
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-  ৪৪ 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 ২০,০০০/- (বিশ 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 িা  
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) 
২৯.০৮.২২ (কর্ািবার) Live Class (HM-37) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ১০ Daily Live Exam (HM-36) MCQ (10×1=10); 10 min. 

৩১.০৮.২২ (বধু্বার) Live Class (HM-38) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ১০ Daily Live Exam (HM-37) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০২.০৯.২২ (শুক্রবার) Live Class (HM-39) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ১০ Daily Live Exam (HM-38) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৩.০৯.২২ (শমনবার) ---  Daily Live Exam (HM-39) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৪.০৯.২২ (রবিিার) Weekly Live Exam-22 (HM-36,37,38,39) CQ (4×10=40); 2 Hrs. & MCQ (25×1=25); 20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subject Final Exam Routine 

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

০৭.০৯.২২ (বধু্বার) পিার্সদবজ্ঞান ১ম পত্র (সম্পরূ্স) 
সেৃনেীল ১ কসট এবং 
বহুদনবসাচদন ১ কসট 

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

১১.০৯.২২ (রমববার) রসায়ন ১ম পত্র (সম্পরূ্স) 
সেৃনেীল ১ কসট এবং 
বহুদনবসাচদন ১ কসট 

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

১৪.০৯.২২ (বধু্বার) উচ্চির েদর্ি ১ম পত্র (সম্পরূ্স) 
সেৃনেীল ১ কসট এবং 
বহুদনবসাচদন ১ কসট 

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

১৮.০৯.২২ (রমববার) েীবদবজ্ঞান 
১ম পত্র (অধ্যায়- ১,২,৪,৭) 

ও  
২য় পত্র (অধ্যায় 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 পরীক্ষা 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। 

 

 

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

অধযায়-১০

M-37 
প্রশ্নমালা-X C (অংোয়ন সজূত্রর সাহাজযয কযােেী রর্, uv ধ্রার ক ৌেল, মূলি বীেেদর্িীয় ভগ্াংজের কযােেী রর্, পযসায়ক্রদম  অংোয়ন 

কযােেী রর্)। 

M-38 
প্রশ্নমালা-X D (দনদিসষ্ট কযােে, দনদিসষ্ট কযােে সম্পদ সি মূল উপপািয, দনদিসষ্ট কযােজের দ ছু ধ্মস, দনদিসষ্ট কযােজের মান দনর্সয়, গুর্ফজলর দনদিসষ্ট কযােে 
[uv এর সতূ্র])। 

M-39 প্রশ্নমালা-X E (দনদিসষ্ট কযােে বযবহার  জর কেত্রফল দনর্সয়)। 
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