পদাথথ বিজ্ঞান ২য় পত্র
পদার্থবিজ্ঞান 2য় পত্রের যেসি অধ্যায়গুত্র া সি যর্ত্রে গুরুত্বপূর্থ:
১ম(***),২য়,৩য়,৬ষ্ঠ,৭ম,৮ম(***),৯ম(***)

➤১ম অধ্যায়- (তাপ ও গবতবিদযা )


তাপ



তাত্রপর বিবিন্ন সূে সমূহ (Q=ms∆H, Q=mlf,Q=mlv)



তাপমাো



তাপমাোর বিবিন্ন যে



বসত্রেম



তাপগবত বিদযার সূে



তাপগতীয় প্রবিয়া



এন্ট্রবপ



রুদ্ধতাপীয় য খ এিং সত্রমাষ্ণ য খ ।



েমথদক্ষতা বনত্রয় গাবর্বতে সমসযা



এন্ট্রবপ বনত্রয় সমসযা ।

➤২য় অধ্যায়- (বির তবিৎ )


কু ত্রের সূে



তবিৎ যক্ষে



তবিৎ ি



তবিৎ প্রািা য
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তবিৎ বিিি



ধ্ারে



পবরিাহী



অপবরিাহী



অধ্থপবরিাহী ।




কু ত্রের সূে(বনউটত্রনর মহাের্থ সূে) যর্ত্রে
গাবনবতে সমসযা গুত্র া



ধ্ারত্রের সমাত্রিশ যর্ত্রে সমসযা



যোন বিন্দুত্রত বিিি বনর্থয়



➤৩য় অধ্যায়-(গবতবিদযা )


যরাধ্



যরাত্রধ্র উপর বিবিন্ন বনয়ামত্রের প্রিাি



জুত্র র সূে সমূহ



তবিৎ চা ে শবি



যোত্রর্র সমন্বয়



োরশত্রের সূে



হুইটত্রোন বিজ



তাপ



তাপমাো



তবিৎ প্রিাহ



বিিি যর্ত্রে সমসযা
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হুইটত্রোন বিত্রজর নীবত িযিহার েত্রর সমসযা গুত্র া



যরাত্রধ্র বিবিন্ন সমাত্রিশ বনত্রয় সমসযা ।

➤ ৬ষ্ঠ অধ্যায়-(জ্যাবমবতক আল াক বিজ্ঞান )


োমথাত্রটর নীবত



প্রবতে ন



প্রবতসরর্



য ন্স



য ন্স ততবরর সমীেরর্



জটি



বপ্রজম যোন



যোোস দূরত্ব বনর্থয়



প্রবতসরনাঙ্ক বনর্থয়



বিিরধ্ন বনর্থয়



নূযনতম বিচু যবত যোন বনর্থয়

অনুবিক্ষন েন্ত্র

➤ ৭ম অধ্যায়-(ভ ৌত আল াক বিজ্ঞান )


হাইত্রগত্রন্সর নীবত



িযবতচার



সমিতথ ন



অপিতথ ন



যচৌেে যক্ষত্রের মান ও বদে বনর্থয়
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যডারা িযিধ্ান



যডারা প্রস্থ বনর্থয়

➤৮ম অধ্যায়-(আধ্ুবনক পদাথথ বিজ্ঞালনর সূচনা )


জি ও অজি প্রসঙ্গ োঠাত্রমা,



আইনোইত্রনর আত্রপবক্ষেতার সাবিথে ও বিত্রশর্ তর্য সম্পত্রেথ পুত্ররাপুবর ধ্ারর্া রাখত্রত হত্রি



যমৌব ে িরৃত্র া বে বে,তাত্রদর মত্রধ্য তু না।



আইনোইত্রনর সূত্রের মযার্ গুত্র া



মহাোত্রশ সময় ও যিত্রগর বহসাি বনোশ

➤ ৯ম অধ্যায়-(পরমাণুর মলে


আ ো



বিটা ও গামা ের্া



অধ্থ জীিন



িন্ধন শবি



বনউবিয়ার বিবিয়া



ইত্র ক্ট্রত্রনর শবি



েম্পাংে



তরঙ্গ তদঘথয সম্পেীয় সমসযা



যতজবিয় পদাত্রর্থর অিবশষ্াংশ



গি জীিন ও অধ্থজীিন বনর্থয়

ও বনউবিয়ার পদাথথ বিজ্ঞান )

➤ ১০ম অধ্যায়-(ভসবমকন্ডাক্টর ও ইল কট্রবনক্স )


িান্ড তত্ত্ব
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শবি স্তর



জাংশন ও ডাত্রয়াড



ট্রানবজোর



প্রিাহ বিিধ্থন গুর্ে ও প্রিাহ



সংখযা পদ্ধবতর পারস্পাবরে রূপান্তর।

াি যর্ত্রে মযার্

পদার্থবিজ্ঞান ১ম & ২য় পত্রের উপত্ররর অধ্যায়গুত্র া পিত্র
পিত্রি।

ইনশাঅাাল্লাহ ৫টা সৃজনশী
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েমন

