
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 
ইমিমনয়ামরিং + বাডয়ালমি োবল ককার্স-২০২০ 

অনলাইন করাগ্রাি (র্ম্পরূ্স নতুন বযাচ) 
বািংলা ও ইিংডরমি ভার্সন 

 
 

অনলাইন বযাডচর র্িয়রূ্মচ 
বািংলা ভার্সন ইিংডরমি ভার্সন 

র্কাল ৮:০০ টা, র্কাল ১০:৩০ টা, দুপরু ২:১৫ টা এবিং র্ন্ধ্যা ৭:৩০ টা মবকাল ৪:৪৫ টা 
 

ক্লার্ ও এক্সাি রুমটন  
(৭ি, ৮ি, ৯ি ও ১০ি র্প্তাহ) 

 

তামরখ ও বার লাইভ ক্লার্ (মনি মনি বযাচ টাইি অনুযায়ী) লাইভ এক্সাি (র্কাল ৮ টা কেডক রাত ১০ টা পযসন্ত চলডব) 
০২.১২.২০ (বধুবার) Live Class (P-07) Varsity Daily Exam (B-06) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

০৩.১২.২০ (বহৃঃবার) 

Engineering Standard Weekly Exam-06 (P-6, C-6, M-6) Written (15×10=150); 50 min. & MCQ (30×2=60); 40 min. এবিং Varsity Standard Weekly 

Exam-06 (P-6, C-6, M-6, B-6, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min. (র্কাল ০৮:০০ টা কেডক রাত ০৮:০০ টা পযসন্ত চলডব) 
Live Class (Ba-02) Sp. GHA Varsity Daily Exam (GK-02) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

Architecture Live Class (Lecture-04) Time: 3:00pm রাত ০৮:৩০ টা - Live Solve Class (Week-06) এ অনুমিত হডব। 

০৪.১২.২০ (শুক্রবার) Live Class (C-07) Engg. Daily Exam (P-07) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

০৫.১২.২০ (শমনবার) Live Class (M-07) Engg. Daily Exam (C-07) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 
০৭.১২.২০ (কর্ািবার) Live Class (B-07) Engg. Daily Exam (M-07) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 
০৮.১২.২০ (িঙ্গলবার) Live Class (E-03) Sp. GHA Varsity Daily Exam (Ba-02) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

০৯.১২.২০ (বধুবার) Live Class (P-08) Varsity Daily Exam (B-07) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

১০.১২.২০ (বহৃঃবার) 

Engineering Standard Weekly Exam-07 (P-7, C-7, M-7) Written (15×10=150); 50 min. & MCQ (30×2=60); 40 min. এবিং Varsity Standard Weekly 

Exam-07 (P-7, C-7, M-7, B-7, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min.  (র্কাল ০৮:০০ টা কেডক রাত ০৮:০০ টা পযসন্ত চলডব) 
Live Class (GK-03) Sp. GHA Varsity Daily Exam (E-03) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

Architecture Live Class (Lecture-05) Time: 3:00pm রাত ০৮:৩০ টা - Live Solve Class (Week-07) এ অনুমিত হডব। 

১১.১২.২০ (শুক্রবার) Live Class (C-08) Engg. Daily Exam (P-08) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

১২.১২.২০ (শমনবার) Live Class (M-08) Engg. Daily Exam (C-08) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

১৪.১২.২০ (কর্ািবার) Live Class (B-08) Engg. Daily Exam (M-08) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

১৫.১২.২০ (িঙ্গলবার) Live Class (Ba-03) Sp. GHA Varsity Daily Exam (GK-03) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

১৬.১২.২০ (বধুবার) Live Class (P-09) Varsity Daily Exam (B-08) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

১৭.১২.২০ (বহৃঃবার) 

Engineering Standard Weekly Exam-08 (P-8, C-8, M-8) Written (15×10=150); 50 min. & MCQ (30×2=60); 40 min. এবিং Varsity Standard Weekly 

Exam-08 (P-8, C-8, M-8, B-8, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min. (র্কাল ০৮:০০ টা কেডক রাত ০৮:০০ টা পযসন্ত চলডব) 
Live Class (E-04) Sp. GHA Varsity Daily Exam (Ba-03) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

Architecture Live Class (Lecture-06) Time: 3:00pm রাত ০৮:৩০ টা - Live Solve Class (Week-08) এ অনুমিত হডব। 

১৮.১২.২০ (শুক্রবার) Live Class (C-09) Engg. Daily Exam (P-09) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

১৯.১২.২০ (শমনবার) Live Class (M-09) Engg. Daily Exam (C-09) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

২০-১২-২০ (রমববার) 
Varsity Standard Monthly Exam-01 (E-1+2+3, GK-1+2+3, Ba-1+2+3) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min. 

(র্কাল ০৮:০০ টা কেডক রাত ০৮:০০ টা পযসন্ত চলডব) 
২১.১২.২০ (কর্ািবার) Live Class (B-09) Engg. Daily Exam (M-09) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

২২.১২.২০ (িঙ্গলবার) Live Class (GK-04) Sp. GHA Varsity Daily Exam (E-04) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

২৩.১২.২০ (বধুবার) Live Class (P-10) Varsity Daily Exam (B-09) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

২৪.১২.২০ (বহৃঃবার) 

Engineering Standard Weekly Exam-09 (P-9, C-9, M-9) Written (15×10=150); 50 min. & MCQ (30×2=60); 40 min. এবিং Varsity Standard Weekly 

Exam-09 (P-9, C-9, M-9, B-9, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min. (র্কাল ০৮:০০ টা কেডক রাত ০৮:০০ টা পযসন্ত চলডব) 
Live Class (Ba-04) Sp. GHA Varsity Daily Exam (GK-04) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

Architecture Live Class (Lecture-07) Time: 3:00pm রাত ০৮:৩০ টা - Live Solve Class (Week-09) এ অনুমিত হডব। 

২৫.১২.২০ (শুক্রবার) Live Class (C-10) Engg. Daily Exam (P-10) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

২৬.১২.২০ (শমনবার) Live Class (M-10) Engg. Daily Exam (C-10) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min. 

২৮.১২.২০ (কর্ািবার) Live Class (B-10) Engg. Daily Exam (M-09) MCQ (20×2=40); 30 min. & Written (3×10=30); 15 min.0 

২৯.১২.২০ (িঙ্গলবার) Live Class (E-05) Sp. GHA Varsity Daily Exam (Ba-04) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

৩০.১২.২০ (বধুবার) Live Class (P-11) Varsity Daily Exam (B-10) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

৩১.১২.২০ (বহৃঃবার) 

Engineering Standard Weekly Exam-10 (P-10, C-10, M-10) Written (15×10=150); 50 min. & MCQ (30×2=60); 40 min. এবিং Varsity Standard Weekly 

Exam-10 (P-10, C-10, M-10, B-10, E) MCQ (32×1.25=40); 25 min. & Written (4×10=40); 50 min. (র্কাল ০৮:০০ টা কেডক রাত ০৮:০০ টা পযসন্ত চলডব) 
Live Class (GK-05) Sp. GHA Varsity Daily Exam (E-05) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

Architecture Live Class (Lecture-08) Time: 3:00pm রাত ০৮:৩০ টা - Live Solve Class (Week-10) এ অনুমিত হডব। 
 

অনলাইডন ক্লার্ ও পরীক্ষা পদ্ধমত: 
*  Live Class অনুমিত হডব Zoom App এর িাধযডি। এিন্য রডতযক মশক্ষােসীডক আডে কেডকই মনডির কিাবাইল/লযাপটপ/কেস্কটডপ Zoom App Install 

কডর রাখার িন্য অনুডরাধ করা হল। 

*  Live Class & Exam মিডত udvash.com এই ওডয়বর্াইডট মেডয় ‘অনলাইন ক্লার্ ও পরীক্ষা’ কিনুযডত মক্লক কডরা। ক্লার্ ও পরীক্ষায় অিংশগ্রহর্ 

করডত D™¢vm এর ইমিমনয়ামরিং এেমিশন করাগ্রাডি কতািার ভমতসকৃত করমিডেশন নম্বর বযবহার কডর Login কডরা। 

*  Daily Live Exam গুডলা রুমটডন উডেমখত তামরখ অনুযায়ী র্কাল ০৮:০০ টা কেডক রাত ১০:০০ টা পযসন্ত চলডব। এই র্িডয়র িডধয একিন মশক্ষােসী 
উক্ত Live Exam-এ একবারই অিংশগ্রহর্ করডত পারডব। তডব অমধক অনুশীলডনর িন্য মশক্ষােসীরা একই মর্ডলবাডর্র Practice Exam এ একামধকবার 
অিংশগ্রহর্ করডত পারডব। আর Weekly Live Exam রুমটডন উডেমখত মনমিসষ্ট তামরডখ মিক র্কাল ০৮:০০ টা কেডক রাত ০৮:০০ টা পযসন্ত চলডব।  

 

Weekly Exam Syllabus for English 
 

Weekly মর্ডলবার্ 

W-07 Conditionals, Suffix-prefix, Completing sentence, Vocabulary (J, K), Appropriate preposition (J, K) 

W-08 Voice change, Vocabulary (L, M), Appropriate preposition (L, M) 

W-09 Narration, Transformation of sentence 

W-10 Sentence correction  

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


ইমিমনয়ামরিং + বাডয়ালমি োবল ককার্স-২০২০ 
মবষয়মভমিক মর্ডলবার্ (অনলাইন নতুন বযাচ) 

পিােসমবজ্ঞান 
লেকচার  সিলেবাি 

P-07 
অধযায়-০৮: পযসাবমৃিক েমত (১ি পত্র) 
অধযায়-০৯: তরঙ্গ (১ি পত্র) 

P-08 
অধযায়-১০: আিশস েযার্ ও েযাডর্র েমততত্ত্ব (১ি পত্র) 
অধযায়-০১: তাপেমতমবিযা (২য় পত্র) 

P-09 অধযায়-০২: মির তমিৎ (২য় পত্র) 
P-10 অধযায়-০৩: চল তমিৎ (২য় পত্র) 

রর্ায়ন 

C-07 
অধ্যায়-২ : গুণগত রিায়ন (১ম পত্র) (দ্রাবযতা লেলক লেষ পর্যন্ত) 
অধ্যায়-৫: কমযমুখী রিায়ন (১ম পত্র) 

C-08 অধ্যায়-৩ : পসরমাণগত রিায়ন (২য় পত্র)  
C-09 অধ্যায়-১ : পসরলবে রিায়ন (২য় পত্র) 

C-10 
অধ্যায়-৪ : তসিৎ রিায়ন (২য় পত্র) 
অধ্যায়-৫ : অেযননসতক রিায়ন (২য় পত্র) 

উচ্চতর েমর্ত 

M-07 
অধযায়-০৯: অন্তরীকরর্ (১ি পত্র) [পযসায় ক্রমিক অন্তরীকরর্, মনমিসষ্ট মবন্দুডত বক্রডরখার ঢাল, স্পশসক ও অমভলডম্বর পমরবতসডনর হার মহডর্ডব অন্তরি, 
ক্রিবধসিান-ক্রিরাশিান, ফািংশডনর চরিিান, লঘুিান ও গুরুিাডনর রডয়াে]  

M-08 অধযায়-১০: কযােিীকরর্ (১ি পত্র) 

M-09 
অধযায়-০১: বাস্তব র্িংখযা ও অর্িতা (২য় পত্র) 
অধযায়-০২: কযাোশ্রয়ী করাগ্রাি (২য় পত্র) 
অধযায়-০৪: বহুপিী ও বহুপিী র্িীকরর্ (২য় পত্র) 

M-10 অধযায়-০৩: িমটল র্িংখযা (২য় পত্র) 

িীবমবজ্ঞান 
B-07 

অধযায়-০২ : ককাষ মবভািন (১ি পত্র) 
অধযায়-০৩ : ককাষ রর্ায়ন (১ি পত্র) 

B-08 
অধযায়-০১ : ককাষ ও এর েিন  (১ি পত্র) (মনউমক্লক এমর্ে কেডক কশষ পযসন্ত) 
অধযায়-০৫ : শশবাল ও ছত্রাক (১ি পত্র) 

B-09 
অধযায়-০৮ : িানব শারীরতত্ত্ব : র্িন্বয় ও মনয়ন্ত্রর্ (২য় পত্র) 
অধযায়-১২ : রামর্র আচরর্ (২য় পত্র) 

B-10 
অধযায়-০১ : রামর্র মভন্নতা ও কশ্রমর্মবন্যার্ (২য় পত্র) 
অধযায়-০২ : রামর্র পমরমচমত (ঘার্ফমিিং, রুইিাছ) (২য় পত্র) 

ভামর্সমট ‘ঘ’ কস্পশাল করাগ্রাি-২০২০ (অনলাইন) 
মবষয়মভমিক মর্ডলবার্ (নতুন বযাচ) 

ইিংডরমি 
লেকচার  সিলেবাি 

E-03 Verb & its Classification, Right From of verb, Modal Auxiliaries, Conditionals, Suffix Prefix, Vocabulary (F, G, H), Appropriate 
Preposition (F, G, H), Poem Analysis 

E-04 Adverb & Inversion, Causative, Subjunctive, Narration, Miscellaneous Problems, Voice, Completing Sentence, Linkers, Vocabulary (I, 
J, K), Appropriate Preposition (I, J, K) 

E-05 Non-Finite Verb, Transformation, Sentence Correction, Spelling, Misused Words, Group Verbs, Foreign Words, Vocabulary (L, M, N), 
Appropriate Preposition (L, M, N) 

র্াধারর্ জ্ঞান 

GK-03 
প্রাচীন বাাংলার ইতিহাস ও জনপদ, প্রাচীন বাাংলার রাজধানী, প্রাচীন যুগ, উপমহাদদদে ও বাাংলায় মুসতলম োসন, ইউদরাপীয়দদর আগমন ও তিতিে োসন, তবতিন্ন 
সাংস্কার আদদালন ও বাাংলার জাগরণ, তিতিে িারি, পাতিস্তান আমল, বাাংলাদদদের মুতিযুদ্ধ ও স্বাধীনিা, িাষা আদদালনতিতিি ও মুতিযুদ্ধতিতিি িাস্কযয 

GK-04 

বাাংলাদদদের সাংতবধান ও সাাংতবধাতনি পদসমূহ, বাাংলাদদদের তবতিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সাংস্থা, বাাংলাদদদের স্থানীয় সরিার বযবস্থা, জজলা ও তবিাগ পতরতচতি, তসতি 
িদপযাদরেন, বাাংলাদদদের জািীয় সাংসদ, বাাংলাদদদের তনবযাচন িতমেন, বাাংলাদদদের আইন ও তবচার তবিাগ, বাাংলাদদে সরিাতর িময িতমেন, নযায়পাল, দুনযীতি 
দমন িতমেন, বাাংলাদদদে প্রতিরক্ষা ও সেস্ত্র বাতহনী, তবশ্বাঙ্গদন বাাংলাদদে, বাাংলাদদদের জািীয় তবষয়াবলী, জািীয় ও অনযানয তদবস, ঐতিহাতসি স্থাদনর প্রাচীন 
নাম, বাাংলাদদদের প্রথম, বৃহিম ও কু্ষদ্রিম 

GK-05 

পৃতথবীর পতরতচতি, মহাদদে, জদে, রাজধানী, জনসাংখ্যা, তবতিন্ন জদদের িাষা, জাতি ও উপজাতি, মহাদদে পতরতচতিিঃ এতেয়া মহাদদে, ইউদরাপ মহাদদে, আতিিা 
মহাদদে, উির আদমতরিা মহাদদে, দতক্ষণ আদমতরিা মহাদদে, ওদেতনয়া মহাদদে, উপতনদবে ও তনয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল, তবদশ্বর অঞ্চল পতরতচতি, অনযানয তবদেষ 
অঞ্চল পতরতচতি, তবদশ্বর িতিপয় দ্বীপ ও অঞ্চল, জদে সাংক্রান্ত অনযানয িথয, নগর, রাজধানী, জমগাতসতি ও জমিাতসতি, তবতিন্ন জদদের জািীয় পিািা, তবদশ্বর 
তবতিন্ন জদদের জািীয় প্রিীি ও আইনসিা, সরিার ও রাষ্ট্রপ্রধান, রাজননতিি দল, রাজননতিি ও িূিননতিি পতরিাষা 

বািংলা 

Ba-02 
১ম পত্র গদয: বায়ান্নর তদনগুদলা, দাজুঘদর জিন যাব     িতবিা: তবিীষদণর প্রতি জমঘনাদ, জসই অস্ত্র 
২য় পত্র ধ্বতন পতরবিযন, সতি, ধািু, েদের জেতণতবিাগ, সমাথযি েে/প্রতিশ্বদ 

Ba-03 
১ম পত্র গদয: আমার পথ, জনিদলস    িতবিা: সামযবাদী, নূরলদীদনরর িথা মদন পদে যায় 
২য় পত্র উপসগয ও অনুসগয, তদ্বরুি েে, বচন, পুরুষ ও স্ত্রীবাচি েে, সাংখ্যাবাচি েে, পাতরিাতষি েে 

Ba-04 
১ম পত্র গদয: মাতস-তপতস, জরইনদিাি    িতবিা: জেব্রুয়াতর ১৯৬৯, রদি আমার অনাতদ অতস্থ 
২য় পত্র িারি ও তবিতি, তক্রয়ার িাব ও িাল, বাাংলা অনুজ্াা, পদাতেি তনদদযেি, যতি বা জেদ তচহ্ন, এি িথায় প্রিাে বা বািয সাংদিাচন 

অনলাইন করাগ্রাি র্িংক্রান্ত কযডকান তডেযর িন্য মনডনাক্ত নম্বরগুডলাডত কযাোডযাে করুন 
ঢাকার শাখার্িূহ : মিরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনের-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭ 
কিাহাম্মিপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০১, র্াইন্স লযাব.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসডেট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আমিিপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শামন্তনের-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭ 
িামলবাে-০১৭১৩-২৩৬৭০২ িমতমিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, বার্াডবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীবািার-০১৭১৩-২৩৬৭২০ 
যাত্রাবািী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, িমনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, র্াভার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, োিীপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়র্েি-০১৭১৩-২৩৬৭১৭ 
ককানাপািা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭ 
 

ঢাকার বাইডরর শাখার্িূহ : িয়িনমর্িংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, মকডশারেি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, িািালপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পাবনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, মর্রািেি-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রিংপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুমিগ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 
োইবান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, শর্য়িপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, বগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িয়পরুহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, মিনািপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 
িাকুরোাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রািশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওোাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডটার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনবাবেি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ 
কুমষ্টয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফমরিপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, যডশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ 
র্াতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বমরশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ মর্ডলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþর্বামিয়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরমর্িংিী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 
কুমিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চকবািার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাি (হামলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 


