
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 
কলেজ এডমিশন + HSC ফাউলডডশন ককার্স-২০২২ 

অনোইন মি ক্লার্ ও এক্সাি রুমিন 
(মিজ্ঞান মিভাগ, িাাংো ও ইাংমেশ ভার্সন) 

 

অনলাইন লাইভ ক্লাডের েিয়েূমি ইংমলশ ভােসন: মিকাল ২:৩০ টা িাংলা ভােসন: েন্ধ্যা ৬:৩০ টা 

অনলাইন লাইভ এক্সাডির েিয়েূমি েকাল ১০ টা কেডক রাত ১০ টা পর্সন্ত িলডি 
 

ক্লাে ও এক্সাি রুমটন 
 

তামরখ ও িার লাইভ ক্লাে (Zoom Live) লাইভ এক্সাি (েকাল ১০ টা কেডক রাত ১০ টা পর্সন্ত িলডি) 

০৯.১০.২২ (রমিিার) Math Live Class (M-01) -------- 

১১.১০.২২ (িঙ্গেিার) Chemistry Live Class (C-01) Daily Live Exam (M-01) MCQ (25×2=50); 20 min. 

১৩.১০.২২ (িহৃঃিার) Physics Live Class (P-01) Daily Live Exam (C-01) MCQ (25×2=50); 20 min. 

১৪.১০.২২ (কর্ািিার) -------- Daily Live Exam (P-01) MCQ (25×2=50); 20 min. 
 

অনলাইডন ক্লাে ও পরীক্ষা পদ্ধমত: 

*  Live Class অনুমিত হলি Zoom App এর িাধ্যলি। এজন্য প্রলতযক মশক্ষার্সীলক আলগ কর্লকই মনলজর কিািাইে/েযাপিপ/কডস্কিলপ Zoom App Install 

কলর রাখার জন্য অনুলরাধ্ করা হে। 

*  Live Class & Exam মিলত udvash.com এই ওলেির্াইলি মগলে ‘Join Now’ িািলন মক্লক কলরা। ক্লার্ ও পরীক্ষাে অাংশগ্রহণ করলত কতািার করমজলেশন 

নম্বর িযিহার কলর Login কলরা। 

*  Daily Live Exam গুলো রুমিলন উলেমখত তামরখ অনুযােী র্কাে ১০:০০ িা কর্লক রাত ১০:০০ িা পযসন্ত চেলি। এই র্িলের িলধ্য একজন মশক্ষার্সী উক্ত 

Live Exam-এ একিারই অাংশগ্রহণ করলত পারলি। তলি অমধ্ক অনুশীেলনর জন্য মশক্ষার্সীরা একই মর্লেিালর্র আোিা প্রলে Practice Exam এ 

একামধ্কিার অাংশগ্রহণ করলত পারলি।  

ক্লাে ও এক্সাি মেডলিাে 
 

লেকচার সিলেবাি 
গমিত 

M-01 
কডলজ এেমিশন বিগত িছরেে গবিত প্রশ্ন পর্যার াচনা 
HSC ফাউডন্েশন ফাাংশন 

রোয়ন 

C-01 
কডলজ এেমিশন বিগত িছরেে েসায়ন প্রশ্ন পর্যার াচনা 
HSC ফাউডন্েশন জজি রর্ােনঃ Alkane 

পদার্থসবজ্ঞান 

P-01 
কডলজ এেমিশন বিগত িছরেে পদার্যবিজ্ঞান প্রশ্ন পর্যার াচনা 
HSC ফাউডন্েশন মনউিলনর গমত র্তূ্র 

 

 
 

অনলাইন করাগ্রাি েংক্রান্ত কর্ডকান তডেযর জন্য মনডনাক্ত নম্বরগুডলাডত কর্াগাডর্াগ করুন 
 

ঢাকার শাখােিূহ: মিরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কিাহাম্মদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 

োইন্স লযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসডগট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আমজিপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শামন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৭০৩, িামলিাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২ 

িমতমিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, িাোডিা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, িনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীিাজার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, র্াত্রািাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দমনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ 

োভার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গাজীপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, ককানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টংগী-০১৭১৩২৩৬৭৫৯, িকমশিাজার-০১৭১৩২৩৬৭১২ 
 

ঢাকার িাইডরর শাখােিূহ: িয়িনমেংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, মকডশারগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জািালপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯, টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭ 

পািনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, মেরাজগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রংপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুমড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গাইিান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সেয়দপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১ 

িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পরুহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, মদনাজপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুরগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রাজশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬ 

নাডটার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, িাাঁপাইনিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুমিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফমরদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্ডশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১ 

খলুনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, োতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, িমরশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, মেডলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþিিামড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরমেংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 

কুমিল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, িট্টগ্রাি (িকিাজার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, িট্টগ্রাি (হামলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 

কগাপালগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০, মিনাইদহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১, িুমন্সগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬২, িামনকগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬৩, িুয়াোঙ্গা-০১৭১৩২৩৬৭৬৪, চাাঁিপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৬৫ 

কক্সিাজার-০১৭১৩-২৩৬৭৬৬ 

 

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

