D‡b¥l মেডিকেল এন্ি মিন্টাল এিডেশন মেয়ার
মেডিকেল 2nd Time মরাগ্রাে ২০২১
বাাংলা ও ইাংডলশ ভার্সন
* র্েল লাইভ ক্লার্ Zoom App এর োধ্যকে অনুডিত হকব। ডশক্ষা রডতিান

* রডতডট রকের এনালাইডর্র্ ডরকপাটস রদান েরা হকব এবাং Auto SMS এ

ম ালার পর র্েল ক্লার্ ডিডিেযাডল অনুডিত হকব।

প্রতিতি রেজাল্ট রপ্রেণ কো হবে।

* রডতডট অনলাইন ক্লাকর্র োডি-োলার pdf ক্লার্কনাট রদান েরা হকব এবাং
ডভডিও ডরকে মদ ার বযবস্থা থােকব।

* র্রার্ডর ব্রাকে একর্ অথবা Online Payment এে মাধ্যবম ভতিি হওয়া
যাবে। অনলাইবন ভতিিে জন্য: www.unmeshbd.com

* আকের ডদকনর ক্লাকর্র উপর ২ডট ডভন্ন মর্কট মিইডল লাইভ ও রযােডটর্
এক্সাে অনুডিত হকব। রুডটন অনুর্াকর উইেডল এক্সাে অনুডিত হকব।
লাইভ ক্লাকর্র র্েয়র্ূডি

*

Helpline - 09666775566

বাাংলা ভার্সন

ইাংডলশ ভার্সন

র্োল ৭:৩০ টা, ১০:৩০ টা ও দুপুর ২:৩০ টা

দুপুর ২:৩০ টা

রুডটন (পাটস-০২: ঈদুল আযহা পর মথকে)
তাডর ও বার

লাইভ ক্লার্

লাইভ এক্সাে (র্োল ৮ টা মথকে রাত ১০ টা পযসন্ত িলকব)

৩০.০৭.২১ (শুক্রবার)

Biology (B-04)

----

০১.০৮.২১ (রডববার)

Chemistry (C-04)

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

০৩.০৮.২১ (েঙ্গলবার)

Physics (P-04)

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

০৫.০৮.২১ (ব ৃহঃবার)

Varsity Math (M-04)

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

০৬.০৮.২১ (শুক্রবার)

----

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

০৭.০৮.২১ (শডনবার)

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

০৮.০৮.২১ (রডববার)

Biology (B-05)

----

১০.০৮.২১ (েঙ্গলবার)

Chemistry (C-05)

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

১২.০৮.২১ (ব ৃহঃবার)

Physics (P-05)

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

১৪.০৮.২১ (শডনবার)

Varsity Math (M-05)

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

১৫.০৮.২১ (রডববার)

----

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

১৬.০৮.২১ (মর্ােবার)

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

১৭.০৮.২১ (েঙ্গলবার)

Biology (B-06)

----

১৯.০৮.২১ (ব ৃহঃবার)

Chemistry (C-06)

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

২১.০৮.২১ (শডনবার)

Physics (P-06)

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

২৩.০৮.২১ (মর্ােবার)

Varsity Math (M-06)

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

২৪.০৮.২১ (েঙ্গলবার)

----

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

২৫.০৮.২১ (বুধ্বার)

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

২৬.০৮.২১ (ব ৃহঃবার)

UDVASH 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.

মেডিকেল 2nd Time ডর্কলবার্ (পাটস-০২)
িীবডবজ্ঞান
B-04
B-05
B-06

অধ্যায়-০৮ : তিস্যয ও তিস্যযিন্ত্র (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৯ : উতিদ শােীেিত্ত্ব [খতনজ লেণ পতেবশাষণ, প্রবেদন, সাবলাকসংবেষণ} (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৯ : উতিদ শােীেিত্ত্ব [শ্বসণ] (১ম পত্র)
অধ্যায়-১০ : উতিদ প্রজনন (১ম পত্র)

রর্ায়ন
C-04
C-05
C-06

অধ্যায়-১: পতেবেশ েসায়ন [গ্যাবসে সূত্রসমূহ ও অম্ল-ক্ষাে িত্ত্ব] (২য় পত্র)
অধ্যায়-৪: িতিৎ েসায়ন [পতেোতহিা, িতিৎ রকাষ, ফ্যাোবেে সূত্র ও নার্ন্িবেে সমীকেণ] (২য় পত্র)
অধ্যায়-৫: কমিমুখী েসায়ন [তভবনগ্াে] (১ম পত্র)
অধ্যায়-৪: োসায়তনক পতেেিিন [োসায়তনক সামযেস্থা ও অম্ল-ক্ষাে সামযেস্থা] (১ম পত্র)

পদাথসডবজ্ঞান
P-04
P-05
P-06

অধ্যায়-০১: রভৌিজগ্ৎ ও পতেমাপ (১ম পত্র)
অধ্যায়-০৮: পযিাে ৃতিক গ্তি (১ম পত্র)
অধ্যায়-১০: আদশি গ্যাস ও গ্যাবসে গ্তিিত্ত্ব (১ম পত্র)
অধ্যায়-০১: িাপগ্তিতেদযা (২য় পত্র)

উচ্চতর েডিত
M-04
M-05
M-06

অধ্যায়-০৪: েহুপদী ও েহুপদী সমীকেণ (২য় পত্র)
অধ্যায়-০৭ : তেপেীি তত্রবকাণতমতিক ফ্াংশন ও তত্রবকাণতমতিক সমীকেণ (২য় পত্র)
অধ্যায়-০৯: অন্তেীকেণ [তলতমি, ফ্াংশবনে তেতিন্নিা-অতেতিন্নিা, অন্তেীকেবণে রযাগ্যিা, তেতভন্ন ফ্াংশবনে অন্তেীকেণ, েযক্ত-অেযক্ত ফ্াংশবনে
অন্তেীকেণ, পোতমতিক সমীকেবণে অন্তেীকেণ।] (১ম পত্র)

মেডিকেল উইেডল এক্সাে ডর্কলবার্: ইাংকরডি ও র্াধ্ারি জ্ঞান (Ref. Book: D‡b¥l GKE রেবযাাংে)
Tense, Modal Auxiliaries, Conditionals, Voice change, Synonym and Antonym variant [H, K, L, M].
W-04

বাাংলাকদকশর ডব যাত রডতিানর্েূহ, ডশল্প ও র্াংস্কৃডত, বাাংলা র্াংবাদপত্র, বাাংলা র্াডহতয, বাাংলাকদকশর ডব যাত বযডিবেস, ঐডতহাডর্ে স্থান ও দশসনীয় স্থাপতয-স্থাপনাভাস্কযস, বাাংলাকদকশর উকে কযােয ও স্মরনীয় ঘটনা, বাাংলাকদকশর ডবডভন্ন িু ডি ও র্নদ।

Narration, Synonym and Antonym variant [F, G, I, J].
W-05

বাাংলাকদকশর পররাষ্ট্রনীডত, কূটননডতে ডেশন, ডবডভন্ন ডবশ্ব র্াংস্থায় বাাংলাকদশ, বাাংলাকদকশর পদে ও পুরস্কার, বাাংলাকদকশর ক্রীড়ািেৎ, মর্রা ২০, রািীন বাাংলার ইডতহার্
ও িনপদ, রািীন বাাংলায় ডবডভন্ন শার্নােল।

Appropriate preposition [A- Z], Correction of Sentence, Literature
W-06

উপেহাকদকশ ও বাাংলায় েুর্ডলে শার্ন, েুঘল আেল ও বাাংলায় নবাবী শার্ন, ইউকরাপীয়কদর আেেন ও ডব্রডটশ শার্ন, ডবডভন্ন র্াংস্কার আকদালন ও বাাংলার িােরি,
ডব্রডটশ-ভারত।

ভাডর্সডট উইেডল এক্সাে ডর্কলবার্: বাাংলা ও ইাংকরডি
W-04
W-05
W-06

েদয: মরইনকোট, েডবতা: মিব্রুয়াডর ১৯৬৯, উপর্েস ও অনুর্েস, ডিরুি শব্দ, বিন, পুরুষ ও স্ত্রীবািে শব্দ, র্াং যাবািে শব্দ

Sequence of Tense, Conditionals, Modal Auxiliaries, Voice, Completing Sentence, Vocabulary (I, J, K), Appropriate Preposition (I, J, K)
েদয: মনেকলর্, োরে ও ডবভডি, পদাডিত ডনকদসশে, যডত বা মেদ ডিহ্ন

Narration, Non-Finite Verb, Vocabulary (L, M, N), Appropriate Preposition (L, M)
েডবতা: তাহাকরই পকড় েকন, র্োর্, এে েথায় রোশ বা বােয র্াংকোিন

Correction of Sentence, Literature, Vocabulary (O, P), Appropriate Preposition (N, O)

অনলাইন মরাগ্রাে র্াংক্রান্ত মযকোন তকথযর িন্য ডনকনাি নম্বরগুকলাকত মযাোকযাে েরুন
ঢাোর শা ার্েূহ: ডেরপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৭, রূপনের-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, েযান্টনকেন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তরা-০১৭৮৭-৬৮৭৫১০, মোহাম্মদপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫২০
র্াইন্স লযাব.-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৯, িােসকেট-০১৭৮৭-৬৮৭৫০১, আডিেপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শাডন্তনের-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৭, োডলবাে-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৪
েডতডিল-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৬, বার্াকবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনিী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৪, লক্ষ্মীবািার-০১৭১৩-২৩৬৭২০ যাত্রাবাড়ী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৩, দডনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮
র্াভার- ০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৫, োিীপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩১, নারায়িেঞ্জ-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৬, মোনাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টাংেী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, বেডশবািার-০১৭১৩-২৩৬৭১২
ঢাোর বাইকরর শা ার্েূহ: েয়েনডর্াংহ-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৩, ডেকশারেঞ্জ-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৫, িাোলপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৬, মশরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯
টাঙ্গাইল-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৩, পাবনা-০১৭৮৭-৬৮৭৫২২, ডর্রািেঞ্জ-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৮, রাংপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫০২, কুডড়গ্রাে-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, োইবান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫
সর্য়দপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৭, বগুড়া-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৩, িয়পুরহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, ডদনািপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৮, ঠাকুরোাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮
রািশাহী-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৪, নওোাঁ-০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাকটার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, িাাঁপাইনবাবেঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুডিয়া-০১৭৮৭-৬৮৭৫২১
িডরদপুর-০১৭৮৭-৬৮৭৫১১, োগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, যকশার-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৯,

ল
ু না-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৫, র্াতক্ষীরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বডরশাল-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৮

ডর্কলট-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৬, ব্রাþিবাডড়য়া-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৯, নরডর্াংদী-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৪ কুডেো-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৫, মনায়া ালী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩২, মিনী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩০
িট্টগ্রাে (িেবািার)-০১৭৮৭-৬৮৭৫১২, িট্টগ্রাে (হাডলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, মোপালেঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০

