
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

একাদশ কেমি একাডেমিক করাগ্রাি-২০২৩ (অনলাইন) 
বিজ্ঞান বিভাগ (িাাংলা ভার্সন) 

 
 

অনলাইন লাইভ ক্লাসর্র র্ময়রূ্বি  িাাংলা ভার্সন – র্ন্ধ্যা ৬:৩০ টা 
 

অনলাইন ক্লার্ ও এক্সাম রুবটন 
 

তাবরখ ও িার লাইভ ক্লার্ (ভবতসকৃত বনজ বনজ িযাি টাইম অনুযায়ী) 

১২.০২.২৩ (রমিিার) Live Class (P-01+02) পদার্থমিজ্ঞান: অধ্যায় – ০৩ 

১৩.০২.২৩ (ক ািিার) Live Class (C-01+02) র ায়ন: অধ্যায় – ০২ 

১৪.০২.২৩ (িঙ্গলিার) Live Class (HM-01+02) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০৩ 

১৫.০২.২৩ (বধুিার) Live Class (B-01+02) উমিদমিজ্ঞান: অধ্যায় – ০১ 

ররগুলার ক্লার্ শুরুুঃ ১৯ রেব্রুয়ারী-২০২৩ 
 

অনলাইসন ক্লার্ ও পরীক্ষা পদ্ধবত:  
*  Live Class অনুমিত হডি Zoom App এর িাধ্যডি। এজন্য রডতযক মশক্ষার্থীডক আডগ কর্ডকই মনডজর রমািাইল/লযাপটপ/রেস্কটসপ Zoom App Install কডর রাখার জন্য অনুডরাধ্ 

করা হল। 

*  Live Class & Exam মদডত udvash.com এই ওডয়ি াইডে মগডয় ‘Join Now’ কিনুযডত মিক কডরা। িা  ও পরীক্ষায় অংশগ্রহি করডত D™¢vm এর একাদশ কেমির একাডেমিক 

করাগ্রাডি কতািার ভমতথকৃত করমজডেশন নম্বর িযিহার কডর Login কডরা।  
 

একাদশ শ্রেণির একাডেণিক ণি ক্লাস এর ণসডেবাস-২০২৩ (অনোইন) 
 
 

পদার্সবিজ্ঞান ১ম পত্র (Reference Book: UDVASH Parallel Text) 
অধ্যায় ক্লার্ রলকিার সিলেবাি 

অধ্যায়-০৩ 
গতিতবদযা 

Day-01 
P-01 

র ঙ্গ কাঠাডিা, মিমত ও গমত, দূরত্ব ও  রি, গড়ডিগ ও গড় দ্রুমত, তাৎক্ষমিক কিগ ও তাৎক্ষমিক দ্রুমত, ত্বরি,  িত্বরডির কক্ষডে 
একিামেক গমতর  িীকরি, কলখমিডের  াহাডযয গমত িিথনা, গমত িিথনায় ঢাল ও কক্ষেফডলর ধ্ারিা। 

P-02 েমপক মভমিক মিগত িছরডরর রশ্ন ও  িাধ্ান (কিােথ পরীক্ষার MCQ ও  জৃনশীল রশ্ন), গুরুত্বপিূথ রযাক্মে  রিডলি। 
 
 

 

রর্ায়ন ১ম পত্র (Reference Book: UDVASH Parallel Text) 
অধ্যায় ক্লার্ রলকিার সিলেবাি 

অধ্যায়-০২ 
গুণগি রসায়ন 

Day-01 

C-01 
পরিাি ুিডেল ও রার্মিক ধ্ারিা, রাদারডফাডেথর আল্ফা (α) কিা মিচু্ছরি পরীক্ষা, রাদারডফাডেথর পরিাি ুিডেল, কিার পরিাি ু
িডেল Related Math. রাদারডফােথ পরিাি ুিডেল ও কিার পরিাি ুিডেডলর িডধ্য তুলনা। 

C-02 
তমড়ৎ িুম্বকীয় িিথামল, তমড়ৎ িুম্বকীয় িিথামলর অঞ্চল িূহ, আডলাক  ম্পমকথত প্লাডের ককায়ান্োি তত্ত্ব, দশৃযিান আডলা ও িিথামল, 
করখা িিথামলর  াহাডযয কিৌল শনাক্তকরি, কিার পরিাি ুিডেল কর্ডক হাইডরাডজডনর পারিািমিক িিথামলর িযাখযা, জাল 
োকা/পা ডপােথ শনাক্তকরডি UV-রমির িযিহার, Related Math. 

 

 
 
 

উচ্চতর গবিত ১ম পত্র (Reference Book: UDVASH Parallel Text) 
অধ্যায় ক্লার্ রলকিার সিলেবাি 

অধ্যায়-০৩ 
সরলররখা Day-01 

HM-01 অন্তমিথভক্তকরি, িমহমিথভক্তকরি, মিভমক্তকরি  ম্পমকথত গামিমতক  ি যািমল। 

HM-02  ািান্তমরডকর শীর্থমিন্দু মনিথয়, মেভুডজর শীর্থমিন্দু মনিথয়, শীর্থমিন্দু  ম্পমকথত গামিমতক  ি যািমল। 
 
 
 

উবিদবিজ্ঞান (Reference Book: UDVASH Parallel Text) 
অধ্যায় ক্লার্ রলকিার সিলেবাি 

অধ্যায়-০১  
ককাষ ও এর গঠন Day-01 

B-01 মনউমিক এম ে, মেএনএ অনুমলপন, মেএনএ ও আরএনএর পার্থকয। 

B-02 ট্রান্সমিপশন ও ট্রান্সডলশন, Parallel Text (িংশগতীয় িস্তু কর্ডক central dogma of biology পযথন্ত)। 
 

অনলাইন ররাগ্রাম র্াংক্রান্ত রযসকান তসর্যর জন্য বনসনাক্ত নম্বরগুসলাসত রযাগাসযাগ করুন 
 

ঢাকার শাখার্মূহ: বমরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্টনসমন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, রমাহাম্মদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 
র্াইন্স লযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, োমসসগট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আবজমপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শাবন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, মাবলিাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২ 
মবতবিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, িার্াসিা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, িনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীিাজার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, যাত্রািাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দবনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ 
র্াভার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গাজীপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, রকানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টাংগী-০১৭১৩২৩৬৭৫৯, িকবশিাজার-০১৭১৩২৩৬৭১২ 

বখলগাাঁও- ০১৭১৩২৩৬৭৬৮.  
 

ঢাকার িাইসরর শাখার্মূহ: ময়মনবর্াংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, বকসশারগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জামালপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, রশরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯, টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭ 
পািনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, বর্রাজগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রাংপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুবড়গ্রাম-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গাইিান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সর্য়দপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১ 
িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পুরহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, বদনাজপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুরগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রাজশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬ 
নাসটার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, িাাঁপাইনিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুবিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, েবরদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, মাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, যসশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১ 
খুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, র্াতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, িবরশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, বর্সলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþিিাবড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরবর্াংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 

কুবমল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, রনায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, রেনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, িট্টগ্রাম (িকিাজার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, িট্টগ্রাম (হাবলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 
রগাপালগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০, বিনাইদহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১, মুবন্সগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬২, মাবনকগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬৩, িুয়াোঙ্গা-০১৭১৩২৩৬৭৬৪, িাাঁদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৬৫ 
কক্সিাজার-০১৭১৩-২৩৬৭৬৬, ময়মনবর্াংহ (রকবি)-০১৭১৩-২৩৬৭৬৯.  
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