
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 
ইমিমনয়ামরিং + Biology করাগ্রাি ২০২১ 

বািংলা ও ইিংমলশ ভার্সন  
 

*   HSC কবােস পরীক্ষার পডূবস শর্স মর্ডলবার্ এর উপর ইমিমনয়ামরিং মরপাডরশন 
র্ম্পন্ন করা হডব। যা কবােস পরীক্ষার জন্যও র্হায়ক হডব।  

     HSC কবােস পরীক্ষার পর পরূ্সাঙ্গ ইমিমনয়ামরিং মরপাডরশন র্ম্পন্ন করা হডব। 
*   ইমিমনয়ামরিং ককার্স এর মশক্ষার্সীডের জন্য ইমিমনয়ামরিং স্ট্যান্োেস মরপাডরশন 

র্ম্পন্ন করা হডব। ইমিমনয়ামরিং + Biology ককার্স এর মশক্ষার্সীডের 
ইমিমনয়ামরিং, কিমেডকল, ভামর্সমর্ ‘ক’ এবিং গুচ্ছ স্ট্যান্োেস মরপাডরশন র্ম্পন্ন 
করা হডব। 

*   র্কল লাইভ ক্লার্ Zoom App এর িাধ্যডি অনুমিত হডব। মশক্ষা রমতিান 
ক ালার পর মিমজকযামল অনুমিত হডব। 

*   রমতমর্ অনলাইন ক্লাডর্র িামি-কালার pdf ক্লার্ডনার্ রোন করা হডব এবিং 
মভমেও মরডে কে ার বযবস্থা র্াকডব। 

* আডের মেডনর ক্লাডর্র উপর ২মর্ মভন্ন কর্ডর্ কেইমল লাইভ ও রযাকমর্র্ 
এক্সাি অনুমিত হডব। রুমর্ন অনুর্াডর উইকমল এক্সাি অনুমিত হডব।  

* রমতমর্ রডের এনালাইমর্র্ মরডপার্স রোন করা হডব এবিং Auto SMS এ 
প্রতিতি রেজাল্ট রপ্রেণ কো হবে। 

*  র্রার্মর ব্রাডে এডর্ অর্বা Online Payment এে মাধ্যবম ভতিি হওয়া 
যাবে। অনলাইবন ভতিিে জন্য: www.udvash.com 

*   Helpline - 09666775566 
 

অনলাইন লাইভ ক্লাডর্র র্িয়রূ্মি বািংলা ভার্সন: মবকাল ৬:৩০ র্া ইিংমলশ ভার্সন: মবকাল ৬:৩০ র্া 
অনলাইন লাইভ এক্সাডির র্িয়রূ্মি র্কাল ৮ র্া কর্ডক রাত ১০ র্া পযসন্ত িলডব 

 

ক্লার্ ও এক্সাি রুমর্ন (পার্স-০২) 
 

তামর  ও বার লাইভ ক্লার্ লাইভ এক্সাি (র্কাল ৮ র্া কর্ডক রাত ১০ র্া পযসন্ত িলডব) 

১২.০৯.২১ (রমববার) 
UNMESH Medical Standard Weekly Exam-03 (B-03, C-03, P-03, GK, E) MCQ (100×1=100); 45 min. 

Physics (P-04) --- 

১৩.০৯.২১ (কর্ািবার) Chemistry (C-04) Engg. Daily Exam (P-04) MCQ (25×1=25); 15 min. 
১৪.০৯.২১ (িঙ্গলবার) Higher Math (M-04) Engg. Daily Exam (C-04) MCQ (25×1=25); 15 min. 
১৫.০৯.২১ (বুধ্বার) UNMESH Biology (B-04) Engg. Daily Exam (M-04) MCQ (25×1=25); 15 min. 
১৬.০৯.২১ (বহৃঃবার) --- Biology Daily Exam (B-04) MCQ (25×1=25); 15 min. 

১৭.০৯.২১ (শুক্রবার) 

Online Engineering Standard W-04 (P-04, C-04, M-04) Written (15×10=150); 1 Hour & MCQ (50×1=50); 30 min. 
Online Varsity Standard W-04 (P-04, C-04, M-04, B-04, E, Ba) MCQ (40×1=40); 30 min. & Written (30 Marks); 45 min. 

Physically BUET Preli Special MCQ Exam-04 (P-04, C-04, M-04); MCQ (100×1=100); 1 Hour. 

Physically Varsity Special MCQ Exam-04 (P-04, C-04, M-04, B-04, E, Ba); MCQ (60×1=60); 45 min. 

১৮.০৯.২১ (শমনবার) 
Online UNMESH Medical Standard Exam-04 (B-04, C-04, P-04, GK, E) MCQ (100×1=100); 45 min. 

Physically UNMESH Medical Special Exam-04 (B-04, C-04, P-04, GK, E); MCQ (100×1=100); 55 min. 
Physics (P-05) ---- 

২০.০৯.২১ (কর্ািবার) Chemistry (C-05) Engg. Daily Exam (P-05) MCQ (25×1=25); 15 min. 

২২.০৯.২১ (বুধ্বার) Higher Math (M-05) Engg. Daily Exam (C-05) MCQ (25×1=25); 15 min. 

২৪.০৯.২১ (শুক্রবার) UNMESH Biology (B-05) Engg. Daily Exam (M-05) MCQ (25×1=25); 15 min. 

২৫.০৯.২১ (শমনবার) ---- Biology Daily Exam (B-05) MCQ (25×1=25); 15 min. 

২৬.০৯.২১ (রমববার) 

Online Engineering Standard W-05 (P-05, C-05, M-05) Written (15×10=150); 1 Hour & MCQ (50×1=50); 30 min. 
Online Varsity Standard W-05 (P-05, C-05, M-05, B-05, E, Ba) MCQ (40×1=40); 30 min. & Written (30 Marks); 45 min. 

Physically BUET Preli Special MCQ Exam-05 (P-05, C-05, M-05); MCQ (100×1=100); 1 Hour. 

Physically Varsity Special MCQ Exam-05 (P-05, C-05, M-05, B-05, E, Ba); MCQ (60×1=60); 45 min. 

২৭.০৯.২১ (কর্ািবার) 
Online UNMESH Medical Standard Exam-05 (B-05, C-05, P-05, GK, E) MCQ (100×1=100); 45 min. 

Physically UNMESH Medical Special Exam-05 (B-05, C-05, P-05, GK, E); MCQ (100×1=100); 55 min. 
Physics (P-06) ---- 

২৯.০৯.২১ (বুধ্বার) Chemistry (C-06) Engg. Daily Exam (P-06) MCQ (25×1=25); 15 min. 

০১.১০.২১ (শুক্রবার) Higher Math (M-06) Engg. Daily Exam (C-06) MCQ (25×1=25); 15 min. 

০৩.১০.২১ (রমববার) UNMESH Biology (B-06) Engg. Daily Exam (M-06) MCQ (25×1=25); 15 min. 

০৪.১০.২১ (কর্ািবার) ---- Biology Daily Exam (B-06) MCQ (25×1=25); 15 min. 

০৫.১০.২১ (িঙ্গলবার) 

Online Engineering Standard W-06 (P-06, C-06, M-06) Written (15×10=150); 1 Hour & MCQ (50×1=50); 30 min. 
Online Varsity Standard W-06 (P-06, C-06, M-06, B-06, E, Ba) MCQ (40×1=40); 30 min. & Written (30 Marks); 45 min. 

Physically BUET Preli Special MCQ Exam-06 (P-06, C-06, M-06); MCQ (100×1=100); 1 Hour. 

Physically Varsity Special MCQ Exam-06 (P-06, C-06, M-06, B-06, E, Ba); MCQ (60×1=60); 45 min. 

০৬.১০.২১ (বুধ্বার) 
Online UNMESH Medical Standard Exam-06 (B-06, C-06, P-06, GK, E) MCQ (100×1=100); 45 min. 

Physically UNMESH Medical Special Exam-06 (B-06, C-06, P-06, GK, E); MCQ (100×1=100); 55 min. 

http://www.udvash.com/


ইমিমনয়ামরিং + Biology মর্ডলবার্ (পার্স-০২) 
পোর্সমবজ্ঞান  

P-04 
অধ্যায়-০১: রভৌিজগৎ ও পতেমাপ (১ম পত্র)  
অধ্যায়-০৮: পযিােতৃিক গতি (১ম পত্র) 

P-05 অধ্যায়-১০: আদর্ি গযাস ও গযাবসে গতিিত্ত্ব (১ম পত্র) 
P-06 অধ্যায়-০১: িাপগতিতেদযা (২য় পত্র) 

রর্ায়ন 
C-04 অধ্যায়-১: পতেবের্ েসায়ন [গযাবসে সতূ্রসমহূ ও অম্ল-ক্ষাে িত্ত্ব] (২য় পত্র) 

C-05 
অধ্যায়-৪: িতিৎ েসায়ন [পতেোতহিা, িতিৎ রকাষ, ফ্যাোবেে সতূ্র ও নার্ন্িবেে সমীকেণ] (২য় পত্র) 
অধ্যায়-৫: কমিমখুী েসায়ন [তভবনগাে] (১ম পত্র) 

C-06 অধ্যায়-৪: োসায়তনক পতেেিিন [োসায়তনক সামযেস্থা ও অম্ল-ক্ষাে সামযেস্থা] (১ম পত্র) 

উচ্চতর েমর্ত 
M-04 অধ্যায়-০৪: েহুপদী ও েহুপদী সমীকেণ (২য় পত্র) 
M-05 অধ্যায়-০৭ : তেপেীি তত্রবকাণতমতিক ফ্াাংর্ন ও তত্রবকাণতমতিক সমীকেণ (২য় পত্র) 

M-06 
অধ্যায়-০৯: অন্তেীকেণ [তলতমি, ফ্াাংর্বনে তেতিন্নিা-অতেতিন্নিা, অন্তেীকেবণে রযাগযিা, তেতভন্ন ফ্াাংর্বনে অন্তেীকেণ, েযক্ত-অেযক্ত ফ্াাংর্বনে 
অন্তেীকেণ, পোতমতিক সমীকেবণে অন্তেীকেণ।] (১ম পত্র) 

জীবমবজ্ঞান 
B-04 অধ্যায়-০৮ : তিস্যয ও তিস্যযিন্ত্র (১ম পত্র) 
B-05 অধ্যায়-০৯ : উতিদ র্ােীেিত্ত্ব [খতনজ লেণ পতেবর্াষণ, প্রবেদন, সাবলাকসাংবেষণ] (১ম পত্র) 

B-06 
অধ্যায়-০৯ : উতিদ র্ােীেিত্ত্ব [শ্বসণ] (১ম পত্র) 
অধ্যায়-১০ : উতিদ প্রজনন (১ম পত্র) 

ভামর্সমর্ উইকমল এক্সাি মর্ডলবার্: বািংলা ও ইিংডরমজ  

W-04 
েেয: করইনডকার্, কমবতা: কিব্রুয়ামর ১৯৬৯, উপর্েস ও অনুর্েস, মিরুক্ত শব্দ, বিন, পরুুষ ও স্ত্রীবািক শব্দ, র্িং যাবািক শব্দ 
Sequence of Tense, Conditionals, Modal Auxiliaries, Voice, Completing Sentence, Vocabulary (I, J, K), Appropriate Preposition (I, J, K) 

W-05 
েেয: কনকডলর্, কারক ও মবভমক্ত, পোমিত মনডেসশক, যমত বা কেে মিহ্ন 
Narration, Non-Finite Verb, Vocabulary (L, M, N), Appropriate Preposition (L, M) 

W-06 
কমবতা: তাহাডরই পডে িডন, র্িার্, এক কর্ায় রকাশ বা বাকয র্িংডকািন 
Correction of Sentence, Literature, Vocabulary (O, P), Appropriate Preposition (N, O) 

কিমেডকল উইকমল এক্সাি মর্ডলবার্: ইিংডরমজ ও র্াধ্ারর্ জ্ঞান (Ref. Book: D‡b¥l GKE রেবযািংক) 

W-04 

Tense, Modal Auxiliaries, Conditionals, Voice change, Synonym and Antonym variant [H, K, L, M]. 

বািংলাডেডশর মব যাত রমতিানর্িূহ, মশল্প ও র্িংস্কমৃত, বািংলা র্িংবােপত্র, বািংলা র্ামহতয, বািংলাডেডশর মব যাত বযমক্তবেস, ঐমতহামর্ক স্থান ও েশসনীয় স্থাপতয-স্থাপনা- 
ভাস্কযস, বািংলাডেডশর উডে ডযােয ও স্মরনীয় ঘর্না, বািংলাডেডশর মবমভন্ন িুমক্ত ও র্নে। 

W-05 

Narration, Synonym and Antonym variant [F, G, I, J]. 

বািংলাডেডশর পররাষ্ট্রনীমত, কূর্ননমতক মিশন, মবমভন্ন মবশ্ব র্িংস্থায় বািংলাডেশ, বািংলাডেডশর পেক ও পুরস্কার, বািংলাডেডশর ক্রীোজেৎ, কর্রা ২০, রািীন বািংলার ইমতহার্ 
ও জনপে, রািীন বািংলায় মবমভন্ন শার্নািল। 

W-06 

Appropriate preposition [A- Z], Correction of Sentence, Literature 

উপিহাডেডশ ও বািংলায় িুর্মলি শার্ন, িুঘল আিল ও বািংলায় নবাবী শার্ন, ইউডরাপীয়ডের আেিন ও মব্রমর্শ শার্ন, মবমভন্ন র্িংস্কার আডদালন ও বািংলার জােরর্, 
মব্রমর্শ-ভারত। 

 

অনলাইন করাগ্রাি র্িংক্রান্ত কযডকান তডর্যর জন্য মনডনাক্ত নম্বরগুডলাডত কযাোডযাে করুন 
 

ঢাকার শা ার্িূহ: মিরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনের-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্র্নডিন্র্-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তরা- ০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কিাহাম্মেপুর- ০১৭১৩-২৩৬৭০১ 
র্াইন্স লযাব.- ০১৭১৩-২৩৬৭০৬, িািসডের্-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আমজিপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শামন্তনের- ০১৭১৩-২৩৬৭০৩, িামলবাে- ০১৭১৩-২৩৬৭০২ 
িমতমিল- ০১৭১৩-২৩৬৭০৮, বার্াডবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনিী- ০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীবাজার-০১৭১৩-২৩৬৭২০ যাত্রাবােী- ০১৭১৩-২৩৬৭১৯, েমনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ 
র্াভার- ০১৭১৩-২৩৬৭২১, োজীপুর- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়র্েি- ০১৭১৩-২৩৬৭১৭, ককানাপাো-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, র্িংেী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, বকমশবাজার-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাকার বাইডরর শা ার্িূহ: িয়িনমর্িংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, মকডশারেি- ০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জািালপরু- ০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
র্াঙ্গাইল- ০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পাবনা- ০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, মর্রাজেি- ০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রিংপুর- ০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুমেগ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, োইবান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫ 
সর্য়েপরু- ০১৭১৩-২৩৬৭৪১, বগুো- ০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পরুহার্-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, মেনাজপরু- ০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুরোাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮ 
রাজশাহী- ০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওোাঁ-০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডর্ার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, িাাঁপাইনবাবেি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুমিয়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৩৫ 
িমরেপুর- ০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, যডশার- ০১৭১৩-২৩৬৭৩১,  ুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, র্াতক্ষীরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বমরশাল- ০১৭১৩-২৩৬৭৩০ 
মর্ডলর্- ০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþর্বামেয়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরমর্িংেী- ০১৭১৩-২৩৬৭৩৮, কুমিো- ০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়া ালী- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ 

কিনী- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, িট্টগ্রাি (িকবাজার)- ০১৭১৩-২৩৬৭১৪, িট্টগ্রাি (হামলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, কোপালেি-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 


