
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 & Practice Exam-১২৪ লসি,     
   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। 

* এক্সপার্ট টর্চার পযানেনের মাধ্যনম সার্টক্ষটিক Q & A সসর্া রদান করা হডব। 
* আনের টিনের ক্লানসর উপর Daily MCQ Live & Practice Exam (অনোইন)।  
* প্রটিটর্ টর্ষনে অধ্যাে সেনষ Chapter Wise Live CQ Exam (অনোইন + ইনব্রাঞ্চ)।  
* রমতমট পরীক্ষার এনাোইবসস বরলপািথ ও Auto SMS এ সরজাল্ট প্রিাে। 
* লকাসস টি ১৪,০০০/- (শ্রচৌদ্দ হাজার িাকা মাত্র)।  
* র্রার্মর ব্রাডে এডর্ অথবা Online Payment এর মাধ্যনম ভটিট হওো যানর্।  
* Website - www.udvash.com 

* Helpline - 09666775566 
 

অনোইন োইভ ক্লালসর সময়সূবচ  িাংো ভাসথন - দুপরু ৩:০০ িা ও সন্ধ্যা ০৬:০০ িা ইংবেশ ভাসথন - সন্ধ্যা ০৬:০০ িা  
অনোইন োইভ এক্সালমর সময়সূবচ সকাে ১০:০০ িা শ্রর্লক রাত ১০:০০ িা পর্থন্ত চেলি 

 

অনোইন ক্লাস ও এক্সাম রুবিন (পািথ-০৪) 
 

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

০২.০২.২৩ (বহৃঃবার) Live Class (HM-36+37) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০৯ Daily Live Exam (P-26) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৩.০২.২৩ (শুক্রবার) Live Class (C-36+37) রর্ায়ন: অধ্যায় – ০৪ Daily Live Exam (HM-36+37) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৪.০২.২৩ (শটেবার) Live Class (P-27+28) পদাথসমবজ্ঞান: অধ্যায় – ১০ Daily Live Exam (C-36+37) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৬.০২.২৩ (সসামবার) Live Class (C-38+39) রর্ায়ন: অধ্যায় – ০৪ Daily Live Exam (P-27+28) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৭.০২.২৩ (িঙ্গলবার) Live Class (HM-38+39) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০৯ Daily Live Exam (C-38+39) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৯.০২.২৩ (বহৃঃবার) Live Class (C-40+41) রর্ায়ন: অধ্যায় – ০৪ Daily Live Exam (HM-38+39) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১০.০২.২৩ (শুক্রবার) --- Daily Live Exam (C-40+41) MCQ (10×1=10); 10 min. 

 

Chapter Wise Exam Routine 

১১.০২.২৩ (শটেবার) Chapter Wise Exam B-11 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

১২.০২.২৩ (রটর্বার) Chapter Wise Exam Z-11 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

১৩.০২.২৩ (কর্ািবার) Chapter Wise Exam HM-09 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

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

১৫.০২.২৩ (বধু্বার) Chapter Wise Exam C-04 (CQ 2×10=20); Time: 50min. 

 

দ্বাদশ শ্রেণির একাডেণিক শ্ররাগ্রাডির শর্ট ণিডেবাি-২০২২ (অনোইন) 
 

পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র (Reference Book: প্রফিসর লমাহাম্মদ ইস হাক সযার) 
অধ্যায় ক্লাস শ্রেকচার টসফেবাস 

অধ্যায়-১০ 
কর্মিকন্োক্টর ও 
ইডলকট্রমনক্স 

Day-17 

P-27 
জাংেে ট্রােটজস্টর (টপ-এে-টপ ও এে-টপ-এে) েঠে, কাযটক্রম (𝒏 − 𝒑 − 𝒏 ট্রােটজস্টর, 𝒑 − 𝒏 − 𝒑 ট্রােটজস্টর), ট্রােটজস্টর র্িটেীর সমৌটেক টর্ন্যাস, 
অযামটিফাোর র্া টর্র্ধ্টক টহনসনর্ ট্রােটজস্টনরর র্যর্হার, কমে এটমর্ার টর্র্ধ্টক, ট্রােটজস্টর অযামটিফাোনরর র্যর্হার, প্রর্াহ োভ, প্রর্াহ টর্র্ধ্টে গুিক, 
োটিটিক উিাহরি, সুইচ টহনসনর্ ট্রােটজস্টনরর র্যর্হার। 

P-28 

সংখ্যা পদ্ধটি, সংখ্যা পদ্ধটির টভি (িেটমক সংখ্যা পদ্ধটি, র্াইোটর সংখ্যা পদ্ধটি, অক্টাে সংখ্যা পদ্ধটি, সহনক্সানেটসনমে সংখ্যা পদ্ধটি), টর্টভন্ন সংখ্যা 
পদ্ধটির েিো, সয সকানো সংখ্যা পদ্ধটি সেনক িেটমক সংখ্যা পদ্ধটিনি রূপান্তর, র্াইোটর অপানরেে (র্াইোটর সযাে, র্াইোটর টর্নোে, র্াইোটর গুি, র্াইোটর 
ভাে), েটজক সের্, NOT সের্, OR সের্, NOR সের্, XOR সের্, X-NOR সের্, AND সের্, NAND সের্, োটিটিক উিাহরি,  প্রনোজেীে োটিটিক সূত্রার্টে, 
উচ্চির িক্ষিাসম্পন্ন েমুো োটিটিক উিাহরি। 

 

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

অধ্যায়-৪ 
িটিৎ রসােে 

(আংণশক) 

Day-20 
C-36 তমড়ৎ মবডেডষযর পমরবামহতা, তমড়ৎ মবডেডষযর পমরবামহতার রকারডভদ।  

C-37 তমড়ৎ মবডেডষযর ঘনিাত্রা পমরবতসডন তুলয পমরবামহতার পমরবতসন, পমরবামহতা মনিসডয় বযবহৃত পমরবামহতা ককাষ ও ককাষ ধ্রুবক, তমড়ৎ মবডেডষযর পমরবামহতা 
িাপন, তমড়ৎ মবডেডষযর পমরবামহতার বযাখ্যা, মবমভন্ন দ্রবডির পমরবামহতার পাথসকয, মবমভন্ন দ্রবডির পমরবামহতার পাথসকয পরীক্ষা। 

Day-21 C-38 তমড়ৎ মবডেষডি বযবহৃত পদ ও তাডদর একক, ফ্যারাডের তমড়ৎ মবডেষডির রথি র্ূত্র। 
C-39 ফ্যারাডের রূ্ডত্রর রড াজ্যতা ও র্ীিাবদ্ধতা, ফ্যারাডের রূ্ত্র রডয়াডগ তমড়ৎ মবডেষয পদাডথসর পমরিাি মনিসয়, ফ্যারাডের রূ্ডত্রর তাৎপ স। 

Day-22 
C-40 দ্রবডি আয়মনক ক ৌডগর তমড়ৎ মবডেষি, ইডলকডট্রাে মবমক্রয়া, মশল্পডক্ষডত্র তমড়ৎ মবডেষডির বযবহার, ধ্াতুর র্মক্রয়তা মর্মরজ্, ধ্াতুর তুলনািূলক র্মক্রয়তা পরীক্ষা। 

C-41 
জ্ারি অধ্সমবমক্রয়া ও মবজ্ারি অধ্সমবমক্রয়া, তমড়ৎদ্বার ও তমড়ৎডকাষ কলখ্ার র্াাংডকমতক মিহ্ন ও রীমত, তমড়ৎদ্বার মবভব, তমড়ৎদ্বার মবভব ও ধ্াতুর র্মক্রয়তা মর্মরজ্। Red-OX 
মবমক্রয়া, ককাষ মবভব ও রিাি ককাষ মবভব, তমড়ৎদ্বার ও ককাডষর মবভব র্াংক্রান্ত নানসস্ট র্িীকরি। 

 

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

অধ্যায়-৯ 
সমিনে 

র্স্তুকিার েটি 

Day-21 
HM-36 প্রশ্নমাো-IX D উল্লম্ব েটির সক্ষনত্র ত্বরি সম্পটকটি সূত্রসমূনহর প্রনোে, মধ্য আকটষনির প্রভানর্ উল্লম্বেটি, h উচ্চিা হনি অর্ানধ্ পিেেীে র্স্তুর েটি।  

HM-37 সর্টাটধ্ক উচ্চিা এর্ং সর্টাটধ্ক উচ্চিাে উত্থােকাে ও টর্চরিকাে, সর্টাটধ্ক উচ্চিাে সংক্রান্ত সমসযা, ভূটমনি র্স্তুর পিে সর্ে,  পিন্ত র্স্তুর সক্ষনত্র 
েটিসূনত্রর  প্রমাি, পিন্ত র্স্তুর সক্ষনত্র সর্ে, সরি টেিটে সংক্রান্ত সমসযা। 

Day-22 
HM-38 প্রশ্নমাো-IX E উল্লম্ব িনে প্রটক্ষপ্ত র্স্তুকিার েটি, প্রনক্ষপক, টেটিটষ্ট সমনে র্স্তুকিার অর্স্থাে ও সর্ে টেিটে, টেটিটষ্ট উচ্চিাে র্স্তুকিার সর্ে ও টিক টেিটে, H ও 

R, R ও T, T ও H এর সম্পকট। 
HM-39 পাল্লা, সনর্টাচ্চ উচ্চিা, অর্স্থাে এর্ং সর্ে সংক্রান্ত সমসযা, উচ্চিা হনি টেটক্ষপ্ত প্রনক্ষপনকর রাটেমাো  সংক্রান্ত সমসযা, দু’টর্ টর্চরি পে সংক্রান্ত সমসযা। 

 
 

https://youtu.be/EOfpUBBCe8U
http://www.udvash.com/

