
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 
ভামসিমি ‘ক’ মিপাডরশন + HSC মরমভশন ২০২০ 

অনলাইন কিাগ্রাি (বাাংলা ও ইাংডরমি ভাসিন) 
 

*  ৪মি পডবি পদার্িমবজ্ঞান, রসায়ন, উচ্চতর গমিত ও িীবমবজ্ঞান এই ৪মি মবষডয়র 
ভামসিমি ‘ক’ মিপাডরশন + HSC মরমভশন সম্পন্ন করা হডব। পাশাপামশ 
মশক্ষার্িীডদর HSC কবােি িস্তুমত এবাং ভামসিমি ‘ক’/‘ঘ’ ভমতি িস্তুমতর কর্া িার্ায় 
করডে ইাংডরমি ফুল ককাসি কবানাস মহসাডব পড়াডনা হডব  

*  ৪ পডবি সবিডিাি ৬৮মি কলকচার ক্লাস, ১৭২মি পরীক্ষা এবাং ২০মি সলভ ক্লাস অনুমিত হডব 

*  Zoom App এর িাধ্যডি সপ্তাডহ ৪ মদন Live Class অনুমিত হডব। িমতমি ক্লাডসর 
pdf ক্লাস কনাি মশক্ষার্িীডদরডক মি িদান করা হডব 

* আডগর মদডনর ক্লাডসর উপর ভামসিমি এবাং এইচ.এস.মস েুডয়ল স্ট্যান্োেি  
Daily Live Exam অনুমিত হডব 

* িমত বধু্বার  ভামসিমি এবাং এইচ.এস.মস েুডয়ল স্ট্যান্োেি Weekly 
Live Exam অনুমিত হডব  

*  পবি কশডষ ভামসিমি এবাং এইচ.এস.মস েুডয়ল স্ট্যান্োেি পবি িূলযায়ন 
পরীক্ষা অনুমিত হডব 

*  িমতমি পডবির ককাসি মফ ২৫০০/- (দুই হািার পাাঁচশত) িাকা। Online 
Payment এর িাধ্যডি িমতমি পডবি আলাদাভাডব ভমতি হডত হডব। 

* অনলাইডন ভমতির িন্য মভমিি করুন www.udvash.com 

*  হিলাইন-09666775566 
 

অনলাইন বযাডচর সিয়সূমচ 
বাাংলা ভাসিন ইাংডরমি ভাসিন 

সকাল ৮:০০ িা, সকাল ১০:৩০ িা, দুপরু ২:১৫ িা, 
মবকাল ৪:৪৫ িা এবাং সন্ধ্যা ৭:৩০ িা দুপরু ২:১৫ িা 

 

মবষয়মভমিক কলকচার ক্লাস 
পবিমভমিক ককাসি মববরিী  

১ি পবি ২য় পবি ৩য় পবি ৪র্ি পবি 
রসায়ন (১৬) C-01, 02, 03, 04 C-05, 06, 07, 08 C-09, 10, 11, 12 C-13, 14, 15, 16 

পদার্িমবজ্ঞান (১৬) P-01, 02, 03, 04 P-05, 06, 07, 08 P-09, 10, 11, 12 P-13, 14, 15, 16 
িীবমবজ্ঞান (১৬) B-01, 02, 03, 04 B-05, 06, 07, 08 B-09, 10, 11, 12 B-13, 14, 15, 16 
উচ্চতর গমিত (১৬) M-01, 02, 03, 04 M-05, 06, 07, 08 M-09, 10, 11, 12 M-13, 14, 15, 16 

* ইাংডরমি (০৪) E-01 E-02 E-03 E-04 
 

২য় পবি : ১৩ আগস্ট্, ২০২০ হডত ১২ কসডেম্বর, ২০২০ পর্িন্ত চলডব 
২য় পডবি কিাি কলকচার ক্লাস - ১৭ মি, Daily Exam- ৩৩মি, Weekly Exam- ০৮ মি, পবি িলূযায়ন পরীক্ষা - ০২ মি এবাং সলভ ক্লাস - ০৫মি 

২য় পডবির লাইভ ক্লাস ও এক্সাি রুমিন 
 

১১.০৮.২০২০ (িঙ্গলবার) ১ি পবি িলূযায়ন ও ২য় পবি ওমরডয়ডন্িশন কসমিনার Zoom App এর িাধ্যডি (সিয় ও মলাংক SMS এ িানাডনা হডব) 

তামরে ও বার েুডয়ল স্ট্যান্োেি লাইভ ক্লাস 
(মনি মনি বযাচ িাইি অনুর্ায়ী) 

ভামসিমি ‘ক’ স্ট্যান্োেি লাইভ এক্সাি 
(সকাল ৮ িা কর্ডক রাত ১০ িা পর্িন্ত চলডব) 

HSC স্ট্যান্োেি লাইভ এক্সাি 
(সকাল ৮ িা কর্ডক রাত ১০ িা পর্িন্ত চলডব) 

১৩-০৮-২০ (বহৃঃবার) Live Class (C-05) ----- ----- 

১৪-০৮-২০ (শুক্রবার) Live Class (B-05) Varsity Daily Exam (C-05) MCQ (20×1.25=25); 25 min. HSC Daily Exam (C-05) MCQ (25×1=25); 20 min. 
১৬-০৮-২০ (রমববার) Live Class (P-05) Varsity Daily Exam (B-05) MCQ (20×1.25=25); 25 min. HSC Daily Exam (B-05) MCQ (25×1=25); 20 min. 
১৮-০৮-২০ (িঙ্গলবার) Live Class (M-05) Varsity Daily Exam (P-05) MCQ (20×1.25=25); 25 min. HSC Daily Exam (P-05) MCQ (25×1=25); 20 min. 

১৯-০৮-২০ (বধু্বার) 
Varsity Weekly Exam-05 (C-5, B-5, P-5, M-5, E) MCQ (60×1.25=75); 1 Hr. 

(দুপুর ০২:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পর্িন্ত চলডব) 
HSC Weekly Exam-05 (C-5, B-5, P-5, M-5) MCQ (60×1=60); 45min. 

(দুপুর ০২:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পর্িন্ত চলডব) 
রাত ০৮:৩০ িা - েুডয়ল স্ট্যান্োেি Live Solve Class (Week-01), Facebook Private Group এ অনুমিত হডব। গ্রুপ মলাংক SMS এর িাধ্যডি িানাডনা হডব 

২০-০৮-২০ (বহৃঃবার) Live Class (C-06) Varsity Daily Exam (M-05) MCQ (20×1.25=25); 25 min. HSC Daily Exam (M-05) MCQ (25×1=25); 20 min. 
২১-০৮-২০ (শুক্রবার) Live Class (B-06) Varsity Daily Exam (C-06) MCQ (20×1.25=25); 25 min. HSC Daily Exam (C-06) MCQ (25×1=25); 20 min. 
২৩-০৮-২০ (রমববার) Live Class (P-06) Varsity Daily Exam (B-06) MCQ (20×1.25=25); 25 min. HSC Daily Exam (B-06) MCQ (25×1=25); 20 min. 
২৫-০৮-২০ (িঙ্গলবার) Live Class (M-06) Varsity Daily Exam (P-06) MCQ (20×1.25=25); 25 min. HSC Daily Exam (P-06) MCQ (25×1=25); 20 min. 

২৬-০৮-২০ (বধু্বার) 
Varsity Weekly Exam-06 (C-6, B-6, P-6, M-6, E) MCQ (60×1.25=75); 1 Hr. 

(দুপুর ০২:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পর্িন্ত চলডব) 
HSC Weekly Exam-06 (C-6, B-6, P-6, M-6) MCQ (60×1=60); 45 min. 

(দুপুর ০২:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পর্িন্ত চলডব) 
রাত ০৮:৩০ িা - েুডয়ল স্ট্যান্োেি Live Solve Class (Week-02), Facebook Private Group এ অনুমিত হডব। গ্রুপ মলাংক SMS এর িাধ্যডি িানাডনা হডব 

২৭-০৮-২০ (বহৃঃবার) Live Class (C-07) Varsity Daily Exam (M-06) MCQ (20×1.25=25); 25 min. HSC Daily Exam (M-06) MCQ (25×1=25); 20 min. 
২৮-০৮-২০ (শুক্রবার) Live Class (B-07) Varsity Daily Exam (C-07) MCQ (20×1.25=25); 25 min. HSC Daily Exam (C-07) MCQ (25×1=25); 20 min. 
৩০-০৮-২০ (রমববার) Live Class (P-07) Varsity Daily Exam (B-07) MCQ (20×1.25=25); 25 min. HSC Daily Exam (B-07) MCQ (25×1=25); 20 min. 
০১-০৯-২০ (িঙ্গলবার) Live Class (M-07) Varsity Daily Exam (P-07) MCQ (20×1.25=25); 25 min. HSC Daily Exam (P-07) MCQ (25×1=25); 20 min. 

০২-০৯-২০ (বধু্বার) 
Varsity Weekly Exam-07 (C-7, B-7, P-7, M-7, E) MCQ (60×1.25=75); 1 Hr. 

(দুপুর ০২:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পর্িন্ত চলডব) 
HSC Weekly Exam-07 (C-7, B-7, P-7, M-7) MCQ (60×1=60); 45 min. 

(দুপুর ০২:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পর্িন্ত চলডব) 
রাত ০৮:৩০ িা - েুডয়ল স্ট্যান্োেি Live Solve Class (Week-03), Facebook Private Group এ অনুমিত হডব। গ্রুপ মলাংক SMS এর িাধ্যডি িানাডনা হডব 

০৩-০৯-২০ (বহৃঃবার) Live Class (C-08) Varsity Daily Exam (M-07) MCQ (20×1.25=25); 25 min. HSC Daily Exam (M-07) MCQ (25×1=25); 20 min. 
০৪-০৯-২০ (শুক্রবার) Live Class (B-08) Varsity Daily Exam (C-08) MCQ (20×1.25=25); 25 min. HSC Daily Exam (C-08) MCQ (25×1=25); 20 min. 
০৬-০৯-২০ (রমববার) Live Class (P-08) Varsity Daily Exam (B-08) MCQ (20×1.25=25); 25 min. HSC Daily Exam (B-08) MCQ (25×1=25); 20 min. 
০৭-০৯-২০ (কসািবার) Live Class (E-02) Varsity Daily Exam (P-08) MCQ (20×1.25=25); 25 min. HSC Daily Exam (P-08) MCQ (25×1=25); 20 min. 
০৮-০৯-২০ (িঙ্গলবার) Live Class (M-08) Varsity Daily Exam (E-02) MCQ (20×1.25=25); 25 min. ---- 
০৯-০৯-২০ (বধু্বার) -- Varsity Daily Exam (M-08) MCQ (20×1.25=25); 25 min. HSC Daily Exam (M-08) MCQ (25×1=25); 20 min. 

১০-০৯-২০ (বহৃঃবার) 
Varsity Weekly Exam-08 (C-8, B-8, P-8, M-8, E) MCQ (60×1.25=75); 1 Hr. 

(দুপুর ০২:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পর্িন্ত চলডব) 
HSC Weekly Exam-08 (C-8, B-8, P-8, M-8) MCQ (60×1=60); 45 min. 

(দুপুর ০২:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পর্িন্ত চলডব) 
রাত ০৮:৩০ িা - েুডয়ল স্ট্যান্োেি Live Solve Class (Week-04), Facebook Private Group এ অনুমিত হডব। গ্রুপ মলাংক SMS এর িাধ্যডি িানাডনা হডব 

১২-০৯-২০ (শমনবার) 

Varsity পবি িূলযায়ন পরীক্ষা (২য় পডবির সমূ্পিি মসডলবাস) MCQ (100×1.25=125); 1:30 min. 
(দুপুর ০২:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পর্িন্ত চলডব) 

HSC পবি িূলযায়ন পরীক্ষা (২য় পডবির সমূ্পিি মসডলবাস) MCQ (100×1=100); 
1:15 min. (দুপুর ০২:০০ িা কর্ডক রাত ০৮:০০ িা পর্িন্ত চলডব)) 

রাত ০৮:৩০ িা - েুডয়ল স্ট্যান্োেি Live Solve Class (পবি িূলযায়ন), Facebook Private Group এ অনুমিত হডব। গ্রুপ মলাংক SMS এর িাধ্যডি িানাডনা হডব 
 

অনলাইডন ক্লাস ও পরীক্ষা পদ্ধমত: 
*  Live Class অনুমিত হডব Zoom App এর িাধ্যডি। এিন্য িডতযক মশক্ষার্িীডক আডগ কর্ডকই মনডির কিাবাইল/লযাপিপ/কেস্কিডপ Zoom App Install 

কডর রাোর িন্য অনুডরাধ্ করা হল। 

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

করডত D™¢vm এর ভামসিমি ‘ক’ এেমিশন কিাগ্রাডি কতািার ভমতিকৃত করমিডেশন নম্বর বযবহার কডর Login কডরা। 

*  Daily Live Exam গুডলা রুমিডন উডেমেত তামরে অনুর্ায়ী সকাল ০৮:০০ িা কর্ডক রাত ১০:০০ িা পর্িন্ত চলডব। এই সিডয়র িডধ্য একিন মশক্ষার্িী 
উক্ত Live Exam-এ একবারই অাংশগ্রহি করডত পারডব। আর Weekly Live Exam রুমিডন উডেমেত মনমদিষ্ট তামরডে মিক দুপরু ০২:০০ িা কর্ডক রাত 
০৮:০০ িা পর্িন্ত চলডব। তডব অমধ্ক অনুশীলডনর িন্য মশক্ষার্িীরা একই মসডলবাডসর 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


ভামসিমি ‘ক’ মসডলবাস-২০২০ (অনলাইন ২য় পবি) 
 

পদার্িমবজ্ঞান ১ি পত্র 

লেকচার  সিলেবাি 

P-05 অধ্যায়-০৬: িহাকষি ও অমভকষি (১ি পত্র) 

P-06 অধ্যায়-০৭: পদাডর্ির গািমনক ধ্িি (১ি পত্র) 

P-07 
অধ্যায়-০৮: পর্িাবমৃিক গমত (১ি পত্র) 

অধ্যায়-০৯: তরঙ্গ (১ি পত্র) 

P-08 
অধ্যায়-০১: কভৌতিগৎ ও পমরিাপ (১ি পত্র) 

অধ্যায়-১০: আদশি গযাস ও গযাডসর গমততত্ত্ব (১ি পত্র) 

রসায়ন ১ি ও ২য় পত্র 

C-05 
অধ্যায়-১ : েযাবলরটসরর সিরাপদ বযবহার (১ম পত্র) 

অধ্যায়-২ : গুণগত রিায়ি (১ম পত্র) (পরিািরু গিন ও বিিামল পর্িন্ত) 

C-06 

অধ্যায়-২ : গুণগত রিায়ি (১ম পত্র) (মশো পরীক্ষা কর্ডক কশষ পর্িন্ত) 

অধ্যায়-৫: কিিিেুী রসায়ন (১ি পত্র) 

অধ্যায়-৩: পসরমাণগত রিায়ি (২য় পত্র) (লরালমালরাগ্রাসি অংশ) 

C-07 
অধ্যায়-৩ : পসরমাণগত রিায়ি (২য় পত্র) (লরামালটাগ্রািী বালদ) 

অধ্যায়-৫ : অর্থনিসতক রিায়ি (২য় পত্র) 

C-08 অধ্যায়-৪ : তসিৎ রিায়ি (২য় পত্র) 

উচ্চতর গমিত ১ি পত্র 

M-05 
অধ্যায়-০৬ : মত্রডকািমিমতক অনুপাত (১ি পত্র) 

অধ্যায়-০৭ : সাংর্কু্ত ও কর্ৌমগক ককাডির  মত্রডকািমিমতক অনুপাত (১ি পত্র) 

M-06 
অধ্যায়-০৯: অন্তরীকরি (১ি পত্র) [মলমিি, ফাাংশডনর মবমিন্নতা-অমবমিন্নতা, অন্তরীকরডির কর্াগযতা, মবমভন্ন ফাাংশডনর অন্তরীকরি, 

বযক্ত-অবযক্ত ফাাংশডনর অন্তরীকরি, পরামিমতক সিীকরি হডত অন্তরীকরি।] 

M-07 
অধ্যায়-০৯: অন্তরীকরি (১ি পত্র) [পর্িায় ক্রমিক অন্তরীকরি, মনমদিষ্ট মবন্দুডত বক্রডরোর ঢাল, স্পশিক ও অমভলডম্বর পমরবতিডনর 

হার মহডসডব অন্তরি, ক্রিবধ্িিান-ক্রিরাশিান, ফাাংশডনর চরিিান, লঘিুান ও গুরুিাডনর িডয়াগ]  

M-08 অধ্যায়-১০: কর্াগিীকরি (১ি পত্র) 

িামিমবজ্ঞান 

B-05 অধ্যায়-০৪ : িানব শারীরতত্ত্ব : রক্ত ও সঞ্চালন (২য় পত্র) 

B-06 
অধ্যায়-০৫ : িানব শারীরতত্ত্ব : শ্বাসমক্রয়া ও শ্বসন (২য় পত্র)  

অধ্যায়-০৬ : িানব শারীরতত্ত্ব : বিিয ও মনষ্কাশন (২য় পত্র) 

B-07 
অধ্যায়-০৩ : পমরপাক ও কশাষি (২য় পত্র) 

অধ্যায়-০২ : িামির পমরমচমত (হাইড্রা) (২য় পত্র) 

B-08 
অধ্যায়-০১ : িামির মভন্নতা ও কেমিমবন্যাস (২য় পত্র) 

অধ্যায়-০২ : িামির পমরমচমত (ঘাসফমড়াং) (২য় পত্র) 

ইাংডরমি 

E-02 

W-05 Right form of verbs 

W-06 
Causative & subjunctive, Affirmative and negative agreement, Modal auxiliaries, Vocabulary (G,H, I), 

Appropriate preposition (G,H, I) 

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) 
 

অনলাইন কিাগ্রাি সাংক্রান্ত কর্ডকান তডর্যর িন্য মনডনাক্ত নম্বরগুডলাডত কর্াগাডর্াগ করুন 
 

ঢাকার শাোসিহূ : মিরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্িনডিন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কিাহাম্মদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 

সাইন্স লযাব.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািিডগি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আমিিপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শামন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, িামলবাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২ 

িমতমিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, বাসাডবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনেী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীবািার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, র্াত্রাবাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯ 

দমনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সাভার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গািীপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, ককানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭ 
 

ঢাকার বাইডরর শাোসিহূ : িয়িনমসাংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, মকডশারগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, িািালপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 

িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পাবনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬ মসরািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রাংপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুমড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গাইবান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫ 

সসয়দপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, বগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িয়পরুহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪ মদনািপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, িাকুরগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮ 

রািশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডিার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনবাবগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুমষ্টয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫ 

ফমরদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্ডশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, েুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, সাতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বমরশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ 

মসডলি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯ ব্রাþিবামড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরমসাংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮, কুমিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াোলী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ 

কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চকবািার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাি (হামলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 


