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

বাংিা 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 িাইভ ক্লাডসর সিয়সূমি বাংিা ভাসিন: মবকাি ০৬:৩০ িা অনিাইন িাইভ এক্সাডির সিয়সূমি সকাি ৮ িা কর্ডক রাত ১০ িা পযিন্ত িিডব 
 

ক্লাস ও এক্সাি রুমিন (পািি-০২) 
 

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

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 (কসািবার) Chemistry (C-04) Varsity Daily Exam (P-04) MCQ (25×1=25); 15 min. 
১৪.০৯.২১ (িঙ্গিবার) Higher Math (M-04) Varsity Daily Exam (C-04) MCQ (25×1=25); 15 min. 
১৫.০৯.২১ (বুধ্বার) Biology (B-04) Varsity Daily Exam (M-04) MCQ (25×1=25); 15 min. 
১৬.০৯.২১ (বহৃঃবার) ---- Varsity Daily Exam (B-04) MCQ (25×1=25); 15 min. 

১৭.০৯.২১ (শুক্রবার) 
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 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 (কসািবার) Chemistry (C-05) Varsity Daily Exam (P-05) MCQ (25×1=25); 15 min. 

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

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

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

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

২৭.০৯.২১ (কসািবার) 

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) Varsity Daily Exam (P-06) MCQ (25×1=25); 15 min. 

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

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

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

০৫.১০.২১ (িঙ্গিবার) 
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 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/


ভামসিমি ‘ক’ + GK ইংমিশ মসডিবাস (পািি-০২) 
 

পোর্িমবজ্ঞান  

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) 

রসায়ন 
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 (১ম পত্র) [তলতমি, ফ্াাংর্বনে তেতিন্নিা-অতেতিন্নিা, অন্তেীকেবণে রযাগযিা, তেতভন্ন ফ্াাংর্বনে অন্তেীকেণ, েযক্ত-অেযক্ত 
ফ্াাংর্বনে অন্তেীকেণ, পোতমতিক সমীকেবণে অন্তেীকেণ।] 

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) 

ভামসিমি উইকমি এক্সাি মসডিবাস: বাংিা ও ইংডরমজ  

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

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

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

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

W-04 

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

বাংিাডেডশর মব যাত রমতিানসিূহ, মশল্প ও সংস্কমৃত, বাংিা সংবােপত্র, বাংিা সামহতয, বাংিাডেডশর মব যাত বযমক্তবেি, ঐমতহামসক স্থান ও েশিনীয় স্থাপতয-স্থাপনা- 
ভাস্কযি, বাংিাডেডশর উডে ডযােয ও স্মরনীয় ঘিনা, বাংিাডেডশর মবমভন্ন িুমক্ত ও সনে। 

W-05 

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

বাংিাডেডশর পররাষ্ট্রনীমত, কূিননমতক মিশন, মবমভন্ন মবশ্ব সংস্থায় বাংিাডেশ, বাংিাডেডশর পেক ও পুরস্কার, বাংিাডেডশর ক্রীোজেৎ, কসরা ২০, রািীন বাংিার ইমতহাস 
ও জনপে, রািীন বাংিায় মবমভন্ন শাসনািি। 

W-06 

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

উপিহাডেডশ ও বাংিায় িুসমিি শাসন, িুঘি আিি ও বাংিায় নবাবী শাসন, ইউডরাপীয়ডের আেিন ও মব্রমিশ শাসন, মবমভন্ন সংস্কার আডদািন ও বাংিার জােরর্, 
মব্রমিশ-ভারত। 

 

অনিাইন করাগ্রাি সংক্রান্ত কযডকান তডর্যর জন্য মনডনাক্ত 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, বনিী- ০১৭১৩-২৩৬৭২৩, িক্ষ্মীবাজার-০১৭১৩-২৩৬৭২০ যাত্রাবােী- ০১৭১৩-২৩৬৭১৯, েমনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ 
সাভার- ০১৭১৩-২৩৬৭২১, োজীপুর- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়র্েঞ্জ- ০১৭১৩-২৩৬৭১৭, ককানাপাো-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, কুমেগ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, োইবান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫ 
সসয়েপরু- ০১৭১৩-২৩৬৭৪১, বগুো- 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, ব্রাþর্বামেয়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরমসংেী- ০১৭১৩-২৩৬৭৩৮, কুমিো- ০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়া ািী- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ 

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


