
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

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

৪র্ড-৬ষ্ঠ 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 

 

 

Week Date Day Class Syllabus Daily Exam 

Week-04 

(Board 

Revision) 

19-03-23 Sunday P-04 অধ্যায়-০৫: কাজ, শমি ও ক্ষিতা (১ি পত্র) ICT-01 

20-03-23 Monday E-02 1st Paper: Unit – (4,5,6) + Story Writing + With clues P-04 

21-03-23 Tuesday M-04 অধ্যায়-০৬: কমনক (২য় পত্র) [উপবতৃ্ত, অধিবতৃ্ত এবং কধিককর স্পর্শক/কেদক] E-02 

22-03-23 Wednesday Bio-04 অিযায়-০৭: মািব র্ারীরতত্ত্ব : চলি ও অঙ্গ চালিা (২য় পত্র) M-04 

 মজাহি  
র্ময়রূ্ঞ্জি 

প্ ার্ড ঞ্জ ঞ্জিশি ক্লার্ দুপ ু ০২:০০ িায় ( ািংলা ও ইিংঞ্জলশ িার্ডি) 
ঞ্জর-এর্ঞ্জমশি ক্লার্  ািংলা িার্ডি: র্ াল ১১:০০ িায় ও ঞ্জ  াল ০৪:০০ িায় এ িং ইিংঞ্জলশ িার্ডি – র্ াল ০৯:০০ িায় ও দুপ ু ০২:০০ িায় 

Week-04 23-03-23 Thursday C-04 অধ্যায়-০৩: মমৌকলর পর্শায়বতৃ্ত িমশ ও রাসায়ধিক বন্ধি (১ম পত্র) (রাসায়মনক বন্ধন অংশ) Bio-04 

Week-04 

(Pre-

Admission) 

24-03-23 Friday 
P-04 অধ্যায়-০৫: কাজ, শমি ও ক্ষিতা (১ি পত্র) P-03 

C-04 অধ্যায়-০৩: মমৌকলর পর্শায়বতৃ্ত িমশ ও রাসায়ধিক বন্ধি (১ম পত্র) (রাসায়মনক বন্ধন অংশ) C-03 

25-03-23 Saturday 
M-04 অধ্যায়-০৬: কমনক (২য় পত্র) [উপবতৃ্ত, অধিবতৃ্ত এবং কধিককর স্পর্শক/কেদক] M-03 

*Bio-04 অিযায়-০৭: মািব র্ারীরতত্ত্ব : চলি ও অঙ্গ চালিা (২য় পত্র) *Bio-03 

Week-05 

(Board 

Revision) 

26-03-23 Sunday P-05 অধ্যায়-০৬: িহাকর্ষ ও অমিকর্ষ (১ি পত্র) C-04 

27-03-23 Monday C-05 অধ্যায়-০৪: রাসায়ধিক পধরবতশি (১ম পত্র) (রাসায়ধিক সামযাবস্থা) P-05 

28-03-23 Tuesday M-05 অধ্যায়-০৩: জমিল সংখ্যা (২য় পত্র) C-05 

29-03-23 Wednesday Bio-05 
অিযায়-০৪: অণজুীব (১ম পত্র) [ িযাডলমরয়ার পরজীবী ]  
অিযায়-০২: মকাষ ধবভাজি (১ম পত্র) 

M-05 

30-03-23 Thursday Ba-02 ১ম পত্র: গদ্য: আিার পথ, িানবকলযাণ; কমবতা: মবডরাহী, তাহাডেই পডে িডন Bio-05 

Week-05 

(Pre-

Admission) 

31-03-23 Friday 
P-05 অধ্যায়-০৬: িহাকর্ষ ও অমিকর্ষ (১ি পত্র) P-04 

C-05 অধ্যায়-০৪: রাসায়ধিক পধরবতশি (১ম পত্র) (রাসায়ধিক সামযাবস্থা) C-04 

01-04-23 Saturday 

M-05 অধ্যায়-০৩: জমিল সংখ্যা (২য় পত্র) M-04 

*Bio-05 
অিযায়-০৪: অণজুীব (১ম পত্র) [ িযাডলমরয়ার পরজীবী ]  
অিযায়-০২: মকাষ ধবভাজি (১ম পত্র) 

*Bio-04 

Week-06 

(Board 

Revision) 

02-04-23 Sunday P-06 
অধ্যায়-০৭: পদ্াডথষর গাঠমনক ধ্িষ (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০১: কিৌত জগৎ ও পমরিাপ (১ি পত্র) 

Ba-02 

03-04-23 Monday ICT-02 

অধ্যায়-০৪: ওডয়বসাইডির ধ্ারণা ও কাঠাডিা, HTML এর ধ্ারণা, িযাগ, মসনিযাক্স, 
ফরিযামিং, পযারাগ্রাফ, কহমেং, কালার, মবন্যাস, হাইপারমলংক, মিত্র ক াগ করা, কিমবল, 
কেি, মেজাইমনং এবং পাবমলমশং 

P-06 

04-04-23 Tuesday M-06 অধ্যায়-০১: িযামিক্স ও মনণষায়ক (১ি পত্র) ICT-02 

05-04-23 Wednesday Bio-06 অিযায়-০৩: িানব শরীরতত্বঃ পধরপাক ও মর্াষণ (২য় পত্র) M-06 

06-04-23 Thursday C-06 
অধ্যায়-০৪: রাসায়ধিক পধরবতশি (১ম পত্র) (অম্ল-ক্ষার সামযাবস্থা) 
অধ্যায়-০৫: কিষিখু্ী রসায়ন (১ি পত্র) (ফুড ধিজারকভধিভস, ধভকিগার) 

Bio-06 

Week-06 

(Pre-

Admission) 

07-04-23 Friday 

P-06 
অধ্যায়-০৭: পদ্াডথষর গাঠমনক ধ্িষ (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০১: কিৌত জগৎ ও পমরিাপ (১ি পত্র) 

P-05 

C-06 
অধ্যায়-০৪: রাসায়ধিক পধরবতশি (১ম পত্র) (অম্ল-ক্ষার সামযাবস্থা) 
অধ্যায়-০৫: কিষিখু্ী রসায়ন (১ি পত্র) (ফুড ধিজারকভধিভস, ধভকিগার) 

C-05 

08-04-23 Saturday 
M-06 অধ্যায়-০১: িযামিক্স ও মনণষায়ক (১ি পত্র) M-05 

*Bio-06 অিযায়-০৩: িানব শরীরতত্বঃ পধরপাক ও মর্াষণ (২য় পত্র) *Bio-05 
 

*  চিচিত ক্লাস-পরীক্ষাগুল া ‘Biology’ ক ালসের চিক্ষার্েীলের জন্য ।  
N.B. : Board Standard Daily Exam: MCQ (20×1=20), Time: 20 min & Admission Standard Daily Exam: MCQ (20×1=20), Time: 12 min 


