
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 
ভামসিমি ‘ক’ + GK ইংমিশ করাগ্রাি ২০২১ 

বাংিা ও ইংমিশ ভাসিন 
 

*   HSC কবােি পরীক্ষার পডূবি শিি মসডিবাস এর উপর ভামসিমি ‘ক’ মরপাডরশন 

সম্পন্ন করা হডব। যা কবােি পরীক্ষার জন্যও সহায়ক হডব।  

     HSC কবােি পরীক্ষার পর পরূ্িাঙ্গ ভামসিমি ‘ক’ মরপাডরশন সম্পন্ন করা হডব। 

*   ভামসিমি ‘ক’ ককাসি এর মশক্ষার্িীডের জন্য ভামসিমি স্ট্যান্োেি মরপাডরশন সম্পন্ন 

করা হডব। ভামসমিি ‘ক’ + GK ইংমিশ ককাসি এর মশক্ষার্িীডের ভামসিমি ‘ক’, গুচ্ছ 

এবং কিমেডকি স্ট্যান্োেি মরপাডরশন সম্পন্ন করা হডব। 

*    সকি িাইভ ক্লাস Zoom App এর িাধ্যডি অনুমিত হডব। মশক্ষা রমতিান ক ািার 

পর মিমজকযামি অনুমিত হডব। 

*   রমতমি অনিাইন ক্লাডসর িামি-কািার pdf ক্লাসডনাি রোন করা হডব 

এবং মভমেও মরডে কে ার বযবস্থা র্াকডব।  

* আডের মেডনর ক্লাডসর উপর ২মি মভন্ন কসডি কেইমি িাইভ ও রযাকমিস 

এক্সাি অনুমিত হডব। রুমিন অনুসাডর উইকমি এক্সাি অনুমিত হডব।  

* রমতমি রডের এনািাইমসস মরডপািি রোন করা হডব এবং Auto SMS 

এ প্রতিতি রেজাল্ট রপ্রেণ কো হবে। 
*  সরাসমর ব্রাডে এডস অর্বা Online Payment এে মাধ্যবম ভতিি হওয়া 

যাবে। অনলাইবন ভতিিে জন্য: www.udvash.com 
*   Helpline - 09666775566 

 

অনিাইন বযাডের সিয়সূমে বাংিা ভাসিন: দুপরু ৬:৩০ িা ইংমিশ ভাসিন: মবকাি ৬:৩০ িা 
 

রুমিন (পািি-০৩) 
 

তামর  ও বার িাইভ ক্লাস িাইভ এক্সাি (সকাি ৮ িা কর্ডক রাত ১০ িা পযিন্ত েিডব) 

২৫.০৮.২১ (বুধ্বার) Physics (P-07) ---- 

২৭.০৮.২১ (শুক্রবার) Chemistry (C-07) Varsity Daily Exam (P-07) MCQ (25×1=25); 15 min. 

২৯.০৮.২১ (রমববার) Higher Math (M-07) Varsity Daily Exam (C-07) MCQ (25×1=25); 15 min. 

৩১.০৮.২১ (িঙ্গিবার) Biology (B-07) Varsity Daily Exam (M-07) MCQ (25×1=25); 15 min. 

০১.০৯.২১ (বুধ্বার) ---- Varsity Daily Exam (B-07) MCQ (25×1=25); 15 min. 

০২.০৯.২১ (বহৃঃবার) Varsity Standard W-07 (P-07, C-07, M-07, B-07, E, Ba) MCQ (40×1=40); 30 min. & Written (30 Marks); 45 min. 

০৩.০৯.২১ (শুক্রবার) 
UNMESH Medical Standard Weekly Exam-07 (B-07, C-07, P-07, GK, E) MCQ (100×1=100); 45 min. 

Physics (P-08) ---- 

০৫.০৯.২১ (রমববার) Chemistry (C-08) Varsity Daily Exam (P-08) MCQ (25×1=25); 15 min. 

০৭.০৯.২১ (িঙ্গিবার) Higher Math (M-08) Varsity Daily Exam (C-08) MCQ (25×1=25); 15 min. 

০৯.০৯.২১ (বহৃঃবার) Biology (B-08) Varsity Daily Exam (M-08) MCQ (25×1=25); 15 min. 

১০.০৯.২১ (শুক্রবার) ---- Varsity Daily Exam (B-08) MCQ (25×1=25); 15 min. 

১১.০৯.২১ (শমনবার) Varsity Standard W-08 (P-08, C-08, M-08, B-08, E, Ba) MCQ (40×1=40); 30 min. & Written (30 Marks); 45 min. 

১২.০৯.২১ (রমববার) 
UNMESH Medical Standard Weekly Exam-08 (B-08, C-08, P-08, GK, E) MCQ (100×1=100); 45 min. 

Physics (P-09) ---- 

১৪.০৯.২১ (িঙ্গিবার) Chemistry (C-09) Varsity Daily Exam (P-09) MCQ (25×1=25); 15 min. 

১৬.০৯.২১ (বহৃঃবার) Higher Math (M-09) Varsity Daily Exam (C-09) MCQ (25×1=25); 15 min. 

১৮.০৯.২১ (শমনবার) Biology (B-09) Varsity Daily Exam (M-09) MCQ (25×1=25); 15 min. 

১৯.০৯.২১ (রমববার) ---- Varsity Daily Exam (B-09) MCQ (25×1=25); 15 min. 

২০.০৯.২১ (কসািবার) 
Online Varsity Standard W-09 (P-09, C-09, M-09, B-09, E, Ba) MCQ (40×1=40); 30 min. & Written (30 Marks); 45 min. 

Physically Varsity Special MCQ Exam-09 (P-09, C-09, M-09, B-09, E, Ba); MCQ (60×1=60); 45 min. 

২১.০৯.২১ (িঙ্গিবার) 

Online UNMESH Medical Standard Exam-09 (B-09, C-09, P-09, GK, E) MCQ (100×1=100); 45 min. 

Physically UNMESH Medical Special Exam-09 (B-09, C-09, P-09, GK, E); MCQ (100×1=100); 55 min. 

Physics (P-10) ---- 

২৩.০৯.২১ (বহৃঃবার) Chemistry (C-10) Varsity Daily Exam (P-10) MCQ (25×1=25); 15 min. 

২৫.০৯.২১ (শমনবার) Higher Math (M-10) Varsity Daily Exam (C-10) MCQ (25×1=25); 15 min. 

২৭.০৯.২১ (কসািবার) Biology (B-10) Varsity Daily Exam (M-10) MCQ (25×1=25); 15 min. 

২৮.০৯.২১ (িঙ্গিবার) ---- Varsity Daily Exam (B-10) MCQ (25×1=25); 15 min. 

২৯.০৯.২১ (বুধ্বার) 
Online Varsity Standard W-10 (P-10, C-10, M-10, B-10, E, Ba) MCQ (40×1=40); 30 min. & Written (30 Marks); 45 min. 

Physically Varsity Special MCQ Exam-10 (P-10, C-10, M-10, B-10, E, Ba); MCQ (60×1=60); 45 min. 

৩০.০৯.২১ (বহৃঃবার) 
Online UNMESH Medical Standard Exam-10 (B-10, C-10, P-10, GK, E) MCQ (100×1=100); 45 min. 

Physically UNMESH Medical Special Exam-10 (B-10, C-10, P-10, GK, E); MCQ (100×1=100); 55 min. 

http://www.udvash.com/


ভামসিমি ‘ক’ + GK ইংমিশ মসডিবাস (পািি-০৩) 
পোর্িমবজ্ঞান  

P-07 অধ্যায়-০৩: চল িতিৎ (২য় পত্র) 
P-08 অধ্যায়-০৭: রভৌি আবলাকতেজ্ঞান (২য় পত্র) 
P-09 অধ্যায়-১০: রেতমকন্ডাক্টে ও ইবলক্ট্রতনক্স (২য় পত্র) 
P-10 অধ্যায়-০৮: আধ্তুনক পদার্ি তেজ্ঞাবনে েচূনা (২য় পত্র) 

রসায়ন 
C-07 অধ্যায়-২: জজে রযৌগ (জজে রযৌগ ও িাে রেতণতেভাগ, েমবরাত্রীয় রেতণ, কাযিকেীমলূক, েমাণিুা, নামকেণ) (২য় পত্র) 
C-08 অধ্যায়-২: জজে রযৌগ (অযাবোবমতিতেতি, হাবকল িত্ত্ব, রেনতজন ও িাে জািক জজে রযৌবগে তেতিয়াে  তিয়াবকৌশল, তেকােক, েন্ধন তেভাজন) (২য় পত্র) 
C-09 অধ্যায়-২: জজে রযৌগ (অযালবকন, অযালতকন, অযালকাইন, অযালবকাহল, ইর্াে) (২য় পত্র) 
C-10 অধ্যায়-২: জজে রযৌগ (অযালতডহাইড, তকবিান, জজে এতেড ও এে জািকেমহূ, অযাতমন (২য় পত্র) 

উচ্চতর েমর্ত 

M-07 
অধ্যায়-০৯: অন্তেীকেণ (১ম পত্র) [পযিায় িতমক অন্তেীকেণ, তনতদিষ্ট তেন্দুবি েিবেখাে ঢাল, স্পশিক ও অতভলবেে সিীকরর্, অন্তরীকরডর্র রডয়াে, 
িমেধ্িমান-িমহ্রােমান ফাাংশন, ফাাংশবনে চেমমান, লঘমুান ও গুরুমাবনে প্রবয়াগ]  

M-08 অধ্যায়-১০: রযাগজীকেণ (অতনতদিষ্ট রযাগজ) (১ম পত্র)  
M-09 অধ্যায়-১০: রযাগজীকেণ (তনতদিষ্ট রযাগজ)  (১ম পত্র)  
M-10 অধ্যায়-০৮: তিতিতেদযা (২য় পত্র) 

জীবমবজ্ঞান 
B-07 অধ্যায়-০৩: পতেপাক ও রশাষণ (২য় পত্র) 
B-08 অধ্যায়-১১: তজনিত্ত্ব ও তেেিিন (২য় পত্র) 

B-09 
অধ্যায়-০২: রকাষ তেভাজন (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০৭: নগ্নেীজী ও আেিৃেীজী উতিদ (১ম পত্র) 

B-10 
অধ্যায়-০১: প্রাতণে তেতভন্নিা ও রেতণতেন্যাে (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০২: প্রাতণে পতেতচতি (রুইমাছ) (২য় পত্র) 

ভামসিমি উইকমি এক্সাি মসডিবাস: বাংিা ও ইংডরমজ  

W-07 

কবিতা: সাম্যিাদী, ঐকতান  িযাকরণ: পদ-প্রকরণ, বিয়ার ভাি ও কাল, িাাংলা অনুজ্ঞা, বিপরীত শব্দ, প্রিাদ-প্রিচন 
Clause, Miscellaneous Problems, Analogy, One Word Substitution, Vocabulary (Q, R), Appropriate Preposition (P, Q), 
Thematic Writing 

W-08 
গদয: িায়ান্নর বদনগুললা  িযাকরণ: ধাতু, প্রকৃবত ও প্রতযয়, িঙ্গানুিাদ 
Article, Redundancy, Dangling Modifier, Narration, Linkers, Tag Question, Vocabulary (S, T), Appropriate Preposition (R, S, T)  

W-09 

উপনযাস: লালসালু   িযাকরণ: শলব্দর শ্রেবণবিভাগ, সম্ার্থক শব্দ/প্রবতশব্দ 
Parallel Structure, Affirmative & Negative Agreement, Poem Analysis, Sentence Correction, Vocabulary (U, V, W), 
Appropriate Preposition (U, V, W) 

W-10 

নাটক: বসরাজউলদৌলা  িযাকরণ: িাকয প্রকরণ, িাচয এিাং িাচয পবরিতথন, উবি পবরিতথন, িাগধারা 
Sequence of Tense, Suffix Prefix, Gender, Proverbs, Literature (Text book related), Reading Passage, Vocabulary (X, Y, Z), 
Appropriate Preposition (X, Y, Z) 

কিমেডকি উইকমি এক্সাি মসডিবাস: ইংডরমজ ও সাধ্ারর্ জ্ঞান (Ref. Book: D‡b¥l GKE রেবযাংক) 

W-07 

Transformation of sentence, Translation, Affirmative and Negative agreement, Parallelism, Clauses, Pinpoint error 
detection, Synonym and Antonym variant [N, O, P, Q]. 

পামকস্তান আিি, বঙ্গবনু্ধ, বাংিাডেডশর িুমিযুদ্ধ ও স্বাধ্ীনতা-০১, বঙ্গবনু্ধ, বাংিাডেডশর িুমিযুদ্ধ ও স্বাধ্ীনতা-০২। 

W-08 

Spelling, Group Verbs, Proverbs, Synonym and Antonym variant [R-Z]. 

বঙ্গবনু্ধ, বাংিাডেডশর িুমিযুদ্ধ ও স্বাধ্ীনতা-০৩, বাংিাডেডশর সংমবধ্ান ও সাংমবধ্ামনক পেসিূহ, মবমভন্ন িন্ত্রর্ািয়, বাংিাডেডশর স্থানীয় সরকার বযবস্থা, 
মবভাে ও কজিা পমরমেমত, জাতীয় সংসে। 

W-09 

Commonly misused words, Foreign words, Idioms and phrases, One word substitution, Analogy, Literature, 
Comprehension, Tag questions. 

বাংিাডেডশর আইন ও মবোর মবভাে, ন্যায়পাি, মবমভন্ন কমিশন, বাংিাডেডশর রমতরক্ষা ও সশস্ত্র বামহনী, মবশ্বাঙ্গডন বাংিাডেশ, বাংিাডেডশর জাতীয় 
মবষয়াবমি, জাতীয় ও অন্যন্য মেবস, ঐমতহামসক স্থাডনর রােীন নাি, বাংিাডেডশর রর্ি, বহৃত্তি ও কু্ষদ্রতি, পরূ্িরূপ: বাংিাডেশ। 

W-10 

All previous questions (Medical + Dental), All previous questions (10th -40th BCS). 

মবেত বছডরর রেসিহূ: বাংিাডেশ মবষয়াবমি (Medical + Dental), মবেত বছডরর রেসিহূ: বাংিাডেশ মবষয়াবমি (10th-25th BCS), মবেত বছডরর 
রেসিহূ: বাংিাডেশ মবষয়াবমি (25th-40th BCS). 

 

অনিাইন করাগ্রাি সংক্রান্ত কযডকান তডর্যর জন্য মনডনাি নম্বরগুডিাডত কযাোডযাে করুন 
 

ঢাকার শা াসিূহ: মিরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনের-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্িনডিন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তরা- ০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কিাহাম্মেপুর- ০১৭১৩-২৩৬৭০১ 

সাইন্স িযাব.- ০১৭১৩-২৩৬৭০৬, িািিডেি-০১৭১৩-২৩৬৭১০, আমজিপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শামন্তনের- ০১৭১৩-২৩৬৭০৩, িামিবাে- ০১৭১৩-২৩৬৭০২ 

িমতমিি- ০১৭১৩-২৩৬৭০৮, বাসাডবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনশ্রী- ০১৭১৩-২৩৬৭২৩, িক্ষ্মীবাজার-০১৭১৩-২৩৬৭২০ যাত্রাবাড়ী- ০১৭১৩-২৩৬৭১৯, েমনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ 

সাভার- ০১৭১৩-২৩৬৭২১, োজীপুর- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়র্েঞ্জ- ০১৭১৩-২৩৬৭১৭, ককানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, িংেী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, বকমশবাজার-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাকার বাইডরর শা াসিূহ: িয়িনমসংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, মকডশারেঞ্জ- ০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জািািপরু- ০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 

িাঙ্গাইি- ০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পাবনা- ০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, মসরাজেঞ্জ- ০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রংপুর- ০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুমড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, োইবান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫ 

সসয়েপরু- ০১৭১৩-২৩৬৭৪১, বগুড়া- ০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পরুহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, মেনাজপরু- ০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুরোাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮ 

রাজশাহী- ০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওোাঁ-০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডিার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, োাঁপাইনবাবেঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুমিয়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৩৫ 

িমরেপুর- ০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, যডশার- ০১৭১৩-২৩৬৭৩১,  ুিনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, সাতক্ষীরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বমরশাি- ০১৭১৩-২৩৬৭৩০ 

মসডিি- ০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþর্বামড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরমসংেী- ০১৭১৩-২৩৬৭৩৮, কুমিল্লা- ০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়া ািী- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ 

কিনী- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, েট্টগ্রাি (েকবাজার)- ০১৭১৩-২৩৬৭১৪, েট্টগ্রাি (হামিশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, কোপািেঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 


