
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

SSC 2021 অ্যাসাইনডিন্ট + ক ােড মিপাডরশন কিাগ্রাি (অ্নলাইন) 
 াাংলা ও ইাংমলশ ভাসডন 

 

অ্নলাইন লাইভ ক্লাডসর সিয়সূমি  াাংলা ভাসডন: সন্ধ্যা ৭:৩০ টা ইাংমলশ ভাসডন: সন্ধ্যা ৭:৩০ টা 

অ্নলাইন লাইভ এক্সাডির সিয়সূমি সকাল ১০ টা কেডক রাত ১০ টা পর্ডন্ত িলড  
 
 

ক্লাস ও এক্সাি রুমটন (১ি, ২য় ও ৩য় সপ্তাডের অ্যাসাইনডিন্ট-এর উপর) 
 

তামরখ ও  ার লাইভ ক্লাস (Zoom Live) লাইভ এক্সাি (সকাল ১০ টা কেডক রাত ১০ টা পর্ডন্ত িলড ) 

২৬.০৭.২১ (কসাি ার) Live Class (P-01) পদােডম জ্ঞান: অ্যাসাইনডিন্ট-(০১+০২) ------ 

২৮.০৭.২১ ( ধু ার) Live Class (B-01) জী ম জ্ঞান: অ্যাসাইনডিন্ট-(০১+০২) 
Daily Live Exam (P-01) CQ (2×10=20); 1:10 min. & 

MCQ (20×1=20); 20 min. 

৩০.০৭.২১ (শুক্র ার) Live Class (C-01) রসায়ন: অ্যাসাইনডিন্ট-(০১+০২) 
Daily Live Exam (B-01) CQ (2×10=20); 1:10 min. & 

MCQ (20×1=20); 20 min. 

০১.০৮.২১ (রম  ার) Live Class (HM-01) উচ্চতর গমিত: অ্যাসাইনডিন্ট-(০১) 
Daily Live Exam (C-01) CQ (2×10=20); 1:10 min. & 

MCQ (20×1=20); 20 min. 

০৩.০৮.২১ (িঙ্গল ার) ------ 
Daily Live Exam (HM-01) CQ (2×10=20); 1:10 min. & 

MCQ (20×1=20); 20 min. 
 

অ্নলাইডন ক্লাস ও পরীক্ষা পদ্ধমত: 

*  Live Class অ্নুমিত েড  Zoom App এর িাধযডি। এজন্য িডতযক মশক্ষােডীডক আডগ কেডকই মনডজর কিা াইল/লযাপটপ/কেস্কটডপ Zoom App Install 
কডর রাখার জন্য অ্নুডরাধ করা েল। 

*  Live Class & Exam মদডত udvash.com এই ওডয় সাইডট মগডয় ‘অ্নলাইন ক্লাস ও পরীক্ষা’ কিনুযডত মক্লক কডরা। ক্লাস ও পরীক্ষায় অ্াংশগ্রেি করডত 

D™¢vm এ কতািার ভমতডকৃত করমজডেশন নম্বর  য োর কডর Login কডরা। 

*  Daily Live Exam গুডলা রুমটডন উডেমখত তামরখ অ্নুর্ায়ী সকাল ১০:০০ টা কেডক রাত ১০:০০ টা পর্ডন্ত িলড । এই সিডয়র িডধয একজন মশক্ষােডী উক্ত 

Live Exam-এ এক ারই অ্াংশগ্রেি করডত পারড । তড  অ্মধক অ্নুশীলডনর জন্য মশক্ষােডীরা একই মসডল াডসর আলাদা িডে Practice Exam এ 

একামধক ার অ্াংশগ্রেি করডত পারড । 
 
 

অ্নলাইন কিাগ্রাি সাংক্রান্ত কর্ডকান তডেযর জন্য মনডনাক্ত নম্বরগুডলাডত কর্াগাডর্াগ করুন 
 

ঢাকার শাখাসিূে: মিরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭ 

কিাোম্মদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০১, সাইন্স লযা .-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািডডগট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আমজিপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শামন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭ 

িামল াগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২, িমতমিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮,  াসাড া-০১৭১৩-২৩৬৭২২,  নশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মী াজার-০১৭১৩-২৩৬৭২০ 

র্াত্রা াড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দমনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ সাভার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গাজীপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭ 

ককানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টাংগী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯,  কমশ াজার-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাকার  াইডরর শাখাসিেূ: িয়িনমসাংে-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, মকডশারগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জািালপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 

টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পা না-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬ মসরাজগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রাংপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুমড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 

গাই ান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫ সসয়দপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১,  গুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পরুোট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪ মদনাজপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 

ঠাকুরগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রাজশােী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩ নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডটার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, িাাঁপাইন া গঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ 

কুমিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফমরদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২ র্ডশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ 

সাতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০,  মরশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, মসডলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯ ব্রাþি ামড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরমসাংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 

কুমিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, িট্টগ্রাি (িক াজার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪ িট্টগ্রাি (োমলশের)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 

কগাপালগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 

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

