
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

দ্বাদশ কেমি একাডেমিক করাগ্রাি-২০২২ (অনলাইন) 
বিজ্ঞান বিভাগ (বাাংলা ও ইাংমলশ ভার্সন) 

 

* পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উচ্চতর গবিত এিং জীিবিজ্ঞান এই ৪বি মবষডয়র দ্বাদশ শ্রেবির র্মূ্পিস শিথ 
বসলেিাস পড়াডনা হডব। 

* Zoom App এর িাধ্যডি র্প্তাডহ ৫ মদন (শবন, শ্রসাম, মঙ্গে, িহৃঃ, শুক্র) Live Class এিং প্রবতবদন  
ডািে শ্রেকচালরর ক্লাস অনুমিত হডব।  

* কিাট ক্লাস এর সংখ্যা - ৬২ টি, লেকচার সংখ্যা - ১২৪ টি, Daily Live Exam - ৬২ টি &  

Daily   Practice Exam - ৬২ টি, Chapter Wise Live Exam – ২৩ টি।  
* রমতমট অনলাইন ক্লাডর্র িামি-কালার pdf  ক্লার্ডনাট রদান করা হডব। 
* রমতমট অনলাইন ক্লাডর্র বভবডও বরলে শ্রিাডথ পরীক্ষা পর্থন্ত বশক্ষার্থীলদর আইবডলত সংরবক্ষত র্াকলি। 

* আগের দিগের ক্লাগসর উপর Daily MCQ Live & Practice Exam (অনোইন)।  
* প্রদিদি দিষগে অধ্যাে শেগষ Chapter Wise Live CQ Exam (অনোইন + ইনব্রাঞ্চ)।  
* রমতমট পরীক্ষার এনাোইবসস বরলপািথ ও Auto SMS এ শরজাল্ট প্রিাে। 
* লকাসস টি ১৪,০০০/- (শ্রচৌদ্দ হাজার িাকা মাত্র)।  
* র্রার্মর ব্রাডে এডর্ অথবা Online Payment এর মাধ্যগম ভদিি হওো যাগি।  
* Website - www.udvash.com 

* Helpline - 09666775566 
 

অনোইন োইভ ক্লালসর সময়সূবচ  িাংো ভাসথন - দুপরু ৩:০০ িা ও সন্ধ্যা ৬:০০ িা ইংবেশ ভাসথন - সন্ধ্যা ৬:০০ িা  
অনোইন োইভ এক্সালমর সময়সূবচ সকাে ১০:০০ িা শ্রর্লক রাত ১০:০০ িা পর্থন্ত চেলি 

 

অনোইন ক্লাস ও এক্সাম রুবিন (পািথ-০২) 
 

তাবরখ ও িার োইভ ক্লাস (ভবতথকৃত বনজ বনজ িযাচ িাইম অনুর্ায়ী) োইভ এক্সাম (সকাে ১০:০০ িা শ্রর্লক রাত ১০:০০ িা পর্থন্ত চেলি) 

০১.১২.২২ (বহৃঃবার) 
Live Class (B-08) উমিদমবজ্ঞান: অধ্যায় – ১১ 

Daily Live Exam (P-10+11) MCQ (10×1=10); 10 min. 
Chapter Wise Exam B-09 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

০২.১২.২২ (শুক্রবার) Live Class (HM-10+11) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০৪, ০৬ Daily Live Exam (B-08) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৩.১২.২২ (শমনবার) Live Class (C-12+13) রর্ায়ন: অধ্যায় – ০২ Daily Live Exam (HM-10+11) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৫.১২.২২ (কর্ািবার) 
Live Class (P-12) পদাথসমবজ্ঞান: অধ্যায় – ০৩ 

Daily Live Exam (C-12+13) MCQ (10×1=10); 10 min. 
Chapter Wise Exam P-02 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

০৬.১২.২২ (িঙ্গলবার) Live Class (Z-01+02) রামিমবজ্ঞান: অধ্যায় – ০৫, ০৭  Daily Live Exam (P-12) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৮.১২.২২ (বহৃঃবার) Live Class (C-14+15) রর্ায়ন: অধ্যায় – ০২ Daily Live Exam (Z-01+02) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৯.১২.২২ (শুক্রবার) 
Live Class (HM-12) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০৬ 

Daily Live Exam (C-14+15) MCQ (10×1=10); 10 min. 
Chapter Wise Exam HM-04 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

১০.১২.২২ (শবনিার) অনোইন ক্লাস ও এক্সাম িন্ধ্ র্াকলি। 

১১.১২.২২ (রমববার) Live Class (P-13+14) পদাথসমবজ্ঞান: অধ্যায় – ০৩ Daily Live Exam (HM-12) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১২.১২.২২ (কর্ািবার) Live Class (HM-13+14) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০৬ Daily Live Exam (P-13+14) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৩.১২.২২ (িঙ্গলবার) 
Live Class (P-15) পদাথসমবজ্ঞান: অধ্যায় – ০৭ 

Daily Live Exam (HM-13+14) MCQ (10×1=10); 10 min. 
Chapter Wise Exam P-03 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

১৫.১২.২২ (বহৃঃবার) Live Class (HM-15+16) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০৬ Daily Live Exam (P-15) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৬.১২.২২ (শুক্রিার) অনোইন ক্লাস ও এক্সাম িন্ধ্ র্াকলি। 

১৭.১২.২২ (শমনবার) Live Class (HM-17+18) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০৬ Daily Live Exam (HM-15+16) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৯.১২.২২ (কর্ািবার) Live Class (C-16+17) রর্ায়ন: অধ্যায় – ০২ Daily Live Exam (HM-17+18) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২০.১২.২২ (িঙ্গলবার) 
Live Class (Z-03) রামিমবজ্ঞান: অধ্যায় – ০৭ 

Daily Live Exam (C-16+17) MCQ (10×1=10); 10 min. 
Chapter Wise Exam Z-05 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

২২.১২.২২ (বহৃঃবার) Live Class (C-18+19) রর্ায়ন: অধ্যায় – ০২ Daily Live Exam (Z-03) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৩.১২.২২ (শুক্রবার) Live Class (P-16+17) পদাথসমবজ্ঞান: অধ্যায় – ০৭ Daily Live Exam (C-18+19) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৪.১২.২২ (শমনবার) Live Class (C-20+21) রর্ায়ন: অধ্যায় – ০২ Daily Live Exam (P-16+17) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৬.১২.২২ (কর্ািবার) 
Live Class (HM-19) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০৭ 

Daily Live Exam (C-20+21) MCQ (10×1=10); 10 min. 
Chapter Wise Exam HM-06 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

২৭.১২.২২ (িঙ্গলবার) Live Class (C-22+23) রর্ায়ন: অধ্যায় – ০২ Daily Live Exam (HM-19) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৯.১২.২২ (বহৃঃবার) Live Class (Z-04+05) রামিমবজ্ঞান: অধ্যায় – ০৭, ১১ Daily Live Exam (C-22+23) MCQ (10×1=10); 10 min. 

৩০.১২.২২ (শুক্রবার) Live Class (P-18+19) পদাথসমবজ্ঞান: অধ্যায় – ০৭, ০৮ Daily Live Exam (Z-04+05) MCQ (10×1=10); 10 min. 

৩১.১২.২২ (শমনবার) Live Class (HM-20+21) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০৭ Daily Live Exam (P-18+19) MCQ (10×1=10); 10 min. 

পরিতথী ক্লাস ও এক্সাম রুবিন (পািথ-০৩) এ প্রকাশ করা হবে...  

দ্বাদশ শ্রেণির একাডেণিক শ্ররাগ্রাডির শর্ট ণিডেবাি-২০২২ (অনোইন) 
 

পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র (Reference Book: প্রবিসর লমাহাম্মদ ইস হাক সযার) 

অধ্যায় ক্লাস শ্রেকচার টসবেোস 

অধ্যায়-৩ 
(চে তটিৎ) 

Day-07 
P-12 

মুক্ত ইগেকট্রে, দিদ্যযৎ প্রিাহ ও িাড়ে শিগের সম্পকি , প্রিাহ ঘেত্ব ও িাড়ে শিগের সম্পকি, োদিদিক উিাহরি, শরাধ্ ও আগপদিক শরাধ্, দিদ্যযৎ 
েদক্ত ও িমিা, োদিদিক উিাহরি, বিদ্যযদিক দিউজ। িদড়ৎ শকাষ, শকাগষর অভযন্তরীি শরাধ্ ও িদড়চ্চােক িে, শকাগষর অভযন্তরীি শরাধ্ ও 
িদড়চ্চােক িগের মগধ্য োদিদিক সম্পকি, োদিদিক উিাহরি, কমি অনুেীেে। 

Exam-02 Chapter Wise Exam P-02 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-08 
P-13 দিদ্যযৎ শকাগষর সমিাে (শেদি সমিাে, সমান্তরাে সমিাে, দমে সমিাে), োদিদিক উিাহরি। দকেিগির সূত্র, িদড়ৎ িিিেীগি দকেিগির সূগত্রর িযিহার 

(হুইিগটাে ব্রীগজ, দিদ্যযৎ শকাগষর শেদি সমিাগে, দিদ্যযৎ শকাগষর সমান্তরাে সমিাগে)। 

P-14 
দিভি দিভাজক, োদিদিক উিাহরি, োন্ি, েযােভাগোদমিাগর োগন্ির িযিহার, োদিদিক উিাহরি, িদড়ৎ িিিেীগি িযিহৃি কগেকদি উপাংে ও 
যগের প্রিীক দিহ্ন,  োদিদিক উিাহরি, প্রগোজেীে োদিদিক সূত্রািদে, উচ্চির িিিা সম্পন্ন েমুো োদিদিক উিাহরি। 

অধ্যায়-৭ 
(ল ৌত 

আবোকটেজ্ঞান) 

Day-09 
P-15 

িদড়ৎ িুম্বকীে িরঙ্গ, আগোর িরঙ্গ িত্ত্ব, িদড়ৎ-িুম্বকীে িত্ত্ব, পগেদন্িং শভক্টর, িদড়ৎ-িুম্বকীে িরগঙ্গর বিদেষ্ট্য, আগোক িষি, োদিদিক উিাহরি, 
িেৃযমাে আগোর িিিােী, িদড়ৎ িুম্বকীে শেকট্রাম িা িিিাদে, িরঙ্গমুখ্, হাইগেেস-এর েীদি (ধ্ারিা),  হাইগেেস-এর েীদি অনুসাগর িরঙ্গমুখ্ এর 
অিস্থাে, হাইগেেগসর েীদির দভদিগি আগোর প্রদিিেে ও প্রদিসরি, োদিদিক উিাহরি। 

Exam-03 Chapter Wise Exam P-03 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-10 
P-16 

িযদিিার, িযদিিাগরর েিিািদে, িযদিিাগরর বিদেষ্ট্য, আগোগকর িযদিিাগরর শিগত্র ইেং-এর দি-দিড় পরীিা, িো পার্িকয ও পর্ পার্িগকযর মগধ্য 
সম্পকি, োদিদিক উিাহরি, ইেং এর দি-দিড় পরীিার িযাখ্যা, পর পর দ্যদি উজ্জ্বে িা অন্ধকার শ ারার শকগের মধ্যিিিী িূরত্ব এিং শ ারার প্রস্থ, 
ঝােগরর শকৌদিক শিধ্, োদিদিক উিাহরি। 

P-17 আগোগকর অপিিিে, শেগেে শেদি অপিিিে, েেহিার শেদি অপিিিে, একক শরখ্াদিদ্র িা দিগড়র জন্য অপিিিে, আগোগকর অপিিিগের 
বিদেষ্ট্য, আগোর অপিিিে এিং িযদিিাগরর মগধ্য পার্িকয, অপিিিে শেদিং, শেদিং এর িযিহার, োদিদিক উিাহরি,  

Day-11 

P-18 
আগোগকর সমিিিে, িুমযাদেে শকোস পরীিা এিং আগোগকর সমিিিে, সমিিিে দিষেক কিকগুগো রাদে, প্রগোজেীে োদিদিক সূত্রািদে, 
উচ্চির িিিা সম্পন্ন েমুো োদিদিক উিাহরি। 

অধ্যায়-৮ 
(আধু্টনক 

পদার্সটেজ্ঞাবনর 
সূচনা) 

(আংণশক) 

P-19 

প্রসঙ্গ কাঠাগমা, জড় প্রসঙ্গ কাঠাগমা, অজড় প্রসঙ্গ কাঠাগমা, মাইগকেসে - মদেির পরীিা, আইেটাইগের আগপদিকিা িত্ত্ব, আগপদিকিার 
শমৌদেক স্বীকাযিসমূহ, েযাদেদেওর  রূপান্তর, েযাদেদেওর রূপান্তগরর সীমািদ্ধিা।েগরঞ্জ-এর রূপান্তর, দিপরীি েগরঞ্জ রূপান্তর, আগপদিক িত্ত্ব 
অনুসাগর সমে সম্প্রসারি, বিঘিয সংগকািে, োদিদিক উিাহরি।  

http://www.udvash.com/


 

রসায়ন ২য় পত্র (Reference Book: ড. সলরাজ কাবন্ত বসংহ হাজারী সযার) 

অধ্যায় ক্লাস শ্রেকচার টসবেোস 

অধ্যায়-২ 
(জজে রসায়ন) 

(আংণশক) 

Day-07 
C-12 জ্যামিমতক র্িািতুা, আডলাক র্মক্রয় র্িািতুা, জজ্ব ক ৌডগর র্াংডকত কথডক গাঠমনক র্িাি ুর্াংখ্যা মনিসয়। 
C-13 র্িড াজ্ী বন্ধডনর ভাঙন, সুষি মবভাজ্ন, মবষি মবভাজ্ন, কাডবসাকযাটায়ন, কাবসানায়ন, মবকারক। 

Day-08 
C-14 জজ্ব মবমক্রয়ার রকারডভদ, ইডলকডরাফাইল, মনউমক্লওফাইল, মি-করমেকযাল, অযালডকন ও অযালডকডনর  াবতীয় র্ব। 
C-15 অযােদকে ও অযােদকগের যািিীে সি, অযােকাইে ও অযােকাইগের যািিীে সি। 

Day-09 
C-16 অযাগরাগমদিক শযৌে, অযাগরাগমদিদসদি, শরগজান্যান্স। 
C-17 অযাগরাগমদিক শযৌগের (শিেদজে) প্রস্তুদি, র্িানুকরি মবমক্রয়া। 

Day-10 
C-18 কবনমজ্ন ও তার জ্াতক, র্াংড াজ্ন মবমক্রয়া, ওডজ্ানীকরি মবমক্রয়া। 
C-19 ইডলকরন আকষসী রমতস্থাপন মবমক্রয়া, অডথসা, পযারা, কিটা মনডদসশক। 

Day-11 
C-20 অযােকাইে হ্যাোই  ও িার যািিীে সি। (Part-01). 
C-21 অযােকাইে হ্যাোই  ও িার যািিীে সি। (Part-02). 

Day-12 
C-22 অযােগকাহে (Part-01) 
C-23 অযােগকাহে (Part-02) ইর্ার, এস্টার 

 

উচ্চতর গবিত ২য় পত্র (Reference Book: শ্রমাঃ শ্রকতাি উদ্দীন সযার) 
অধ্যায় ক্লাস শ্রেকচার টসবেোস 

অধ্যায়-৪ 

(েহুপদী ও েহুপদী 

সমীকরণ) 
Day-06 

HM-10 
সমীকরগির মূে সহে সম্পকি িযিহার কগর অপর সমীকরগির মূে সহে সম্পকি দেিিে সংক্রান্ত সমসযা, , সাধ্ারি মগূের েিি, উভে মূে সাধ্ারি হওোর 
েিি, সাধ্ারি মূে সংক্রান্ত সমসযা। 

অধ্যায়-৬ 

(কটনক) 

HM-11 কদেক সংক্রান্ত আগোিো (কদেগকর শসকেে, কমনডকর মবমভন্ন উপাদান, উৎডকমিকতা)।  

Day-07 
HM-12 পরািগৃির সূগত্রর আগোিো, প্রশ্নমাো-VI A (পরািিৃ সংক্রান্ত শমৌদেক সমসযা)।  

Exam-02 Chapter Wise Exam HM-04 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-08 
HM -13 প্রশ্নমাো-VI A (পরািিৃ সংক্রান্ত অন্যান্য সমসযা)।  
HM-14 উপিগৃির আিেি িা প্রদমি সমীকরি, উপিগৃির রমিত সমীকরি এর শেখ্দিত্র অঙ্কে এবাং রমিত র্িীকরি র্াংক্রান্ত মবমভন্ন উপাদাডনর চাটস।  

Day-09 
HM-15 

প্রশ্নমাো-VI B উপিগৃির উৎগকে ও দেোমক শরখ্া, উপিগৃির িহৃিাি ও িুদ্রাগির বিঘিয, উপিগৃির উৎগকদেকিা e, শকাগো দেদিিষ্ট্ দিন্দুগি 
উপিগৃির পরাদমদিক স্থাোঙ্ক, উপগকদেক েম্ব ও এর বিঘিয, উপিগৃির দিগেষ অিস্থা ও সাধ্ারি সমীকরি) [উপিগৃির েেকি সংক্রান্ত োদিদিক 
সমসযা িাগি]।  

HM-16 অদধ্িগৃির আিেি িা প্রদমি সমীকরি, অদধ্িগৃির রমিত সমীকরি এর শেখ্দিত্র অঙ্কে এবাং রমিত র্িীকরি র্াংক্রান্ত মবমভন্ন উপাদাডনর চাটস।  

Day-10 

HM-17  প্রশ্নমাো-VII C অদধ্িিৃ সংক্রান্ত সকে সমসযা, অমধ্বডৃের অর্ীিতট র্াংক্রান্ত আডলাচনা ও র্ির্যা। 

HM-18 
প্রশ্নমাো-VII C 𝑒 → ∞  হডল এক কজ্াড়া র্রলডরখ্া হওয়ার বযাখ্যা, কমনডকর েেিক সংক্রান্ত আডলাচনা ও োদিদিক সমসযা, কমনডকর র্াধ্ারি 
র্িীকরি ও তা হডত কমনক শনাক্তকরি।     

অধ্যায়-৭ 

(টেপরীত 

টত্রবকাণটমটতক 

িাাংশন ও 

টত্রবকাণটমটতক 

সমীকরণ) 

Day-11 
HM-19 মবপরীত মিডকাডিামিমতক ফাাংশন থাকার শতস ও শেখ্দিত্র (সূগত্রর প্রমাি, ও উিাহরি)।  

Exam-03 Chapter Wise Exam HM-06 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-12 

HM-20 প্রশ্নমাো-VII A সকে োদিদিক সমসযা (১ম অাংশ)।  

HM-21 প্রশ্নমাো-VII A সকে োদিদিক সমসযা (২য় অাংশ)। প্রশ্নমাো-VII B মিডকাডিামিমতক র্িীকরি র্িাধ্ান র্াংক্রান্ত র্ূি ও রিাি।  

 
 
 

উবিদবিজ্ঞান (Reference Book: ড. শ্রমাহাম্মদ আিেু হাসান সযার) 
অধ্যায় ক্লাস শ্রেকচার টসবেোস 

অধ্যায়-১১ 
(জীেপ্রযটুি) 

Day-05 
B-08 জীিপ্রযদুক্তর িযিহার: দরকদম্বগেন্ি DNA প্রযদুক্তর প্রগোে, দজগোম দসগকাগেদন্সং, জীিপ্রযদুক্তর প্রগোগে জীিদেরাপিার দিধ্ােসমূহ। 

Exam-02 Chapter Wise Exam B-09 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 
 
 
 
 

প্রাবিবিজ্ঞান (Reference Book: গাজী আজমে সযার) 
অধ্যায় ক্লাস শ্রেকচার টসবেোস 
অধ্যায়-৫ 

(মানে শারীরতত্ত্ব: 
শ্বসন ও শ্বাসটিয়া) 

Day-01 
 

Z-01 শ্বসেিগের  দিদভন্ন অংে ও কাজ, প্রশ্বাস- দেশ্বাস কাযিক্রম ও দেেেি,  

Z-02 
োসীে পদরিহে, শ্বাসরঞ্জক, শ্বসেোেীর (সমসযা, েিি ও প্রদিকার), িুসিুগসর এক্স-শর দিগত্রর িুেো, কৃদত্রম শ্বাসপ্রশ্বাস।  

অধ্যায়-৭ 
(মানে শারীরতত্ত্ব: 
চেন ও অঙ্গচােনা) 

কঙ্কােিে, পদরিি মােি কঙ্কাগের অদস্থসমহূ। 

Day-02 
 

Z-03 অিীে কঙ্কাে, উপাঙ্গীে কঙ্কাে।  
Exam-01 Chapter Wise Exam Z-05 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-03 
 

Z-04 
অদস্থ ও িরুিাদস্থ, শপদে দিস্যয, শপদের প্রকারগভি, শপদেগি িাে পগড় দকনু্ত ধ্াক্কা শিে ো, কঙ্কাগের কাযিক্রম এিং ‘র স ও দেভার’ িে, হাাঁিু 
সঞ্চােগে অদস্থ ও শপদের সমন্বে, অদস্থভঙ্গ এিং প্রার্দমক দিদকৎসা, সদন্ধর আঘাি ও প্রার্দমক দিদকৎসা। 

অধ্যায়-১১  
(টজনতত্ত্ব ও টেেতসন) 

Z-05 দজেিত্ত্ব, শমগন্ দেোে ইেগহদরিযান্স, দজেিগত্ত্ব িযিহৃি কদিপে েগের িযাখ্যা, শমগন্ গের প্রর্ম সূত্র ও দিিীে সতূ্র, িংেেদির শক্রামগজাম িত্ত্ব 
 


