D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার
একাদশ কেমি একাডেমিক করাগ্রাি-২০২২ (অনলাইন)
বিজ্ঞান বিভাগ (বাাংলা ও ইাংমলশ ভার্সন)
Advance Batch & New Batch Routine
* পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উচ্চতর গবিত এিং জীিবিজ্ঞান এই ৪বি মবষডয়র

* টিটিশন ক্লাে শেজে োবজেক্ট ফাইনাল Live CQ + MCQ Exam (অনোইন + ইনব্রাঞ্চ)

একাদশ কেমির শিথ বসলেিাস এর বরবভশন ক্লাস অনুমিত হডব

* রমতমট পরীক্ষার এনাোইবসস বরলপািথ ও Auto SMS এ শেোল্ট প্রদান

* Zoom App এর িাধ্যডি Live Class অনুমিত হডব

* Website - www.udvash.com

* কিাট ক্লাস সংখ্যা-০৮ টি, সাবজেক্ট ফাইনাল-০৮ সেি

* Helpline – 09666775566

অনোইন োইভ ক্লালসর সময়সূবি

িাংো ভাসথন - দুপুর ৩:০০ িা ও সন্ধ্যা ৭.০০ িা, ইংবেশ ভাসথন - সন্ধ্যা ৭.০০ িা

ক্লাস রুবিন (বরবভশন ক্লাস)
োইভ ক্লাস (ভবতথকৃত বনজ বনজ িযাি িাইম অনুযায়ী)

তাবরখ ও িার
১২.০৯.২২ (কর্ািবার)

Live Class (P-01) পদার্সমবজ্ঞান: অধ্যায় – ০১, ০২, ০৪, ০৫

১৪.০৯.২২ (বুধ্বার)

Live Class (P-02) পদার্সমবজ্ঞান: অধ্যায় – ০৬, ০৭, ০৮, ১০

১৬.০৯.২২ (শুক্রবার)

Live Class (C-01) রর্ায়ন: অধ্যায় – ০২, ০৩

১৭.০৯.২২ (শমনবার)

Live Class (C-02) রর্ায়ন: অধ্যায় – ০৪, ০৫

১৮.০৯.২২ (রবিিার)

Live Class (HM-01) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০১, ০৩, ০৪, ০৭

১৯.০৯.২২ (কর্ািবার)

Live Class (HM-02) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০৯, ১০

২১.০৯.২২ (বুধ্বার)

Live Class (B-01) উমিদমবজ্ঞান: অধ্যায় – ০১, ০২, ০৪, ০৭

২৩.০৯.২২ (শুক্রবার)

Live Class (Z-01) রামিমবজ্ঞান: অধ্যায় – ০১, ০২, ০৩, ০৪

এক্সাম রুবিন (নতু ন িযাি)
Subject Final Exam Routine
তাটিখ ও বাি
২৬.০৯.২২
(কর্ািবার)
২৮.০৯.২২
(বুধ্বার)
৩০.০৯.২২
(শুক্রবার)
০২.১০.২২
(রমববার)

টবষয়

শিথ টেজলবাে

পদার্থববজ্ঞান

১ম পত্র (সম্পূর্থ)

েসায়ন

১ম পত্র (সম্পূর্থ)

উচ্চতে গবর্ত

১ম পত্র (সম্পূর্থ)
১ম পত্র (অধ্যায়- ১,২,৪,৭)

ও

েীবববজ্ঞান

২য় পত্র (অধ্যায় ১,২,৩,৪)

থেকিার

সেি

পিীক্ষাি নাম, ধিন ও েময়

পিীক্ষাি েময়

স ৃেনেীল ১ শসট এবং

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

(Online)
সকাে ১০:০০ িা

বহুবনবথাচবন ১ শসট
স ৃেনেীল ১ শসট এবং
বহুবনবথাচবন ১ শসট
স ৃেনেীল ১ শসট এবং
বহুবনবথাচবন ১ শসট
স ৃেনেীল ১ শসট এবং
বহুবনবথাচবন ১ শসট

Subject Final Exam Chemistry;
CQ (5×10=50); 2:30 Hrs. & MCQ (25×1=25); 25 min.
Subject Final Exam H.Math;
CQ (5×10=50); 2:30 Hrs. & MCQ (25×1=25); 25 min.
Subject Final Exam Biology;
CQ (5×10=50); 2:30 Hrs. & MCQ (25×1=25); 25 min.

থর্লক
রাত ১০:০০ িা পযথন্ত
(Offline)
সকাে ১০:০০ িা
থর্লক
বিকাে ০৪:০০ িা
পযথন্ত

টেজলবাে
পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র (Reference Book: প্রজফেি সমাহাম্মদ ইসহাক েযাি)

P-01
P-02

অধযায়-০১ সিৌত েগৎ ও পটিমাপ ;
অধ্যায়-০৫ কাে, েবি ও ক্ষমতা
অধযায়-০৬ মহাকষষ ও অটিকষষ;
অধযায়-১০ আদশষ গযাে ও গযাজেি গটততত্ত্ব

অধযায়-০২ সিক্টি ;

অধযায়-০৪ টনউিটনয়ান বলটবদযা;

অধযায়-০৭ পদাজথষি গাঠটনক ধমষ (আংটশক);

অধযায়-০৮ পর্ষাব ৃটিক গটত;

রসায়ন ১ম পত্র (Reference Book: ড. সলরাজ কাবন্ত বসংহ হাজারী েযাি)
C-01

অধযায়-০২ গুণগত িোয়ন (আংটশক);

অধযায়-০৩ সমৌজলি পর্ষায়ব ৃি ধমষ ও িাোয়টনক বন্ধন (আংটশক)

C-02

অধযায়-০৪ িাোয়টনক পটিবতষন (আংটশক);

অধযায়-০৫ কমষমুখী িোয়ন (আংটশক)

উচ্চতর গবিত ১ম পত্র (Reference Book: থমাোঃ থকতাি উদ্দীন েযাি)
M-01

অধযায়-০১ মযাটিক্স ও টনণষায়ক;
অধযায়-০৩ েিলজিখা;
অধযায়-০৭ েংর্ুক্ত ও সর্ৌটগক সকাজণি টিজকাণটমটতক অনুপাত

M-02

অধযায়-০৯ অন্তিীকিণ ;

অধযায়-০৪ ব ৃি ;

অধযায়-১০ সর্াগেীকিণ

েীবটবজ্ঞান ১ম পি (Reference Book: ড. সমাহাম্মদ আবুল হাোন)
B-01

অধযায়-০১ সকাষ ও এি গঠন;
অধযায়-০৭ নগ্নবীেী ও আব ৃতবীেী উটিদ

অধযায়-০২ সকাষ টবিােন;

অধযায়-০৪ অণুেীব ;

প্রাবিবিজ্ঞান (Reference Book: গােী আেমল েযাি)
Z-01

অধযায়-০১ প্রাণীি টবটিন্নতা ও সেটণটবন্যাে; অধযায়-০২ প্রাণীি পটিটিটত;
অধযায়-০৪ মানব শািীিতত্ত্ব: িক্ত ও েঞ্চালন

অধযায়-০৩ মানব শািীিতত্ত্ব: পটিপাক ও সশাষণ;

