
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 
নটর কেি, হমি ক্রস, কসন্ট ক াডসফ 

কডিজ এেমিশন মি ক্লাস-২০২১ (অনিাইন) 
(মিজ্ঞান মিভাগ, িাাংিা ও ইাংমিশ ভাসসন) 

 

অনিাইন িাইভ ক্লাডসর সিয়সূমি ইাংমিশ ভাসসন: মিকাি ২:৩০ টা িাাংিা ভাসসন: সন্ধ্যা ৭:১৫ টা 

অনিাইন িাইভ এক্সাডির সিয়সূমি সকাি ১০ টা কেডক রাত ১০ টা প সন্ত িিডি 
 

ক্লাস ও এক্সাি রুমটন 
 

০২.০৮.২০২১ (কসািিার) অনিাইন ওমরডয়ডন্টশন ক্লাস Zoom App এর িাধ্যডি (ক্লাডসর সিয় ও মিাংক SMS এ জানাডনা হডি) 
  তামরখ ও িার িাইভ ক্লাস (Zoom Live) িাইভ এক্সাি (সকাি ১০ টা কেডক রাত ১০ টা প সন্ত িিডি) 

০৩.০৮.২১ (িঙ্গিিার) Live Class (P-01) পদােসমিজ্ঞান: অধ্যায়-০২ -------- 

০৫.০৮.২১ (িহৃঃিার) Live Class (C-01) রসায়ন: অধ্যায়-০৩ Daily Live Exam (P-01) MCQ (15×1=15); 10 min. 

০৭.০৮.২১ (শমনিার) Live Class (M-01) গমিত: অধ্যায়-০২ Daily Live Exam (C-01) MCQ (15×1=15); 10 min. 

০৯.০৮.২১ (কসািিার) Live Class (B-01) জীিমিজ্ঞান: অধ্যায়-০২ Daily Live Exam (M-01) MCQ (15×1=15); 10 min. 

১০.০৮.২১ (িঙ্গিিার) -------- Daily Live Exam (B-01) MCQ (15×1=15); 10 min. 

১১.০৮.২১ (িুধ্িার) Weekly Live & Practice Exam (P-01, C-01, M-01, B-01, Ba, E, ICT) Written (25 Marks); 30 min. & MCQ (25×1=25); 15 min. 
 

অনিাইডন ক্লাস ও পরীক্ষা পদ্ধমত: 

*  Live Class অনুমিত হডি Zoom App এর িাধ্যডি। এজন্য প্রডতযক মশক্ষােসীডক আডগ কেডকই মনডজর কিািাইি/িযাপটপ/কেস্কটডপ Zoom App Install 
কডর রাখার জন্য অনুডরাধ্ করা হি। 

*  Live Class & Exam মদডত udvash.com এই ওডয়িসাইডট মগডয় ‘অনিাইন ক্লাস ও পরীক্ষা’ কিনুযডত মক্লক কডরা। ক্লাস ও পরীক্ষায় অাংশগ্রহি 

করডত D™¢vm এর কডিজ এেমিশন মি ক্লাস এ কতািার ভমতসকৃত করমজডেশন নম্বর িযিহার কডর Login কডরা। 

*  Daily Live Exam গুডিা রুমটডন উডেমখত তামরখ অনু ায়ী সকাি ১০:০০ টা কেডক রাত ১০:০০ টা প সন্ত িিডি। এই সিডয়র িডধ্য একজন মশক্ষােসী 

উক্ত Live Exam-এ একিারই অাংশগ্রহি করডত পারডি। তডি অমধ্ক অনুশীিডনর জন্য মশক্ষােসীরা একই মসডিিাডসর আিাদা প্রডে Practice Exam এ 

একামধ্কিার অাংশগ্রহি করডত পারডি।  

ক্লাস ও এক্সাি মসডিিাস 
 

লেকচার সিলেবাি 
পদার্থসবজ্ঞান 

P-01 অধ্যায়-০২: গসি (িম্পরূ্থ অধ্যায়) 

রসায়ন 
C-01 অধ্যায়-০৩: পদালর্থর গঠন (িম্পরূ্থ অধ্যায়) 

গমিত 
M-01 অধ্যায়-০২: লিট ও ফাাংশন (িম্পরূ্থ অধ্যায়) 

জীিমিজ্ঞান 
B-01 অধ্যায়-০২: জীব লকাষ ও সটস্যয (িম্পরূ্থ অধ্যায়) 

 

উইকমি এক্সাডির মসডিিাস 
 

িাাংিা 
W-01 গদয: সুভা, আি-আঁমটর কভঁপ ু

ইাংডরমজ 
W-01 Grammar: Right form of Verb 

তেয ও ক াগাড াগ প্র ুমক্ত 
W-01 অধ্যায়-০১: তেয ও ক াগাড াগ প্র মুক্ত এিাং আিাডদর িাাংিাডদশ 

 

অনিাইন কপ্রাগ্রাি সাংক্রান্ত ক ডকান তডেযর জন্য মনডনাক্ত নম্বরগুডিাডত ক াগাড াগ করুন 
 

ঢাকার শাখাসিূহ: মিরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭ 
কিাহাম্মদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০১ সাইন্স িযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসডগট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আমজিপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫ 
শামন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, িামিিাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২, িমতমিি-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, িাসাডিা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, িনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩ 
িক্ষ্মীিাজার-০১৭১৩-২৩৬৭২০,  াত্রািাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দমনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ সাভার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গাজীপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬ 
নারায়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, ককানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টাংগী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, িকমশিাজার-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাকার িাইডরর শাখাসিূহ: িয়িনমসাংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, মকডশারগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জািািপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
টাঙ্গাইি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পািনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬ মসরাজগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রাংপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুমড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 
গাইিান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫ সসয়দপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পরুহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪ মদনাজপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 
ঠাকুরগাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রাজশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩ নওগাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডটার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, িাঁপাইনিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ 
কুমিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফমরদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২  ডশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খিুনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ 
সাতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, িমরশাি-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, মসডিট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯ ব্রাþিিামড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরমসাংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 
কুমিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখািী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, িট্টগ্রাি (িকিাজার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪ 
িট্টগ্রাি (হামিশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, কগাপািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 

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

