
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

একাদশ কেমি একাডেমিক করাগ্রাি-২০২২ (অনলাইন) 
বিজ্ঞান বিভাগ (বাাংলা ও ইাংমলশ ভার্সন) 

 

*  পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উচ্চতর গবিত এিং জীিবিজ্ঞান এই ৪বি 
মবষডয়র একাদশ কেমির র্ম্পিূস মর্ডলবার্ পড়াডনা হডব 

*  Zoom App এর িাধ্যডি র্প্তাডহ ৪ মদন Live Class অনুমিত হডব 

*  কিাট ক্লাস সংখ্যা-১২০ টি, Daily Live & Practice Exam-২৪০ সেি,  
     Weekly Live-  ০৫ সেি, সাবজেক্ট ফাইনাল-০৮ সেি  

*   রমতমট ক্লাডর্র িামি-কালার pdf ক্লার্ডনাট রদান করা হডব 

*   রমতমট ক্লাডর্র বরপ্লে বভবিও কদখার বযবস্থা থাকডব 

* আজের দিজনর ক্লাজসর উপর Daily MCQ Live & Practice Exam (অনলাইন) 

* প্রদি রটিিার Weekly Live CQ + MCQ Exam (অনলাইন + ইনব্রাঞ্চ) 

*   ক াসস কেজে োিজেক্ট ফাইনাল Live CQ + MCQ Exam (অনলাইন + ইনব্রাঞ্চ) 

* রমতমট পরীক্ষার এনালাইবসস বরপ্লপািথ ও Auto SMS এ করোল্ট প্রিান 
*  স ােস টফ ১৫,০০০/- (পজনর হাোর িা া)। র্রার্মর ব্রাডে এডর্ অথবা 

Online Payment (www.udvash.com) এর মাধ্যজম ভদিস হওয়া যাজব 
*   Helpline - 09666775566 

 

অনলাইন লাইভ ক্লাপ্লসর সময়সূবি  িাংলা ভাসথন - দুপরু ৩:০০ িা ও সন্ধ্যা ০৭:০০ িা ইংবলশ ভাসথন - সন্ধ্যা ০৭:০০ িা  
অনলাইন লাইভ এক্সাপ্লমর সময়সূবি সকাল ১০:০০ িা থর্প্লক রাত ১০:০০ িা পর্থন্ত িলপ্লি 

 

ক্লাস ও এক্সাম রুবিন (থশষ পিথ) 
 

তাবরখ ও িার লাইভ ক্লাস (ভবতথকৃত বনজ বনজ িযাি িাইম অনুর্ায়ী) লাইভ এক্সাম (সকাল ১০:০০ িা থর্প্লক রাত ১০:০০ িা পর্থন্ত িলপ্লি) 
০১.০৭.২২ (শুক্রবার) Live Class (HM-30) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৯  Daily Live Exam (HM-29) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০২.০৭.২২ (শমনবার) Live Class (P-19) পদাথসমবজ্ঞান: অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (HM-30) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৩.০৭.২২ (রবিিার) Weekly Live Exam-20 (Z-11, HM-28, 29,30) CQ (4×10=40); 2 Hrs. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

০৪.০৭.২২ (কর্ািবার) Live Class (C-24) রর্ায়ন: অধ্যায় – ৫ Daily Live Exam (P-19) MCQ (10×1=10); 10 min. 

পবিত্র ঈদুল আর্হা উপলপ্লে ০৫ জুলাই হপ্লত ১৪ জুলাই পর্থন্ত সকল কার্থক্রম িন্ধ্ র্াকপ্লি। 

১৫.০৭.২২ (শুক্রবার) Live Class (HM-31) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (C-24) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৬.০৭.২২ (শমনবার) Live Class (P-22) পদাথসমবজ্ঞান: অধ্যায় – ৮ Daily Live Exam (HM-31) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৭.০৭.২২ (রবিিার) Weekly Live Exam-21 (P-19, C-24, HM-31) CQ (4×10=40); 2 Hrs. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

১৮.০৭.২২ (কর্ািবার) Live Class (HM-32) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (P-22) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২০.০৭.২২ (বধু্বার) Live Class (P-23) পদাথসমবজ্ঞান: অধ্যায় – ৮ Daily Live Exam (HM-32) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২২.০৭.২২ (শুক্রবার) Live Class (HM-33) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৯  Daily Live Exam (P-23) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৩.০৭.২২ (শমনবার) Live Class (P-27) পদাথসমবজ্ঞান: অধ্যায় – ১০ Daily Live Exam (HM-33) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৪.০৭.২২ (রবিিার) Weekly Live Exam-22 (P-22,23, HM-32,33) CQ (4×10=40); 2 Hrs. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

২৫.০৭.২২ (কর্ািবার) Live Class (HM-34) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৯ Daily Live Exam (P-27) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৭.০৭.২২ (বধু্বার) Live Class (B-09) উমিদমবজ্ঞান: অধ্যায় – ৪  Daily Live Exam (HM-34) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৯.০৭.২২ (শুক্রবার) Live Class (HM-35) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ১০ Daily Live Exam (B-09) MCQ (10×1=10); 10 min. 

৩০.০৭.২২ (শমনবার) Live Class (P-28) পদাথসমবজ্ঞান: অধ্যায় – ১০ Daily Live Exam (HM-35) MCQ (10×1=10); 10 min. 

৩১.০৭.২২ (রবিিার) Weekly Live Exam-23 (P-27, B-09, HM-34,35) CQ (4×10=40); 2 Hrs. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

০১.০৮.২২ (কর্ািবার) Live Class (HM-36) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ১০ Daily Live Exam (P-28) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৩.০৮.২২ (বধু্বার) Live Class (B-10) উমিদমবজ্ঞান: অধ্যায় – ৪  Daily Live Exam (HM-36) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৫.০৮.২২ (শুক্রবার) Live Class (HM-37) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ১০ Daily Live Exam (B-10) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৬.০৮.২২ (শমনবার) Live Class (P-29) পদাথসমবজ্ঞান: অধ্যায় – ১০ Daily Live Exam (HM-37) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৭.০৮.২২ (রবিিার) Weekly Live Exam-24 (P-28, B-10, HM-36,37) CQ (4×10=40); 2 Hrs. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

০৮.০৮.২২ (কর্ািবার) Live Class (HM-38) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ১০ Daily Live Exam (P-29) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১০.০৮.২২ (বধু্বার) Live Class (B-11) উমিদমবজ্ঞান: অধ্যায় – ৪  Daily Live Exam (HM-38) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১২.০৮.২২ (শুক্রবার) Live Class (HM-39) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ১০ Daily Live Exam (B-11) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৩.০৮.২২ (শমনবার) Live Class (B-15) উমিদমবজ্ঞান: অধ্যায় – ৭ Daily Live Exam (HM-39) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৪.০৮.২২ (রবিিার) Weekly Live Exam-25 (P-29, B-11 HM-38,39) CQ (4×10=40); 2 Hrs. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

১৭.০৮.২২ (বধু্বার) ----- Daily Live Exam (B-15) MCQ (10×1=10); 10 min. 
 
 
 
 
 
 
 

Subject Final Exam Routine 

তাটরখ ও িার টিষয় শিথ টেজলিাে সেি পরীক্ষার নাম, ধরন ও েময় 

২১.০৮.২২ (রবিিার) পদার্সটিজ্ঞান ১ম পত্র (েম্পূর্স) 
সেৃনেীল ১ কসট এবং 
বহুদনবসাচদন ১ কসট 

CQ (5×10=50); 2:30 Hrs. & MCQ (25×1=25); 25 min. 

২৪.০৮.২২ (িধুিার) রোয়ন ১ম পত্র (েম্পূর্স) 
সেৃনেীল ১ কসট এবং 
বহুদনবসাচদন ১ কসট 

CQ (5×10=50); 2:30 Hrs. & MCQ (25×1=25); 25 min. 

২৮.০৮.২২ (রবিিার) উচ্চতর গটর্ত ১ম পত্র (েম্পূর্স) 
সেৃনেীল ১ কসট এবং 
বহুদনবসাচদন ১ কসট 

CQ (5×10=50); 2:30 Hrs. & MCQ (25×1=25); 25 min. 

৩১.০৮.২২ (িধুিার) েীিটিজ্ঞান 
১ম পত্র (অধযায়- ১,২,৪,৭) 

ও  
২য় পত্র (অধযায় ১,২,৩,৪) 

সেৃনেীল ১ কসট এবং 
বহুদনবসাচদন ১ কসট 

CQ (5×10=50); 2:30 Hrs. & MCQ (25×1=25); 25 min. 

 
 
 
 
 
 

অনলাইপ্লন ক্লাস ও পরীো পদ্ধবত:  
*  Live Class অনুমিত হডব Zoom App এর িাধ্যডি। এজন্য রডতযক মশক্ষাথসীডক আডগ কথডকই মনডজর থমািাইল/লযাপিপ/থিস্কিপ্লপ Zoom App Install কডর 

রাখার জন্য অনুডরাধ্ করা হল।  
*  Live Class & Exam মদডত udvash.com এই ওডয়বর্াইডট মগডয় ‘Join Now’ কিনুযডত মক্লক কডরা। ক্লার্ ও পরীক্ষায় অাংশগ্রহি করডত D™¢vm এর একাদশ 

কেমির একাডেমিক করাগ্রাডি কতািার ভমতসকৃত করমজডেশন নম্বর বযবহার কডর Login কডরা। 
*  Daily Live Exam গুডলা রুমটডন উডেমখত তামরখ অনুযায়ী সকাল ১০:০০ িা থর্প্লক রাত ১০:০০ িা পর্থন্ত চলডব। এই র্িডয়র িডধ্য একজন মশক্ষাথসী উক্ত 

Live Exam-এ একবারই অাংশগ্রহি করডত পারডব। তডব অমধ্ক অনুশীলডনর জন্য মশক্ষাথসীরা একই মর্ডলবাডর্র Practice Exam এ একামধ্কবার অাংশগ্রহি 
করডত পারডব। 

http://www.udvash.com/
https://udvash.com/
https://online.udvash-unmesh.com/Account/Login


 

 

অধযায় থলকিার  টেজলিাে 
পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র (Reference Book: প্রজফের সমাহাম্মদ ইস হা  েযার) 

অধযায়-৭ 
 

P-19 

পিাজথসর আন্তঃআণদব  আ েসণ ও দব েসণ বল, আন্তঃআণদব  বল ( দিন, িরল ও বায়বীয় কেজে), পিাজথসর বন্ধন, বন্ধন (আয়দন , সমজযােী, ধ্ািব, 
ভযানডার ওয়ালস বন্ধন), আন্তঃআণদব  বল ও পিাজথসর দিদিিাপ িা, আন্তঃআণদব  বজলর প্র ৃদি, আন্তঃআণদব  বজলর দিদিিাপ িার বযাখ্যা, 
দিদিিাপ িা সম্পদ সি রাদেমালা, োদণদি  উিাহরণ, হুজ র সেূ, কলখ্দচজের সাহাজযয পীড়ন-দব ৃদির সম্প স, দিদিিাপ  গুণাঙ্ক,  ইয়ং এর দিদিিাপ  
গুণাঙ্ক, োদণদি  উিাহরণ,  ৃন্তন গুণাঙ্ক, আয়িন গুণাঙ্ক, সংনমযিা, দিদিিাপ  দবভব েদি, বল ধ্রুব , দ্প্রং (সমবায় কেদণ সমবায়, সমান্তরাল সমবায় 
েদি), োদণদি  উিাহরণ, পয়সজনর অনুপাি, োদণদি  উিাহরণ, দিদিিাপ  ধ্রুব গুজলার মজধ্য সম্প স। 

অধযায়-৮ 

P-22 

পযসাবতৃ্ত, পযসাবতৃ্ত েদি, সরল ছদিি েদি, সরল ছদিি েদির কেজে বজলর ববদেষ্ট্য, সরল ছদিি েদির সংদিষ্ট্  জয় দট রাদে (সরণ, কবে, ত্বরণ, 
পযসায় াল,  ম্পাঙ্ক, ক ৌদণ   ম্পাঙ্ক, িো), োদণদি  উিাহরণ, সরল কিালন েদি সম্পন্ন বস্তুর অন্তর লন বা অব লনীয় সমী রণ, োদণদি  উিাহরণ, 
সরল কিালন েদি এবং বতৃ্তা ার েদির মজধ্য র্ম্পকস। 

P-23 

সরল কিালন েদি, সরল কিালন েদির ববদেষ্ট্, সরল কিালন েদির বযবহার (সরল কিালজ র সাহাজযয (g) এর মান দনণসয়, পাহাজড়র উচ্চিা দনণসয়, সময় 
দনণসয়),  োদণদি  উিাহরণ, সরল কিালন েদির কেজে েদি (েদিেদি, দবভব েদি), কমাট যাদি  েদি E এবং েদির সংরেণেীলিা, োদণদি  
উিাহরণ, উল্লম্ব দ্প্রং এর কিালন, সরল কিালজ র েদি ও সরল কিালজনর েদি, কসজ ন্ড কিাল , প্রজয়ােনীয় োদণদি  সেূাবদল, উচ্চির দ্ক্েিা দভদত্ত  
নমুনা োদণদি  উিাহরণ। 

অধযায়-১০ 

P-27 
আিেস েযাস, েযাজসর সেূাবদল (বজয়ল এর সেূ, চালসস এর সেূ, চাপীয় সেূ), োদণদি  উিাহরণ, আিেস েযাজসর সমী রণ, েযাজসর ঘনজত্বর সমী রণ, 
সাবসেনীন েযাস ধ্রুব , প্রমাণ িাপমাো ও প্রমাণ চাপ, পরম েনূ্য িাপমাো বা পরম েীিলিা, োদণদি  উিাহরণ, েযাজসর অণরু কমৌদল  স্বী াযস।  

P-28 

েযাজসর আণদব  েদিিত্ত্ব, েদিিত্ত্ব অনুসাজর আিেস েযাজসর চাজপর সমী রণ, েযাজসর েদিিজত্ত্বর প্রজয়াে, েদিসেূ প্রজয়াে  জর পারস্পদর  সম্প স 
প্রদিপািন, োদণদি  উিাহরণ। েড় মুি পথ, অণরু বযাস এবং েড় মুি পজথর মজধ্য সম্প স, েড় মুি পজথর দনভসরেীলিা, েদির সমদবভােন নীদি, 
স্বাধ্ীনিার মাো, স্বাধ্ীনিার মাোও েযাজসর দুই আজপদে  িাজপর অনুপাজির মজধ্য সম্প স।   

P-29 

েলীয় বাষ্প ও বায়রু চাপ, সম্পিৃ ও অসম্পিৃ বাষ্প, েলীয় বাজষ্পর সাজথ বায়রু চাজপর সম্প স, সম্পিৃ ও অসম্পিৃ বাষ্পচাজপর ববদেষ্ট্য, দেদেরাঙ্ক, 
আজপদে  আর্দ্সিা, আজপদে  আর্দ্সিা দনণসজয়র গুরুত্ব, আর্দ্সিাদমদি সম্পদ সি  জয় দট বাস্তব ঘটনা যা আমাজিরজ  প্রভাদবি  জর, দেদেরাঙ্ক এবং 
আজপদে  আর্দ্্সিার সম্প স, দেদেরাঙ্ক ও আজপদে  আর্দ্সিা দনণসয়, শুষ্ক ও আর্দ্সবাল্ব হাইজরাদমটাজরর সাহাজযয আবহাওয়ার পবূসাভাস, োদণদি  উিাহরণ, 
প্রজয়ােনীয় োদণদি  সেূাবদল, উচ্চির িেিা দভদত্ত  নমুনা োদণদি  উিাহরণ। 

রসায়ন ১ম পত্র (Reference Book: ি. সপ্লরাজ কাবন্ত বসংহ হাজারী েযার) 

অধযায়-৫ 
C-24 

খ্ািয দনরাপত্তা ও রসায়ন, দপ্রোরজভদটভস ও খ্ািয সংরেণ ক ৌেল, প্রা ৃদি  ফুড দপ্রোরজভদটভস , অনুজমাদিি রাসায়দন  ফুড দপ্রোরজভদটভস  বা খ্ািয সংরে , 
দভজনোর প্রস্তুদি (ইথানদয়  এদসড কথজ ), মল্ট দভজনোর পদ্ধদিজি দভজনোর প্রস্তুদি, দভজনোজরর খ্ািযর্দ্বয সংরেণ ক ৌেল, খ্ািযর্দ্বয সংরেজণ 
দভজনোজরর গুরুত্ব। 

উচ্চতর গবিত ১ম পত্র (Reference Book: থমাোঃ থকতাি উদ্দীন েযার) 

অধযায়-০৯ 

M-30 

প্রশ্নমালা-IX F, IX G, IX H (দবপরীি ফাংেজনর অন্তরে দনণসয়, দবপরীি বতৃ্তীয় ফাংেন sin−1x, cos−1x,  tan−1x,  cot−1x, sec−1x, cosec−1x এর 
অন্তরে দনণসয়, পরাদমদি  সমী রজণর অন্তরে দনণসয়, x ঘাি সম্বদলি রাদের অন্তরে দনণসয়, ক ান ফাংেজনর সচূ  অন্য আর এ দট ফাংেন হজল অন্তরে দনণসয় 
, অবযি ফাংেজনর অন্তরে দনণসয়)। 

M-31 প্রশ্নমালা, IX I (পযসায়ক্রদম  অন্তরে, পযসায়ক্রদম  অন্তরে দনণসয় সংক্রান্ত োদণদি  সমসযা)। 

M-32 
প্রশ্নমালা-IX J, (অন্তরজ র প্রজয়াে, কভৌি প্রজয়াে, েযাদমদি  প্রজয়াে, স্বাধ্ীন ও অধ্ীন চলজ র অন্তর , দনদিসষ্ট্ দবন্দুর সদন্ন জট ফাংেজনর কলখ্জ  
আসন্নভাজব ঐ দবন্দুজি স্পেসজ র কলখ্ দ্বারা িানীয়ভাজব প্রদিিাপন।

M-33 
প্রশ্নমালা-IX K ক্রমবধ্সমান ও ক্রমহ্রাসমান ফাংেন, ফাংেজনর চরমদবন্দু, ফাংেজনর সজবসাচ্চ মান এবং সবসদনম্ন মান দনণসয়, সজবসাচ্চ ও সবসদনম্ন মান দবিযমান 
থা ার প্রজয়ােনীয় েিস, সজবসাচ্চ ও সবসদনম্ন মান দনণসয়)। 

M-34 সজবসাচ্চ ও সবসদনম্ন মাজনর বযবহাদর  প্রজয়াে ও দরদভেন।  

অধযায়-১০

M-35 প্রশ্নমালা-X A (প্রদিঅন্তর  দহজসজব কযােে,  কযােেী রজণর ধ্রুব , অদনদিসষ্ট্ কযােে দনণসজয়র দবদভন্ন ক ৌেল, কযােজের কযাোেয়ী ধ্মস)। 

M-36 প্রশ্নমালা-X B (অদনদিসষ্ট্ কযােে দনণসয়, প্রদিিাপন পদ্ধদি, দেজ াণদমদি  ফাংেজনর কযাদেি ফল দনণসয়, প্রদিিাপন পদ্ধদিজি কযােে দনণসয়)। 

M-37 
প্রশ্নমালা-X C (অংোয়ন সজূের সাহাজযয কযােেী রণ, uv ধ্রার ক ৌেল, মূলি বীেেদণিীয় ভগ্াংজের কযােেী রণ, পযসায়ক্রদম  অংোয়ন 

কযােেী রণ)। 

M-38 
প্রশ্নমালা-X D (দনদিসষ্ট্ কযােে, দনদিসষ্ট্ কযােে সম্পদ সি মূল উপপািয, দনদিসষ্ট্ কযােজের দ ছু ধ্মস, দনদিসষ্ট্ কযােজের মান দনণসয়, গুণফজলর দনদিসষ্ট্ কযােে 
[uv এর সেূ])। 

M-39 প্রশ্নমালা-X E (দনদিসষ্ট্ কযােে বযবহার  জর কেেফল দনণসয়)। 

উবিদবিজ্ঞান (Reference Book: ি. থমাহাম্মদ আিলু হাসান েযার) 

অধযায়-০৪ 

B-09 ভাইরাস, ভাইরাজসর ববদেষ্ট্য, ভাইরাজসর েিন, রাসায়দন  েিন, ভাইরাজসর পরেীদবিা, ভাইরাজসর অথসননদি  গুরুত্ব, ভাইরাস ঘদটি করাে। 

B-10 
বযা জটদরয়া, বযা জটদরয়ার ববদেষ্ট্য, বযা জটদরয়ার কেদণদবন্যাস, এ দট আিেস বযা জটদরয়ার েিন,  বযা জটদরয়ার েনন,  বযা জটদরয়ার উপ াদরিা, 
বযা জটদরয়ার অপ াদরিা, বযা জটদরয়ােদনি করাে। 

B-11 
মযাজলদরয়া পরেীবী, েীবনচক্র, মানবজিজহ েীবনচক্র, েযাদমজটােদন,কস্পাজরােদন, মযাজলদরয়া েীবাণরু েীবনচজক্র কযৌন ক্রম বযাখ্যা, মযাজলদরয়া সংক্রমণ, 
মযাজলদরয়ার প্রদি ার। 

অধযায়-০৭ B-15 নগ্বীেী উদিি, সাই াস, আবিৃবীেী উদিি, পষু্পপেদবন্যাস, অমরাদবন্যাস, পষু্প সংজ ি,পষু্প প্রিী , Poaceae, মালজভদস। 


