়ন (অযালরাল নিনসনি, হালকে তত্ত্ব, লবননেন ও তার োতক,িেুইন জেব লর্ৌলগর নবনিয়ার  
নিয়ালকৌশে, নবকারক, বন্ধন নবভােন) (২য় পত্র) 

C-09 
অধ্যায়-০২: জেব রসায়ন (অযােলকন, অযােনকন, অযােকাইন, অযােকাইে হযাোইে, অযারাইে হযাোইে,  
 অযােলকাহে, ইথার) (২য় পত্র) 

C-10 অধ্যায়-০২: জেব রসায়ন (অযােনেহাইে, নকলিান, জেব এনসে ও এর োতকস ূহ, অযান ন) (২য় পত্র) 
 

 


