
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 
ইমিমনয়ামরিং মিপাডরশন + HSC মরমিশন ২০২০ 

অনলাইন কিাগ্রাি (বািংলা ও ইিংডরমি িার্সন) 
 

*  ৪মি পডবস পদার্সমবজ্ঞান, রর্ায়ন, উচ্চতর গমিত ও ইিংডরমি এই ৪মি মবষডয়র 
ইমিমনয়ামরিং মিপাডরশন + HSC মরমিশন র্ম্পন্ন করা হডব। পাশাপামশ 
মশক্ষার্সীডদর HSC কবােস িস্তুমত এবিং িামর্সমি ‘ক’ িমতস িস্তুমতর কর্া িার্ায় করডে 
িীবমবজ্ঞান ফুল ককার্স কবানার্ মহর্াডব পড়াডনা হডব  

*   ৪ পডবস র্বসডিাি ৬৮মি কলকচার ক্লার্, ১৭২মি পরীক্ষা এবিং ২০মি র্লি ক্লার্ অনুমিত হডব  
*  Zoom App এর িাধ্যডি র্প্তাডহ ৪ মদন Live Class অনুমিত হডব। িমতমি ক্লাডর্র 

pdf ক্লার্ কনাি মশক্ষার্সীডদরডক মি িদান করা হডব 
* আডগর মদডনর ক্লাডর্র উপর ইমিমনয়ামরিং এবিং এইচ.এর্.মর্ েুডয়ল স্ট্যান্োেস  

Daily Live Exam অনুমিত হডব 

* িমত িঙ্গলবার ইমিমনয়ামরিং ও এইচ.এর্.মর্ েুডয়ল স্ট্যান্োেস Weekly 

Live Exam এবিং Solve Class অনুমিত হডব 

*   পবস কশডষ ইমিমনয়ামরিং এবিং এইচ.এর্.মর্ েুডয়ল স্ট্যান্োেস পবস িূলযায়ন 

পরীক্ষা অনুমিত হডব 

*  িমতমি পডবসর ককার্স মফ ৩০০০/- (মতন হািার) িাকা। Online Payment এর 

িাধ্যডি িমতমি পডবস আলাদািাডব িমতস হডত হডব।  

* অনলাইডন িমতসর িন্য মিমিি করুন www.udvash.com 

*   Helpline - 09666775566 
 

অনলাইন বযাডচর র্িয়রূ্মচ 
বািংলা িার্সন ইিংডরমি িার্সন 

র্কাল ৮:০০ িা, র্কাল ১০:৩০ িা, দুপরু ২:১৫ িা, 
মবকাল ৪:৪৫ িা এবিং র্ন্ধ্যা ৭:৩০ িা 

মবকাল ৪:৪৫ িা এবিং র্ন্ধ্যা ৭:৩০ িা 
 

মবষয়মিমিক কলকচার ক্লার্ 
পবসমিমিক ককার্স মববরিী  

১ি পবস ২য় পবস ৩য় পবস ৪র্স পবস 
রর্ায়ন (১৬) C-01, 02, 03, 04 C-05, 06, 07, 08 C-09, 10, 11, 12 C-13, 14, 15, 16 

পদার্সমবজ্ঞান (১৬) P-01, 02, 03, 04 P-05, 06, 07, 08 P-09, 10, 11, 12 P-13, 14, 15, 16 
উচ্চতর গমিত (১৬) M-01, 02, 03, 04 M-05, 06, 07, 08 M-09, 10, 11, 12 M-13, 14, 15, 16 
ইিংডরমি (০৪) E-01 E-02 E-03 E-04 

* িীবমবজ্ঞান (১৬) B-01, 02, 03, 04 B-05, 06, 07, 08 B-09, 10, 11, 12 B-13, 14, 15, 16 

৩য় পবস : ১৪ কর্ডেম্বর, ২০২০ হডত ১৫ অডটাবর, ২০২০ পর্সন্ত চলডব 
৩য় পডবস কিাি কলকচার ক্লার্ - ১৭ মি, Daily Exam- ৩৩মি, Weekly Exam- ০৮ মি, পবস িলূযায়ন পরীক্ষা - ০২ মি এবিং র্লি ক্লার্ - ০৫মি 

৩য় পডবসর লাইি ক্লার্ ও এক্সাি রুমিন 
১২.০৯.২০২০ (শমনবার) ২য় পবস িলূযায়ন ও ৩য় পবস ওমরডয়ডন্িশন কর্মিনার (র্িয় ও মলিংক SMS এ িানাডনা হডব) 

তামরে ও বার েুডয়ল স্ট্যান্োেস লাইি ক্লার্ 
(মনি মনি বযাচ িাইি অনুর্ায়ী) 

ইমিমনয়ামরিং স্ট্যান্োেস লাইি এক্সাি 
(র্কাল ৮ িা কর্ডক রাত ১০ িা পর্সন্ত চলডব) 

HSC স্ট্যান্োেস লাইি এক্সাি 
(র্কাল ৮ িা কর্ডক রাত ১০ িা পর্সন্ত চলডব) 

১৪.০৯.২০ (কর্ািবার) Live Class (C-09) ----- ----- 

১৬.০৯.২০ (বধু্বার) Live Class (P-09) Engg. Daily Exam (C-09) MCQ (20×2=40); 30 min. HSC Daily Exam (C-09) CQ (1×10=10); 30 min. 
১৮.০৯.২০ (শুক্রবার) Live Class (B-09) Engg. Daily Exam (P-09) MCQ (20×2=40); 30 min. HSC Daily Exam (P-09) CQ (1×10=10); 30 min. 
১৯.০৯.২০ (শমনবার) Live Class (M-09) Varsity Daily Exam (B-09) MCQ (20×1.25=25); 25 min. HSC Daily Exam (B-09) CQ (1×10=10); 30 min. 
২১.০৯.২০ (কর্ািবার) Live Class (C-10) Engg. Daily Exam (M-09) MCQ (20×2=40); 30 min. HSC Daily Exam (M-09) CQ (1×10=10); 30 min. 

২২.০৯.২০ (িঙ্গলবার) 

Engineering Standard Weekly Exam-09 (C-9, P-9, M-9) Written (15×10=150); 50 min. &  
Varsity Standard Weekly Exam-09 (C-9, P-9, M-9, B-9, E) MCQ (60×1.25=75); 45 min.  

(র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পর্সন্ত চলডব) 

HSC Weekly Exam-09 (C-9, P-9, M-9, B-9)  
MCQ (60×1=60); 40 min. 

(র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পর্সন্ত চলডব) 
রাত ০৮:৩০ িা - েুডয়ল স্ট্যান্োেস Live Solve Class (Week-09), Facebook Private Group এ অনুমিত হডব। গ্রুপ মলিংক SMS এর িাধ্যডি িানাডনা হডব 

২৩.০৯.২০ (বধু্বার) Live Class (P-10) Engg. Daily Exam (C-10) MCQ (20×2=40); 30 min. HSC Daily Exam (C-10) CQ (1×10=10); 30 min. 

২৫.০৯.২০ (শুক্রবার) Live Class (B-10) Engg. Daily Exam (P-10) MCQ (20×2=40); 30 min. HSC Daily Exam (P-10) CQ (1×10=10); 30 min. 

২৬.০৯.২০ (শমনবার) Live Class (M-10) Varsity Daily Exam (B-10) MCQ (20×1.25=25); 25 min. HSC Daily Exam (B-10) CQ (1×10=10); 30 min. 

২৮.০৯.২০ (কর্ািবার) Live Class (C-11) Engg. Daily Exam (M-10) MCQ (20×2=40); 30 min. HSC Daily Exam (M-10) CQ (1×10=10); 30 min. 

২৯.০৯.২০ (িঙ্গলবার) 

Engineering Standard Weekly Exam-10 (C-10, P-10, M-10) Written (15×10=150); 50 min. &  
Varsity Standard Weekly Exam-10 (C-10, P-10, M-10, B-10, E) MCQ (60×1.25=75); 45 min.  

(র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পর্সন্ত চলডব) 

HSC Weekly Exam-10 (C-10, P-10, M-10, B-10)  
MCQ (60×1=60); 40 min. 

(র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পর্সন্ত চলডব) 
রাত ০৮:৩০ িা - েুডয়ল স্ট্যান্োেস Live Solve Class (Week-10), Facebook Private Group এ অনুমিত হডব। গ্রুপ মলিংক SMS এর িাধ্যডি িানাডনা হডব 

৩০.০৯.২০ (বধু্বার) Live Class (P-11) Engg. Daily Exam (C-11) MCQ (20×2=40); 30 min. HSC Daily Exam (C-11) CQ (1×10=10); 30 min. 

০২.১০.২০ (শুক্রবার) Live Class (B-11) Engg. Daily Exam (P-11) MCQ (20×2=40); 30 min. HSC Daily Exam (P-11) CQ (1×10=10); 30 min. 

০৩.১০.২০ (শমনবার) Live Class (M-11) Varsity Daily Exam (B-11) MCQ (20×1.25=25); 25 min. HSC Daily Exam (B-11) CQ (1×10=10); 30 min. 

০৪.১০.২০ (রমববার) Live Class (E-03) Engg. Daily Exam (M-11) MCQ (20×2=40); 30 min. HSC Daily Exam (M-11) CQ (1×10=10); 30 min. 

০৫.১০.২০ (কর্ািবার) Live Class (C-12) Engg. Daily Exam (E-03) MCQ (20×2=40); 30 min. --- 

০৬.১০.২০ (িঙ্গলবার) 

Engineering Standard Weekly Exam-11 (C-11, P-11, M-11) Written (15×10=150); 50 min. &  
Varsity Standard Weekly Exam-11 (C-11, P-11, M-11, B-11, E) MCQ (60×1.25=75); 45 min.  

(র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পর্সন্ত চলডব) 

HSC Weekly Exam-11 (C-11, P-11, M-11, B-11)  
MCQ (60×1=60); 40 min. 

(র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পর্সন্ত চলডব) 
রাত ০৮:৩০ িা - েুডয়ল স্ট্যান্োেস Live Solve Class (Week-11), Facebook Private Group এ অনুমিত হডব। গ্রুপ মলিংক SMS এর িাধ্যডি িানাডনা হডব 

০৭.১০.২০ (বধু্বার) Live Class (P-12) Engg. Daily Exam (C-12) MCQ (20×2=40); 30 min. HSC Daily Exam (C-12) CQ (1×10=10); 30 min. 

০৯.১০.২০ (শুক্রবার) Live Class (B-12) Engg. Daily Exam (P-12) MCQ (20×2=40); 30 min. HSC Daily Exam (P-12) CQ (1×10=10); 30 min. 

১০.১০.২০ (শমনবার) Live Class (M-12) Varsity Daily Exam (B-12) MCQ (20×1.25=25); 25 min. HSC Daily Exam (B-12) CQ (1×10=10); 30 min. 

১১.১০.২০ (রমববার) --- Engg. Daily Exam (M-12) MCQ (20×2=40); 30 min. HSC Daily Exam (M-12) CQ (1×10=10); 30 min. 

১৩.১০.২০ (িঙ্গলবার) 

Engineering Standard Weekly Exam-12 (C-12, P-12, M-12) Written (15×10=150); 50 min. &  
Varsity Standard Weekly Exam-12 (C-12, P-12, M-12, B-12, E) MCQ (60×1.25=75); 45 min.  

(র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পর্সন্ত চলডব) 

HSC Weekly Exam-12 (C-12, P-12, M-12, B-12)  
MCQ (60×1=60); 40 min. 

(র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পর্সন্ত চলডব) 
রাত ০৮:৩০ িা - েুডয়ল স্ট্যান্োেস Live Solve Class (Week-12), Facebook Private Group এ অনুমিত হডব। গ্রুপ মলিংক SMS এর িাধ্যডি িানাডনা হডব 

১৫.১০.২০ (বহৃঃবার) 

পবস িূলযায়ন পরীক্ষা (৩য় পডবসর র্ম্পিূস মর্ডলবার্) Engineering Standard Written 
(30×10=300); 1:40 min. & Varsity Standard MCQ (60×1.25=75); 45 min.  

(র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পর্সন্ত চলডব) 

পবস িূলযায়ন পরীক্ষা (৩য় পডবসর র্ম্পিূস মর্ডলবার্)  
HSC Standard MCQ (100×1=100); 1 Hour.  

(র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পর্সন্ত চলডব) 
রাত ০৮:৩০ িা - েুডয়ল স্ট্যান্োেস Live Solve Class (পবস িূলযায়ন), Facebook Private Group এ অনুমিত হডব। গ্রুপ মলিংক SMS এর িাধ্যডি িানাডনা হডব 

 

অনলাইডন ক্লার্ ও পরীক্ষা পদ্ধমত: 
*  Live Class অনুমিত হডব Zoom App এর িাধ্যডি। এিন্য িডতযক মশক্ষার্সীডক আডগ কর্ডকই মনডির কিাবাইল/লযাপিপ/কেস্কিডপ Zoom App Install 

কডর রাোর িন্য অনুডরাধ্ করা হল। 
*  Live Class & Exam মদডত udvash.com এই ওডয়বর্াইডি মগডয় ‘অনলাইন ক্লার্ ও পরীক্ষা’ কিনুযডত মক্লক কডরা। ক্লার্ ও পরীক্ষায় অিংশগ্রহি 

করডত D™¢vm এর ইমিমনয়ামরিং এেমিশন কিাগ্রাডি কতািার িমতসকৃত করমিডেশন নম্বর বযবহার কডর Login কডরা। 

*  Daily Live Exam গুডলা রুমিডন উডেমেত তামরে অনুর্ায়ী র্কাল ০৮:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্সন্ত চলডব। এই র্িডয়র িডধ্য একিন মশক্ষার্সী 
উক্ত Live Exam-এ একবারই অিংশগ্রহি করডত পারডব। তডব অমধ্ক অনুশীলডনর িন্য মশক্ষার্সীরা একই মর্ডলবাডর্র Practice Exam এ একামধ্কবার 
অিংশগ্রহি করডত পারডব। আর Weekly Live Exam রুমিডন উডেমেত মনমদসষ্ট তামরডে মিক র্কাল ১০:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পর্সন্ত চলডব।  

http://www.udvash.com/
https://udvash.com/
https://online.udvash-unmesh.com/Account/Login
https://live.udvash-unmesh.com/Student/Login


ইমিমনয়ামরিং মর্ডলবার্-২০২০ (অনলাইন ৩য় পবস) 

রর্ায়ন ২য় পত্র 

লেকচার  সিলেবাি 

C-09 অধ্যায়-২ : জিব কর্ৌগ ও তার কেমিমবিাগ, র্িডগ্রাত্রীয় কেমি, কার্সকরীিলূক, নািকরি, র্িািতুা (২য় পত্র) 

C-10 
অধ্যায়-২ : অযাডরাডিমিমর্মি, হাডকল তত্ত্ব, কবনমিন ও তার িাতক, জিব কর্ৌডগর মবমক্রয়ার  মক্রয়াডকৌশল (র্িংডর্ািন, অপর্ারি, 

িমতস্থাপন ইতযামদ মবমক্রয়া, মবকারক, বন্ধ্ন মবিািন, িধ্যবতসী কর্ৌডগর স্থাময়ত্ব) (২য় পত্র) 

C-11 অধ্যায়-২ : অযালডকন, অযালমকন, অযালকাইন, অযালকাইল হ্যালাইে ও তার িাতক, মগ্রগনােস মবকারক (২য় পত্র) 

C-12 অধ্যায়-২ :  অযালডকাহল, মির্ামরন, কফনল, কেিল, পযারামর্িািল, ইর্ার, নাইডরামির্ামরন ও মিএনমি  (২য় পত্র) 

পদার্সমবজ্ঞান ২য় পত্র 

P-09 অধ্যায়-০১: তাপগমতমবদযা (২য় পত্র) 

P-10 অধ্যায়-০২: মস্থর তমড়ৎ (২য় পত্র) 

P-11 অধ্যায়-০৩: চল তমড়ৎ (২য় পত্র) 

P-12 
অধ্যায়-০৪: তমড়ৎ িবাডহর কচৌম্বক মক্রয়া ও চুম্বকত্ব (২য় পত্র) 

অধ্যায়-০৫: তমড়ৎডচৌম্বকীয় আডবশ ও পমরবতসী িবাহ (২য় পত্র) 

উচ্চতর গমিত ১ি ও ২য় পত্র 

M-09 
অধ্যায়-০১: িযামরক্স ও মনিসায়ক (১ি পত্র) 

অধ্যায়-০৪: বহুপদী ও বহুপদী র্িীকরি (২য় পত্র) 

M-10 
অধ্যায়-০১: বাস্তব র্িংেযা ও অর্িতা (২য় পত্র) 

অধ্যায়-০৩: িমিল র্িংেযা (২য় পত্র) 

M-11 অধ্যায়-০৫: মিপদী মবস্তমৃত (২য় পত্র) 

M-12 অধ্যায়-০৭ : মবপরীত মত্রডকািমিমতক ফািংশন ও মত্রডকািমিমতক র্িীকরি (২য় পত্র) 

উমিদমবজ্ঞান 

B-09 অধ্যায়-০৯ : উমিদ শারীরতত্ত্ব (১ি পত্র) 

B-10 
অধ্যায়-০২ : ককাষ মবিািন (১ি পত্র) 

অধ্যায়-০৮ : মিস্যয ও মিস্যযতন্ত্র (১ি পত্র) 

B-11 

অধ্যায়-০৬ : ব্রাডয়াফাইিা ও কিমরডোফাইিা (১ি পত্র) 

অধ্যায়-০৭ : নগ্নবীিী ও আবতৃবীিী উমিদ (১ি পত্র) 

অধ্যায়-১০ : উমিদ িিনন (১ি পত্র) 

B-12 
অধ্যায়-১১ : িীবির্মুক্ত (১ি পত্র) 

অধ্যায়-১২ : িীডবর পমরডবশ, মবস্তার ও র্িংরক্ষি (১ি পত্র) 

ইিংডরমি 

E-03 

W-09 Narration, Transformation of sentence 

W-10 Sentence correction 

W-11 Finite and non-finite verb, Phrase & clause, Vocabulary (N, O, P), Appropriate preposition (N, O, P) 

W-12 Number, Gender, Redundancy, Vocabulary (Q, R, S), Appropriate preposition (Q, R, S) 

 

অনলাইন কিাগ্রাি র্িংক্রান্ত কর্ডকান তডর্যর িন্য মনডনাক্ত নম্বরগুডলাডত কর্াগাডর্াগ করুন 
 

ঢাকার শাোর্িূহ : মিরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্িনডিন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭ 

কিাহাম্মদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০১, র্াইন্স লযাব.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসডগি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আমিিপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শামন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭ 

িামলবাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২ িমতমিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, বার্াডবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনেী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীবািার-০১৭১৩-২৩৬৭২০ 

র্াত্রাবাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দমনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, র্ািার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গািীপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়িগি-০১৭১৩-২৩৬৭১৭ 

ককানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭ 
 

ঢাকার বাইডরর শাোর্িূহ : িয়িনমর্িংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, মকডশারগি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, িািালপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 

িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পাবনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, মর্রািগি-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রিংপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুমড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 

গাইবান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, জর্য়দপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, বগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িয়পরুহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, মদনািপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 

িাকুরগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রািশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডিার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনবাবগি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ 

কুমষ্টয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফমরদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্ডশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, েুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ 

র্াতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বমরশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ মর্ডলি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþিবামড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরমর্িংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 

কুমিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াোলী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চকবািার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাি (হামলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 


