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ক্লাস রুটিন: ১০ এটিল - ২৮ এটিল 
 

Physically Class Time: 08:00am, 10:30am, 02:00pm  Online Exam Time: 8:00am to 10:00pm 
 

Date Day Class Syllabus (Short Syllabus) Daily Exam 

10-Apr-22 Sunday HM-01 অধ্যায়-০১: ম্যাট্রিক্স ও ট্রির্ণায়ক (১ম্ পত্র) Introductory 

11-Apr-22 Monday HM-02 অধ্যায়-০৪: বহুপদী ও বহুপদী সম্ীকরর্ (২য় পত্র) HM-01 

12-Apr-22 Tuesday MP-01 
অধ্যায়-০২: ভেক্টর (১ম্ পত্র) 
অধ্যায়-০৪: ট্রিউটট্রিয়াি বলট্রবদযা (১ম্ পত্র) 

HM-02 

13-Apr-22 Wednesday MC-01 
অধ্যায়-০২: গুণগত রসায়ন (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০৪: রাসায়ননক পনরবততন (১ম পত্র) (সামযাবস্থা) 

MP-01 

15-Apr-22 Friday HM-03 অধ্যায়-০৩: সরলররখা (১ম্ পত্র) MC-01 

16-Apr-22 Saturday MP-02 

অধ্যায়-০১: ভেৌতজগৎ ও পট্ররম্াপ (১ম্ পত্র) 
অধ্যায়-০৫: কাজ, শট্রি ও ক্ষম্তা (১ম্ পত্র) 
অধ্যায়-০৮: পর্ণাবটৃ্রিক গট্রত (১ম্ পত্র) 

HM-03 

17-Apr-22 Sunday MC-02 অধ্যায়-০৪: তনিৎ রসায়ন (২য় পত্র) MP-02 

18-Apr-22 Monday HM-04 ট্রত্ররকার্ট্রম্ট্রত (১ম্ ও ২য় পত্র) MC-02 

19-Apr-22 Tuesday MP-03 

অধ্যায়-১০: আদশণ গযাস ও গযারসর গট্রততত্ত্ব (১ম্ পত্র) 
অধ্যায়-০১: তাপগট্রতট্রবদযা (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৭: ভেৌত আরলাকট্রবজ্ঞাি (২য় পত্র) 

HM-04 

20-Apr-22 Wednesday MC-03 
অধ্যায়-০১: পনরববশ রসায়ন (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৩: পনরমাণগত রসায়ন (২য় পত্র) 

MP-03 

23-Apr-22 Saturday HM-05 অধ্যায়-০৬: কট্রিক (২য় পত্র) MC-03 

24-Apr-22 Sunday MP-04 

অধ্যায়-০৩: চল তট্রিৎ (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৮: আধ্টু্রিক পদার্ণ ট্রবজ্ঞারির সূচিা (২য় পত্র) 
অধ্যায়-১০: ভসট্রম্কন্ডাক্টর ও ইরলক্ট্রট্রিক্স (২য় পত্র) 

HM-05 

25-Apr-22 Monday HM-06 অধ্যায়-০৯: অন্তরীকরর্ (১ম্ পত্র) MP-04 

27-Apr-22 Wednesday HM-07 অধ্যায়-১০: ভর্াগজীকরর্ (১ম্ পত্র) HM-06 

28-Apr-22 Thursday HM-08 অধ্যায়-০৮: ট্রিট্রতট্রবদযা (২য় পত্র) HM-07 
 

 

* Varsity Daily Exam MCQ (20×1=20) + Written (1×2.5=2.5); Time: 20 min. 

* Zoom Live Class-এ অংশগ্রহণ করতে এবং Live Exam দিতে দিদিট কতরা- www.online.udvash-unmesh.com 

https://online.udvash-unmesh.com/Account/Login


 

 

 

োদরখ পরীক্ষার নাম পরীক্ষার ধ্রন ও মানবন্টন সময় 

০৮ ভম্, ২০২২ ভপপার ফাইিাল পদার্ণট্রবজ্ঞাি ১ম্ পত্র 

MCQ (60x1=60) 
Written (16x2.5=40) 

১ ঘণ্টা ৩০ ট্রম্. 

১০ ভম্, ২০২২ ভপপার ফাইিাল পদার্ণট্রবজ্ঞাি ২য় পত্র 

১২ ভম্, ২০২২ ভপপার ফাইিাল রসায়ি ১ম্ পত্র 

১৪ ভম্, ২০২২ ভপপার ফাইিাল রসায়ি ২য় পত্র 

১৬ ভম্, ২০২২ ভপপার ফাইিাল উচ্চতর গট্রর্ত ১ম্ পত্র 

১৮ ভম্, ২০২২ ভপপার ফাইিাল উচ্চতর গট্রর্ত ২য় পত্র 

২০ ভম্, ২০২২ ভপপার ফাইিাল উট্রিদট্রবজ্ঞাি 

২২ ভম্, ২০২২ ভপপার ফাইিাল প্রাট্রর্ট্রবজ্ঞাি 

২৪ ভম্, ২০২২ সাবরজক্ট ফাইিাল পদার্ণট্রবজ্ঞাি (১ম্ ও ২য় পত্র) 

২৬ ভম্, ২০২২ সাবরজক্ট ফাইিাল রসায়ি (১ম্ ও ২য় পত্র) 

২৮ ভম্, ২০২২ সাবরজক্ট ফাইিাল উচ্চতর গট্রর্ত (১ম্ ও ২য় পত্র) 

৩০ ভম্, ২০২২ সাবরজক্ট ফাইিাল জীবট্রবজ্ঞাি (১ম্ ও ২য় পত্র) 

০১ জিু, ২০২২ ঢাট্রব ‘ঘ’ ভেশাল এক্সাম্-০১ ঢাট্রব ‘ঘ’ েট্রতণ পরীক্ষার অনুরূপ: 
MCQ (60x1=60) 

Written (6 Question, 40) 
১ ঘণ্টা ৩০ ট্রম্. 

০২ জিু, ২০২২ ঢাট্রব ‘ঘ’ ভেশাল এক্সাম্-০২ 

০৩ জিু, ২০২২ ঢাট্রব ‘ক’ ভেশাল এক্সাম্-০১ 

ঢাট্রব ‘ক’ েট্রতণ পরীক্ষার অনুরূপ: 
MCQ (60x1=60) 

Written (16x2.5=40) 
 

১ ঘণ্টা ৩০ ট্রম্. 

০৫ জিু, ২০২২ ঢাট্রব ‘ক’ ভেশাল এক্সাম্-০২ 

০৬ জিু, ২০২২ ঢাট্রব ‘ক’ ভেশাল এক্সাম্-০৩ 

০৭ জিু, ২০২২ ঢাট্রব ‘ক’ ভেশাল এক্সাম্-০৪ 

০৮ জিু, ২০২২ ঢাট্রব ‘ক’ ভেশাল এক্সাম্-০৫ 

১০ িুন, ২০২২: DU_KA িদেি পরীক্ষা 

১১ িুন, ২০২২: DU_GHA িদেি পরীক্ষা 

 

মডেল টেস্ট রুটেন: ০৮ টম – ০৮ জুন 


