
Unmesh Medical & Dental Admission Care  

HSC & Medical MCQ বসু্টার ক ার্স 
শর্স সর্লেবার্ – ২০২২ 

 

ক্লার্ ও এক্সাম রুসর্ন 
 

Online Class Time: 3:00pm (EV), 7:00pm (BV) Online Exam Time: 8:00am to 10:00pm 

Date Day Class Syllabus (Short Syllabus) Daily Exam 

15-Jun-22 Wednesday B-01 

অধ্যায়-০১: প্রাণির ণিণিন্নতা ও শ্রেণিণিন্যাস (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০২: প্রাণির পণরণিণত (২য় পত্র)  
অধ্যায়-১১: ণিনতত্ত্ব ও ণিিততন (২য় পত্র) 

Introductory 

17-Jun-22 Friday C-01 
অধ্যায়-০২: গুণগত রসায়ন (১ম পত্র)  
অধ্যায়-০৩: মমৌলের পর্যায়বতৃ্ত ধময ও রাসায়ননক বন্ধন (১ম পত্র) B-01 

18-Jun-22 Saturday P-01 

অধ্যায়-০১: শ্রিৌতিগৎ ও পণরমাপ (১ম পত্র) (আংণিক)  
অধ্যায়-০২: শ্রিক্টর (১ম পত্র)                                                                          
অধ্যায়-০৪: ণনউটণনয়ান িলণিদ্যা (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০৫: কাি, িণি ও ক্ষমতা (১ম পত্র) 

C-01 

20-Jun-22 Monday M-01 

অধ্যায়-০১ : মযাণিক্স ও ণনিতায়ক (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০৩ : সরলররখা (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০৪ : িতৃ্ত (১ম পত্র) 

P-01 

22-Jun-22 Wednesday B-02 

অধ্যায়-০৩ : পণরপাক ও শ্রিাষি (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৪ : মানি িারীরতত্ত্ব : রি ও সঞ্চালন (২য় পত্র)  
অধ্যায়-০৫ : মানি িারীরতত্ত্ব : শ্বাসণিয়া ও শ্বসন (২য় পত্র)  
অধ্যায়-০৭ : মানি িারীরতত্ত্ব : িলন ও অঙ্গিালনা (২য় পত্র) 

M-01 

23-Jun-22 Thursday C-02 

অধ্যায়-০৪: রাসায়ননক পনরবতযন (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০৫: কমযমখুী রসায়ন (১ম পত্র)  
অধ্যায়-০১: পনরলবশ রসায়ন (২য় পত্র)                                                                                                           

B-02 

24-Jun-22 Friday P-02 

অধ্যায়-০৬: মহাকষত ও অণিকষত (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০৭: পদ্ারথতর গাঠণনক ধমত (১ম পত্র) (আংণিক) 
অধ্যায়-০৮: পর্তািণৃত্তক গণত (১ম পত্র) 

অধ্যায়-১০: আদ্িত গযাস ও গযারসর গণততত্ত্ব (১ম পত্র) 

C-02 

25-Jun-22 Saturday M-02 

অধ্যায়-০৭ : সংর্িু ও শ্রর্ৌণগক শ্রকারির ণত্ররকািণমণতক অনুপাত (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০৯ : অন্তরীকরি (১ম পত্র) 
অধ্যায়-১০ : শ্রর্াগিীকরি (১ম পত্র) 

P-02 

27-Jun-22 Monday B-03 

অধ্যায়-০১: শ্রকাষ ও এর গঠন  (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০২: শ্রকাষ ণিিািন (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০৪: অিিুীি (১ম পত্র) 

M-02 

28-Jun-22 Tuesday C-03 অধ্যায়-০২: জৈব মর্ৌগ (২য় পত্র)  B-03 

29-Jun-22 Wednesday P-03 

অধ্যায়-০১: তাপগণতণিদ্যা (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০২: ণির তণিৎ (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৩: িল তণিৎ (২য় পত্র) 

C-03 

30-Jun-22 Thursday M-03 

অধ্যায়-০৩ : িণটল সংখযা (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৪ : িহুপদ্ী ও িহুপদ্ী সমীকরি (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৭ : ণিপরীত ণত্ররকািণমণতক ফাংিন ও ণত্ররকািণমণতক সমীকরি (২য় পত্র) 

P-03 

1-Jul-22 Friday B-04 

অধ্যায়-০৭: নগ্নিীিী ও আিতৃিীিী উণিদ্ (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০৮: ণটস্যয ও ণটস্যযতন্ত্র (১ম পত্র)  
অধ্যায়-০৯: উণিদ্ িারীরতত্ত্ব (১ম পত্র) 
অধ্যায়-১১: িীিপ্রর্ণুি (১ম পত্র) 

M-03 

2-Jul-22 Saturday C-04 
অধ্যায়-০৩: পনরমাণগত রসায়ন (২য় পত্র)  
অধ্যায়-০৪: তনিৎ রসায়ন (২য় পত্র) B-04 

3-Jul-22 Sunday P-04 

অধ্যায়-০৭: শ্রিৌত আরলাকণিজ্ঞান (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৮: আধণুনক পদ্াথত ণিজ্ঞারনর সিূনা (২য় পত্র) (আংণিক) 
অধ্যায়-০৯: পরমািরু মরেল ও ণনউণিয়ার পদ্াথতণিজ্ঞান (২য় পত্র) 
অধ্যায়-১০: শ্রসণমকন্োক্টর ও ইরলক্ট্রণনক্স (২য় পত্র) 

C-04 

4-Jul-22 Monday M-04 

অধ্যায়-০৬ : কণনক (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৮ : ণিণতণিদ্যা (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৯ : সমতরল িস্তুকিার গণত (২য় পত্র) 

P-04 

5-Jul-22 Tuesday ---- --------- M-04 

 

* Daily Exam: HSC Standard MCQ (25X1=25); Time: 20 min. & Medical Standard MCQ (25X1=25); Time: 15 min. 

* Zoom Live Class এবং Live Exam সিলে সিসির্  লরা-https://online.udvash-unmesh.com/Account/Login 

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

