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 র্ম্পূিস মর্ডলবার্ পড়াডনা হডব

* Zoom App এর িাধ্যডি র্প্তাডহ ৪ মদন Live Class অনুমিত হডব
* কিাট ক্লাস সংখ্যা-৯০ টি, Daily Live & Practice Exam-১৮০ সেি,
Weekly Live-৪৬ 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
অনলাইন লাইভ এক্সাপ্লমর সময়সূবি

িাংলা ভাসথন - দুপুর ৩:০০ িা
সকাল ১০:০০ িা থর্প্লক রাত ১০:০০ িা পর্থন্ত িলপ্লি

ক্লাস ও এক্সাম রুবিন (থশষ পিথ)
তাবরখ ও িার
২৯.০৮.২২ (কর্ািবার)
৩১.০৮.২২ (বুধ্বার)
০২.০৯.২২ (শুক্রবার)
০৩.০৯.২২ (শমনবার)
০৪.০৯.২২ (রবিিার)
০৫.০৯.২২ (কর্ািবার)
০৭.০৯.২২ (বুধ্বার)
০৯.০৯.২২ (শুক্রবার)
১১.০৯.২২ (রবিিার)

লাইভ ক্লাস (ভবতথকৃত বনজ বনজ িযাি িাইম অনুর্ায়ী)

লাইভ এক্সাম (সকাল ১০:০০ িা থর্প্লক রাত ১০:০০ িা পর্থন্ত িলপ্লি)
Daily Live Exam (HM-36) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (HM-37) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ১০
Daily Live Exam (HM-37) MCQ (10×1=10); 10 min.
Live Class (Z-09) রামিমবজ্ঞান: অধ্যায় – ৪
Daily Live Exam (Z-09) 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 (Z-10) রামিমবজ্ঞান: অধ্যায় – ৪
Weekly Live Exam-22 (HM-36,37,38, Z-09) CQ (4×10=40); 2 Hrs. & MCQ (25×1=25); 20 min.
Daily Live Exam (Z-10) 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.
Live Class (Z-11) রামিমবজ্ঞান: অধ্যায় – ৪
--Daily Live Exam (Z-11) MCQ (10×1=10); 10 min.
Weekly Live Exam-23 (HM-39, Z-10, 11) CQ (4×10=40); 2 Hrs. & MCQ (25×1=25); 20 min.

১২.০৯.২২ (থসামিার) কথডক ২৩.০৯.২২ (শুক্রিার) একাদশ কেমির শিথ বসপ্ললিাস এর বরবভশন ক্লাস অনুমিত হডব
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)
M-37
অধ্যায়-১০

M-38
M-39

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

প্রশ্নমালা-X D (দনদিসষ্ট কযােে, দনদিসষ্ট কযােে সম্পদ সি মূল উপপািয, দনদিসষ্ট কযােজের দ ছু ধ্মস, দনদিসষ্ট কযােজের মান দনণসয়, গুণফজলর দনদিসষ্ট কযােে
[uv এর সূে])।
প্রশ্নমালা-X E (দনদিসষ্ট কযােে বযবহার জর কেেফল দনণসয়)।

প্রাবিবিজ্ঞান (Reference Book: গােী আেমল েযার)

অধ্যায়-০৪

অংোয়ন

কযােেী রণ)।

Z-09

রক্ত, রক্তরস বা প্লােমা, রক্ত দণ া, কলাদহি রক্ত দণ া, কেি রক্ত দণ া, অণুচদক্র া, রক্ত েমাট বাাঁধ্া বা রক্ত িঞ্চন, লদস া বা দলম্ফ।

Z-10

মানুজের হৃৎদপজের েঠন, হৃৎদপজের প্রজ াষ্ঠ সমূহ, হাটসদবট- াদডসয়া চক্র, হাটসদবট-এর মাজয়াজেদন দনয়ন্ত্রণ এবং উদ্দীপনা পদরবহন।

Z-11

রক্তচাপ ও বযাজরাদরজসপ্টর, মানবজিজহ রক্ত সংবহন, হৃিজরাজের দবদভন্ন অবস্থায় রণীয়, হৃিজরাজের দচদ ৎসার ধ্ারণা, এনদেওপ্লাদি।

