
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 

 

অনলাইন লাইভ ক্লাকসর সেয়সূডি বাাংলা ভাসিন: ডবোল ৬:৩০ টা ইাংডলশ ভাসিন: ডবোল ৬:৩০ টা 

অনলাইন লাইভ এক্সাকের সেয়সূডি সোল ৮ টা মর্কে রাত ১০ টা পযিন্ত িলকব 
 

ক্লাস ও এক্সাে রুডটন (পাটি-০২) 
 

তাডর  ও বার লাইভ ক্লাস  লাইভ এক্সাে (সোল ৮ টা মর্কে রাত ১০ টা পযিন্ত িলকব) 
১৩.০৯.২১ (মসােবার) Biology (B-04) ---- 

১৪.০৯.২১ (েঙ্গলবার) Chemistry (C-04) Medical Daily Exam (B-04) MCQ (50×1=50); 25 min. 

১৫.০৯.২১ (বুধ্বার) Physics (P-04) Medical Daily Exam (C-04) MCQ (50×1=50); 25 min. 

১৬.০৯.২১ (বহৃঃবার) Varsity Math (M-04) Medical Daily Exam (P-04) MCQ (50×1=50); 25 min. 

১৭.০৯.২১ (শুক্রবার) ---- Varsity Math Daily Exam (M-04) MCQ (25×1=25); 15 min. 

১৮.০৯.২১ (শডনবার) 

Online UNMESH Medical Standard Exam-04 (B-04, C-04, P-04, GK, E) MCQ (100×1=100); 45 min. 

Physically UNMESH Medical Special Exam-04 (B-04, C-04, P-04, GK, E); MCQ (100×1=100); 55 min. 

Online Varsity Standard W-04 (P-04, C-04, M-04, B-04, E, Ba) MCQ (40×1=40); 30 min. & Written (30 Marks); 45 min. 

Physically Varsity Special MCQ Exam-04 (P-04, C-04, M-04, B-04, E, Ba); MCQ (60×1=60); 45 min. 

১৯.০৯.২১ (রডববার) Biology (B-05) ---- 

২১.০৯.২১ (েঙ্গলবার) Chemistry (C-05) Medical Daily Exam (B-05) MCQ (50×1=50); 25 min. 

২৩.০৯.২১ (বহৃঃবার) Physics (P-05) Medical Daily Exam (C-05) MCQ (50×1=50); 25 min. 

২৫.০৯.২১ (শডনবার) Varsity Math (M-05) Medical Daily Exam (P-05) MCQ (50×1=50); 25 min. 

২৬.০৯.২১ (রডববার) ---- Varsity Math Daily Exam (M-05) MCQ (25×1=25); 15 min. 

২৭.০৯.২১ (মসােবার) 

Online UNMESH Medical Standard Exam-05 (B-05, C-05, P-05, GK, E) MCQ (100×1=100); 45 min. 

Physically UNMESH Medical Special Exam-05 (B-05, C-05, P-05, GK, E); MCQ (100×1=100); 55 min. 

Online Varsity Standard W-05 (P-05, C-05, M-05, B-05, E, Ba) MCQ (40×1=40); 30 min. & Written (30 Marks); 45 min. 

Physically Varsity Special MCQ Exam-05 (P-05, C-05, M-05, B-05, E, Ba); MCQ (60×1=60); 45 min. 

২৮.০৯.২১ (েঙ্গলবার) Biology (B-06) ---- 

৩০.০৯.২১ (বহৃঃবার) Chemistry (C-06) Medical Daily Exam (B-06) MCQ (50×1=50); 25 min. 

০২.১০.২১ (শডনবার) Physics (P-06) Medical Daily Exam (C-06) MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৪.১০.২১ (মসােবার) Varsity Math (M-06) Medical Daily Exam (P-06) MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৫.১০.২১ (েঙ্গলবার) ---- Varsity Math Daily Exam (M-06) MCQ (25×1=25); 15 min. 

০৬.১০.২১ (বুধ্বার) 

Online UNMESH Medical Standard Exam-06 (B-06, C-06, P-06, GK, E) MCQ (100×1=100); 45 min. 

Physically UNMESH Medical Special Exam-06 (B-06, C-06, P-06, GK, E); MCQ (100×1=100); 55 min. 

Online Varsity Standard W-06 (P-06, C-06, M-06, B-06, E, Ba) MCQ (40×1=40); 30 min. & Written (30 Marks); 45 min. 

Physically Varsity Special MCQ Exam-06 (P-06, C-06, M-06, B-06, E, Ba); MCQ (60×1=60); 45 min. 

http://www.unmeshbd.com/


মেডিকেল + ভাডসিডট Math ডসকলবাস (পাটি-০২) 
 

জীবডবজ্ঞান 
B-04 অধ্যায়-০৮ : তিস্যয ও তিস্যযিন্ত্র (১ম পত্র) 
B-05 অধ্যায়-০৯ : উতিদ শােীেিত্ত্ব [খতনজ লেণ পতেবশাষণ, প্রবেদন, সাবলাকসংবেষণ} (১ম পত্র) 

B-06 
অধ্যায়-০৯ : উতিদ শােীেিত্ত্ব [শ্বসণ] (১ম পত্র)  
অধ্যায়-১০ : উতিদ প্রজনন (১ম পত্র) 

রসায়ন 
C-04 অধ্যায়-১: পতেবেশ েসায়ন [গ্যাবসে সতূ্রসমহূ ও অম্ল-ক্ষাে িত্ত্ব] (২য় পত্র) 

C-05 
অধ্যায়-৪: িতিৎ েসায়ন [পতেোতহিা, িতিৎ রকাষ, ফ্যাোবেে সতূ্র ও নার্ন্িবেে সমীকেণ] (২য় পত্র) 
অধ্যায়-৫: কমিমখুী েসায়ন [তভবনগ্াে] (১ম পত্র) 

C-06 অধ্যায়-৪: োসায়তনক পতেেিিন [োসায়তনক সামযেস্থা ও অম্ল-ক্ষাে সামযেস্থা] (১ম পত্র) 
পোর্িডবজ্ঞান 

P-04 
অধ্যায়-০১: রভৌিজগ্ৎ ও পতেমাপ (১ম পত্র)  
অধ্যায়-০৮: পযিােতৃিক গ্তি (১ম পত্র) 

P-05 অধ্যায়-১০: আদশি গ্যাস ও গ্যাবসে গ্তিিত্ত্ব (১ম পত্র)  
P-06 অধ্যায়-০১: িাপগ্তিতেদযা (২য় পত্র) 

উচ্চতর েডর্ত 
M-04 অধ্যায়-০৪: েহুপদী ও েহুপদী সমীকেণ (২য় পত্র) 
M-05 অধ্যায়-০৭ : তেপেীি তত্রবকাণতমতিক ফ্াংশন ও তত্রবকাণতমতিক সমীকেণ (২য় পত্র) 

M-06 
অধ্যায়-০৯: অন্তেীকেণ [তলতমি, ফ্াংশবনে তেতিন্নিা-অতেতিন্নিা, অন্তেীকেবণে রযাগ্যিা, তেতভন্ন ফ্াংশবনে অন্তেীকেণ, েযক্ত-অেযক্ত ফ্াংশবনে 
অন্তেীকেণ, পোতমতিক সমীকেবণে অন্তেীকেণ।] (১ম পত্র) 

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

W-04 

Tense, Modal Auxiliaries, Conditionals, Voice change, Synonym and Antonym variant [H, K, L, M]. 

বাাংলাকেকশর ডব যাত রডতিানসেূহ, ডশল্প ও সাংস্কডৃত, বাাংলা সাংবােপত্র, বাাংলা সাডহতয, বাাংলাকেকশর ডব যাত বযডিবেি, ঐডতহাডসে স্থান ও েশিনীয় স্থাপতয-স্থাপনা- 
ভাস্কযি, বাাংলাকেকশর উকে কযােয ও স্মরনীয় ঘটনা, বাাংলাকেকশর ডবডভন্ন িুডি ও সনে। 

W-05 

Narration, Synonym and Antonym variant [F, G, I, J]. 

বাাংলাকেকশর পররাষ্ট্রনীডত, কূটননডতে ডেশন, ডবডভন্ন ডবশ্ব সাংস্থায় বাাংলাকেশ, বাাংলাকেকশর পেে ও পুরস্কার, বাাংলাকেকশর ক্রীড়াজেৎ, মসরা ২০, রািীন বাাংলার ইডতহাস 
ও জনপে, রািীন বাাংলায় ডবডভন্ন শাসনােল। 

W-06 

Appropriate preposition [A- Z], Correction of Sentence, Literature 

উপেহাকেকশ ও বাাংলায় েুসডলে শাসন, েুঘল আেল ও বাাংলায় নবাবী শাসন, ইউকরাপীয়কের আেেন ও ডব্রডটশ শাসন, ডবডভন্ন সাংস্কার আকদালন ও বাাংলার জােরর্, 
ডব্রডটশ-ভারত। 

ভাডসিডট উইেডল এক্সাে ডসকলবাস: বাাংলা ও ইাংকরডজ  

W-04 
েেয: মরইনকোট, েডবতা: মিব্রুয়াডর ১৯৬৯, উপসেি ও অনুসেি, ডিরুি শব্দ, বিন, পরুুষ ও স্ত্রীবািে শব্দ, সাং যাবািে শব্দ 
Sequence of Tense, Conditionals, Modal Auxiliaries, Voice, Completing Sentence, Vocabulary (I, J, K), Appropriate Preposition (I, J, K) 

W-05 
েেয: মনেকলস, োরে ও ডবভডি, পোডিত ডনকেিশে, যডত বা মেে ডিহ্ন 
Narration, Non-Finite Verb, Vocabulary (L, M, N), Appropriate Preposition (L, M) 

W-06 
েডবতা: তাহাকরই পকড় েকন, সোস, এে ের্ায় রোশ বা বােয সাংকোিন 
Correction of Sentence, Literature, Vocabulary (O, P), Appropriate Preposition (N, O) 

 

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, বনিী-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, োইবান্ধা-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 
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