
D‡b¥l মেডিকেল এন্ি মিন্টাল এিডেশন মেয়ার 

মেডিকেল + ভাডসিডট Math মরাগ্রাে ২০২১  
বাাংলা ভাসিন, ইাংডলশ ভাসিন ও ইাংডলশ ডেডিয়াে 

 

*   HSC মবািি পরীক্ষার পকূবি শটি ডসকলবাস এর উপর মেডিকেল ডরপাকরশন 

সম্পন্ন েরা হকব। যা মবািি পরীক্ষার জন্যও সহায়ে হকব।  

     HSC মবািি পরীক্ষার পর পরূ্িাঙ্গ মেডিকেল ডরপাকরশন সম্পন্ন েরা হকব। 

*   মেডিকেল মোসি এর ডশক্ষার্িীকের জন্য মেডিকেল স্ট্যান্িািি ডরপাকরশন সম্পন্ন 

েরা হকব। মেডিকেল + ভাডসিডট Math মোসি এর ডশক্ষার্িীকের মেডিকেল, 

ভাডসিডট ‘ে’ এবাং গুচ্ছ স্ট্যান্িািি ডরপাকরশন সম্পন্ন েরা হকব। 

*   সেল লাইভ ক্লাস Zoom App এর োধ্যকে অনুডিত হকব। ডশক্ষা রডতিান 

ম ালার পর ডিডজেযাডল অনুডিত হকব। 

*   রডতডট অনলাইন ক্লাকসর োডি-োলার pdf ক্লাসকনাট রোন েরা হকব 

এবাং ডভডিও ডরকে মে ার বযবস্থা র্ােকব। 

* আকের ডেকনর ক্লাকসর উপর ২ডট ডভন্ন মসকট মিইডল লাইভ ও রযােডটস 

এক্সাে অনুডিত হকব। রুডটন অনুসাকর উইেডল এক্সাে অনুডিত হকব।  

* রডতডট রকের এনালাইডসস ডরকপাটি রোন েরা হকব এবাং Auto SMS এ 

প্রতিতি রেজাল্ট রপ্রেণ কো হবে। 
*  সরাসডর ব্রাকে একস অর্বা Online Payment এে মাধ্যবম ভতিি হওয়া 

যাবে। অনলাইবন ভতিিে জন্য: www.unmeshbd.com 
*   Helpline - 09666775566 

 

লাইভ ক্লাকসর সেয়সূডি 
বাাংলা ভাসিন ইাংডলশ ভাসিন ইাংডলশ ডেডিয়াে 

দুপরু ২:৩০ টা ও ডবোল ৬:৩০ টা দুপরু ২:৩০ টা সন্ধ্যা ৭:৩০ টা 
 

রুডটন (পাটি-০৩) 
 

তাডর  ও বার লাইভ ক্লাস  লাইভ এক্সাে (সোল ৮ টা মর্কে রাত ১০ টা পযিন্ত িলকব) 

২৬.০৮.২১ (বহৃঃবার) Biology (B-07) ---- 

২৮.০৮.২১ (শডনবার) Chemistry (C-07) Medical Daily Exam (B-07) MCQ (50×1=50); 25 min. 

৩০.০৮.২১ (মসােবার) Physics (P-07) Medical Daily Exam (C-07) MCQ (50×1=50); 25 min. 

০১.০৯.২১ (বুধ্বার) Varsity Math (M-07) Medical Daily Exam (P-07) MCQ (50×1=50); 25 min. 

০২.০৯.২১ (বহৃঃবার) ---- Varsity Math Daily Exam (M-07) MCQ (25×1=25); 15 min. 

০৩.০৯.২১ (শুক্রবার) Medical Standard Weekly Exam-07 (B-07, C-07, P-07, GK, E) MCQ (100×1=100); 45 min. 

০৪.০৯.২১ (শডনবার) 
UDVASH Varsity Standard W-07 (P-07, C-07, M-07, B-07, E, Ba) MCQ (40×1=40); 30 min. & Written (30 Marks); 45 min. 

Biology (B-08) ---- 

০৬.০৯.২১ (মসােবার) Chemistry (C-08) Medical Daily Exam (B-08) MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৮.০৯.২১ (বুধ্বার) Physics (P-08) Medical Daily Exam (C-08) MCQ (50×1=50); 25 min. 

১০.০৯.২১ (শুক্রবার) Varsity Math (M-08) Medical Daily Exam (P-08) MCQ (50×1=50); 25 min. 

১১.০৯.২১ (শডনবার) ---- Varsity Math Daily Exam (M-08) MCQ (25×1=25); 15 min. 

১২.০৯.২১ (রডববার) Medical Standard Weekly Exam-08 (B-08, C-08, P-08, GK, E) MCQ (100×1=100); 45 min.  

১৩.০৯.২১ (মসােবার) 
UDVASH Varsity Standard W-08 (P-08, C-08, M-08, B-08, E, Ba) MCQ (40×1=40); 30 min. & Written (30 Marks); 45 min. 

Biology (B-09) ---- 

১৫.০৯.২১ (বুধ্বার) Chemistry (C-09) Medical Daily Exam (B-09) MCQ (50×1=50); 25 min. 

১৭.০৯.২১ (শুক্রবার) Physics (P-09) Medical Daily Exam (C-09) MCQ (50×1=50); 25 min. 

১৯.০৯.২১ (রডববার) Varsity Math (M-09) Medical Daily Exam (P-09) MCQ (50×1=50); 25 min. 

২০.০৯.২১ (মসােবার) ---- Varsity Math Daily Exam (M-09) MCQ (25×1=25); 15 min. 

২১.০৯.২১ (েঙ্গলবার) 
Online UNMESH Medical Standard Exam-09 (B-09, C-09, P-09, GK, E) MCQ (100×1=100); 45 min. 

Physically UNMESH Medical Special Exam-09 (B-09, C-09, P-09, GK, E); MCQ (100×1=100); 55 min. 

২২.০৯.২১ (বুধ্বার) 

Online Varsity Standard W-09 (P-09, C-09, M-09, B-09, E, Ba) MCQ (40×1=40); 30 min. & Written (30 Marks); 45 min. 

Physically Varsity Special MCQ Exam-09 (P-09, C-09, M-09, B-09, E, Ba); MCQ (60×1=60); 45 min. 

Biology (B-10) ---- 

২৪.০৯.২১ (শুক্রবার) Chemistry (C-10) Medical Daily Exam (B-10) MCQ (50×1=50); 25 min. 

২৬.০৯.২১ (রডববার) Physics (P-10) Medical Daily Exam (C-10) MCQ (50×1=50); 25 min. 

২৮.০৯.২১ (েঙ্গলবার) Varsity Math (M-10) Medical Daily Exam (P-10) MCQ (50×1=50); 25 min. 

২৯.০৯.২১ (বুধ্বার) ---- Varsity Math Daily Exam (M-10) MCQ (25×1=25); 15 min. 

৩০.০৯.২১ (বহৃঃবার) 
Online UNMESH Medical Standard Exam-10 (B-10, C-10, P-10, GK, E) MCQ (100×1=100); 45 min. 

Physically UNMESH Medical Special Exam-10 (B-10, C-10, P-10, GK, E); MCQ (100×1=100); 55 min. 

০১.১০.২১ (শুক্রবার) 
Online Varsity Standard W-10 (P-10, C-10, M-10, B-10, E, Ba) MCQ (40×1=40); 30 min. & Written (30 Marks); 45 min. 

Physically Varsity Special MCQ Exam-10 (P-10, C-10, M-10, B-10, E, Ba); MCQ (60×1=60); 45 min. 

http://www.unmeshbd.com/


মেডিকেল + ভাডসিডট Math ডসকলবাস (পাটি-০৩) 
 

জীবডবজ্ঞান 
B-07 অধ্যায়-০৩: পতেপাক ও র াষণ (২য় পত্র) 
B-08 অধ্যায়-১১: তজনিত্ত্ব ও তেেিিন (২য় পত্র) 

B-09 
অধ্যায়-০২: রকাষ তেভাজন (১ম পত্র) 
অধ্যায়-০৭: নগ্নেীজী ও আেিৃেীজী উতিদ (১ম পত্র) 

B-10 
অধ্যায়-০১: প্রাতণে তেতভন্নিা ও রেতণতেন্যাস (২য় পত্র) 
অধ্যায়-০২: প্রাতণে পতেতিতি [রুইমাছ] (২য় পত্র) 

রসায়ন 
C-07 অধ্যায়-২: জজে রযৌগ (জজে রযৌগ ও িাে রেতণতেভাগ, সমবরাত্রীয় রেতণ, কাযিকেীমলূক, সমাণিুা, নামকেণ) [২য় পত্র] 
C-08 অধ্যায়-২: জজে রযৌগ (অযাবোবমতিতসতি, হাবকল িত্ত্ব, রেনতজন ও িাে জািক জজে রযৌবগে তেতিয়াে  তিয়াবকৌ ল, তেকােক, েন্ধন তেভাজন) [২য় পত্র] 
C-09 অধ্যায়-২: জজে রযৌগ (অযালবকন, অযালতকন, অযালকাইন, অযালবকাহল, ইথাে) [২য় পত্র] 
C-10 অধ্যায়-২: জজে রযৌগ (অযালতিহাইি, তকবিান, জজে এতসি ও এে জািকসমহূ, অযাতমন [২য় পত্র] 

পোর্িডবজ্ঞান 
P-07 অধ্যায়-০৩: িল িতিৎ (২য় পত্র) 
P-08 অধ্যায়-০৭: রভৌি আবলাকতেজ্ঞান (২য় পত্র) 
P-09 অধ্যায়-১০: রসতমকন্িাক্টে ও ইবলক্ট্রতনক্স (২য় পত্র) 
P-10 অধ্যায়-০৮: আধ্তুনক পদাথি তেজ্ঞাবনে সিূনা (২য় পত্র) 

উচ্চতর েডর্ত 

M-07 
অধ্যায়-০৯: অন্তেীকেণ (পযিায় িতমক অন্তেীকেণ, তনতদিষ্ট তেন্দুবি েিবেখাে ঢাল, স্প িক ও অতভলবেে সেীেরর্, অন্তরীেরকর্র রকয়াে, িমেধ্িমান-
িমহ্রাসমান ফাাং ন, ফাাং বনে িেমমান, লঘমুান ও গুরুমাবনে প্রবয়াগ) [১ম পত্র] 

M-08 অধ্যায়-১০: রযাগজীকেণ (অতনতদিষ্ট রযাগজ) [১ম পত্র]  
M-09 অধ্যায়-১০: রযাগজীকেণ (তনতদিষ্ট রযাগজ)  [১ম পত্র]  
M-10 অধ্যায়-০৮: তিতিতেদযা (২য় পত্র) 

মেডিকেল উইেডল এক্সাে ডসকলবাস: ইাংকরডজ ও সাধ্ারর্ জ্ঞান (Ref. Book: D‡b¥l GKE রেবযাাংে) 

W-07 

Transformation of sentence, Translation, Affirmative and Negative agreement, Parallelism, Clauses, Pinpoint error 
detection, Synonym and Antonym variant [N, O, P, Q]. 

পাডেস্তান আেল, বঙ্গবনু্ধ্, বাাংলাকেকশর েুডিযুদ্ধ ও স্বাধ্ীনতা-০১, বঙ্গবনু্ধ্, বাাংলাকেকশর েুডিযুদ্ধ ও স্বাধ্ীনতা-০২। 

W-08 

Spelling, Group Verbs, Proverbs, Synonym and Antonym variant [R-Z]. 

বঙ্গবনু্ধ্, বাাংলাকেকশর েুডিযুদ্ধ ও স্বাধ্ীনতা-০৩, বাাংলাকেকশর সাংডবধ্ান ও সাাংডবধ্াডনে পেসেূহ, ডবডভন্ন েন্ত্রর্ালয়, বাাংলাকেকশর স্থানীয় সরোর বযবস্থা, 
ডবভাে ও মজলা পডরডিডত, জাতীয় সাংসে। 

W-09 

Commonly misused words, Foreign words, Idioms and phrases, One word substitution, Analogy, Literature, 
Comprehension, Tag questions. 

বাাংলাকেকশর আইন ও ডবিার ডবভাে, ন্যায়পাল, ডবডভন্ন েডেশন, বাাংলাকেকশর রডতরক্ষা ও সশস্ত্র বাডহনী, ডবশ্বাঙ্গকন বাাংলাকেশ, বাাংলাকেকশর জাতীয় 
ডবষয়াবডল, জাতীয় ও অন্যন্য ডেবস, ঐডতহাডসে স্থাকনর রািীন নাে, বাাংলাকেকশর রর্ে, বহৃত্তে ও কু্ষদ্রতে, পরূ্িরূপ: বাাংলাকেশ। 

W-10 

All previous questions (Medical + Dental), All previous questions (10th -40th BCS). 

ডবেত বছকরর রেসেহূ: বাাংলাকেশ ডবষয়াবডল (Medical + Dental), ডবেত বছকরর রেসেহূ: বাাংলাকেশ ডবষয়াবডল (10th-25th BCS), ডবেত বছকরর 
রেসেহূ: বাাংলাকেশ ডবষয়াবডল (25th-40th BCS). 

ভাডসিডট উইেডল এক্সাে ডসকলবাস: বাাংলা ও ইাংকরডজ  

W-07 

কবিতা: সাম্যিাদী, ঐকতান  িযাকরণ: পদ-প্রকরণ, বিয়ার ভাি ও কাল, িাাংলা অনুজ্ঞা, বিপরীত শব্দ, প্রিাদ-প্রিচন 
Clause, Miscellaneous Problems, Analogy, One Word Substitution, Vocabulary (Q, R), Appropriate Preposition (P, Q), 
Thematic Writing 

W-08 
গদয: িায়ান্নর বদনগুললা  িযাকরণ: ধাতু, প্রকৃবত ও প্রতযয়, িঙ্গানুিাদ 
Article, Redundancy, Dangling Modifier, Narration, Linkers, Tag Question, Vocabulary (S, T), Appropriate Preposition (R, S, T)  

W-09 

উপনযাস: লালসালু   িযাকরণ: শলব্দর শ্রেবণবিভাগ, সম্ার্থক শব্দ/প্রবতশব্দ 
Parallel Structure, Affirmative & Negative Agreement, Poem Analysis, Sentence Correction, Vocabulary (U, V, W), 
Appropriate Preposition (U, V, W) 

W-10 

নাটক: বসরাজউলদৌলা  িযাকরণ: িাকয প্রকরণ, িাচয এিাং িাচয পবরিতথন, উবি পবরিতথন, িাগধারা 
Sequence of Tense, Suffix Prefix, Gender, Proverbs, Literature (Text book related), Reading Passage, Vocabulary (X, Y, Z), 
Appropriate Preposition (X, Y, Z) 

 

অনলাইন মরাগ্রাে সাংক্রান্ত মযকোন তকর্যর জন্য ডনকনাি নম্বরগুকলাকত মযাোকযাে েরুন 
 

ঢাোর শা াসেূহ: ডেরপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৭, রূপনের-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, েযান্টনকেন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তরা-০১৭৮৭-৬৮৭৫১০, মোহাম্মেপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫২০ 

সাইন্স লযাব.-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৯, িােিকেট-০১৭৮৭-৬৮৭৫০১, আডজেপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শাডন্তনের-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৭, োডলবাে-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৪ 

েডতডিল-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৬, বাসাকবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনশ্রী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৪, লক্ষ্মীবাজার-০১৭১৩-২৩৬৭২০ যাত্রাবাড়ী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৩, েডনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ 

সাভার- ০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৫, োজীপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩১, নারায়র্েঞ্জ-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৬, মোনাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টাংেী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, বেডশবাজার-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাোর বাইকরর শা াসেূহ: েয়েনডসাংহ-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৩, ডেকশারেঞ্জ-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৫, জাোলপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৬, মশরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 

টাঙ্গাইল-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৩, পাবনা-০১৭৮৭-৬৮৭৫২২, ডসরাজেঞ্জ-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৮, রাংপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫০২, কুডড়গ্রাে-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, োইবান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫ 

সসয়েপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৭, বগুড়া-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৩, জয়পরুহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, ডেনাজপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৮, ঠাকুরোাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮ 

রাজশাহী-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৪, নওোাঁ-০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাকটার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, িাাঁপাইনবাবেঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুডিয়া-০১৭৮৭-৬৮৭৫২১ 

িডরেপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫১১, োগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, যকশার-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৯,  ুলনা-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৫, সাতক্ষীরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বডরশাল-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৮ 

ডসকলট-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৬, ব্রাþর্বাডড়য়া-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৯, নরডসাংেী-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৪ কুডেল্লা-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৫, মনায়া ালী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩২, মিনী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩০ 

িট্টগ্রাে (িেবাজার)-০১৭৮৭-৬৮৭৫১২, িট্টগ্রাে (হাডলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, মোপালেঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 


