
D‡b¥l মেডিকেল এন্ি মিন্টাল এিডেশন মেয়ার 
মেডিকেল + ভাডসিডি Math মরাগ্রাে ২০২৩ 

HSC ম ািি ডিডভশন + ডর-এিডেশন মোসি (অনলাইন) 
৪র্ি-৬ষ্ঠ সপ্তাকেি রুডিন 

 

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: োজ, শডি ও ক্ষেতা (১ে 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: েডনে (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 

িেজাকনি 
সেয়সূডি 

ম ািি ডিডভশন ক্লাস দুপিু ০২:০০ িায় ( াাংলা ও ইাংডলশ ভাসিন) 
ডর-এিডেশন ক্লাস  াাংলা ভাসিন: সোল ১১:০০ িায় ও ড োল ০৪:০০ িায় এ াং ইাংডলশ ভাসিন – সোল ০৯:০০ িায় ও দুপিু ০২:০০ িায় 

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

Week-04 

(Pre-

Admission) 

24-03-23 Friday 
P-04 অধ্যায়-০৫: োজ, শডি ও ক্ষেতা (১ে পত্র) P-03 

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

25-03-23 Saturday 
*M-04 অধ্যায়-০৬: েডনে (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: েহাের্ষ ও অডিের্ষ (১ে 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: জডটল সংখ্যা (২য় পত্র) C-02 

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

M-05 

30-03-23 Thursday Ba-02 ১ে পত্র: গদ্য: আোর পথ, োনবেলযাণ; েডবতা: ডবকরাহী, তাহাকেই পকে েকন Bio-05 

Week-05 

(Pre-

Admission) 

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

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

01-04-23 Saturday 

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

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

*Bio-04 

Week-06 

(Board 

Revision) 

02-04-23 Sunday P-06 
অধ্যায়-০৭: পদ্াকথষর গাঠডনে ধ্েষ (১ে পত্র) 
অধ্যায়-০১: মিৌত জগৎ ও পডরোপ (১ে পত্র) 

Ba-02 

03-04-23 Monday ICT-02 

অধ্যায়-০৪: ওকয়বসাইকটর ধ্ারণা ও োঠাকো, HTML এর ধ্ারণা, টযাগ, ডসনটযাক্স, 
ফরেযাডটং, পযারাগ্রাফ, মহডিং, োলার, ডবন্যাস, হাইপারডলংে, ডিত্র ম াগ েরা, মটডবল, 
মেে, ডিজাইডনং এবং পাবডলডশং 

P-06 

04-04-23 Tuesday M-06 অধ্যায়-০১: েযাডিক্স ও ডনণষায়ে (১ে 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: েেষেখু্ী রসায়ন (১ে পত্র) (ফুড ধিজারকভধিভস, ধভকিগার) 

Bio-06 

Week-06 

(Pre-

Admission) 

07-04-23 Friday 

P-06 
অধ্যায়-০৭: পদ্াকথষর গাঠডনে ধ্েষ (১ে পত্র) 
অধ্যায়-০১: মিৌত জগৎ ও পডরোপ (১ে পত্র) 

P-05 

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

C-05 

08-04-23 Saturday 
*M-06 অধ্যায়-০১: েযাডিক্স ও ডনণষায়ে (১ে পত্র) M-05 

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

*  চিচিত ক্লাস-পরীক্ষাগুল া ‘ভাচসিচি Math’ ক ালসির চিক্ষার্িীলের জন্য ।  
N.B. : Board Standard Daily Exam: MCQ (20×1=20), Time: 20 min & Admission Standard Daily Exam: MCQ (20×1=20), Time: 15 min 


