
একােডিমক এ ড এডিমশন কয়ার

SSC 2023 MCQ বু ার কাস (অনলাইন) 
িব ান িবভাগ (বাংলা ও ইংিলশ ভাসন) 

 

*  পদাথিব ান, রসায়ন, গিণত, উ তর গিণত, জীবিব ান, বাংলােদশ 
ও িব  পিরচয়, বাংলা, আইিসিট এবং ইসলাম ধম ৯ িট িবষেয় MCQ 
উপর শাল াস নওয়া হেব 

*  Zoom App এর মাধ েম ১ িদন পর পর Live Class অ ি ত হেব 
*  মাট াস সংখ া-১৮ িট, Daily Live & Practice Exam-১৮ সট 
*  িবগত ০৭ বছেরর সকল বােডর ব িনবাচিন  ও সমাধান সংবিলত   
    ি ে টড MCQ বু ার বকু ি  
*   িতিট ােসর মাি -কালার pdf াসেনাট দান করা হেব 

*   িতিট অনলাইন ােসর িভিডও িরে  বাড পরী া পয  িশ াথীর আইিডেত 

সংরি ত থাকেব  

* আেগর িদেনর ােসর উপর Daily MCQ Live & Practice Exam (অনলাইন) 
* িতিট পরী ার এনালাইিসস িরেপাট ও Auto SMS এ রজা  দান 

*  কাস িফ ২,৫০০/- ( ই হাজার পাঁচশত টাকা) 
* সরাসির াে  এেস অথবা Online Payment এর মাধ েম ভিত হওয়া যােব 
*   Website - www.udvash.com, Helpline - 09666775566 

 

অনলাইন লাইভ ােসর সময়সূিচ  বাংলা ভাসন : িবকাল ৩:০০ টা ও স া ৭:০০ টা ইংিলশ ভাসন : স া ৭:০০ টা 

অনলাইন লাইভ এ ােমর সময়সূিচ সকাল ১০:০০ টা থেক রাত ১০:০০ টা পয  চলেব 
 

াস ও এ াম িটন 
 

তািরখ ও বার লাইভ াস (ভিতকৃত িনজ িনজ ব াচ টাইম অ যায়ী) লাইভ এ াম (সকাল ১০:০০ টা থেক রাত ১০:০০ টা) 

১০.০৯.২২ (শিনবার) Live Class (P-01) পদাথিব ান: অধ ায় – ০১, ০২, ০৩, ০৪ ------- 

১২.০৯.২২ ( সামবার) Live Class (C-01) রসায়ন: অধ ায় – ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫ Daily Live Exam (P-01) MCQ (50×1=50); 45 min. 

১৪.০৯.২২ (বধুবার) Live Class (M-01) গিণত: অধ ায় – ০২, ০৩, ০৪ Daily Live Exam (C-01) MCQ (50×1=50); 45 min. 

১৬.০৯.২২ ( বার) Live Class (Bio-01) জীবিব ান: অধ ায় – ০১, ০২, ০৪, ০৫ Daily Live Exam (M-01) MCQ (50×1=50); 45 min. 

১৮.০৯.২২ (রিববার) Live Class (HM-01) উ তর গিণত: অধ ায় – ০২, ০৩, ০৭, ১০ Daily Live Exam (Bio-01) MCQ (50×1=50); 45 min. 

২০.০৯.২২ (ম লবার) Live Class (Ba-01) বাংলা ১ম প : স ণূ (শট িসেলবাস) Daily Live Exam (HM-01) MCQ (50×1=50); 45 min. 

২২.০৯.২২ (বহৃঃবার) Live Class (ICT-01) আইিসিট: অধ ায় – ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫ Daily Live Exam (Ba-01) MCQ (50×1=50); 45 min. 

২৪.০৯.২২ (শিনবার) Live Class (BGS-01) বাংলােদশ ও িব  পিরচয়: অধ ায় – ০১, ০২, ০৪, ০৫ Daily Live Exam (ICT-01) MCQ (50×1=50); 45 min. 

২৬.০৯.২২ ( সামবার) Live Class (M-02) গিণত: অধ ায় – ০৭, ০৮, ০৯ Daily Live Exam (BGS-01) MCQ (50×1=50); 45 min. 

২৮.০৯.২২ (বধুবার) Live Class (P-02) পদাথিব ান: অধ ায় – ০৫, ০৭, ০৮, ১১ Daily Live Exam (M-02) MCQ (50×1=50); 45 min. 

৩০.০৯.২২ ( বার) Live Class (C-02) রসায়ন: অধ ায় – ০৬, ০৭, ১১ Daily Live Exam (P-02) MCQ (50×1=50); 45 min. 

০২.১০.২২ (রিববার) Live Class (M-03) গিণত: অধ ায় – ১৩, ১৬, ১৭ Daily Live Exam (C-02) MCQ (50×1=50); 45 min. 

০৬.১০.২২ (বহৃঃবার) Live Class (Bio-02) জীবিব ান: অধ ায় – ০৬, ০৮, ১১, ১২ Daily Live Exam (M-03) MCQ (50×1=50); 45 min. 

০৮.১০.২২ (শিনবার) Live Class (HM-02) উ তর গিণত: অধ ায় – ০৮, ০৯ Daily Live Exam (Bio-02) MCQ (50×1=50); 45 min. 

১০.১০.২২ ( সামবার) Live Class (Ba-02) বাংলা ২য় প : স ণূ (শট িসেলবাস) Daily Live Exam (HM-02) MCQ (50×1=50); 45 min. 

১২.১০.২২ (বধুবার) Live Class (R-01) ধম: স ণূ (শট িসেলবাস) Daily Live Exam (Ba-02) MCQ (50×1=50); 45 min. 

১৪.১০.২২ ( বার) Live Class (BGS-02) বাংলােদশ ও িব  পিরচয়: অধ ায় – ০৬, ০৯, ১০, ১১, ১৬ Daily Live Exam (R-01) MCQ (50×1=50); 45 min. 

১৬.১০.২২ (রিববার) Live Class (HM-03) উ তর গিণত: অধ ায় – ১১, ১৪ Daily Live Exam (BGS-02) MCQ (50×1=50); 45 min. 

১৭.১০.২২ ( সামবার) ------- Daily Live Exam (HM-03) MCQ (50×1=50); 45 min. 
 

অনলাইেন াস ও পরী া প িত:  

*  Live Class অ ি ত হেব Zoom App এর মাধ েম। এজ  েত ক িশ াথীেক আেগ থেকই িনেজর মাবাইল/ল াপটপ/ ড টেপ Zoom App Install 
কের রাখার জ  অ েরাধ করা হল।  

*  Live Class & Exam িদেত udvash.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় ‘Join Now’ বাটেন ি ক কেরা। াস ও পরী ায় অংশ হণ করেত  এর SSC 

2023 MCQ বু ার কােস তামার ভিতকৃত রিজে শন ন র ব বহার কের Login কেরা। 
*  Daily Live Exam েলা িটেন উে িখত তািরখ অ যায়ী সকাল ১০:০০ টা থেক রাত ১০:০০ টা পয  চলেব। এই সমেয়র মেধ  একজন িশ াথী 

উ  Live Exam-এ একবারই অংশ হণ করেত পারেব। তেব অিধক অ শীলেনর জ  িশ াথীরা একই িসেলবােসর Practice Exam এ একািধকবার 

অংশ হণ করেত পারেব। 



SSC 2023 MCQ বু ার কাস এর িসেলবাস (অনলাইন) 
 

লকচার  িসেলবাস 
পদাথিব ান 

P-01 অধ ায়-০১: ভৗত রািশ এবং পিরমাপ অধ ায়-০২: গিত   অধ ায়-০৩: বল               অধ ায়-০৪: কাজ, মতা ও শি  

P-02 অধ ায়-০৫: পদােথর অব া ও চাপ অধ ায়-০৭: তর  ও শ          অধ ায়-০৮: আেলার িতফল   অধ ায়-১১: চল িব ৎ 

রসায়ন 
C-01 অধ ায়-০১: রসায়েনর ধারণা   অধ ায়-০২: পদােথর অব া  অধ ায়-০৩: পদােথর গঠন  

অধ ায়-০৪: পযায় সারিণ   অধ ায়-০৫: রাসায়িনক ব ন 

C-02 অধ ায়-০৬: মােলর ধারণা ও রাসায়িনক গণনা অধ ায়-০৭: রাসায়িনক িবি য়া  অধ ায়-১১: খিনজ স দ-জীবা  

গিণত 
M-01 অধ ায়-০২: সট ও ফাংশন   অধ ায়-০৩: বীজগািণিতক রািশ  অধ ায়-০৪: সূচক ও লগািরদম 

M-02 অধ ায়-০৭: ব বহািরক জ ািমিত                অধ ায়-০৮: ব ৃ   অধ ায়-০৯: ি েকাণিমিতক অ পাত 

M-03 অধ ায়-১৩: সসীম ধারা    অধ ায়-১৬: পিরিমিত   অধ ায়-১৭: পিরসংখ ান 

উ তর গিণত 
HM-01 অধ ায়-০২: বীজগািণিতক রািশ  অধ ায়-০৩: জ ািমিত    অধ ায়-০৭: অসীম ধারা           অধ ায়-১০: ি পদী িব িৃত 

HM-02 অধ ায়-০৮: ি েকাণিমিত  অধ ায়-০৯: সূচকীয় ও লগািরদমীয় ফাংশন 

HM-03 অধ ায়-১১: ানা  জ ািমিত   অধ ায়-১৪: স াবনা 
জীবিব ান 

Bio-01 অধ ায়-০১: জীবন পাঠ          অধ ায়-০২: জীবেকাষ ও িট          অধ ায়-০৪: জীবনীশি          অধ ায়-০৫: খাদ , পিু  এবং পিরপাক  
Bio-02 অধ ায়-০৬: জীেব পিরবহন  অধ ায়-০৮: রচন ি য়া             অধ ায়-১১: জীেবর জনন        অধ ায়-১২: জীেবর বংশগিত ও িববতন  

আইিসিট 

ICT-01 
অধ ায়-০১: তথ  ও যাগােযাগ যুি  এবং আমােদর বাংলােদশ অধ ায়-০২: কি উটার ও কি উটার ব বহারকারীর িনরাপ া 
অধ ায়-০৩: আমার িশ ায় ই টারেনট      অধ ায়-০৪: আমার লখােলিখ ও িহসাব অধ ায়-০৫: মাি িমিডয়া ও ািফ  

বাংলা 
Ba-01 বাংলা ১ম প  ( গদ ,পদ , নাটক ও উপ াস) 

Ba-02 

 বা য , িন ও বণ, র িন, ব ন িন, বেণর উ ারণ, উপসগ িদেয় শ  গঠন, ত য় িদেয় শ  গঠন, সমাস িদেয় শ  গঠন, সি , শ ি , 
সংখ াবাচক শ , শে র িণিবভাগ, িবেশষ , সবনাম, িবেশষণ, ি য়া, ি য়ািবেশষণ, অ সগ, যাজক, আেবগ, িনেদশক,  িবভি , 
ি য়ািবভি , বােক র অংশ ও িণিবভাগ, উে শ  ও িবেধয়, সরল, জিটল ও যৗিগক বাক , কারক,বাচ , উি , বাগেথর িণ, বা ধারা, 

িতশ , িবপরীত শ , শ েজাড়া 
িনিমত অংশঃ অ ে দ, িচিঠপ , সারাংশ ও সারমম, ভাব-স সারণ, সংবাদ িতেবদন, ব । 

বাংলােদশ ও িব  পিরচয় 

BGS-01 
অধ ায়-০১: পবূ বাংলার আে ালন ও জাতীয়তাবােদর উ থান  অধ ায়-০২: াধীন বাংলােদশ 
অধ ায়-০৪: বাংলােদেশর ভূ কৃিত ও জলবায় ু   অধ ায়-০৫: বাংলােদেশর নদ-নদী ও াকৃিতক স দ 

BGS-02 
অধ ায়-০৬: রা , নাগিরকতা ও আইন  অধ ায়-০৯: জািতসংঘ ও বাংলােদশ      অধ ায়-১০: টকসই উ য়ন অভী  (এসিডিজ) 
অধ ায়-১১: জাতীয় স দ ও অথৈনিতক ব ব া               অধ ায়-১৬: বাংলােদেশর সামািজক সমস া ও তার িতকার 

ইসলাম ধম 

R-01 
অধ ায়-০১: আকাইদ ও নিতক জীবন (আংিশক)  অধ ায়-০২: শিরয়েতর উৎস (আংিশক)   অধ ায়-০৩: ইবাদত (আংিশক) 
অধ ায়-০৪: আখলাক (আংিশক)   অধ ায়-০৫: আদশ জীবনচিরত (আংিশক) 

িহ  ধম 

R-01 
অধ ায়-০২: িহ ধেমর িব াস, উৎপি  ও িবকাশ  অধ ায়-০৩: ধমীয় আচার-অ ান   অধ ায়-০৪: িহ ধেমর সং ার 
অধ ায়-০৫: দব- দবী ও পজূা    অধ ায়-০৬: যাগসাধনা    অধ ায়-০৯: ধমপথ ও আদশ জীবন 

 
 

অনলাইন া াম সং া  যেকান তেথ র জ  িনে া  ন র েলােত যাগােযাগ ক ন 
 

ঢাকার শাখাসমূহ: িমরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, পনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক া টনেম ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উ রা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, 
মাহা দপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০১ সাই  ল াব.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফামেগট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, শাি নগর-০১৭১৩-২৩৬৭০৩, মািলবাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২, 

মিতিঝল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, বাসােবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২  
বন ী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, ল ীবাজার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, যা াবাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দিনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সাভার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গাজীপুর-
০১৭১৩-২৩৬৭৪৬ নারায়ণগ -০১৭১৩-২৩৬৭১৭, কানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টংগী-০১৭১৩২৩৬৭৫৯, বকিশবাজার-০১৭১৩২৩৬৭১২ 
 

ঢাকার বাইেরর শাখাসমূহ: ময়মনিসংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, িকেশারগ -০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জামালপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, শরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯, 
টা াইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭ পাবনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, িসরাজগ -০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রংপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, িড় াম-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গাইবা া-
০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সয়দপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪১ ব ড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পুরহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, িদনাজপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠা রগাঁও-
০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রাজশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬ নােটার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাঁপাইনবাবগ -০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, ি য়া-
০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফিরদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, মা রা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, যেশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১ খলুনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, সাত ীরা- ০১৭১৩-
২৩৬৭৫০, বিরশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, িসেলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, া ণবািড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরিসংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ িম া-০১৭১৩-
২৩৬৭২৮, নায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, ফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চ াম (চকবাজার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চ াম (হািলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 
গাপালগ -০১৭১৩-২৩৬৭৬০, িঝনাইদহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১, মুি গ -০১৭১৩-২৩৬৭৬২, মািনকগ -০১৭১৩-২৩৬৭৬৩, চুয়াডা া-০১৭১৩২৩৬৭৬৪, 

চাঁদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৬৫ 
ক বাজার-০১৭১৩-২৩৬৭৬৬ 


