
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

নটর ডেম, হলি ক্রস, ডসন্ট ড োসসফ 
কডেজ এেমিশন করাগ্রাি-২০২২ (অনোইন) 

 

*  বাাংো, ইাংডরমজ, পদার্থমবজ্ঞান, রসায়ন, গমিত, উচ্চতর গমিত, 
জীবমবজ্ঞান ও আইমসমি এই ৮লট মবষডয়র শিথ মসডেবাডসর উপর কডেজ 
ভমতথ মরপাডরশন সম্পন্ন করা হডব। 

*   Zoom App এর িাধ্যডি সপ্তাডহ ৪ মদন Live ক্লাস অনুমিত হডব 
*   রমতমি অনোইন ক্লাডসর িামি-কাোর pdf ক্লাসডনাি রদান করা হডব।  

* রমতমি অনোইন ক্লাডসর লিলেও লরসে ভমতথ পরীক্ষা পর্থন্ত মশক্ষার্থীর 

আইমেডত সাংরমক্ষত র্াকডব।  

* সম্পন্ন হসে  োওেো ক্লোসসর উপর মনডের রুমিন অনুসাডর কেইমে এক্সাি ও 
উইকলি এক্সোম অনুমিত হডব। 

* রমত রলিিোর Weekly Live & Practice (CQ+MCQ) Exam 

* রমতমি রডের এনাোইমসস মরডপািথ রদান করা হডব এবাং Auto SMS এ 
প্রতিতি রেজাল্ট রপ্রেণ কো হবে। 

*  সরাসমর ব্রাডে এডস অর্বা Online Payment এর মাধ্যমম ভর্তি হওয়া যামে। 
* Website - www.udvash.com, Helpline - 09666775566 

 

অনিোইন িোইি ক্লোসসর সমেসূলি ইংলিশ িোসসন: লিকোি ২:৩০ টো িোংিো িোসসন: সন্ধ্যো ৬:৩০ টো 

অনিোইন িোইি এক্সোসমর সমেসূলি সকোি ১০ টো ডেসক রোত ১০ টো প সন্ত িিসি 
 

ক্লোস ও এক্সোম রুলটন 
 

তোলরখ ও িোর িোইি ক্লোস (লনজ লনজ িযোি টোইম অনু োেী) িোইি এক্সোম (সকোি ১০ টো ডেসক রোত ১০ টো প সন্ত িিসি) 

১৫.১০.২২ (শমনবার) 
Live Class (P-01) পদার্থমবজ্ঞান: অধ্যায় – ২ 

Introductory Live Exam MCQ (25×2=50); 20 min. 
Live Class (P-02) পদার্থমবজ্ঞান: অধ্যায় –  ৩ 

১৭.১০.২২ (কসািবার) 
Live Class (C-01) রসায়ন: অধ্যায় – ২, ৩ 

Daily Live Exam (P-01+02) MCQ (25×2=50); 20 min. 
Live Class (C-02) রসায়ন: অধ্যায় – ১, ৪ 

১৯.১০.২২ (বধু্বার) 
Live Class (M-01) গমিত: অধ্যায় – ২, ৩ 

Daily Live Exam (C-01+02) MCQ (25×2=50); 20 min. 
Live Class (M-02) গমিত: অধ্যায় – ৪, ১৭ 

২১.১০.২২ (শুক্রবার) 
Live Class (Bio-01) জীবমবজ্ঞান: অধ্যায় – ১, ২ 

Daily Live Exam (M-01+02) MCQ (25×2=50); 20 min. 
Live Class (Bio-02) জীবমবজ্ঞান: অধ্যায় – ৪, ৬ 

২২.১০.২২ (শমনবার) 
Live Class (P-03) পদার্থমবজ্ঞান: অধ্যায় – ১, ৪ 

Daily Live Exam (Bio-01+02) MCQ (25×2=50); 20 min. 
Live Class (P-04) পদার্থমবজ্ঞান: অধ্যায় – ৫, ৭ 

২৩.১০.২২ (রমববার) Weekly Live & Practice Exam-01 (P-01+02, C-01+02, M-01+02, Bio-01+02) SAQ (10×2=20); 30 min. & MCQ (40×2=80); 30 min. 

২৪.১০.২২ (কসািবার) 
Live Class (C-03) রসায়ন: অধ্যায় – ৫ 

Daily Live Exam (P-03+04) MCQ (25×2=50); 20 min. 
Live Class (C-04) রসায়ন: অধ্যায় - ৬ 

২৬.১০.২২ (বধু্বার) 
Live Class (M-03) গমিত: অধ্যায় – ৭, ৮, ৯ 

Daily Live Exam (C-03+04) MCQ (25×2=50); 20 min. 
Live Class (M-04) গমিত: অধ্যায় – ১৩, ১৬ 

২৮.১০.২২ (শুক্রবার) 
Live Class (Bio-03) জীবমবজ্ঞান: অধ্যায় – ৫, ৮ 

Daily Live Exam (M-03+04) MCQ (25×2=50); 20 min. 
Live Class (Bio-04) জীবমবজ্ঞান: অধ্যায় – ১১, ১২ 

২৯.১০.২২ (শমনবার) 
Live Class (P-05) পদার্থমবজ্ঞান: অধ্যায় – ৮ 

Daily Live Exam (Bio-03+04) MCQ (25×2=50); 20 min. 
Live Class (P-06) পদার্থমবজ্ঞান: অধ্যায় – ১১ 

৩০.১০.২২ (রমববার) Weekly Live & Practice Exam-02 (P-03+04, C-03+04, M-03+04, Bio-03+04) SAQ (10×2=20); 30 min. & MCQ (40×2=80); 30 min. 

৩১.১০.২২ (কসািবার) 
Live Class (C-05) রসায়ন: অধ্যায় - ৭ 

Daily Live Exam (P-05+06) MCQ (25×2=50); 20 min. 
Live Class (C-06) রসায়ন: অধ্যায় - ১১ 

০২.১১.২২ (বধু্বার) 
Live Class (HM-01) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ২, ৯ 

Daily Live Exam (C-05+06) MCQ (25×2=50); 20 min. 
Live Class (HM-02) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৩, ৮ 

০৪.১১.২২ (শুক্রবার) 
Live Class (HM-03) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৭, ১১ 

Daily Live Exam (HM-01+02) MCQ (25×2=50); 20 min. 
Live Class (HM-04) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ১০, ১৪ 

০৫.১১.২২ (শমনবার) 
Live Class (Ba-01) বাাংো: ১ি পত্র 

Daily Live Exam (HM-03+04) MCQ (25×2=50); 20 min. 
Live Class (Ba-02) বাাংো: ২য় পত্র 

০৬.১১.২২ (রমববার) Weekly Live & Practice Exam-03 (P-05+06, C-05+06, HM-01+02, HM-03+04) SAQ (10×2=20); 30 min. & MCQ (40×2=80); 30 min. 

০৭.১১.২২ (কসািবার) 
Live Class (E-01) ইাংডরমজ: Grammar Part-01 

Daily Live Exam (Ba-01+02) MCQ (25×2=50); 20 min. 
Live Class (E-02) ইাংডরমজ: Grammar Part-02 

০৯.১১.২২ (বধু্বার) 
Live Class (ICT-01) আইমসমি: অধ্যায় – ১, ২, ৩ 

Daily Live Exam (E-01+02) MCQ (25×2=50); 20 min. 
Live Class (ICT-02) আইমসমি: অধ্যায় – ৪, ৫ 

১০.১১.২২ (বহৃঃবার) --------- Daily Live Exam (ICT-01+02) MCQ (25×2=50); 20 min. 

১১.১১.২২ (শুক্রবার) Weekly Live & Practice Exam-04 (Ba-01+02, E-01+02, ICT-01+02) SAQ (10×2=20); 30 min. & MCQ (40×2=80); 30 min. 
 

অনিোইসন ক্লোস ও পরীক্ষো পদ্ধলত:  

*  Live Class অনুমিত হডব Zoom App এর িাধ্যডি। এজন্য রডতযক মশক্ষার্থীডক আডগ কর্ডকই মনডজর কিাবাইে/েযাপিপ/কেস্কিডপ Zoom App Install 

কডর রাখার জন্য অনুডরাধ্ করা হে। 

*  Live Class & Exam মদডত udvash.com এই ওডয়বসাইডি মগডয় ‘Join Now’ বািডন মক্লক কডরা। পরীক্ষায় অাংশগ্রহি করডত D™¢vm এর কডেজ এেমিশন 

করাগ্রাডি কতািার ভমতথকৃত করমজডেশন নম্বর বযবহার কডর Login কডরা। 

*  Daily Live Exam গুডো রুমিডন উডেমখত তামরখ অনুর্ায়ী সকাে ১০:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্থন্ত চেডব। এই সিডয়র িডধ্য একজন মশক্ষার্থী উক্ত Live 

Exam-এ একবারই অাংশগ্রহি করডত পারডব। তডব অমধ্ক অনুশীেডনর জন্য মশক্ষার্থীরা একই মসডেবাডসর Practice Exam এ একামধ্কবার অাংশগ্রহি করডত 
পারডব। 

http://www.udvash.com/
https://udvash.com/
https://live.udvash-unmesh.com/Student/Login
https://live.udvash-unmesh.com/Student/Login


কসিজ এেলমশন ডরোগ্রোম লসসিিোস (শটস লসসিিোস অনু োেী) 
 
 

লেকচার র্িমেোি 
পদার্ির্েজ্ঞান 

P-01 অধ্যোে-০২: গমত 
P-02 অধ্যোে-০৩: বে 
P-03 অধ্যোে-০১: কভৌত রামশ এবাং পমরিাপ  অধ্যোে-০৪: কাজ, ক্ষিতা ও শমক্ত 
P-04 অধ্যোে-০৫: পদাডর্থর অবস্থা ও চাপ  অধ্যোে-০৭: তরঙ্গ ও শব্দ 
P-05 অধ্যোে-০৮: আডোর রমতফেন    
P-06 অধ্যোে-১১: চে মবদ্যযৎ 

রসোেন 
C-01 অধ্যোে-০২: পদাডর্থর অবস্থা   অধ্যোে-০৩: পদাডর্থর গঠন 
C-02 অধ্যোে-০১: রসায়ডনর ধ্ারিা   অধ্যোে-০৪: পর্থায় সারমি    
C-03 অধ্যোে-০৫: রাসায়মনক বন্ধন 
C-04 অধ্যোে-০৬: কিাডের ধ্ারিা ও রাসায়মনক গিনা 
C-05 অধ্যোে-০৭: রাসায়মনক মবমক্রয়া 
C-06 অধ্যোে-১১: খমনজ সম্পদ-জীবাশ্ম 

গলিত 
M-01 অধ্যোে-০২: কসি ও ফাাংশন   অধ্যোে-০৩: বীজগামিমতক রামশ 
M-02 অধ্যোে-০৪: সচূক ও েগামরদি   অধ্যোে-১৭: পমরসাংখযান 
M-03 অধ্যোে-০৭: বযবহামরক জযামিমত  অধ্যোে-০৮: বতৃ্ত   অধ্যোে-০৯: মত্রডকািমিমতক অনুপাত 
M-04 অধ্যোে-১৩: সসীি ধ্ারা    অধ্যোে-১৬: পমরমিমত 

উচ্চতর গলিত 
HM-01 অধ্যোে-০২: বীজগামিমতক রামশ  অধ্যোে-০৯: সচূকীয় ও েগামরদিীয় ফাাংশন 
HM-02 অধ্যোে-০৩: জযামিমত    অধ্যোে-০৮: মত্রডকািমিমত 
HM-03  অধ্যোে-০৭: অসীি ধ্ারা   অধ্যোে-১১: স্থানাঙ্ক জযামিমত 
HM-04 অধ্যোে-১০: মিপদী মবস্তমৃত   অধ্যোে-১৪: সম্ভাবনা 

জীিলিজ্ঞোন 
Bio-01 অধ্যোে-০১: জীবন পাঠ   অধ্যোে-০২: জীব ককাষ ও মিস্যয 
Bio-02 অধ্যোে-০৪: জীবনীশমক্ত   অধ্যোে-০৬: জীডব পমরবহন 
Bio-03 অধ্যোে-০৫: খাদয, পমুি এবাং পমরপাক   অধ্যোে-০৮: করচন রমক্রয়া 
Bio-04 অধ্যোে-১১: জীডবর রজনন   অধ্যোে-১২: জীডবর বাংশগমত ও মববতথন 

িোংিো 
Ba-01 বাাংো ১ি পত্র ( গদয,পদয, নািক ও উপন্যাস) 

Ba-02 

বাাংো বযাকরডির আডোচয মবষয়, ধ্বমনতত্ব, ধ্বমন পমরবতথন, ি-ত্ব ও ষ-ত্ব মবধ্ান, সমন্ধ, মিরূক্ত শব্দ, ধ্াতু, কৃৎ রতযডয়র মবস্তামরত আডোচনা, 
তমিত রতযয়, পরুুষ ও স্ত্রী বাচক শব্দ, বচন, পদামিত মনডদথশক,উপসগথ, কারক ও মবভমক্ত, সিাস, পদ রকরি, বাডকযর কিমিমবভাগ, বাকয 
রকরি, কাে ও পরুুষ, বাচয ও বাচয পমরবতথন, মক্রয়া পদ, মবরাি বা র্মত মচহ্ন, বাগধ্ারা। 

ইংসরলজ 

E-01 

Parts of Speech Detection (Noun & its classification, Count & Non Count Noun, Pronoun & its classification, Pronoun 

Antecedent, Adverb & Inversion), Article, Number & Gender Change, Voice Change, Preposition, Conjunction, Error Detection, 

Verb & its classification, Right form of verb (Subject Verb Agreement & Conjugation), Tense & Sequence of Tense 

E-02 

Sentence Correction, Spelling, Rewrite a text, Prefix-suffix (Word Formation), Narration, Text book related topics, 

Transformation (Simple, Complex, Compound), Five types sentence transformation (Affirmative, Negative, Imperative, 

Optative, Exclamatory), Comparison of Degree, Adjective & its classification, Translation, Phrase & Clause, Connector 

আইলসলট 

ICT-01 
অধ্যোে-০১: তর্য ও কর্াগাডর্াগ রর্মুক্ত এবাং আিাডদর বাাংোডদশ অধ্যোে-০২: কমম্পউিার ও কমম্পউিার বযবহারকারীর মনরাপত্তা 
অধ্যোে-০৩: আিার মশক্ষায় ইন্িারডনি 

ICT-02 অধ্যোে-০৪: আিার কেখাডেমখ ও মহসাব    অধ্যোে-০৫: িামিমিমেয়া ও গ্রামফক্স 
 

অনিোইন ডরোগ্রোম সংক্রোন্ত ড সকোন তসেযর জন্য লনসনোক্ত নম্বরগুসিোসত ড োগোস োগ করুন 
 

ঢোকোর শোখোসমূহ: লমরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযোন্টনসমন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তরো-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, ডমোহোম্মদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 
সোইন্স িযোি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফোমসসগট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আলজমপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শোলন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৭০৩, মোলিিোগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২ 
মলতলিি-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, িোসোসিো-০১৭১৩-২৩৬৭২২, িনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, িক্ষ্মীিোজোর-০১৭১৩-২৩৬৭২০,  োত্রোিোড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দলনেো-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ 
সোিোর-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গোজীপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নোরোেিগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, ডকোনোপোড়ো-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টংগী-০১৭১৩২৩৬৭৫৯, িকলশিোজোর-০১৭১৩২৩৬৭১২ 
লখিগোাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৬৮ 
 

ঢোকোর িোইসরর শোখোসমূহ: মেমনলসংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, লকসশোরগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জোমোিপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, ডশরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯, টোঙ্গোইি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭ 
পোিনো-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, লসরোজগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রংপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুলড়গ্রোম-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গোইিোন্ধ্ো-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সসেদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১ 
িগুড়ো-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জেপরুহোট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, লদনোজপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠোকুরগোাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রোজশোহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগোাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬ 
নোসটোর-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, িোাঁপোইনিোিগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুলিেো-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফলরদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, মোগুরো-০১৭১৩-২৩৬৭৫২,  সশোর-০১৭১৩-২৩৬৭৩১ 
খিুনো- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, সোতক্ষীরো- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, িলরশোি-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, লসসিট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রোþিিোলড়েো- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরলসংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 

কুলমল্লো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, ডনোেোখোিী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, ডফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, িট্টগ্রোম (িকিোজোর)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, িট্টগ্রোম (হোলিশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 
ডগোপোিগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০, লিনোইদহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১, মুলন্সগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬২, মোলনকগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬৩, িুেোেোঙ্গো-০১৭১৩২৩৬৭৬৪, চাাঁদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৬৫ 
কক্সিোজোর-০১৭১৩-২৩৬৭৬৬, ডনত্রসকোিো-০১৭১৩-২৩৬৭৬৭, মেমনলসংহ (ডকলি)-০১৭১৩-২৩৬৭৬৯ 

https://udvash.com/ud/udvash/branch

