
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

দ্বাদশ কেমি একাডেমিক করাগ্রাি-২০২২ (অনলাইন) 
মিজ্ঞান মিভাগ (িাাংলা ও ইাংমলশ ভার্সন) 

 

* পদার্সমিজ্ঞান, রর্ায়ন, উচ্চতর গমিত এিাং জীিমিজ্ঞান এই ৪মি বিষয়ের দ্বাদশ কেমির সমূ্পর্ণ শিস 
মর্ডলিার্ পড়ায় া হয়ি। 

* Zoom App এর মাধ্যয়ম সপ্তায়হ ৫ বি  (শমন, কর্াি, িঙ্গল, িহৃঃ, শুক্র) Live Class এিাং রমতমদন 
োিল কলকচাডরর ক্লার্ অনুবিত হয়ি।  

* মমাট ক্লাস এর সংখ্যা-৬২ টি, লেকচার সংখ্যা-১২৪ টি, Daily Live & Practice Exam-১২৪ লসি,     
   Chapter Wise Live Exam- ২৩ টি। 

* প্রবতবট অ লাই  ক্লায়সর মাবি-কালার pdf  ক্লাসয় াট প্রিা  করা হয়ি। 
* প্রবতবট অ লাই  ক্লায়সর মভমেও মরডে কিােস পরীক্ষা পর্সন্ত মশক্ষার্সীডদর আইমেডত র্াংরমক্ষত র্াকডি। 

* আগের দিগের ক্লাগসর উপর Daily MCQ Live & Practice Exam (অনলাইন)।  
* প্রদিদি দিষগে অধ্যাে শেগষ Chapter Wise Live CQ Exam (অনলাইন + ইনব্রাঞ্চ)।  
* প্রবতবট পরীক্ষার এনালাইমর্র্ মরডপািস ও Auto SMS এ শরজাল্ট প্রিাে। 
* লকাসস টি ১৪,০০০/- (কচৌদ্দ হাজার িাকা মাত্র)।  
* সরাসবর ব্রায়ে এয়স অথিা Online Payment এর মাধ্যগম ভদিি হওো যাগি।  
* Website - www.udvash.com 

* Helpline - 09666775566 
 

অনলাইন লাইভ ক্লাডর্র র্িয়রূ্মচ  িাাংলা ভার্সন - দুপরু ৩:০০ িা ও র্ন্ধ্যা ০৬:০০ িা ইাংমলশ ভার্সন - র্ন্ধ্যা ০৬:০০ িা  
অনলাইন লাইভ এক্সাডির র্িয়রূ্মচ র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি 

 

অনলাইন ক্লার্ ও এক্সাি রুমিন (পািস-০৩) 
 

তামরখ ও িার লাইভ ক্লার্ (ভমতসকৃত মনজ মনজ িযাচ িাইি অনুর্ায়ী) লাইভ এক্সাি (র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডি) 

০২.০১.২৩ (মসামিার) 
Live Class (P-20) পিাথণবিজ্ঞা : অধ্যাে – ০৮ 

Daily Live Exam (HM-20+21) MCQ (10×1=10); 10 min. 
Chapter Wise Exam P-07 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

০৩.০১.২৩ (মঙ্গলিার) Live Class (C-24+25) রসাে : অধ্যাে – ০২ Daily Live Exam (P-20) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৫.০১.২৩ (িহৃঃিার) Live Class (HM-22+23) উচ্চতর গবর্ত: অধ্যাে – ০৭ Daily Live Exam (C-24+25) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৬.০১.২৩ (শুক্রিার) Live Class (P-21+22) পিাথণবিজ্ঞা : অধ্যাে – ০৮ Daily Live Exam (HM-22+23) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৭.০১.২৩ (শব িার) 
Live Class (HM-24) উচ্চতর গবর্ত: অধ্যাে – ০৮ 

Daily Live Exam (P-21+22) MCQ (10×1=10); 10 min. 
Chapter Wise Exam HM-07 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

০৯.০১.২৩ (মসামিার) Live Class (C-26+27) রসাে : অধ্যাে – ০২ Daily Live Exam (HM-24) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১০.০১.২৩ (মঙ্গলিার) Live Class (HM-25+26) উচ্চতর গবর্ত: অধ্যাে – ০৮ Daily Live Exam (C-26+27) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১২.০১.২৩ (িহৃঃিার) 
Live Class (Z-06) প্রাবর্বিজ্ঞা : অধ্যাে – ১১ 

Daily Live Exam (HM-25+26) MCQ (10×1=10); 10 min. 
Chapter Wise Exam Z-07 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

১৩.০১.২৩ (শুক্রিার) Live Class (HM-27+28) উচ্চতর গবর্ত: অধ্যাে – ০৮ Daily Live Exam (Z-06) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৪.০১.২৩ (শব িার) Live Class (Z-07+08) প্রাবর্বিজ্ঞা : অধ্যাে – ১১ Daily Live Exam (HM-27+28) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৬.০১.২৩ (মসামিার) 
Live Class (C-28) রসাে : অধ্যাে – ০৩ 

Daily Live Exam (Z-07+08) MCQ (10×1=10); 10 min. 
Chapter Wise Exam C-02 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

১৭.০১.২৩ (মঙ্গলিার) Live Class (HM-29+30) উচ্চতর গবর্ত: অধ্যাে – ০৮ Daily Live Exam (C-28) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৯.০১.২৩ (িহৃঃিার) Live Class (C-29+30) রসাে : অধ্যাে – ০৩ Daily Live Exam (HM-29+30) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২০.০১.২৩ (শুক্রিার) 
Live Class (HM-31) উচ্চতর গবর্ত: অধ্যাে – ০৯ 

Daily Live Exam (C-29+30) MCQ (10×1=10); 10 min. 
Chapter Wise Exam HM-08 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

২১.০১.২৩ (শব িার) Live Class (C-31+32) রসাে : অধ্যাে – ০৩ Daily Live Exam (HM-31) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৩.০১.২৩ (মসামিার) 
Live Class (P-23) পিাথণবিজ্ঞা : অধ্যাে – ০৯  

Daily Live Exam (C-31+32) MCQ (10×1=10); 10 min. 
Chapter Wise Exam P-08 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

২৪.০১.২৩ (মঙ্গলিার) Live Class (HM-32+33) উচ্চতর গবর্ত: অধ্যাে – ০৯ Daily Live Exam (P-23) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৬.০১.২৩ (িহৃঃিার) Live Class (C-33+34) রসাে : অধ্যাে – ০৩  Daily Live Exam (HM-32+33) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৭.০১.২৩ (শুক্রিার) Live Class (P-24+25) পিাথণবিজ্ঞা : অধ্যাে – ০৯, ১০ Daily Live Exam (C-33+34) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৮.০১.২৩ (শব িার) 
Live Class (C-35) রসাে : অধ্যাে – ০৪ 

Daily Live Exam (P-24+25) MCQ (10×1=10); 10 min. 
Chapter Wise Exam C-03 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

৩০.০১.২৩ (মসামিার) Live Class (HM-34+35) উচ্চতর গবর্ত: অধ্যাে – ০৯ Daily Live Exam (C-35) MCQ (10×1=10); 10 min. 

৩১.০১.২৩ (মঙ্গলিার) 
Live Class (P-26) পিাথণবিজ্ঞা : অধ্যাে – ১০  

Daily Live Exam (HM-34+35) MCQ (10×1=10); 10 min. 
Chapter Wise Exam P-09 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

পরিতসী ক্লাস ও এক্সাম রুমিন (পািস-০৪) এ রকাশ করা হবে... 
 
 

http://www.udvash.com/


দ্বাদশ শ্রেণির একাডেণিক শ্ররাগ্রাডির শর্ট ণিডেবাি-২০২২ (অনোইন) 
 

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

অধ্যায় ক্লার্ কলকচার টসবেোস 

অধ্যাে-৮ 
(আধু্দেক 

পিার্িদিজ্ঞাগের 
সূচো) 

(আংণশক) 

Day-12 
P-20 

ভর িদৃি (আগপদিক িত্ত্ব অনুসাগর), আগপদিকিা িত্ত্ব অনুসাগর সমে প্রসারণ, আগপদিকিা িত্ত্ব অনুসাগর দির্ঘিয সংগকাচে, োদণদিক উিাহরণ। 
ভর-েদি সম্পকি, পারমাণদিক ভর একক, োদণদিক উিাহরণ। 

Exam-04 Chapter Wise Exam P-07 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-13 
P-21 শমৌদিক িি, শমৌদিক িিসমূগহর িীব্রিার িুিো, িগির একীভূিকরণ, মহাকাে ভ্রমগণ আগপদিকিা িত্ত্ব, প্ল্যাঙ্ক-এর কৃষ্ণ িস্তুর দিদকরণ, প্ল্যাগঙ্কর 

শকাোন্িাম িত্ত্ব, শ ািে, এক্স-শর, এক্স-শর উৎপািে, োদণদিক উিাহরণ, এক্স-শরর ধ্মি ও িযিহার। 

P-22 
 গিা িদিৎ দিো, পরীিণ : আগিাক িদিৎ দিো প্রিেিে, আগিাক িদিৎ দিোর দিদেষ্ট্য, আগিাক িদিৎ দেেিমগের সূত্রািদি, আইেস্টাইগের 
আগিাক িদিৎ সমীকরণ, শিখ্দচত্র হগি  গিাইগিদিক দিোর সমীকরণ প্রদিপািে, োদণদিক উিাহরণ, আগিাক িদিৎ শকাষ। 

অধ্যাে-৯ 
(পরমাণরু মগেি এিং 

দেউদক্লোর 
পিার্িদিজ্ঞাে) 

Day-14 
P-23 

পরমাণ ুেঠগের ধ্ারণার িমদিকাে, রািারগ ােি আি া কণা পরীিা, রািারগ াগেির পরমাণ ুমগেি, রািারগ াগেির মগেগির সীমািিিা, শিাগরর 
পরমাণ ুমগেি, দেউদক্লোগসর েঠে, দেউদক্লোর পিার্িদিজ্ঞাগের গুরুত্বপণূি প্রদিভাস শিজদিেিা। 

Exam-05 Chapter Wise Exam P-08 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-15 
P-24 িে, অধ্িজীিে, েি জীিে, ভরত্রুদি, িন্ধে েদি, দেউদক্লোর দিদিো, শচইে দিদিো, দেউদক্লোর দ উেে, দেউদক্লোর দ েে। 

অধ্যাে-১০ 
(মসবমকন্ডাক্টর ও 
ইয়লকট্রব ক্স) 

P-25 
অধ্িপদরিাহী (পদরিাহী, অপদরিাহী ও অধ্িপদরিাহীর ধ্ারণা), কদঠে পিাগর্ির েদি িযান্ে, (িযান্ে িগত্ত্বর আগিাগক পদরিাহী, অপদরিাহী এিং 
অধ্িপদরিাহী), ইেদিেদসক ও এক্সদিেদসক মসবমকন্ডাক্টর, ইগিকিে ও শহাগির ধ্ারণা। 

Day-16 
P-26 

এে-িাইপ ও দপ-িাইপ মসবমকন্ডাক্টর, জাংেে োগোে: েঠে ও কাযিিম, সম্মখু্িিিী িাোগসর দিদেষ্ট্য, দিপরীি িাোগসর দিদেষ্ট্য, জাংেে 
োগোগের 𝐕 − 𝐈 দিদেষ্ট্য শিখ্, োদণদিক উিাহরণ, একমুখ্ীকরণ, ব্রীজ শরকদিদ গকেে।  

Exam-06 Chapter Wise Exam P-09 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 
 

 

রর্ায়ন ২য় পত্র (Reference Book: ে. র্ডরাজ কামন্ত মর্াংহ হাজারী সযার) 

অধ্যায় ক্লার্ কলকচার টসবেোস 

অধ্যাে-২ 
(জজি রসােে) 

(আংণশক) 

Day-13 
C-24 জৈি এবসড ও তার ৈাতক ও িাগির যািিীে সি। 

C-25 অযাদমে ও অযামাইড , অযাব বল  ও িাগির যািিীে সি। 

Day-14 
C-26 অযািদেহাইে, দকগিাে ও িাগির যািিীে সি। (Part-01). 

C-27 অযািদেহাইে, দকগিাে ও িাগির যািিীে সি। (Part-02).  

অধ্যাে-৩ 
(পদরমাণেি রসােে) 

(আংণশক) 

Day-15 C-28 রাসােব ক গর্ া ও গযায়সর মমালার আেত , দ্রিয়র্র মমালার ঘ মাত্রা িা মমালাবরবট, 𝟎. 𝟏𝐌 𝐍𝐚𝟐𝐂𝐎𝟑 দ্রির্ প্রস্তুবত। 
Exam-02 Chapter Wise Exam C-02 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-16 
C-29 মমালাবরবটয়ক শতকরা ও বপবপএম (ppm) একয়ক রূপান্তর, দ্রিয়র্র মমালাবরবট ও শতকরা হায়রর পারস্পবরক রূপান্তর, দ্রিয়র্র মমালাবরবটয়ক ppm 

একয়ক রূপান্তর। 
C-30 এবসড-ক্ষার প্রশম  বিবক্রো ও প্রশম  বিন্দু, ব য়িণশক, বিবক্রোর সমাবপ্ত বিন্দু ব র্ণয়ে ব য়িণশয়কর ভূবমকা। 

Day-17 
C-31 এবসড-ক্ষারক প্রশম  বিবক্রোবভবিক গর্ া, ট্রাইয়ট্রশ  দ্বারা অৈা া ঘ মাত্রার দ্রিয়র্ এবসড/ক্ষায়রর পবরমার্ ব র্ণে। 

C-32 ৈারর্-বিৈারর্ বিবক্রো, ৈারর্ সংখ্যা ও বরডক্স বিবক্রো, বরডক্স বিবক্রোে ৈারক ও বিৈারক শ াক্তকরর্।  

Day-18 
C-33 ৈারর্ সংখ্যা ও বিয়শষ বরডক্স বিবক্রো, ৈারর্-বিৈারর্ অধ্ণবিবক্রো, ৈারর্-বিৈারর্বভবিক রাসােব ক গর্ া।  

C-34 ৈারর্-বিৈারর্বভবিক রাসােব ক গর্ া। ৈারর্-বিৈারর্ ট্রাইয়ট্রশ  দ্বারা দ্রিয়র্ ধ্াতি আেয় র পবরমার্ ব র্ণে। 
অধ্যাে-৪ 

(িদিৎ রসােে) 
(আংণশক) 

Day-19 
C-35 তবড়ৎ পবরিাহী ও এর প্রকারয়ভি, ধ্াতি িা ইয়লকট্র ীে পবরিাহী ও তবড়ৎ বিয়েষয পবরিাহীর ময়ধ্য পাথণকয। 

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

উচ্চতর গমিত ২য় পত্র (Reference Book: কিাঃ ককতাি উদ্দীন সযার) 
অধ্যায় ক্লার্ কলকচার টসবেোস 

অধ্যায়-৭ 
(টেপরীত টত্রবকাণটমটতক 
িাাংশন ও টত্রবকাণটমটতক 

সমীকরণ) 

Day-13 
HM-22 

প্রশ্নমাো-VII B (দেদিিষ্ট্ িযিদধ্গি দত্রগকাণদমদিক সমীকরগণর সমাধ্াে, সমাধ্া  সংক্রান্ত সূত্র িযিহার কগর একজািীেকরণ, 𝐭𝐚𝐧 (𝐱 + 𝐲) এর সূত্র 
িযিহার কগর সমাধ্াে)।  

HM-23 
প্রশ্নমাো-VII B (অপ্রাসদিক মূি, 𝐚 𝐬𝐢𝐧 𝛉 + 𝐛 𝐜𝐨𝐬 𝛉 = 𝐜 সংিান্ত সমাধ্াে, দত্রগকাণদমদিক রাদের শযাে ি হগি সমাধ্াে, দত্রগকাণদমদিক 
রাদের গুণ ি হগি সমাধ্াে)। 

অধ্যায়-৮ 
(টিটতটেদযা) 

Day-14 
HM-24 প্রশ্নমাো-VIII A (িিদিিযার প্রার্দমক ধ্ারণা, িগির দিোদিন্দুর স্থাোন্তর দিদধ্, িগির দিো ও প্রদিদিো, দুইদি িগির িদি)।  

Exam-04 Chapter Wise Exam HM-07 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-15 
HM-25 প্রশ্নমাো-VIII A (দেদিিষ্ট্ দিগক শকাে িিগক দুইদি িম্াংগে দিভাজে)। 

HM-26 প্রশ্নমাো-VIII A (িম্াংগের উপপািয, দুই িা িগিাদধ্ক িগির উপর িম্াংে সূত্র প্রগোে, িম্াংগের সাহাগযয দুদি িগির মাে ও দিক দেণিে)।  

Day-16 
HM-27 প্রশ্নমাো-VIII B (িিগজাগির সামযািস্থা, সামযািস্থার দত্রভুজ সূত্র, সামযািস্থার দত্রভুজ সগূত্রর দিপরীি সূত্র, সমিিীে িিগজাগির সামযািস্থার েিি)।  

HM-28 প্রশ্নমাো-VIII B (সামযািস্থার িাদমর সূত্র, লাবমর উপপায়িযর বিপরীত সূত্র)।  

Day-17 
HM-29 প্রশ্নমাো-VIII B (লাবম সংক্রান্ত গাবর্বতক সমসযা, িয়লর বত্রভুৈ সূয়ত্রর বিপরীত সূত্র সংক্রান্ত গাবর্বতক সমসযা)। 

HM-30 
প্রশ্নমাো-VIII C (জিিস্তুর উপর দিোেীি সমান্তরাি িগির িদি, দুইদি সিেৃ সমান্তরাি িগির িদির মাে, দিক ও দিো দিন্দু দেণিে, দুইদি 
অসমাে অসিেৃ সমান্তরাি িগির িদির মাে, দিক ও দিো দিন্দু দেণিে, োদণদিক সমসযা)। 

অধ্যায়-৯ 
(সমতবে েস্তুকণার 

গটত) 

Day-18 
HM-31 

সরণ, শিে, ত্বরণ, একাদধ্ক শিগের িদি, এক দিন্দুোমী দুদি শিগের িদির মাে ও দিক দেণিে, শিগের সামান্তদরক সূত্র, শিগের দত্রভুজ সতূ্র, চিমাে 
দুইদি কণার মগধ্য সিিদেম্ন িূরত্ব সংিান্ত সমসযা।  

Exam-05 Chapter Wise Exam HM-08 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-19 
HM-32 প্রশ্নমাো-IX A (েিী পার হওো সংিান্ত সমসযা)। 

HM-33 প্রশ্নমাো-IX B (আগপদিক শিে দেণিে, আগপদিক শিে দেণিে সংিান্ত সমসযা)। 

Day-20 
HM-34 

প্রশ্নমাো-IX C  (সুষম ত্বরণ, ত্বরগণর একক, সরিগরখ্াে সমত্বরগণ চিমাে িস্তুকণার েদিসূত্রসমূহ, দিগেষ এক শসগকগন্ে অদিিান্ত িূরত্ব এিং 
েিগিে, শিখ্দচগত্র িস্তুকণার েদি পর্ প্রিেিে)।  

HM-35 
শিখ্দচত্র হগি িস্তু কণার শিে ও ত্বরণ দেণিে, িূরত্ব – সমে শিখ্দচত্র (সমগিগের শিগত্র) শিে দেণিে, শিে সমে শিখ্দচত্র হগি শিে, ত্বরণ অদিিান্ত 
িূরত্ব দেণিে। 

 

রামিমিজ্ঞান (Reference Book: গাজী আজিল সযার) 
অধ্যায় ক্লার্ কলকচার টসবেোস 

অধ্যায়-১১  
(টজনতত্ত্ব ও টেেতসন) 

Day-04 
Z-06 

প্রর্ম সূগত্রর িযদিিম (অসম্পণূি প্রকিিা, সমপ্রকিিা), মারণ দজে িা দির্াি দজে। শমগন্েগির দিিীে সূগত্রর িযদিিম (পদরপরূক দজে), 
এদপস্টযাদসস (প্রকি এদপস্টযাদসস, দিি প্রচ্ছন্ন এদপস্টযাদসস)।  

Exam-02 Chapter Wise Exam Z-07 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

Day-05 

Z-07 পদিগজদেক ইেগহদরিযান্স, দিি দেধ্িারণ েীদি, শসক্স দিঙ্কে দেসঅেিার, িাি-সিজু িণিান্ধিা, দহগমাদ দিো, মাসক্যযিার দেসিদ । 

Z-08 
ABO রিগ্রুপ ও Rh  যাক্টর-এর কারগণ সষৃ্ট্ সমসযা। দিিিিে, িযামাদকিজম িা িযামাকিিাি িা অদজিি দিদেগষ্ট্র উত্তরাদধ্কার মিিাি, োরউইদেজম িা 
প্রাকৃদিক দেিিাচে মিিাি, েিয োরউইেিাি, দিিিিগের স্বপগি প্রমাণসমূহ।  

 


