D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার
একাদশ কেমি একাডেমিক করাগ্রাি-২০২২ (অনলাইন)
মিজ্ঞান মিভাগ (িাাংলা ও ইাংমলশ ভার্সন)

* পদার্সমিজ্ঞান, রর্ায়ন, উচ্চতর গমিত এিাং জীিমিজ্ঞান এই ৪মি
মিষডয়র একাদশ কেমির র্ম্পূিস মর্ডলিার্ পড়াডনা হডি

* Zoom App এর িাধ্যডি র্প্তাডহ ৪ মদন Live Class অনুমিত হডি
* কিাি ক্লাস সংখ্যা-১২০ টি, Daily Live & Practice Exam-২৪০ সসি,
Weekly Live-৪৬ সসি, সাবজেক্ট ফাইনাল-০৮ সসি

* রমতমি ক্লাডর্র িামি-কালার pdf ক্লার্ডনাি রদান করা হডি
* রমতমি ক্লাডর্র মরডে মভমেও কদখার িযিস্থা র্াকডি

*
*
*
*
*

আজের টিজনর ক্লাজসর উপর Daily MCQ Live & Practice Exam (অনলাইন)
প্রটি রটববার Weekly Live CQ + MCQ Exam (অনলাইন + ইনব্রাঞ্চ)
স াসস সেজে সাবজেক্ট ফাইনাল Live CQ + MCQ Exam (অনলাইন + ইনব্রাঞ্চ)
রমতমি পরীক্ষার এনালাইমর্র্ মরডপািস ও Auto SMS এ সরোল্ট প্রিান
স াসস টফ ২০,০০০/- (মিশ হাোর িা া)। র্রার্মর ব্রাডঞ্চ এডর্ অর্িা Online

Payment (www.udvash.com) এর মাধ্যজম ভটিস হওয়া যাজব

* Helpline - 09666775566

অনলাইন লাইভ ক্লাডর্র র্িয়র্ূমি
অনলাইন লাইভ এক্সাডির র্িয়র্ূমি

িাাংলা ভার্সন - দুপুর ৩:০০ িা
র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত িলডি

ক্লার্ ও এক্সাি রুমিন (কশষ পিস)
তামরখ ও িার
২৯.০৮.২২ (কর্ািিার)
৩১.০৮.২২ (িুধ্িার)
০২.০৯.২২ (শুক্রিার)
০৩.০৯.২২ (শমনিার)
০৪.০৯.২২ (রমিিার)
০৫.০৯.২২ (কর্ািিার)
০৭.০৯.২২ (িুধ্িার)
০৯.০৯.২২ (শুক্রিার)
১১.০৯.২২ (রমিিার)

লাইভ ক্লার্ (ভমতসকৃত মনজ মনজ িযাি িাইি অনুর্ায়ী)

লাইভ এক্সাি (র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত িলডি)
Daily Live Exam (P-28) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-35) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ১০
Daily Live Exam (HM-35) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (P-29) পদার্সমিজ্ঞান: অধ্যায় – ১০
Daily Live Exam (P-29) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-36) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ১০
Daily Live Exam (HM-36) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-37) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ১০
Weekly Live Exam-22 (P-28, 29 HM-35, 36) CQ (4×10=40); 2 Hrs. & MCQ (25×1=25); 20 min.
Daily Live Exam (HM-37) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-38) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ১০
Daily Live Exam (HM-38) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-39) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ১০
Daily Live Exam (HM-39) MCQ (10×1=10); 10 min.
Weekly Live Exam-23 (HM-37, 38, 39) CQ (4×10=40); 2 Hrs. & MCQ (25×1=25); 20 min.

Subject Final Exam Routine
িাটরখ্ ও বার

টবেয়

শিস টসজলবাস

১৪.০৯.২২ (িুধ্িার)

পিার্সটবজ্ঞান

১ম পত্র (সম্পূর্)স

১৮.০৯.২২ (রমিিার)

রসায়ন

১ম পত্র (সম্পূর্)স

২১.০৯.২২ (িুধ্িার)

উচ্চির েটর্ি

১ম পত্র (সম্পূর্)স

২৫.০৯.২২ (রমিিার)

েীবটবজ্ঞান

১ম পত্র (অধ্যায়- ১,২,৪,৭)
ও
২য় পত্র (অধ্যায় ১,২,৩,৪)

সসি
স ৃেনেীল ১ সসি এবং
বহুটনবসাচটন ১ সসি
স ৃেনেীল ১ সসি এবং
বহুটনবসাচটন ১ সসি
স ৃেনেীল ১ সসি এবং
বহুটনবসাচটন ১ সসি
স ৃেনেীল ১ সসি এবং
বহুটনবসাচটন ১ সসি

পরীক্ষার নাম, ধ্রন ও সময়
CQ (5×10=50); 2:30 Hrs. & MCQ (25×1=25); 25 min.
CQ (5×10=50); 2:30 Hrs. & MCQ (25×1=25); 25 min.
CQ (5×10=50); 2:30 Hrs. & MCQ (25×1=25); 25 min.

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

অনলাইডন ক্লার্ ও পরীক্ষা পদ্ধমত:

*
*
*

Live Class অনুমিত হডি Zoom App এর িাধ্যডি। এজন্য রডতযক মশক্ষার্সীডক আডগ কর্ডকই মনডজর কিািাইল/লযাপিপ/কেস্কিডপ Zoom App Install কডর রাখার জন্য
অনুডরাধ্ করা হল।
Live Class & Exam মদডত udvash.com এই ওডয়ির্াইডি মগডয় ‘Join Now’ কিনুযডত মক্লক কডরা। ক্লার্ ও পরীক্ষায় অাংশগ্রহি করডত D™¢vm এর একাদশ কেমির
একাডেমিক করাগ্রাডি কতািার ভমতসকৃত করমজডেশন নম্বর িযিহার কডর Login কডরা।
Daily Live Exam গুডলা রুমিডন উডেমখত তামরখ অনুর্ায়ী র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত িলডি। এই র্িডয়র িডধ্য একজন মশক্ষার্সী উক্ত Live Exam-এ
একিারই অাংশগ্রহি করডত পারডি। তডি অমধ্ক অনুশীলডনর জন্য মশক্ষার্সীরা একই মর্ডলিাডর্র Practice Exam এ একামধ্কিার অাংশগ্রহি করডত পারডি।

অধ্যায়

কলকিার

টসজলবাস

পদার্সমিজ্ঞান ১ি পত্র (Reference Book: প্রজফসর সমাহাম্মি ইসহা সযার)
েলীয় বাষ্প ও বায়ুর চাপ, সম্প ৃক্ত ও অসম্প ৃক্ত বাষ্প, েলীয় বাজষ্পর সাজর্ বায়ুর চাজপর সম্প স, সম্প ৃক্ত ও অসম্প ৃক্ত বাষ্পচাজপর ববটেষ্ট্য, টেটেরাঙ্ক,
অধ্যায়-১০

P-29

আজপটক্ষ

আর্দ্সিা, আজপটক্ষ

আর্দ্সিা টনর্সজয়র গুরুত্ব, আর্দ্সিাটমটি সম্পট ি
স

জয় টি বাস্তব ঘিনা যা আমাজিরজ

প্রভাটবি

জর, টেটেরাঙ্ক এবং

আজপটক্ষ আর্দ্্সিার সম্প স, টেটেরাঙ্ক ও আজপটক্ষ আর্দ্সিা টনর্সয়, শুষ্ক ও আর্দ্সবাল্ব হাইজরাটমিাজরর সাহাজযয আবহাওয়ার পূবসাভাস, োটর্টি উিাহরর্,
প্রজয়ােনীয় োটর্টি সূত্রাবটল, উচ্চির িক্ষিা টভটি নমুনা োটর্টি উিাহরর্।

উচ্চতর গমিত ১ি পত্র (Reference Book: কিাোঃ ককতাি উদ্দীন সযার)
M-36
M-37
অধ্যায়-১০
M-38
M-39

প্রশ্নমালা-X B (অটনটিসষ্ট্ সযােে টনর্সয়, প্রটিস্থাপন পদ্ধটি, টত্রজ ার্টমটি ফাংেজনর সযাটেি ফল টনর্সয়, প্রটিস্থাপন পদ্ধটিজি সযােে টনর্সয়)।
প্রশ্নমালা-X C (অংোয়ন সূজত্রর সাহাজযয সযােেী রর্, uv ধ্রার স ৌেল, মূলি বীেেটর্িীয় ভগ্াংজের সযােেী রর্, পযসায়ক্রটম

অংোয়ন

সযােেী রর্)।
প্রশ্নমালা-X D (টনটিসষ্ট্ সযােে, টনটিসষ্ট্ সযােে সম্পট সি মূল উপপািয, টনটিসষ্ট্ সযােজের ট ছু ধ্মস, টনটিসষ্ট্ সযােজের মান টনর্সয়, গুর্ফজলর টনটিসষ্ট্ সযােে
[uv এর সূত্র])।
প্রশ্নমালা-X E (টনটিসষ্ট্ সযােে বযবহার জর সক্ষত্রফল টনর্সয়)।

