
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 
ইমিমনয়ামরিং এেমিশন করাগ্রাি-২০২০ (পর্বমিমিক মরমিউ এক্সাি) 

 

পর্ব মর্ষয় মিডের্াি 

১ি পর্ব  
মরমিউ এক্সাি 

তামরখ- ২৪ নডিম্বর (িঙ্গের্ার) 
(িকাে ০৮ টা কেডক রাত ০৮ টা পর্বন্ত চেডর্) 

Engineering Standard  
Written (30×10=300); 1:40 min.  

& MCQ (30×2=60); 40 min. 
 

পদােব 
মর্জ্ঞান 

অধ্যায়-০২: কিক্টর (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৩: গমতমর্দযা (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৪: মনউটমনয়ান র্েমর্দযা (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৫: কাজ, শমি ও ক্ষিতা (১ি পত্র) 

রিায়ন অধ্যায়-৩ : ম ৌলের পর্যায়বতৃ্ত ধ্ য ও রাসায়নিক বন্ধি (১  পত্র) 
অধ্যায়-৪ : রাসায়নিক পনরবর্যি (১  পত্র) 

উচ্চতর 
গমিত 

অধ্যায়-০২: কিক্টর (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৩: িরেডরখা (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৪: র্িৃ (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৫: মর্ন্যাি ও িিাডর্শ (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৮: ফািংশন ও ফািংশডনর কেখমচত্র (১ি পত্র) 

২য় পর্ব  
মরমিউ এক্সাি 

তামরখ- ২৬ নডিম্বর (র্হৃস্পমতর্ার) 
(িকাে ০৮ টা কেডক রাত ০৮ টা পর্বন্ত চেডর্) 

Engineering Standard  
Written (30×10=300); 1:40 min.  

& MCQ (30×2=60); 40 min. 
 

পদােব 
মর্জ্ঞান 

অধ্যায়-০১: কিৌতজগৎ ও পমরিাপ (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৬: িহাকষব ও অমিকষব (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৭: পদাডেবর গাঠমনক ধ্িব (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৮: পর্বার্মৃিক গমত (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৯: তরঙ্গ (১ি পত্র) 
অধ্যায়-১০: আদশব গযাি ও গযাডির গমততত্ত্ব (১ি পত্র) 

রিায়ন 

অধ্যায়-১ : েযাবলরটনরর নিরাপদ বযবহার (১  পত্র) 
অধ্যায়-২ : গুণগর্ রসায়ি (১  পত্র) 
অধ্যায়-৫: কিবিুখী রিায়ন (১ি পত্র) 
অধ্যায়-৩: পনর াণগর্ রসায়ি (২য় পত্র) 
অধ্যায়-৪ : র্নিৎ রসায়ি (২য় পত্র) 
অধ্যায়-৫ : অর্যনিনর্ক রসায়ি (২য় পত্র) 

উচ্চতর 
গমিত 

অধ্যায়-০৬ : মত্রডকািমিমতক অনুপাত (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৭ : িিংর্িু ও কর্ৌমগক ককাডির  মত্রডকািমিমতক অনুপাত (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০৯: অন্তরীকরি (১ি পত্র) 
অধ্যায়-১০: কর্াগজীকরি (১ি পত্র) 

৩য় পর্ব  
মরমিউ এক্সাি 

তামরখ- ২৮ নডিম্বর (শমনর্ার) 
(িকাে ০৮ টা কেডক রাত ০৮ টা পর্বন্ত চেডর্) 

Engineering Standard  
Written (30×10=300); 1:40 min.  

& MCQ (30×2=60); 40 min. 
 

পদােব 
মর্জ্ঞান 

অধ্যায়-০১: তাপগমতমর্দযা (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০২: মির তমিৎ (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৩: চে তমিৎ (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৪: তমিৎ রর্াডহর কচৌম্বক মিয়া ও চুম্বকত্ব (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৫: তমিৎডচৌম্বকীয় আডর্শ ও পমরর্তবী রর্াহ (২য় পত্র) 

রিায়ন 

অধ্যায়-২: জজর্ কর্ৌগ ও তার কেমিমর্িাগ, িিডগ্রাত্রীয় কেমি, কার্বকরীিূেক, নািকরি, িিািতুা, 
অযাডরাডিমটমিমট, হাডকে তত্ত্ব, কর্নমজন ও তার জাতক, জজর্ কর্ৌডগর মর্মিয়ার মিয়াডকৌশে (িিংডর্াজন, 
অপিারি, রমতিাপন ইতযামদ মর্মিয়া, মর্কারক, র্ন্ধন মর্িাজন, িধ্যর্তবী কর্ৌডগর িাময়ত্ব), অযােডকন, 
অযােমকন, অযােকাইন, অযােকাইে হ্যাোইে ও তার জাতক, মগ্রগনােব মর্কারক, অযােডকাহে, মিিামরন, 
কফনে, কেটে, পযারামিটািে, ইোর, নাইডরামিিামরন ও মটএনমট (২য় পত্র) 

উচ্চতর 
গমিত 

অধ্যায়-০১: িযামরক্স ও মনিবায়ক (১ি পত্র) 
অধ্যায়-০১: র্াস্তর্ িিংখযা ও অিিতা (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৩: জমটে িিংখযা (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৪: র্হুপদী ও র্হুপদী িিীকরি (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৫: মিপদী মর্স্তমৃত (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৭: মর্পরীত মত্রডকািমিমতক ফািংশন ও মত্রডকািমিমতক িিীকরি (২য় পত্র) 

৪েব পর্ব  
মরমিউ এক্সাি 

তামরখ- ৩০ নডিম্বর (কিাির্ার) 
(িকাে ০৮ টা কেডক রাত ০৮ টা পর্বন্ত চেডর্) 

Engineering Standard  
Written (30×10=300); 1:40 min.  

& MCQ (30×2=60); 40 min. 
 

পদােব 
মর্জ্ঞান 

অধ্যায়-০৬: জযামিমতক আডোকমর্জ্ঞান (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৭: কিৌত আডোকমর্জ্ঞান (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৮: আধু্মনক পদােব মর্জ্ঞাডনর িচূনা (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৯: পরিািরু িডেে ও মনউমিয়ার পদােবমর্জ্ঞান (২য় পত্র) 
অধ্যায়-১০: কিমিকন্োক্টর ও ইডেক্ট্রমনক্স (২য় পত্র) 
অধ্যায়-১১: কজযামতবমর্জ্ঞান (২য় পত্র) 

রিায়ন 

অধ্যায়-১ : পনরলবশ রসায়ি (২য় পত্র) 
অধ্যায়-২ : অযােমেহাইে, মকডটান, জজর্ এমিে ও এর জাতকিিূহ, জজর্ কর্ৌডগর মর্শুদ্ধতা ও শনািকরডি 
গেনাঙ্ক ও সু্ফটনাডঙ্কর িূমিকা, অযামিন, োয়াজমনয়াি ের্ি, IR Spectroscopy, র্াডয়াঅি ুও পমেিারকরি 
(২য় পত্র) 

উচ্চতর 
গমিত 

অধ্যায়-০২: কর্াগােয়ী করাগ্রাি (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৬ : কমিক (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৮: মিমতমর্দযা (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০৯: িিতডে র্স্তুকিার গমত (২য় পত্র) 
অধ্যায়-১০: মর্স্তার পমরিাপ ও িম্ভার্না (২য় পত্র) 

 

অনোইন করাগ্রাি িিংিান্ত কর্ডকান তডেযর জন্য মনডনাি নম্বরগুডোডত কর্াগাডর্াগ করুন 
 

ঢাকার শাখািিূহ : মিরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭ 
কিাহাম্মদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০১, িাইন্স েযার্.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািবডগট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আমজিপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শামন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭ 
িামের্াগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২ িমতমিে-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, র্ািাডর্া-০১৭১৩-২৩৬৭২২, র্নেী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, েক্ষ্মীর্াজার-০১৭১৩-২৩৬৭২০ 
র্াত্রার্ািী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দমনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, িািার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গাজীপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়িগি-০১৭১৩-২৩৬৭১৭ 
ককানাপািা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭ 
 

ঢাকার র্াইডরর শাখািিূহ : িয়িনমিিংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, মকডশারগি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জািােপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
টাঙ্গাইে-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পার্না-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, মিরাজগি-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রিংপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুমিগ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 
গাইর্ান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, জিয়দপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, র্গুিা-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পরুহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, মদনাজপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 
ঠাকুরগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রাজশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডটার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনর্ার্গি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ 
কুমিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফমরদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্ডশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খুেনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ 
িাতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, র্মরশাে-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ মিডেট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþির্ামিয়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরমিিংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 
কুমিল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখােী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চকর্াজার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাি (হামেশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮  


