
D™¢vm একাডেমিক এন্ড এেমিশন ককয়ার 
ভামসিমি ‘ক’ ক্র্যাশ ককাসি-২০২২ 

ক্লাস ও এক্সাি রুমিন 
 

 

N.B.: Daily Exam MCQ (20×1=20) & Written (1×2.5=2.5); Time: 20 min. 

*ফাইনাল িডেল কিডের রুমিন অমফস কেডক পরবর্িীডর্ জানাডনা হডব । 
 

Date Day Class Syllabus Daily Exam 

16-Mar-23 Thursday P-01 
অধ্যায়-০২: কভক্টর (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৪: মনউিমনয়ান বলমবদ্যা (১ি পত্র) 

Introductory 

18-Mar-23 Saturday HM-01 অধ্যায়-০৩: সরলডরখা (১ি পত্র) P-01 

19-Mar-23 Sunday C-01 
অধ্যায়-০৩: ম ৌলের পর্যায়বৃত্ত ধ য ও রাসায়নিক বন্ধি (১  পত্র) 
অধ্যায়-০২: গুণগত রসায়ি (১  পত্র) 

HM-01 

20-Mar-23 Monday C-02 
অধ্যায়-০৪: রাসায়নিক পনরবতযি (১  পত্র) (সা যাবস্থা) 
অধ্যায়-০৩: পনর াণগত রসায়ি (২য় পত্র) 

C-01 

21-Mar-23 Tuesday P-02 
অধ্যায়-০৫: কাজ, শমি ও ক্ষির্া (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৬: িহাকর্ি ও অমভকর্ি (১ি পত্র) 

C-02 

22-Mar-23 Wednesday HM-02 অধ্যায়-০৪: বৃত্ত (১ি পত্র) P-02 

23-Mar-23 Thursday HM-03 অধ্যায়-০৬: কমনক (২য় পত্র) HM-02 

24-Mar-23 Friday C-03 

অধ্যায়-০১: পনরলবশ রসায়ি (২য় পত্র)  
অধ্যায়-০৪: তনিৎ রসায়ি (২য় পত্র) 
 অধ্যায়-০৫: ক য ুখী রসায়ি (১  পত্র) 

HM-03 

25-Mar-23 Saturday P-03 

অধ্যায়-০১: কভৌর্জগৎ ও পমরিাপ (১ি পত্র)  
অধ্যায়-০৭: পদ্াডেির গাঠমনক ধ্িি (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৮: পর্িাবৃমত্তক গমর্ (১ি পত্র) 

C-03 

27-Mar-23 Monday P-04 
অধ্যায়-১০: আদ্শি গযাস ও গযাডসর গমর্র্ত্ত্ব (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০১: র্াপগমর্মবদ্যা (২য় পত্র) 

P-03 

28-Mar-23 Tuesday HM-04 অধ্যায়-০৩: জমিল সংখযা (২য় পত্র) P-04 

29-Mar-23 Wednesday C-04 অধ্যায়-০২: জৈব মর্ৌগ (২য় পত্র) HM-04 

30-Mar-23 Thursday Bio-01 উমিদ্মবজ্ঞান (শিি মসডলবাস সমূ্পর্ি অংশ) C-04 

31-Mar-23 Friday P-05 

অধ্যায়-০২: মির র্মিৎ (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৩: চল র্মিৎ (২য় পত্র) 
অধ্যায়-১০: কসমিকন্ডাক্টর ও ইডলক্ট্রমনক্স (২য় পত্র) 

Bio-01 

1-Apr-23 Saturday HM-05 
অধ্যায়-০১: িযামিক্স ও মনর্িায়ক (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৪: বহুপদ্ী ও বহুপদ্ী সিীকরর্ (২য় পত্র) 

P-05 

2-Apr-23 Sunday HM-06 
অধ্যায়-০৭: সংরু্ি ও কর্ৌমগক ককাডর্র  মত্রডকার্মিমর্ক অনুপার্ (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৭: মবপরীর্ মত্রডকার্মিমর্ক ফাংশন ও মত্রডকার্মিমর্ক সিীকরর্ (২য় পত্র) 

HM-05 

3-Apr-23 Monday Bio-02 প্রার্ীমবজ্ঞান (শিি মসডলবাস সমূ্পর্ি অংশ) HM-06 

4-Apr-23 Tuesday P-06 

অধ্যায়-০৭: কভৌর্ আডলাকমবজ্ঞান (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৮: আধু্মনক পদ্ােি মবজ্ঞাডনর সূচনা (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৯: পরিারু্র িডেল ও মনউমক্লয়ার পদ্ােিমবজ্ঞান (২য় পত্র) 

Bio-02 

5-Apr-23 Wednesday HM-07 অধ্যায়-০৯: অন্তরীকরর্ P-06 

6-Apr-23 Thursday HM-08 অধ্যায়-১০: কর্াগজীকরর্ (১ি পত্র) HM-07 

7-Apr-23 Friday HM-09 অধ্যায়-০৮: মিমর্মবদ্যা (২য় পত্র) HM-08 

8-Apr-23 Saturday HM-10 অধ্যায়-০৯: সির্ডল বস্তুকর্ার গমর্ (২য় পত্র) HM-09 


