
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জ িং + Biology প্রাগ্রাম ২০২৩ 
HSC প্ ার্ড ঞ্জ ঞ্জিশি + ঞ্জর-এর্ঞ্জমশি প্ ার্ড (অিলাইি) 

রথম ৩ র্প্তাহে  রুঞ্জিি 
 

Online Class Time 
Class English Version Bangla Version 

HSC Board Revision 3:00pm 6:30pm 
**Pre-Admission 8:00am & 3:00pm 10:30am & 6:30pm 

 

 

২৫-০২-২০২৩ (শঞ্জি া ) ওঞ্জ হয়হটিশি ক্লার্ র্ন্ধ্যা ৬:৩০ িায়। জহয়ি ঞ্জলিং  fb.com/udvash 

Week Date Day Class Syllabus Daily Exam 

Week-01 
(Board 

Revision) 

26-02-23 Sunday P-01 অধ্যায়-০২: কেক্টর (১ি পত্র) Introductory 

27-02-23 Monday C-01 অধ্যায়-০২: গুণগত রসায়ন (১ম পত্র) (পরিাণরু িলূ কমণকা, পরমাণ ুমডেল, বণণালল) P-01 

28-02-23 Tuesday M-01 অধ্যায়-০৩: সরলডরখা (১ি পত্র) C-01 

01-03-23 Wednesday Bio-01 
অধ্যায়-০৪: মানব শারীরতত্ত্ব : রক্ত ও সঞ্চালন (২য় পত্র) [ রক্ত ও  লমসকা, হৃৎমপডের 
গঠন, হৃদচক্র, মসডেমিক ও পালডিানামর সংবহন, িাডয়াডেমনক মনয়ন্ত্রণ ] 

M-01 

02-03-23 Thursday Ba-01 ১ম পত্র: গদয: অপমরমচতা, িামস-মপমস; কমবতা: কসানারতরী, প্রমতদান Bio-01 

Week-01 
(Pre-

Admission) 

03-03-23 Friday 
P-01 অধ্যায়-০২ : কেক্টর (১ি পত্র) Introductory 

C-01 অধ্যায়-০২: গুণগত রসায়ন (১ম পত্র) (পরিাণরু িলূ কমণকা, পরমাণ ুমডেল, বণণালল) Introductory 

04-03-23 Saturday 

M-01 অধ্যায়-০৩: সরলডরখা (১ি পত্র) Introductory 

*Bio-01 
অধ্যায়-০৪: মানব শারীরতত্ত্ব : রক্ত ও সঞ্চালন (২য় পত্র) [ রক্ত ও  লমসকা, হৃৎমপডের 
গঠন, হৃদচক্র, মসডেমিক ও পালডিানামর সংবহন, িাডয়াডেমনক মনয়ন্ত্রণ ] 

*Introductory 

Week-02 
(Board 

Revision) 

05-03-23 Sunday P-02 
অধ্যায়-০৪: মনউটমনয়ান বলমবদযা (১ি পত্র)  
(মনউটডনর সতূ্রাবমল, বডলর ঘাত, েরডবগ সংরক্ষণশীলতা, ঘর্ষণ) [র ঞ্জি  গঞ্জিরূ্ত্র] 

Ba-01 

06-03-23 Monday C-02 
অধ্যায়-০২: গুণগত রসায়ন (১ম পত্র) (অরলবট ও অরলবটাল, ক ায়ান্টাম সংখ্যা ও 
ইডল ট্রন লবন্যাস, দ্রাবযতা) 

P-02 

07-03-23 Tuesday M-02 অধ্যায়-০৪: বতৃ্ত (১ি পত্র) C-02 

08-03-23 Wednesday Bio-02 
অধ্যায়-০৪: মানব শারীরতত্ত্ব : রক্ত ও সঞ্চালন (২য় পত্র) [ রক্তচাপ, মবমেন্ন হৃদডরাগ ] 
অধ্যায়-০৫: মানব শারীরতত্ত্ব : শ্বসন ও শ্বাসলিয়া (২য় পত্র) 

M-02 

09-03-23 Thursday E-01 1st Paper: Unit - (1,2,3) + Graphs & Chart + Rearrange Bio-02 

Week-02 
(Pre-

Admission) 

10-03-23 Friday 

P-02 
অধ্যায়-০৪: মনউটমনয়ান বলমবদযা (১ি পত্র)  
(মনউটডনর সতূ্রাবমল, বডলর ঘাত, েরডবগ সংরক্ষণশীলতা, ঘর্ষণ) [র ঞ্জি  গঞ্জিরূ্ত্র] 

P-01 

C-02 
অধ্যায়-০২: গুণগত রসায়ন (১ম পত্র) (অরলবট ও অরলবটাল, ক ায়ান্টাম সংখ্যা ও 
ইডল ট্রন লবন্যাস, দ্রাবযতা) 

C-01 

11-03-23 Saturday 

M-02 অধ্যায়-০৪: বতৃ্ত (১ি পত্র) M-01 

*Bio-02 
অধ্যায়-০৪: মানব শারীরতত্ত্ব : রক্ত ও সঞ্চালন (২য় পত্র) [ রক্তচাপ, মবমেন্ন হৃদডরাগ ] 
অধ্যায়-০৫: মানব শারীরতত্ত্ব : শ্বসন ও শ্বাসলিয়া (২য় পত্র) 

*Bio-01 

Week-03 
(Board 

Revision) 

12-03-23 
Sunday P-03 

অধ্যায়-০৪: মনউটমনয়ান বলমবদযা (১ি পত্র) (েড়তার ভ্রািক, ককৌমনক েরডবগ, গমতশমক্ত, 
টকষ, ককৌমনক গমতর কক্ষডত্র মনউটডনর সতূ্র, ককন্দ্রিখূী বল, বযাংমকং [প্ ৌঞ্জি  গঞ্জিরূ্ত্র] 

E-01 

13-03-23 Monday C-03 অধ্যায়-৩: কমৌডলর পর্ণায়বতৃ্ত ধ্মণ ও রাসায়লন  বন্ধন (১ম পত্র) (পর্ণায়বতৃ্ত ধ্মণ পর্ণন্ত) P-03 

14-03-23 Tuesday M-03 অধ্যায়-০৬: কমণক (২য় পত্র) [সাধ্ারণ আডলাচনা এবং পরাবতৃ্ত] C-03 

15-03-23 Wednesday Bio-03 অধ্যায়-০৪: অণজুীব (১ম পত্র) [ োইরাস, বযাকডটমরয়া ] M-03 

16-03-23 

Thursday ICT-01 
অধ্যায়-০৩: সংখযা পদ্ধমত, রুপান্তর, বাইনামর ক াগ মবডয়াগ, মচহ্ন কু্ত সংখযা, ২ এর 
পমরপরূক, ককাে, বুমলয়ান আলডেব্রা ও মেমেটাল মেোইস, কগইট, এনডকাোর, 
মেডকাোর, অযাোর, করমেোর, কাউন্টার 

Bio-03 

Week-03 
(Pre-

Admission) 

17-03-23 Friday 
P-03 

অধ্যায়-০৪: মনউটমনয়ান বলমবদযা (১ি পত্র) (েড়তার ভ্রািক, ককৌমনক েরডবগ, গমতশমক্ত, 
টকষ, ককৌমনক গমতর কক্ষডত্র মনউটডনর সতূ্র, ককন্দ্রিখূী বল, বযাংমকং [প্ ৌঞ্জি  গঞ্জিরূ্ত্র] 

P-02 

C-03 অধ্যায়-৩: কমৌডলর পর্ণায়বতৃ্ত ধ্মণ ও রাসায়লন  বন্ধন (১ম পত্র) (পর্ণায়বতৃ্ত ধ্মণ পর্ণন্ত) C-02 

18-03-23 Saturday 
M-03 অধ্যায়-০৬: কমণক (২য় পত্র) [সাধ্ারণ আডলাচনা এবং পরাবতৃ্ত] M-02 

*Bio-03 অধ্যায়-০৪: অণজুীব (১ম পত্র) [ োইরাস, বযাকডটমরয়া ] *Bio-02 
 

*  চিচিত ক্লাস-পরীক্ষাগুল া ‘Biology’ ক ালসের চিক্ষার্েীলের জন্য ।  
** শুক্রবার ও িচন্বার চি-এডচিিন্ বাাং া ভাসেলন্র ক্লাস ২চি (স া  ১০:৩০িা ও সন্ধ্যা ৬:৩০িা) এবাং ইাংচ ি ভাসেলন্র ক্লাস ২চি (স া  ৮:০০িা ও চব া  
৩:০০িা) অনু্চিত হলব।  
N.B. : Board Standard Daily Exam: MCQ (20×1=20), Time: 20 min & Admission Standard Daily Exam: MCQ (20×1=20), Time: 12 min 


